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TEISMAS VILKAVIŠKYJE
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 37

Bolivijos kongresui per eilę 
posėdžių nepavykus išrinkti 
krašto prezidento, vienerių 
metų laikotarpiui prezidentu 
buvo išrinktas senato pirminin
kas Walter Guevara Arze, ku
ris savo kadencijos metu turės 
paskelbti prezidento rinkimus.

Italijos ministerių kabinetą 
sudarė krikščionių demokratų 
partijos narys Francesco Cos- 
siga iš krikščionių demokratų, 
socialdemokratų ir liberalų par
tijos narių.

Britanijos bendruomenės 
valstybių konferencija sudarė 
planą Zimbabwe Rodezijos val
džiai perleisti juodiesiem. Pagal 
šį planą turėtų būti užbaigtas 
partizaninis karas, parengta nau
ja konstitucija, sušaukta visų 
Rodezijos grupių konferencija 
ir, Britanijai prižiūrint, išrinktas 
naujas parlamentas, tačiau šiuo 
metu neaišku, ar šis planas bus 
visų grupių (dabartinės Muzo- 
rewa vyriausybės ir prieš ją 
veikiančių Joshua Nkomo ir 
Robert Mugabe vadovaujamų 
partizanų) priimtas. Prez. Car
ter tokiam planui pritarė ir pa
sidžiaugė, kad Britanija vėl ak
tyviai įsijungė į Rodezijos 
sprendimą.

Mauritanija pasirašė su Poli- 
sario partizanų vadovybe susi
tarimą, pagal kurį ji sutinka 
nutraukti karinius veiksmus 
prieš partizanus ir atsisako nuo 
jai atitekusios vakarų Saharos 
pietinės dalies. Marokas, kuriam 
teko šiaurinė vakarų Saharos 
dalis, pareiškė kovosiąs ir to
liau su partizanais ir prisijung
siąs ir Mauritanijai tekusią dalį.

Egipto ir Izraelio derybos 
dėl palestiniečiam ribotos au
tonomijos suteikimo vėl įstri
go, nes Izraelis griežtai atsisa
ko priimti JT 242 rezoliucijos 
bet kokį pakeitimą. Dėlto ir 
santykiai tarp JAV ir Izraelio 
vėl gerokai pablogėjo.

Vietnamo užs. reik, minis
teris Nguyen Co Thach pareiš
kė, kad prieš kurį laiką JAV ir 
Vietnamas buvo sutarę užmegz
ti normalius santykius, bet valst. 
d-tas paaiškino, kad, Vietnamui 
įsiveržus į Kambodiją ir pra
dėjus iš Vietnamo plūsti pabė
gėliam bei Sov. S-gai pasira
šius su Vietnamu pagalbos tei
kimo sutartį, JAV nutarusios šio 
reikalo neskubinti.

Specialus Irako teismas nu
teisė į sąmokslą įsivėlusius 22 
žmones, jų tafrpe ir 5 kraštą 
valdančius revoliucinės tarybos 
narius, mirti, 33 kalėti nuo 1 
iki 15 m. ir 13 išteisino. Nu
teistieji mirti buvo sušaudyti.

Izraelio kariniai daliniai 
vėl buvo įsiveržę į Libaną ir 
sunaikino dvi palestiniečių sto
vyklas.

Kuba, iki šiol Etiopijoj iš
laikiusi apie 18.000 karių, ati
traukė 3.000 karių.

JAV atstovų rūmų delegaci
jos, lankiusios Indokinijos pabė
gėlių stovyklas, narys Robert
F. Drinan pareiškė, kad Viet
namo praktikuojamos “naujos 
ekonominės zonos” pagal pabė
gėlių pasakojimus esančios kon
centracijos stovyklos.

Nikaragvos žemės reformos 
ministeris James Wheelock pa
reiškė, kad iš buv. prezidento 
Somozos šeimai priklausiusių 
žemių bus sukurti 300-400 akrų 
dydžio kooperatyvai su klini
kom, mokyklom ir bažnyčiom. 
Prezidento ir jo šeimos nariam 
priklausiusių žemių plotai buvo 
tiek dideli, kad juos išdalijus 
kiekvienai šeimai tektų po 5 
akrus žemės.

Vietnamo komunistų partijos 
steigėjas ir artimas Ho Chi Minh 
bendradarbis Hoarig Van Hoan 
per Pakistaną pabėgo į Kiniją.

Kybartų klebonas kun. Sigi
tas Tamkevičius, nubaustas 50 
rub. bauda už Vėlinių procesi
ją į kapines, kreipėsi į Vilka
viškio rajono teismą.

Pirmas teismo posėdis įvyko 
1978 gruodžio 1. Teismo salė 
ir koridoriai buvo sausakimšai 
užpildyti tikinčiųjų. Teisėjas 
Stankaitis vis delsė nagrinėti 
kun. S. Tamkevičiaus bylą, vil
damasis, kad gal gi žmonės 
išsiskirstys. Tačiau atsitiko kaž
kas nelaukto — lauke prie teis
mo pastato susibūrusi minia 
pradėjo garsiai kalbėti rožan
čių. Išsigandęs teisėjas Stankai
tis suvaidino, kad teismui 
trūkstą kažkokių dokumentų, ir 
bylą atidėjo. Teismo salėje esan
tys tikintieji pradėjo giedoti 
“Marija, Marija”. Teisėjas ban
dė nutildyti, bet nesėkmingai. 
Sunku aprašyti tą nuotaiką, kuri 
viešpatavo salėje. Iš ant sienos 
kybojusio portreto žvelgė nieko 
gero nežadančios Lenino akys, 
o tikintieji su ašaromis akyse 
giedojo: “Marija, Marija, . . pa
lengvink vergiją . . , išgelbėk 
nuo priešo baisaus”. Entuziaz
mo pagauti lauke esantieji ti
kintieji prisijungė prie giedo
jimo, ir Vilkaviškio gatvėmis 
toli toli nuskambėjo ši graži 
ir taip atitinkanti skriaudžiamo 
lietuvio dvasią giesmė.

Kadangi į teismą buvo atvy
kusi didžiulė tikinčiųjų minia — 
apie 500 žmonių, tai kažkas 
įsakė, kad antras teismo posė
dis įvyktų staiga, niekam ne
žinant. Kun. S. Tamkevičiui 
šaukimą atnešė gruodžio 20 nak
tį, o ryte 10 vai. turėjo prasi
dėti teismas. Deja, klebonas po 
vakarinių pamaldų buvo išvy
kęs, šaukimas nebuvo įteiktas 
ir teismas vėl buvo atidėtas.

Vysk. Kenneth J. Povish, Lansingo, Mich., vyskupas ordinaras, šventina atnaujintą 
ateitininkų kryžių Dainavos jaunimo stovyklos metinės šventės proga Dainavos sto
vyklavietėj. Iš kairės: Juozas Polikaitis, kun. V. Dabušis, kun. K. Pugevičius, vysk. 
K.J. Povish, kun. V. Rimšelis, MIC. Nuotr. Jono Urbono

PERSPĖJA APIE “BURŽUAZINĘ PROPAGANDĄ”
Gegužės mėnesį Vilniuje 

įvykusiame Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto ple
nume buvo daug kalbama apie 
“buržuazinės propagandos” ir 
“reakcingos išeivijos” veiklą 
(Tiesa, 1979.V.18).

Lietuvos KGB pirmininkas J. 
Petkevičius skundėsi “prie
šais”, kurie “stengėsi pasėti na
cionalinės nesantaikos sėklą, 
naudoja sionizmo ginklą, spe
kuliuoja tikėjimo laisve, liaup
sina įvairaus plauko atskalū
nus”; o kai kurie Vakarų propa
gandos organai ir “specialios

Trečią kartą teismo posėdis 
įvyko 1979 sausio 10. Šauki
mai vėl buvo įteikti tik išva
karėse, kad kuo mažiau tikin
čiųjų dalyvautų teisme. Deja, 
ir šį kartą nuo pat ankstyvo 
ryto žmonės rinkosi prie Vil
kaviškio teismo pastato. Norint 
užmaskuoti gausų milicijos 
dalyvavimą, į teismą buvo at
vežti keli kriminaliniai kaliniai, 
kad jiems būtų perskaitytas 
teismo sprendimas.

Prieš prasidedant teismo po
sėdžiui, milicija ir teisėjas 
Šlenfuktas su dideliu triukšmu, 
neapykanta ir grasinimais gru
biai išvijo visus žmones iš 
teismo koridoriaus į gatvę. Sa
lėje esantieji tikintieji buvo pa
likti laukti ir nesulaukti teismo! 
Teisėjas Šlenfuktas nusivedė 
kun. S. Tamkevičių į mažą kam
bariūkštį antrame aukšte ir, dar 
uždusęs nuo žmonių vaikymo, 
paskubomis pradėjo teismo po
sėdį. Į teismo kambarį nebuvo 
įleistas nė vienas tikintysis, tik 
beveik jėga įsiveržė penki ku
nigai.

Teisėjas neleido kun. S. Tanj- 
kevičiui perskaityti savo paruoš
to žodžio. Kunigas, protestuoda
mas prieš teismo savivalę, ap
leido tesmo kambarį. Teismas 
nagrinėjo bylą toliau.

Tuo metu tikintieji, išvyti į 
gatvę, kalbėjo rožančių. Milici
ninkas Dziegoraitis baisingiau- 
siai įtūžęs puolė vaikyti žmo
nes. Bet įbauginti tikinčiuosius 
jam nepavyko, — atrodė, kad 
jis labiau išsigandęs ir pasime
tęs; nes vieniems nustojus kal
bėti rožančių, tuojau tęsdavo ki
ti. Šitoje maišatyje visų buvo 
vienas noras — kad nenutrūk
tų malda. Niekas nežiūrėjo ir 
nesugaudė, kada kuri paslap

tarnybos, kurstydami nacionalis
tines nuotaikas, panaudoja tam 
reakcingosios išeivijos centrus 
ir organizacijas”.'

Tiesos redaktorius A. Laurin- 
čiukas tvirtino, jog “žurnalistai 
negali likti abejingi ir šmeiž
tui, kurį iš istorijos kapinyno 
ištraukia ir pila ant Tarybų Lie
tuvos įvairaus plauko ‘balsai’ . . . 
išsijuosę pučia antitarybinius 
burbulus . . . Tuo tarpu ne vie
nas iš jų slepia savo piktada
rystės, padarytas Antrojo pasau
linio karo metais, daugelis iš 
jų neseniai plojo Kinijos ope
racijai Vietnamo žemėje”. 

tis baigėsi ar prasidėjo, tik visa 
minia choru kartojo: “Sveika, 
Marija , . . Sveika, Marija , . . 
Sveika, Marija . . .”. Susidarius 
mažai pauzei, staiga pasigir
do giesmė “Marija, Marija”.

Dalis jaunimo bandė patekti 
nors į teismo koridorių, bet trys 
milicininkai iš vidaus įsirėžę 
laikė duris, kad niekas nepa
tektų į vidų. Valdžios parei
gūnų nuotaikas gerai charakteri
zavo vieno nepažįstamo pilie
čio, gal būt, saugumiečio, žo
džiai tikinčiųjų adresu, kuriuos 
labiausiai įdūkęs jis iššvokštė 
pro dantis: “Čia reikia tik au
tomato ...”

Teismas nutarė, kad kun. Si
gitas Tamkevičius tikrai sulau
žė tarybinius įstatymus ir 
buvo nubaustas teisingai.

Pasirodžius “nusikaltėliui” 
kun. S. Tamkevičiui lauke, mi
nia kėlė ovacijas: vieni svei
kino, kiti dovanojo gėles, treti 
į kišenes kišo baudai sumokėti 
pinigus, o dar kiti pradėjo kle
boną svaidyti į orą ir šaukti 
“valio”. Milicininkai tik traukė 
pečiais: “O gal klebonas laimė
jo, kad žmonės taip jį sveiki
na?”

Tai buvo moralinė pergalė — 
tikintieji nugalėjo dešimtme
čiais slėgusią baimę, jie dabar, 
drąsiai reiškė savo solidarumą 
diskriminuojamiems savo va
dams, o kartu ir protestą skriau
dėjams.

400 nuskurdusių kiniečių 
iš provincijų Kinijos sostinėj 
surengė sėdimąsias demonstra
cijas, per kurias jie reikalavo 
grąžinti juos į turėtus darbus 
ir butus ir atlyginti jiem kul
tūrinės revoliucijos metu pada
rytas skriaudas.

Lietuvos komsomolo centro 
komiteto pirmasis sekretorius 
V. Baltrūnas ragino “visada at
sižvelgti į suaktualėjusias bur
žuazines propagandos pastangas 
transformuoti tarybinio jaunimo 
pasaulėžiūrą, depolitizuoti jį, 
skiepyti nacionalistines, reli
gines pažiūras, kapitalistinio 
gyvenimo būdo standartus. To
dėl negalima taikstytis su to
kiais atvejais, kai komjaunimo 
organizacijos nesigilina į jau
nuolių interesus, polinkius, po
mėgius, dirba ideologinį darbą 
paviršutiniškai, šabloniškai, 
neįdomiai...

Jugoslavijos komunistų partija 
visada rodė ypatingo dėmesio 
tautiniam klausimui Sovietų Są
jungoj. Kadangi pati Jugoslavi
ja yra daugiatautė valstybė, Bel
grado politika tautybių atžvilgiu 
dažnai lyginama su Maskvos 
— paprastai pastarosios nenau
dai. Be to, nerusų tautų antra
eilė padėtis Sovietų Sąjungoj 
jugoslavų teoretikam primena 
Rytų Europos vadinamųjų “ne
priklausomų” valstybių priklau
somumą Maskvai.

Oficialioji Jugoslavijos pozi
cija nerusų tautybių klausimu 
Sovietų Sąjungoj yra išreikšta 
dviejose knygose: profesoriaus 
Stipe Suvaro 1971 parašytoj stu
dijoj Tautinis klausimas Sovie
tų Sąjungoj ir 1978 pasirodžiu
sioj dr. Muhamedo Kesetovi- 
čiaus knygoj Tautybės socia
lizme.

Suvarąs yra dabartinės Kro
atijos kultūros ir švietimo mi
nisteris bei kompartijos cent
rinio komiteto narys. Jo studi
ja, kompartijos prezidiumo ap
ribota uždaram naudojimui par
tijos viduje, aštriai kritikuoja 
maskvinę tautybių politiką. 
Profesorius Suvarąs tvirtina, 
kad, “nežiūrint formaliai pa
skelbtos įvairių tautybių lygy
bės, Sovietų Sąjungoj matyti 
daugiau ar mažiau aiškios ru
sifikacijos elementų valstybi
nėj, politinėj ir kultūrinėj sri
tyse”. Pasak jo, rusifikacija pa
sireiškia neproporcingu rusų do
minavimu valstybiniame, parti
niame, kariniame ir diplomati
niame aparate, bendravalsty- 
binėj plotmėj. “RTSFR taip 
pat turi ypatingą statusą — ji 
yra savotiška ‘superrespublika’, 
t.y. valstybė valstybėj, užiman
ti daug galingesnę poziciją už 
bet kurią federalinę respubliką 
Sovietų Sąjungoj”.

Savo studijoj Tautinis klau
simas Sovietų Sąjungoj profe
sorius Suvarąs išvardina meto
dus, kuriuos Maskva naudoja 
nerusų tautybėms pajungti. 
Vienas jų yra “oficialus rusų 
kalbos statutas”: ji pristatoma 
kaip “kita gimtoji kalba” ar 
“tarptautinio bendravimo” prie
monė. Iš tikrųjų vien tik rusų 
kalba naudojama bendravalsty- 
binėj plotmėj ir dominuoja 
mokslavietes, mokslus, teisminį 
aparatą bei leidyklas tautinėse 
respublikose ir autonominėse 
provincijose. Suvarąs, be abejo, 
tuo nori pabrėžti, kad Jugosla
vijoj visos tautos turi pilną tei
sę vartoti savo gimtąją kalbą 
visose plotmėse — nuo komu
nų iki valstybinių reikalų.

Pasak Suvaro, tautos Sovie
tų Sąjungoj nėra patenkintos 
savo antraeile padėtim ir ne
sutinka su rusų pranašumo bei 
viešpatavimo idėjomis. “Vidu
rinėj Azijoj, Kaukaze ir Rusi
joj musulmonai sparčiai daugi
nasi ir plinta, ryžtingai ginda
mi savo tautinę egzistenciją”. 
Lietuviai, latviai ir estai, Suva
ro nuomone, laikosi atokiai nuo 
rusų ir kitų tautų, bet prade
da prarasti savo “demografinę 
tvirtybę”. Matyt, jis turi omeny 
mažą gimimų skaičių ir spartų, 
ypač latvių, mažėjimą savo pa
čių respublikoj.

Suvarąs, kaip ir Kesetovičius, 
stengiasi pažvelgti į nerusų tau
tų ateitį Sovietų Sąjungoj. Abie
jų autorių nuomone, tų tautų 
likimai gali pakisti “tik pasi
keitus aplinkybėm” — jei su
silpnėtų ekonomikos centraliza
cija ir sumažėtų biurokratijos 
galybė -darbininkų ir valstiečių 
sąskaita. Paskirų tautų dalia ga
li pagerėti ir sumažėjus Sovie
tų Sąjungos izoliacijai, jos už
darumui nuo likusio pasaulio. 
“Visom Sovietų Sąjungos tau
tom”, rašo prof. Suvarąs, “turi 
būti leista laisvai bendrauti su 
viso pasaulio tautomis; jom turi 
būti suteikta kiek įmanoma dau
giau autonomijos, nelaukiant 
instrukcijų iš ‘visagalio’ cent
ro”, t.y. Maskvos.

Kesetovičiaus knygos pagrin
dinis taikinys yra Maskvos pro
paguojama tezė apie “sovietinę 
liaudį” ir “socialistinę valsty
bę”. Pasak jo, tuos “falšyvus 
šūkius” išrado įvairios mono
polistinės grupės, kurios vieš

patauja Sovietų Sąjungos poli
tikai, ūkiui ir kultūrai. Jis ra
šo:

“Visagalės valstybės ir jos 
vaidmens pereinamame iš kapi
talizmo į komunizmą laikotar
py garbinimas ir valstybės pa
vertimas fetišu užsmaugė tautų 
raidą ir darbo klasės vaidme
nį .. . Taip pat buvo sudary
tos sąlygos (maskviniam šovi
nizmui, dominavimui ir didvals- 
tybės idėjom . . . Kai kurie Są
jungos teoretikai tvirtina, kad 
‘sovietinė’ liaudis ir ‘socialis
tinė’ valstybė yra visuotinės — 
platesnės už tautines — katego
rijos, kurias galima pritaikyti 
visame pasauly ...”

Knygos Tautybės socializme 
autorius perspėja, kad terminas 
“sovietinė liaudis” yra dar vie
nas Kremliaus mėginimas pa
vergti kitas tautas. Kai tik Mask
va sutinka pasipriešinimą, ofi
cialieji teoretikai ima aiškinti, 
jog Sovietų Sąjungoj nėra ru
sifikacijos, bet tiktai kovojama 
prieš kitų tautų “nacionalizmą”. 
Kesetovičiaus nuomone, visos 
tos “tariamos teorijos” yra nie
kas kita, kaip apologetiški ban
dymai pateisinti dvivalstybišku- 
mo kultą ir biurokratiją, prisi
dengiant marksistinėmis idė
jomis”. Tikrovėj, sako jis, val
dančios grupės nori išnaudoti 
kitas tautas.

Kesetovičius tvirtina, kad 
dabartinė Maskvos politika ne
rusų tautų atžvilgiu esanti pa
veldėta iš Stalino laikų. “Tais 
laikais”, rašo jis, “bet koks tau
tinės problemos paminėjimas 
būdavo pasmerkiamas kaip bur
žuazinis nacionalizmas. Tie, ku
rie išdrįsdavo pasipriešinti ir 
viešai pareikšti nesutinką su 
biurokratiniu - centralistiniu 
absoliutizmu, būdavo bruta
liai spaudžiami ir persekioja
mi. Tautinės grupės, pasmerk
tos už nedrausmingumą, buvo 
iškeldintos ir jų autonominiai 
statusai panaikinti”.

Tačiau ir po Stalino mirties 
labai mažai kas tepasikeitė, 
tęsia Kesetovičius. Ne tik So
vietų Sąjungoj, bet ir “kai ku
riose kitose socialistinėse ša
lyse” administracinėmis prie
monėmis vykdoma “pilnutinė 
asimiliacija”.

Kaip jugoslavo, dr. Keseto
vičiaus ypač neramina “socia
listinės valstybės” teorijos pri
taikymas ne tik Sovietų Sąjun
gai, bet ir visai Rytų Euro
pai. “Tos teorijos logika”, rašo 
jis, “privedė prie formulės, pa
gal kurią Sovietų Sąjunga vai
dina tą patį vaidmenį ‘socia
listinėj bendrijoj’, kurį rusų tau
ta vaidina ‘sovietinėj liaudy’. 
Abu terminai — ‘socialistinė 
bendrija’ ir ‘sovietinė liaudis’ 
— yra dar vienas bandymas su
fabrikuoti dvivalstybiškai-biu- 
rokratiškai išsivysčiusį socia
lizmą, ‘vienalytę visuomenę’ ir 
monolitiškumą”.

Pasak Kesetovičiaus, ‘sovieti
nės liaudies” ir “socialistinės 
valstybės” sąvokos siejasi su Ry
tų Europos šalių “riboto suve
renumo” teorija, nuo 1968 žino
ma kaip “Brežnevo doktrina”. 
Toji doktrina kalba apie “bro
lišką pagalbą”, kaip 1968 Če
koslovakijoj. O “broliška pagal
ba” reiškia “laisvę kištis į kitų 
komunistinių šalių ir partijų 
reikalus”, spaudimą ir sank
cijas prieš nepaklusnius kraš
tus. O visa ta kalba apie “in
ternacionalizmą” tėra bandymas 
ideologiškai racionalizuoti he
gemoniją ir dominavimą, — 
tvirtina dr. Muhamed Keseto
vičius. (Elta)

Irano revoliucinių teismų 
pirmininkas Ayatollah Sadegh 
Khalkhali rinkimuose į konsti
tucijos patvirtinimo 75 narių 
tarybą gavo tik 90.000 balsų ir 
nebuvo išrinktas.

Kinija rehabilitavo grupę ra
šytojų ir redaktorių, kurie kul
tūrinės revoliucijos metu buvo 
kritikavę Mao Zedong.

JAV karo žvalgybos įstaigos 
tvirtina, kad į P. Jemeno Ade
no uostą atplaukė Sov. S-gos 
raketom ginkluotas pov. laivas 
ir jį aprūpinantis laivas.
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EISENA, PAMALDOS, ATŽYMĖJIMAI
Įspūdžiai iš IV pasaulio lietuvių jaunimo kongreso (4)

Afganistano sostinėj Kabule 
buvo sukilęs kariuomenės dali
nys, bet vyriausybei ištikima 
kariuomenė su iš Sov. S-gos 
gautais malūnsparniais suki
limą numalšino.

JAV pažadėjo padidinti Nika
ragvai tiekiamo maisto ir kitų 
reikmenų siuntas iki 150 t. per 
dieną, bet maistas ir toliau gy
ventojam bus skirstomas per 
Raud. Kryžiaus, o ne vyriausy
bės įstaigas.

Olandijos organam pavyko 
laiku išaiškinti pietinių molu- 
kiečių teroristų rengtą sąmokslą 
pagrobti ministerį pirmininką 
Andreas A.U. van Agt.

JT organai tvirtina, kad 2.5 
mil. Kambodijos gyventojų gre
sia badas. JAV paragino per 
JT'kitas valstybes imtis priemo
nių badui pašalinti.

Per 9 m. karinių ir civilinių 
diktatorių valdytas Ekvadoras 
krašto valdymą iškilmingai per
davė išrinktam prezidentui 
Jaime Raidos Aguilera.

Šveicarijoj balandžio 7 buvo 
rastas nusižudęs Sov. S-gos tarp
tautinės kakao organizacijos 
Londone atstovas Leonid L. 
Pančenko. Sov. S-gos vyriausy
bės oficiozas Izvestia dabar 
apkaltino Šveicarijos organus, 
kad Pančenko buvo nužudytas 
už tai, kad atsisakė būti Švei
carijos agentu.

AFL-CIO vykdomoji taryba 
pritarė strateginių ginklų apri
bojimo sutarčiai, bet pareiškė 
susirūpinimą dėl į Sov. S-gą 
eksportuojamos modernios tech
nologijos, nes tai kenkia JAV 
pirmavimui technologijos srity 
ir ji gali būti Sov. S-gos pa
naudota kariniam reikalam.

Vietnamas sutiko leisti atvyk
ti 3 JAV konsulariniam parei
gūnam norinčių iš Vietnamo 
išvykti emigracijos reikalam 
tvarkyti ir transporto lėktuvam 
jiem išgabenti.

Sov. S-gos antro pasaulinio 
karo dalyvis Anatoli P. Chur- 
ganov jau 35 m. ieško ameri
kiečio jūrininko Mac Dowell, 
kuris, dovanodamas rusui šil
tą apsiaustą, išgelbėjo jo gyvy
bę. Churganov yra nusivylęs 
sovietinės sistemos biurokratija, 
hipokrize ir karo didvyriam da
roma neteisybe. Oficialiai karo 
veteranai laikomi didvyriais, bet 
iš tikrųjų jais niekas nesirūpi
na. Protestuojantieji prieš jiem 
valstybės daromas skriaudas at
siduria psichiatrinėse ligoni
nėse.

Prez. Carter, siekdamas nuo
saikiųjų senatorių paramos stra
teginių gunklų apribojimo su
tarčiai, planuoja per ateinančius 
5 metus padidinti išlaidas gy
nybos reikalam.

JAV gynybos d-tas pasiuntė 
į Egiptą' 20 specialistų Egipto 
ginklavimo pramonės pagyvini
mo reikalam ištirti, nes, Egip
tui pasirašius su Izraeliu tai
kos sutartį, arabų valstybės at
sisakė toliau remti Egipto gink
lavimo pramonę.

Iš JAV ir Kanados į ketvir
tąjį pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą išvyko 375 asmenys
— jaunimo atstovai, kongreso 
dalyviai ir svečia’i — turistai. 
Tad ir kongreso atidarymo kon
certo publiką, kurios skaičiuo
jama apie 1000 ar truputį su 
viršum, gražią dalį sudarė sve
čiai iš Šiaurės Amerikos.

Koncerto publika su labai ma
žom išimtim organizuotai tuoj 
po koncerto (liepos 14, šešta
dienį, 5:40 vai. popiet) pajudė
jo Londono gatvėmis į White- 
hall, prie paminklo žuvusiem
— Cenotaph.

Dalyviai susigrupavo po šešis 
į eilę, o tų eilių susidarė gana 
daug ir eisena atrodė gana di
dingai. Gaila, kad didesnę ei
senos laiko dalį (iš viso eise
na truko 20 minučių) žygiavom 
pustuštėm Londono antrinės 
svarbos gatvėm, kur šeštadienio 
popiečio judėjimas buvo vos ap
čiuopiamas. Tik paskutinius ke
lis blokus, artėjant prie pa
minklo žuvusiem, judėjimas bu
vo kiek judresnis. Anglų po
licija iš abiejų pusių lydėjo 
paraduojančius, lyg bijodama 
išsišokimų. Kadangi gatvės 
buvo labai plačios, tai automo
biliai galėjo šonais pravažiuoti. 
Tik besikryžiuojančių gatvių ju
dėjimas buvo trumpai sulaiky
tas.

Eisenos pradžioj buvo neša
mos Anglijos ir Lietuvos vėlia
vos ir žygiavo uniformuotos Vo
lungės dainininkės. Jos viso 
parado metu dainavo patriotines 
dainas, tinkančias parado taktui. 
Jų dainomis galėjo pasigėrėti 
bent eisenos prieky ėjusieji.

Tuoj po Volungės grupės žy
giavo vysk. A. Deksnys, Lietu
vos atstovas Anglijai V. Balic- 
kas, Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungos pirm. Jaras Al
kis, Kanados LB Krašto valdy
bos pirm. Jonas R. Simanavi
čius, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos pirm. Gabija Juo
zapavičiūtė, Anglijos lietuvių 
bendrinių organizacijų vadovai 
Z. Juras ir S. Kasparas, ketvir
tojo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso pirmininkas Andrius 
Šmitas, PLB valdybos pirmi
ninkas Vytautas Kamantas, Dar
bininko redaktorius kun. dr. 
Kornelijus Bučmys, OFM. Tuoj 
už jų buvo nešamas IV PLJ 
Kongreso plakatas.

Visa eisena buvo papuošta 
įvairių kraštų vėliavomis, už 
kurių būrėsi to krašto lietuviai 
atstovai.

Atvykus prie paminklo žuvu
siem, trumpu žodžiu prabilo 
Z. Juras. Pagerbiant žuvusius, 
padėtas prie paminklo vainikas, 
šalia daugybės kitų vainikų ir 
gėlių puokščių. Sugiedota Ma
rija, Marija ir Lietuvos himnas.

Tuo parado ceremonijos ir 
baigėsi. Dalyviai galėjo laisvai 
išsiskirstyti pagal savo iniciaty
vą ir sugebėjimą orientuotis 
Londone.

Tą patį vakarą Kensington 
Town Hali salėj, Londone, vy
ko šokiai.

Pamaldos
Oficialios jaunimo kongreso 

atidarymo pamaldos vyko liepos 
15, sekmadienį, didžiulėj Lon
dono bažnyčioj — Brompton 
Oratorijoje. Kiek anksčiau buvo 
lyg susitarta, kad pamaldos vyks 
Londono katalikų katedroj, bet 
tą savaitgalį katedroj vyko gėlių 
paroda. Teko tą katedrą ir gė
lių parodą aplankyti. Bendras 
vaizdas — baisi mugė, o vys
tančių gėlių kvapas sudarė ei
linio graboriaus šermeninės 
koplyčios atmosferą. Tad daug 
geriau, kad ten kongreso pamal
dų ir neruošta.

Tiesa, vienoj Londono kata
likų katedros koplyčioj prie sie
nos gana aukštokai pritvirtintas 
Aušros Vartų Marijos paveiks
las su lotynišku įrašu, bet len
kiška tema kreipiniu į Mariją.

Brompton Oratorija — didžiu
lė, katedros stiliaus, bažnyčia, 
talpinanti porą tūkstančių tikin
čiųjų. Kad išvengus pavėlavimo, 
nuvykau anksčiau ir radau au
kojamas eilines sekmadienio 
mišias parapiečiam. Visi alto
riai, o taip pat ir didysis, dar 
senoviško stiliaus. Kunigas mi
šias aukojo nusisukęs į altorių. 
Tik retkarčiais atsisukdavo į 
žmones. Šiaip maldas kalbėjo 
balsiai per garsintuvus, visiem 
tikintiesiem atsakant.

Mišiom pasibaigus ir žmonėm 
išsiskirsčius, iš kažkur atitempė 
stambų stalą į didingos pres
biterijos priekį, atitinkamai ap
dengė ir paruošė altorių, prie 
kurio galima aukoti mišias žiū-

rint į žmones. Tai specialiai 
buvo paruošta lietuvių pamal
dom.

Prieš mišias 1:40 vai. popiet 
prof. dr. Vytenis M. Vasyliūnas 
davė trumpą vargonų koncertą. 
Mišios su procesija pradėtos 
2 vai. popiet.

Mišias aukojo vysk. dr. A. 
Deksnys, su juo koncelebravo 
kun. Vaclovas Šarka iš Vokie
tijos, kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
iš Chicagos, kun. dr. Korneli
jus Bučmys, OFM, iš Brook
lyno. Mišių ceremonijomis rū
pinosi Londono lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. dr. J. Sakevičius, MIC. 
Jam talkino klierikas Saulius 
Kubilius iš Romos.

Mišių metu keletą giesmių 
giedojo Volungės , oktetas. Šv. 
Rašto skaitymus ir tikinčiųjų 
maldas pakaitomis skaitė įvai
rių kraštų lietuviai jaunuoliai. 
Pamokslą, skirtą lietuviškam 
jaunimui, pasakė vysk. A. 
Deksnys.

Pamaldose dalyvavo 1000 su 
viršum lietuvių. Daugelis ėjo 
prie komunijos, kurią dalijo keli 
kunigai. Bet ir šioj didingoj 
lietuvių tikėjimo manifestaci
joj likom savųjų tarpe. Tiesa, 
presbiterijos kampe sėdėjo ir 
kardinolo atstovas — neatpažin
to rango kapelionas.

Po pamaldų, kiek vėliau Lon
dono Lietuvių Namuose kong
reso svečiam buvo priėmimas. 
Dalyvavo apie 60 asmenų. Va
karo eigai vadovavo Jaras Al
kis. Turėjo progą žodį tarti vysk. 
A. Deksnys, Lietuvos atstovas 
Anglijai V. Balickas, Kanados 
LB Krašto valdybos pirm. J. 
R. Simanavičius, PLB valdybos 
pirm. V. Kamantas, PLJS pirm. 
G. Juozapavičiūtė, Volungės va
dovė D. Viskontienė, Gintaro 
ansamblio vadovė R. Lukoševi- 
čiūtė ir daugelis kitų. Vieni 
kitiem reiškė padėką, sveikini
mus ir įteikė įvairaus pavidalo 
dovanėles — ženkliukus, sta
tulėles, knygas, lietuviškas lėles 
ir kitokius prisiminimo ženk
lus. Ypač sveikintas ir pagerb
tas Aleksas Vilčinskas, daug 
dirbęs ketvirtojo jaunimo kong
reso stovyklos Anglijoj ruošoj.

Kornelijus Bučmys
(Bus daugiau)

DOVANA — IRENOS VELONSKIENES SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas Iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Siuntinių bei kitais 
reikalais kreiptis tel. 268-1594, adresas: 69-40 Fleet St., Forest Hills, 
N Y 11375.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516)968-5454, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th SJ., Richmond Hill, IJ.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

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

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 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 ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klljentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden Tavern. 
1863 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227, 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas 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.
——------------------------------ — ■ ' ————
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Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybės 
Apartmentai • Kondominiumai • Nuomavimas

Angelė E. Karnienė
REALTOR sos BROKER o e o NOTARY

T7 |1 Ą r| 5701 Guif 8oulevarcl, St. Petersburg Beach,PI. 55706 
JLJ0 A A JL Ui Telefoną* (815) 560-2448. Vakare (8*5) 545*27)8
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NAUJAUSIUS 1979 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima Įsigyti 
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.

Prez. Carter įsakė karo lai
vynui ir karo aviacijai veržtis 
į kai kurių valstybių, kurios 
savo teritorinių vandenų ribą 
yra nukėlusios toliau kaip 3 
mylios, teritorinius vandenis, 
nors tai galėtų sukelti ir susi
dūrimų. Tik 22 valstybės pri
pažįsta 3 mylių teritorinių van
denų ribą, o 76 šią ribą yra 
nukėlusios iki 12 ir 14 valsty
bių net iki 200 mylių.

Italijos ministerio pirmininko 
Francesco Cossiga vyriausybė, 
norėdama gauti parlamento pa
sitikėjimą, pažadėjo svarbes
niais klausimais tartis su komu
nistų partija.

MILICIJA ATIMINĖJA
VYRIAUSYBEI ADRESUOTUS 
DOKUMENTUS

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. VVEVD 1330 AM Ir 
7-8 v.v. 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 vai. vak. VVSOU-FM 
89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainslde, N.J. 
07092. Tel. (201) 232-5565.

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

Užsienio spaudą pasiekė nauji 
Tikinčiųjų Teisių Gynimo Ka
talikų Komiteto dokumentai. 
Dokumentu Nr. 10 Komitetas 
kreipiasi į okupuotos Lietuvos 
aukščiausios tarybos prezidiumo 
pirmininką vieno milicijos pa
reigūnų atimto dokumento rei
kalu. Komitetas rašo:

“1979 metų gruodžio mėnesį 
į Tikinčiųjų Teisių Gynimo Ko
mitetą kreipėsi Vilniaus katali
kai, prašydami užstoti nuteistą
jį Lietuviškosios Helsinkio Gru
pės narį Viktorą Petkų. Pilnai

Dr. Vincas Maciūnas liepos pradžioj sulaukė 70 m. amžiaus. Nuotraukoj sukaktuvi
ninkas su keliais sveikinusiais svečiais. Iš kairės: A. Vaškelis, dr. V. Maciūnas, V. 
Volertas, K. Ostrauskas.

pritardami pareiškime išdėsty
tom mintim, mes, Komiteto na
riai, dokumentą pasirašėm.

Labai nustebom, sužinoję, 
kad 1979 sausio 9 kratos metu, 
kuriai vadovavo milicijos majo
ras Ražinskas, iš Juliaus Sasnaus
ko buvo paimtas aukščiau mi
nėtas dokumentas. Kokia teise 
milicijos pareigūnai atiminėja 
LTSR vyriausybei adresuotus 
dokumentus?

Pasirašiusieji dokumentą el
gėsi sutinkamai su LTSR Kons
titucijos 47, 58 straipsniais, lei
džiančiais kritikuoti ir apskųsti 
valstybės organų veiksmus. Mi
licijos pareigūnai, atimdami 
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumui adresuotą pareiš
kimą, nusikalto pagrindiniam į- 
statymui — LTSR Konstituci
jai. Mes pagrįstai būkštaujam, 
kad Viktoro Petkaus asmeniu su
interesuoti organai nori paimtą 
dokumentą nuslėpti nuo LTSR 
vyriausybės, todėl jaučiam pa
reigą pasiųsti bent dokumento 
nuorašą, kartu nurodydami, kas 
po juo pasirašė.

Priedas: LTSR Aukščiausio- 
sio Tarybos Prezidiumui skirto 
dokumento tekstas ir pasirašiu
siųjų sąrašas — iš viso 3 lapai.”

Pasirašė: Tikinčiųjų Teisių 
Gynimo Katalikų Komiteto na
riai kunigai — Jonas Kaunec- 
kas, Sigitas Tamkevičius, Juozas 
Zdebskis, Alfonsas Svarinskas, 
Vincas Vėlavičius.

Lietuviška spauda laikosi lie
tuviškas gyvenimas. Paremk

K.VECAS
JONAS 

19 3 3 + l 97 6

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

asolino 
NENORIAIS v

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

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

auka lietuvišką spaudą Ir pla
tink ją!

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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Žolinėj
Šį trečiadienį, rugpiūčio 15, 

atšventėm Marijos Dangun Pa
ėmimo šventę — Žolinę. Gra
žiai ši šventė buvo švenčiama 
laisvoj Lietuvoj. Verta ir čia 
paminėti ją bent keliomis min
timis.

Kalbėdami apaštališkąjį tikėji
mo išpažinimą, jį užbaigiame 
žodžiais: “Tikiu . . . kūnų iš nu
mirusių prisikėlimą ir amžiną
jį gyvenimą”. Krikščionys tiki, 
kad pomirtiniame gyvenime, 
paskutinio teismo proga, siela 
ir prisikėlęs kūnas vėl bus su
jungti visumon.

Paskutinės vakarienės metu 
Jėzus ramino apaštalus, kad 
jis einąs paruošti mum vietos. 
Jo noras esąs, kad ir mes ga
lėtume būti ten, kur ir jis bus 
(Jono 14,2-3). Šis Išganytojo 
troškimas jau yra išsipildęs Ma
rijos atveju. Jai nereikėjo laukti 
laiko pabaigos, kad galėtų būti 
kartu su savo Sūnumi visos 
savo asmenybės pilnybėj — su 
siela ir kūnu.

1950 Visų Šventųjų šventėj 
popiežius Pijus XII paskelbė 
Marijos į dangų paėmimo tiesą: 
“Mes nustatome ir paskelbiame 
kaip dieviškai apreikštą tikėji
mo tiesą, jog Nekalčiausioji Die
vo Motina Marija, visuomet 
Mergelė, jos žemiškam gyveni
mui pasibaigus, su kūnu ir sie
la buvo paimta į dangau^ gar
bę’.

Šiame Šv. Tėvo paskelbime 
svarbus kiekvienas žodis. Labai 
sutrauktai popiežius mini Ma
rijos nekaltą prasidėjimą, die
viškąją motinystę, visuotinę ne
kaltybę. Tai tikėjimo tiesos, rei
kalaujančios, kaip logiško pa
pildymo, ir Marijos į dangų 
paėmimo tiesos.

Be abejo, Pijaus XII svarsty
me pagrindas dedamas ant Ma
rijos dalyvavimo Sūnaus gyve
nime. Šia mintimi pradedamas 
ir baigiamas popiežiaus doku
mentas “Munificentissimus 
Deus”, kuriuo ši dogma ir buvo 
paskelbta.
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Šv. Tėvas pradžioj rodo 
glaudų ryšį tarp Marijos pa
ėmimo į dangų ir jos nekalto 
prasidėjimo: “Šios dvi privile
gijos labai artimai jungiasi. 
Kristus nugalėjo nuodėmę ir 
mirtį savo mirtimi. Kiekvienas 
atgimęs krikšte per tą patį Kris
tų nugali nuodėmę ir mirtį. Ta
čiau pagal savo bendrą įstaty
mą Dievas neleidžia pasireikš
ti pilnai teisiojo pergalei prieš 
mirtį iki laiko pabaigos. Vis 
dėlto Dievas norėjo, kad Mer
gelė Marija būtų išimta iš šio 
bendro įstatymo. Ji ypatingos 
privilegijos dėka nugalėjo nuo
dėmę nekaltame prasidėjime. 
Tokiu būdu ji nebuvo įparei
gota paklusti kapo naikinančiam 
įstatymui, nei reikėjo jai laukti 
kūno išaukštinimo iki laiko pa
baigos.”

Istoriniai faktai įrodo, jog Die
vas kai kuriuos šventuosius, pvz. 
šv. Teresę Akvilietę, šv. Kot
ryną Laboure ar šv. Pranciškų 
Ksaverą, yra pagerbęs ypatingu 
būdu, apsaugodamas jų kūnus 
nuo sugedimo po mirties. Jei 
tokia privilegija buvo pritaiky
ta kai kuriem šventiesiem, tai 
kodėl Dievas negalėjo padaryti 
tai ir dar daugiau savo Švč. 
Motinai?

Stebimasi, kodėl Pijus XII 
pasirinko tokį laiką paskelbti 
šiai tikėjimo tiesai, kuri dar la
biau išaukština Mariją. Juk, ieš
kant Bažnyčių vienybės, nauja 
pagarba Marijai galėjo sukelti 
tik naujų kliūčių suartėjimui 
su kitais krikščionimis. Atsaky
mas tam randamas žmogaus kū
no nuvertinime.

Abiejų pasaulinių karų pa
sekmėj ir nežmoniškų koncent
racijos stovyklų akivaizdoj, o 
be to, ir paplitusiame nemora
lume, daugelis žmonių savo 
žiaurumu ir iškrypimu neberodo 
jokios pagarbos ne tik žmogaus 
sielai, bet taip pat ir kūnui.

Auksas vertingesnis už si
dabrą, kaip siela už kūną. Ta
čiau vien dėl to, kad sidabro

Dienos
Viskas maždaug taip atrodė.
Tiršta medžių žaluma supo 

gal dviejų hektarų aikštę, šva
rią, trumpai sušukuotą. Ja bėgo 
takai, tarsi lankoj sukryžiuotos 
drobės. Viename aikštės šone 
rėžėsi kažkokie rūmai su bokš
teliais, per tolumą paslaptimi 
atsimušą, kitame bolavo didelis, 
keturkampis namas, langų eilė
mis, tarsi karoliais, apsijuosęs. 
Prie jo šlaistėsi maži būreliai 
žmonių, dangaus mėlynumo ir 
saulės keistai nuspalvintų. Už 
to balto, didelio, keturkampio 
ir languoto namo, tarp vienas 
nuo kito tolėliau pakrikusių me
džių, buvo galima matyti šešė
liuose sulindusius mažesnius 
pastatus. Rodėsi, žvalgėsi jie pa
sislėpę ir žiūrinėjo, kas aikštėje 
vyko.

Aikštėj vyravo tyla. Tik sukil
davo vėsoje įmirkęs vėjūkštis, 
šmėkšteldavo pro stovinčius ir 
susirinkdavo nuo veidų prakai
tą. Tik parsiūbuodavo nuo pajū
rio raudoni, iškepę tvariniai, 
sunkiai kojas vilkdami, rank
šluosčiais, patiesalais apsikars- 

vertė mažesnė už aukso vertę, 
nelaikome jo beverčiu, lygiai 
taip pat ir mūsų kūnas yra 
vertybė savyje. Juk mūsų kū
nas yra šventykla, kurioj gyve
na siela, o sieloj — Šv. Dvasia.

Marijos, kaip pirmosios žmo
giškos asmenybės, į dangų su 
kūnu paėmimo tiesa gali ir turi 
įkvėpti didesnę pagarbą žmo
gaus kūnui, o taip pat sustip
rinti tikėjimą ir mūsų visų pri
sikėlimu.

Liet. Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitės dalyvių būrelis svečiuojasi pas p. 
Vaitkus Kennebunkport, Maine. Jie yra pranciškonų vienuolyno kaimynystėje. Iš k. Tėv. 
Rafaelis Šakalys, OFM, Viktoras Vaitkus, Vladas Vaitkus, O. Vaitkienė, V. Volertas, 
F. Ignaitienė, p. Volertienė, dr. K. Ambrozaitis, A. Raulinaitis, J. Muraška, A. Pumputis, M. 
Ambrozaitienė, p. Binkienė. Gilumoje matosi S. Santvaro siluetas. Nuotr. V. Maželio

KAI SUMAINOM PASAULIUS
Apie Lietuvių Fronto Bičiulių savaitę

ST. BURČINAS

tę, ir smukdavo didžiojo namo 
vidun.

Viskas maždaug taip atrodė 
dienomis. Beveik rojus. Tik 
Ieva ne viena, tik Adomų daug. 
Aukštų ir trumpų, lieknų ir 
apie diržus krūtiningų, į obuo
lius žiūrėjusių ir obuolių dar 
neįžiūrėjusių. Saulėj kaisdavo 
krūva apmirusių automobilių, o 
kartais pro vartus įšliauždavo 
ir vienas kitas gyvas, iš men
kesnio pasaulio čia atsiradęs. 
Tada sujudėdavo žmogystos 
prie didelio namo, sustodavo 
nuo pajūrio besikapstą, ir pasi
girsdavo pastabos: iš Ohio; iš 
Illinois; e, tik iš Connecticut.

Viskas maždaug taip atrodė 
dienomis Kennebunkporte, kai 
ten vyko Lietuvių Fronto Bi
čiulių (LFB) studijų ir poilsio 
savaitė, VI.30-VIII.8.

Vakarai
Po saulės laidos rojaus ne

aprašė jokios šventos knygos, 
ir nežinom, kas jame tuo laiku 
dėjosi. O LFB savaitės vakarai 
paslaptimi nesigaubstė.

Štai VI.30 stovyklon atvyku
sieji rinkosi susipažinimui. Jau 
gal keturios dešimtys, gal dviem 
galvom daugiau ar mažiau, už
ėmė kėdes prie stalų. Ramūs, 
baikštūs, kelionės išvarginti. 
Nors tų susipažįstančių buvo ne
daug — didžiuma anksčiau ma

tęsi, gal tik metų kiek užmas
kuoti nuo draugų pirmų žvilgs
nių. Kai prabilo pirm. J. Ar
dys, nuovargis nyko, nyko, kol 
išnyko. Sekmadienio VILI) va
karas jau buvo kitoks. Atidaro
majame posėdy susėdo visos 
septynios dešimtys, pasauliui 
atstovaujančios nuo Vakarų iki 
pačio Kennebunkporto. Sveiki
no inž. J. Ardys (pirm.), dr. 
Gimbutas, tėv. L. Andriekus. 
Dr. J. Girniaus žodis (tiksliau 
apibūdinant, gyvenimiška pa
skaita) lietė mūsų pareigas tė
vynei. Nuo čia prasidėjo studi
jinė rimtis, nes buvo minimi 
ne kasdieniški, ne lengvai 
žengiami keliai.

Pirmadienį, kai jau ir Los 
Angeles buvo į Mainą atsikė
lęs, dr. J. Sungaila kalbėjo apie 
išeivijos išlikimą. Nustebino 
sunkiai surinkta ir vaizdžiai by
lojanti statistinė medžiaga. Ne
džiugino ji, ragindama susirū
pinti, net atgailauti. Antradienį 
(VII.3) dr. Rekašius ir dr. Ma- 
čiuika aiškino Lietuvos perspek
tyvas, pirmasis žvilgtelėjęs nuo 
politinės ir kultūrinės platfor
mos, antrasis nagrinėjęs ekono
mines galimybes. Abu gerai pa
siruošę šviesininkai LFB tarpe 
rado gerus atgarsius.

Jaunimo dėmesį Lietuvai ap
tarėm trečiadienio (VII.4) vaka
rą, L. Kojelio ir D. Norvilaitės 
pasiklausę ir patys prisidėdami. 
Pirmasis — jau iš anksčiau pa

žįstamas, gabus jaunuolis; Da
nutė — gal pirmąkart tarp 
LFB, nustebinusi šiltumu bei 
logika. Vadovavo E. Sužiedėlis, 
pusiau jaunuolis, pusiau subren- 
duolis. O ketvirtadienį dr. K. 
Ambrozaitis dėstė ryšius su Lie
tuva. Akademine forma jung
damas neseną istoriją su dabar
ties būtinumu, paneigė nepa
grįstas nuomones, siūlančias at
siribojimą nuo pavergto krašto 
žmonių.

Į savaitės galą buvo pakrypta 
kūrybos pusėn. Penktadienį 
(VIL6) įvyko literatūros vaka
ras. Pirmoj daly dr. V. Maciū
nas gyvai skaitė savo paruoš
tą darbą iš mūsų literatūros 
istorijos, kaip Jakštas barė Vaiž
gantą. Tada girdėjom ir matėm 
poetus, L. Andriekų su St. 
Santvarų. Taip gerai prasidėjo, 
ėjo ir baigėsi, jog visi klausy
tojai džiaugėsi, salėj pasirodę.

Šeštadienio (VII.7) koncerto 
nupasakoti negalima. Trys žmo
nės — S. Cibas (pianinas), B. 
Pumpolytė (smuikas) ir O. Pliuš- 
konienė (mezzo-sopranas) pali
ko labai, labai gerus įspūdžius. 
Gaila, kad laikraštis nemoka 
perduoti plojimų ir entuziazmo 
garsų, kurie vyravo salėj po 
kiekvieno programoj vykusio 
numerio.

Sekmadienį LFB studijų ir 
poilsio savaitė vakaro jau ne
turėjo.

Nei dienomis, nei vakarais
Į vakarus ne viskas tilpo, o 

pajūrio vogti, kai saulė buvo 
malonesnė už malonią, niekas 
nedrįso. Todėl prireikė dviejų 
rytų. Ketvirtadienį, po pusry
čių, kalbėta LFB reikalais, nie
ko nesprendžiant ir nieko ne
slepiant. Pasidalinta mintimis 
apie J. Brazaičio raštų leidimą 
bei finansinį stovį, pasvarstyta, 
kas geriau tinka netiniam susi
būrimam, Kennebunkportas ar 
Dainava. Pirmąjį įtaigavo gra
žesnė ir suaugusiem patogesnė 
aplinka; Antrąją - apie ją gyve
nančiųjų skaičius. Kennebunk
porte vėl matysimės 1981.

Penktadienio rytas buvo pa
švęstas visuomeniniam reika
lam, taip pat vien informuojan
tis. Klausimai labai kasdieniniai 
ir būtini: kaip rieda išeivijos 
visuomeninis gyvenimas, kiek 
įtakos turi valdžios, kiek lai
mini ir prarandam.

Privatūs pokalbiai
Iki šiol atpasakoti įvykiai mu-
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Pirmiausia ji
sai sveikino Išmintį, ją vadinda
mas karaliene:

“Sveika, Išmintie karaliene! 
Viešpats sveikina tave su tavo 
broliu ir skaisčiu ir šventu Pa
prastumu”.

Jaunasis vienuolis gal mąstė 
apie išmintį, glūdinčią knygose 
ir laimėtą per ilgas nemigos nak
tis, įtempus progą visiems inte
lektualiniams subtilumams. O 
gal čia buvo nauja išmintis, dau
giau einanti iš širdies negu iš 
proto? Kodėl ją vadino skaistaus, 
švento paprastumo broliu? Ar 
paprastas protas galėjo geriau už 
mokslininią suprasti Dievo kara
lystės paslaptis?

Sveikinimas toliau taip skam
bėjo:

“Šventas Neturte, Viešpats 
sveikina tave su tavo šventu bro
liu Nusižeminimu”.

Išmintį vainikavo neturtas. 
Anie elgetos, kurie negyveno 
šauniose abatijose, kurie savo 
duonos plutą valgė susigūžę 

ant akmens, kurie keliavo laisvi 
ir lengvi kaip vyturėliai, — argi 
jie turėjo išmintį, kurios jisai ieš
kojo bibliotekose? Ir ar reikėjo, 
siekiant tos išminties, džiaugtis, 
jei žmonės tavęs nekenčia, ne
paiso, ir jei tu žeminiesi jų 
akyse? Ar tai nebuvo kelias į 
Nusižeminimą, Išminties brolį?

Giesmė vėl skardėjo:
“Šventoji Meile, Viešpats 

sveikina tave su tavo broliu 
šventu Paklusnumu”.

Artimo ir Dievo meilė, gai
lestingumo darbais besireiškian
ti, yra regimas dvasinio uolumo 
ženklas. Toji meilė vykdoma 
žmonėse — tarp beturčių, ligo
nių, luošų, pagonių. Per tą meilę 
žmogus pats save užsimiršta, 
randa džiaugsmą kitų 
džiaugsmuose, kai atiduoda 
savo gyvenimą ir vėl jį laimi. 
Štai kodėl anie italai gyveno ne
atsiskirdami mūro sienomis nuo 
pasaulio. Jie negyveno vienuo
lynų ramybėje ir nuošalume. 
Ieškodami kitų išganymo, patys 
jie buvo užmiršę savo šventu
mą. Ar jų tobulumas kaip tik 

neglūdėjo šiame užmaršume? 
Ar Asyžiaus atgailotojai nebus 
tik atgaivinę Paklusnumą, senų
jų vienuolynų dorybę? Koks 
buvo džiaugsmas nugalėti pui
kybę, daugiau jau nebegyventi 
sau, pasiduoti kitiems žmonėms, 
taip kaip Viftšpaties klauso visi 
tvariniai, išėję iš jo rankų ir pe
nimi jo dovanomis!

Giesmė toliau minėjo visas 
dorybes:

“Visos šventosios Dorybės, 
jus sveikina Viešpats, kuris jus 
leido.

“Nėra visam pasaulyje žmo
gaus, kuris galėtų laimėti vie
ną jūsų, pirmiau nemiręs.

“Kuris jau turi vieną dorybę ir 
nepažeidžia kitų dorybių, tasai 
jas visas yra laimėjęs.

“Kuris vieną jų pažeidžia, tas 
nė vienos neturi ir visas jas pa
žeidžia. Ir kiekviena nugali ydas 
ir nuodėmes.

“Šventas Išmintis nugali šėto
ną ir visus jo žabangus. Skaistus 
ir šventas Paprastumas nugali 
šio pasaulio ir kūno gudrybę. 
Šventas Neturtas nugali godu
mą, šykštumą ir šio gyvenimo 
pageidimus. Šventas Nusiže
minimas nugali puikybę, garbės 
troškimą ir visus žemiškus daly
kus”.

Toliau dorybių giesmininkas, 
švelnus po savo kaimietišku 
drabužiu, dar priminė priešinin
kus ir nedorybes, kurias nugali 
šventoji Meilė ir šventas Paklus
numas.

Jam nutilus, Fernandezas ne-

siliovė galvojęs. Tos naujos ir 
skaisčios giesmės atvėrė naują 
pasaulį jo sielai. Jam atrodė, kad 
jis pirmu kartu supratęs evan
geliją. Niekados ji nebuvo jam 
tokia artima ir gyva. Jo sielos 
priešai dar visai neatlyžo po vie
nuoliniu abitu. Ar dorybės, tik
rosios Išminties lydimos, nuga
lėtų ir amžinai nublokštų aną 
blogą raugą, ypač pasididžiavi
mą iš knygų įsigyta išmintimi,
tuos mokslo dūmus, kurie temdo 
sielos akis ir nuslepia Viešįatį? 
Vienok “Pasveikinimai” aiškiai 
sakė, kad dorybės galima laimėti 
vien tik neatlaidžia, mirtina 
kova: “Jeigu pirma nenumirs, 
jokis žmogus šiame pasaulyje nė 
vienos jūsų nelaimės”.

Pranciškonų pavasaris
1214 metais vieną vasaros die

ną, kai aplink Koimbrą liūliavo 
geltoni javų laukai, penki vy
rai pasibeldė į didžiuosius 
Švento Kryžiaus vartus. Iš apda
ro jie buvo panašūs į italų at
gailotojus, kurie buvo prisiglau
dę alyvų kalnelyje, aukščiau 
abatijos. Kaip anie, taip ir šie 
kalbėjo darkyta portugalų kalba. 
Jie nešėsi storais antspaudais 
primuštą ląišką, kurį įteikė vir
šininkui, prieš jį su didele pa
garba nusilenkdami. Paskui jie 
stovėjo laukdami. Buvo tai nuo
rašas popiežiaus laiško, siun
čiamo visiems krikščionių arki
vyskupams, vyskupams, aba
tams, diakonams ir arkidiako
nams. Tame laiške buvo pasa
kyta, kad šie atgailotojai buvo 

geri katalikai, Romos Bažnyčios 
patvirtinimu skleidę dieviškojo 
žodžio sėklą apaštalų pavyz
džiu.

Kaip visi šventakeleiviai, taip 
ir jie buvo paslaugiai priimti ir 
pasisakė vykstą į Maroką skelb
ti tikrojo tikėjimo saracėnams 
paties Miramolino akivaizdo
je. Iš Italijos jie pėsti iškelia
vo po Sekminių šventės ir per 
Prancūziją ir Ispaniją pasiekė 
Aragono kraštą. Ten turėjo pasi
likti jų vadas ispanas, kuris mo
kėjo kalbą ir pažino vietas. Jis 
buvo parblokštas nuovargio ir li
gos ir jau nepajėgė toliau ke
liauti. Nors nemokėdami vieti
nės kalbos nė arabiškai, bet bū
dami toki jauni, jie nenorėjo 
gaišti savaites ir mėnesius be
laukdami ir pavėluoti į darbą, 
kuriam degte degė jų sielos.

Kliuvinėdami žodžiuose ir ap
siašaroję, jie susirinkusiems vie
nuoliams papasakojo, kaip išsi
skyrė kelionėn. Ypačiai atsidėjęs 
jų klausėsi anas jaunas ir gra
žus vienuolis, elgetų maitinto
jas, kuris juos sutiko nelyginant 
kokius kunigaikščius, pasislėpu
sius po miline ir gaubtuvu.

Bekalbėdami jie apsakė, kaip 
atsirado ta nauja vienuolija, ku
riai jie priklausė. Ji prasidėjo 
Italijoje, susimetusi aplinkui 
vieną turtingą Umbrijos pirklį, 
kuris pakeitė savo gyvenimą. 
Dabar jau buvo per tūkstantį 
brolių. Ordinas plėtėsi po visą 
pasaulį. Jie Europą ir Aziją pa
skirstė į devynias provincijas. Ir 
štai kas atsitiko per Sekmines, 

didžiajame kapitulos susirinki
me viename Umbrijos slėnyje. 
Ten buvo vyras, savo išvaizda 
panašus į Jėzų. Menkame jo kū
ne glūdėjo nepaprasta galybė, 
kuri tūkstančius kitų vyrų pri
traukė elgetų gyvenimui. Stai
ga tasai vyras pakilo ir tarė jiems, 
kad Viešpats jam liepęs siųsti 
mažą brolių būrelį skelbti evan
gelijos tarp maurų. Norinčių 
keliauti pasisiūlė ištisa minia. 
Iš jų tarpo jisai parinko šešis: 
ispaną brolį Vitalį iŠ Algesiro, 
brolius Beraldą ir Otoną iš 
Umbrijos, brolį Petrą iš Toska
nos, brolius adeatą ir Akursijų. 
Jis susišaukė juos prie savęs ir 
taip jiems kalbėjo:

“Mano brangūs sūneliai, Die
vas man liepia jus siųsti į sara
cėnų kraštą skelbti Viešpaties 
žodžio ir jūsų darbais išpažinti 
šventą mūsų tikėjimą, kuris yra 
priešingas Mahometo įstatymui. 
Ir aš kitais keliais eisiu į neti
kėlių tarpą. Mano sūneliai, tad 
renkitės Viešpaties valios vyk
dyti”.

Jie nulenkė galvas ir taip pa
prastai atsakė:

“Tėve, esame pasirengę klau
syti tavo valios visuose daly
kuose.”

Tada Pranciškus susijaudino 
regėdamas, kokiu džiugiu nerū
pestingumu jie ryžosi savo jau
nas gyvybes paaukoti už savo 
idealą.

(Bus daugiau)
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Liepos viduryje ir pabai
goje visa pavergtos Lietuvos 
viešoji spauda buvo prikimšta 
liaupsinimų Vilniaus “išvaduo
tojams”, primenant karo veiks
mus, vykusius Lietuvoje prieš 
35 metus. Taip pat spaudoje 
reiškiamas oficialusis valdan
čiųjų džiaugsmas dėl Lietuvos 
prievartinio įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, kurį tragikomiškose 
aplinkybėse prieš 39 metus 
įvykdė vadinamasis “liaudies 
seimas”. Ta Maskvos anuomet 
surežisuota tautos pavergimo 
drama ir šiandien dar priden
giama bolševikams įprasto me
lo skraiste. Nuotraukose rodomi 
ordinuoti (kaip tokį ordinų ir 
medalių svorį ir pakelia!) “Tė
vynės karo” veteranai, po karo 
Lietuvoje įsitaisę aukštose val
džios vietose, žmonių širdyse 
kelia, be abejonės, ne džiaugs
mą ir pagarbą, o pasipiktinimą 
ir nusivylimą dėl pasaulio ne
teisingumo. Pavergėjai turi val
džią ir įsako pavergtiesiems lie
pos 13 švęsti Vilniaus “išvada
vimą”, liepos 21 — įjungimą 
Lietuvos į Sovietiją. Abu įvy
kiai yra prievartiniai, taigi ir 
abi “šventės” yra prievartinės. 
Skaudu, kad į tuos prievartinius 
momentus turi jungtis ir kultū
riniai lietuvių vienetai: chorai, 
tautinių šokių bei muzikos an
sambliai.

— Plataus masto mokslininkų 
ekspedicija, kurioje dalyvavo 
LMA lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto darbuotojai, Vil
niaus universiteto ir Vilniaus 
pedagoginio instituto dėstytojai 
ir studentai, Utenos rajone šią 
vasarą surinko per 37,000 vardų: 
vietovardžių, pavardžių, pravar
džių, gyvulių pavadinimų, retų 
žodžių.

KAI SUMAINOM PASAULIUS
(atkelta iš 3 psl.)

ša dideliu rimtumu, tarsi LF 
bičiuliai nemokėtų be prelegen
tų, paskaitininkų ir menininkų 
bendrauti. Pasitaikė ir draugiš
kų pokalbių mažuose būreliuo
se, kur nedalyvavo moderato
riai. Štai jau minėtas susipa
žinimo momentas. O po trečia
dienio paskaitos pati LFB vado
vybė sukvietė visus Kenne- 
bunkporto lietuvius pastovinėti 
šalia kavos ir kitų dalykų. Kai 
ketvirtadienį baigėsi rimtumas, 
visa šimtinė sugarmėjom dr. 
Vaitkaus ir ponios namuose, 
miške pasislėpusiuose, neto
liese pranciškonų esančiuose. 
Labai gražiai vaišinomės, kal
bėjomės ir labai gražiai šeimi
ninkam dėkojom, nors padėkos 
neatlygino jų vargo. Po litera
tūros vakaro gnaibėm pyragus, 
ragavom kavą, ilgokai nesiskirs- 
tėm. O šeštadienį, po koncerto, 
buvo visko, kas dora ir gražu: 
sklaidėsi muzikėlė, garavo kava 
(ne vakarykštė, šviežia), viliojo 
kepsniai, žibėjo kažkokie ne- 
kaviniai indai, šokiuose sukosi 
antra, trečia ir kelinta jaunystė.

Be to, žmonės gyveno kamba
riuose, kur, ūžiant vėsintuvam, 
taip pat gyvenimas nemerdėjo, 
artimesniem pažįstamiem susi
bėgus ir praeiviam netyčia už- 
klydus, Petro, Jono ar Ambra
ziejaus paragintiem. Petrienės, 
Jonienės ir Ambraziejienės bu
vo malonios ir kolegiškos, kaip 
visada LFB susibūrimuose esti.

Žmonės
Sutikome daug malonių veidų 

Štai V. Marijošius su ponia, 
ankstyvieji Atlanto braidytojai, 
štai J. Kapočius, vos prieš kelias 
dienas ištrūkęs iš plėšikų, nieko 
nepiršęs, bet kai ką iš savo lei
dinių pardavęs, A. Ošlapas, te
niso rakete, tarsi kalaviju, 
švytruojąs, p. Ošlapienė, kojas 
saulės dievui paaukojusi, p. 
Ignaitis, tylėjimo premiją lai
mėjęs. Malonūs, malonūs sve
čiai!

Jei kur liko įlinkus i žemė, 
tai A. Raulinaičio, LFB tarybos 
pirmininko, kaltė. Jei pranciš
konam stinga čiobrelių, tai p. 
Raulinaitienės darbas. Lobste- 
rių kainas pakėlė daktarai su 
žmonomis — Razma, Sungai-

— Liepos pabaigoje Panevė
žio miesto parodų rūmuose bu
vo meninės fotografijos paroda, 
kurioje dalyvavo 6 žinomi Pa
nevėžio fotogtafai. * Iš žymiųjų 
Lietuvos fotografų parodoje da
lyvavo Algimantas Kunčius ir 
Leonas Grubinskas.

— Liepos viduryje Vilniuje 
visą savaitę posėdžiavo hidro
logai, suvažiavę iš 25 kraštų. 
Juos sukvietė JT organizacija 
UNESCO. Buvo svarstoma po
žeminio vandens ištekliai ir jų 
panaudojimo problemos.

-v- Naikinami Vilniaus Rasų 
kapinių paminklai! Literatūros 
ir Meno Nr. 28 paskelbtas Zig
mo Kiaupos aliarmuojantis laiš
kas. Jame rašoma: “Didžiai su
krėstas buvau, šiomis dienomis 
apsilankęs Rasų kapinėse. Pa
čiame kapinių centre, prie pa
grindinių takų, naikinami ant
kapiniai paminklai — ardomos 
ir vežamos į metalo laužą me
niškos, ornamentuotos XIX a. 
tvorelės, kurios su paminklais 
sudaro vientisus ansamblius. Ar 
tai nėra nusikaltimas Kultūros 
paminklų apsaugos įstatymui? 
Juk Rasų kapinės yra įtrauktos 
į kultūros paminklų sąrašą”. 
Laiško autorius toliau apeliuo
ja į Kultūros ministeriją ir į 
Vilniaus paminklų apsaugos 
inspekciją. Tai jau ne pirmas 
toks pasikėsinimas į kultūros 
paminklus pavergtoje Lietuvoje.

— Lietuvos spaudoje paminė
ta žinomo literato Petro Juode
lio (1909-1975) 70 metų gimi
mo sukaktis. Literatūros sluoks
niuose nepriklausomoje Lietu
voje P. Juodelis buvo žinomas 
kritikos straipsniais ir kaip es
tetinės krypties literatūros te
oretikas. Rašė Keturiuose Vė
juose, Pjūvyje (buvo vienas jo 

lai, Ambrozaičiai, Lenkauskai. 
Daugiausia laiko auditorijose 
praleido dr. Vidas. Sparčiausiai 
bėgiojo LFB pirm. inž. J. Ar
dys, garsiausiai varpais skam
bino komendantas Vaitkus iš 
Waterburio, mažiausiai daly
vavo daug švietę šviesininkai 
dr. Rekašius ir dr. Mačiuika.

(nukelta į 8 psl.)

Cleveland, Ohio
Altos metinis susirinkimas

Šv. Jurgio parapijos salėj bir
želio 24 įvyko metinis Altos su
sirinkimas. Dalyvavo apie 60 
registruotų narių ir keletas smal
suolių.

Altos skyriaus pirmininkas 
inž. Algis Pautienius į susirin
kimo prezidiumą pakvietė A. 
Laikūną, J. Virbalį ir A. Mac- 
kienę. Susirinkimas prezidiumą 
pasveikino plojimais, be toli
mesnių siūlymų bei diskusijų. 
Susirinkimui pakaitomis pirmi
ninkavo A. Laikūnas ir J. Virba
lis, o sekretorės pareigas atliko 
A. Mackienė.
, Ilgoką susirinkimo darbo
tvarkę prezidiumas vedė be di
delių sunkumų. Protokolas, re
vizijos komisijos ir iždininko 
pranešimai buvo priimti be ypa
tingų pataisų.

Aiškiai buvo jaučiama susirin
kime įtampa, artėjant valdybos 
ir revizijos komisijos rinkimam. 
Pažįstant praeitų metų Cleve
lando nuotaikas ir niuansus, ne
tenka stebėtis, kad naujos valdy
bos rinkimai susilaukė neeilinio 
susidomėjimo. Altos nariai, ran
kose laikydami geltonas korte
les, kad balsavimo metu būtų 
galima palengvinti teisėtų balsų 
skaičiavimą, laukė valdybos pra
nešimo ir rinkimų tvarkos pra- 
vedimo. Nei prezidiumas, nei 
valdyba nerado reikalo, pagal 
nusistovėjusį visuomeninį eti
ketą, iškelti valdybos atsistaty
dinimo klausimą. V. Jokūbaičio 
pasiūlymas kviesti valdybą likti 
ateinančiai kadencijai buvo sku
botai priimtas, susirinkimo daly
viam neduodant progos pareikš
ti savo nuomonės. A. Balašaitie- 
nės pakartotinis siūlymas “vi
są valdybą rinkti iš naujo, kad 
ir tiem, kurie sutinka toliau dirb- 

redaktorių), bolševikų okupaci
joje pasuko į kairę, įsijungė 
į politinę veiklą ir nutolo nuo 
literatūros.

— Jau paskelbtos respubliki
nės premijos. Komunistų parti
jos ir Ministrų tarybos nutari
mu 1979 metų Lietuvos respub
likinės premijas gavo: poetas 
Alfonsas Maldonis (g. 1929) už 
eilėraščių rinkinį “Rytas vaka
ras” (1978), poetas Jonas Striel
kūnas (g. 1939) už eilėraščių 
rinkinį “Varpo kėlimas” (1978), 
rašytoja Vytautė 'Žilinskaitė 
(g. 1930) už knygą vaikams “Ro
botas ir peteliškė” (1978). Pre
miją už literatūros kritiką gavo 
Vagos leidyklos vyr. redakto
rius Kazys Ambrasas (g. 1931) 
už knygas “Kritikos etiudai” 
(1976) ir “Pažangioji lietuvių 
kritika” (1978). Muzikos premija 
paskirta pagarsėjusiam Vil
niaus kvartetui, jo nariams: 

^Audronei Vainiūnaitei, Petrui 
Kuncai, Donatui Katkui ir Au
gustinui Vasiliauskui. Teatro 
premija paskirta Klaipėdos dra
mos teatro vyr. režisieriui Po
vilui Gaidžiui. Dailės premijas 
gavo du dailininkai: Vytautas 
Ciplijauskas už kultūrininkų ir 
darbo žmonių portretus, Algi
mantas Vitolis Trušys už mo
zaikos ir freskos darbus Vil
niaus universitetui, Šiaulių me
dicinos mokyklai, Šiaulių mėsos 
kombinatui, Šiaulių vaikų na
mams ir kolchozų kultūros na
mams.

— Sąjunginiame dramos vei
kalų vaikams konkurse trečią
ją premiją laimėjo Violeta Pal
činskaitė (g. 1943) už pjesę 
“Juodanosės prasižiojo”.

— Liepos pradžioje Seinų ir 
Punsko kultūros namuose 
buvo surengti trys komp. Ben
jamino Gorbulskio kūrinių kon
certai. Programą atliko vietos 
lietuvių ansamblis Punia, mo
terų dainininkių ansamblis Ul
buonėlės ir klaipėdiečiai solistai 
N. Paltinienė ir E. Ivanauskas.

— Jakovui Kanovičiui, žydų 
kilmės rašytojui, rašančiam ru
siškai ir tuos kūrinius išvers- 
dinančiam į lietuvių kalbą, yra 
suteiktas nusipelniusio Lietu
vos kultūros veikėjo vardas. Ra
šytojas yra gimęs 1929. Rašo 
apysakas, romanus (“Paukščiai 
virš kapinių), dramas (“Akva
riumas”, “Slaptažodis Mūza”).

Pr. N.

ti, būtų suteiktas susirinkimo 
mandatas”, buvo ignoruotas.

Pagaliau prezidiumo pirmi
ninkas A. Laikūnas atsiklausė 
buvusios valdybos narius sutiki
mo likti individualiai. Čia ir 
buvo tas didysis lūžis, kuris šių 
eilučių autorę verčia abejoti Al
tos veikimo krypties tikslu
mu . . . Pranas Razgaitis, viduri
nės kartos atstovas, griežtai atsi
sakė valdyboj likti, protestuoda
mas prieš tokią rinkimų formą. 
Rimas Aukštuolis, energingas 
jaunuolis, kurio visuomenine 
veikla Clevelandas turėjo progos 
ne kartą didžiuotis, atsisakė 
likti valdyboj. Paulius Nasvytis, 
veiklus jaunimo organizacijų at
stovas, demonstracijų dalyvis ir 
skautas, nesutiko likti. Išeinant 
iš pirmykščio surežisuoto pasiū
lymo, į valdybą buvo pririnkti 
trūkstamieji nariai : J. Virbalis,
J. Nainys ir A. Mackienė. Pa
darius jauniesiem priekaištą pri
vačiai, kam jie pasitraukią iš vi
suomeninio darbo, Rimas Aukš
tuolis pareiškė: “Aš dirbti noriu, 
bet ne su tokia tvarka. Aš bū
čiau likęs, jei rinkimai būtų 
buvę tinkamai pravesti”.

Buvo jaučiama režisūra ir nu
sistatymas iš anksto rinkimus 
taip pravesti, kaip jie buvo pra
vesti. Nėra abejonės, kad Al
tos veiklai Clevelande visuo
menės pritarimas mažės. Nete
kimas jaunų visuomenininkų, 
kai jų taip ieškoma, yra didelis 
nuostolis ir pačiai organizacijai, 
ir tiem, kurie deda visas pastan
gas, kad jaunuoliai eitų vyres
niųjų pėdomis. Šiuo atveju ten
ka turėti vilties, kad jie ne visa
da seks vyresniaisiais . . .

Suskaičiavus balsus, buvo 
duota progos pasisakyti įvairiais 
klausimais. Buvęs ilgametis val
dybos narys Pranas Razgaitis

Neringos stovyklautojos atlieka meninę programą Putname 
liepos 22, Lietuvių dienos proga. Nuotr. E. Šulaičio

Kreipimasis dėl straipsnių 
apie Vincą Mykolaitį-Putiną

Jau dvylika metų praėjo nuo 
V. Mykolaičio-Putino mirties. 
Per šį laikotarpį lietuviškoj 
spaudoj buvo gausiai paskelbta 
apie velionį įdomios literatū
rinės medžiagos bei gerų 
straipsnių. Visa tai dabar yra 
renkama ir komplektuojama į 
vieną knygą. Čia pateikiamas 
turimų straipsnių ir jų autorių 
sąrašas. Jei autoriai ar autorių 
artimieji (tuo atveju, jei pats 
autorius jau būtų miręs) rastų 
reikalinga ką nors straipsniuo
se pakeisti, pataisyti ar papil
dyti, yra prašomi iki šių metų 
pabaigos atsiliepti knygos ren
gėjam žemiau nurodytu adresu. 
Straipsniai apie Putiną, išspaus
dinti atskiruose didesniuose lei
diniuose, pvz. dr. J. Griniaus 
“Veidai ir problemos lietuvių 
literatūroje”, M. Vaitkaus at
siminimuose, P. Orintaitės 
“Liepalotų medynuose”, St. 
Santvara “Ketvirtoj Pradalgėj”, 
į numatytos išleisti knygos ap
imtį neįeina. (Leidiniai, spaus
dinę medžiagą apie Putiną, bus 
suminėti rengiamoj knygoj.) 
Taip pat maloniai prašomi tie 
straipsnių autoriai, kurie savo 
straipsnius yra pasirašę sutrum
pintomis pavardėmis ar krip- 
tonimais, pakeisti, jei tai yra 
galima, į pilną parašą.

Šiuo laiku turimi straipsniai 
iš užsieninės lietuvių spaudos: 
vysk. Vincentas Brizgys — Laiš
kas lietuvių spaudai laisvame 
pasaulyje (Draugas); J. Aistis 
— Langas (Draugas); Bem. 
Brazdžionis — V. Mykolaitis- 
Putinas raudonspalvėj aušroj 
(Lietuvių Dienos); K. Bradūnas 

pranešė, kad buvę projektuoja
ma sudaryti Clevelando Altos 
skyriaus statutą, arba regula- 
miną. Susirinkimui pritariant, 
tam regulaminui sudaryti buvo 
išrinkta trijų asmenų komisija 
iš Prano Razgaičio, Mariaus Bly
no ir Antano Garkos. Šių eilu
čių autorė tą komisiją prašo 
ypatingą dėmesį atkreipti į čia 
pateikiamus klausimus, juos iš
samiai apsvarstant:

1) Valdyba, išrinkta vieneriem 
metam, kadencijos pabaigoj pri
valo atsistatydinti, ir tik pavie
niai valdybos nariai gali vėl 
kandidatuoti į naują valdybą,

2) Reikia pertvarkyti princi
pus, pagal kuriuos Al toj nustato
mas atstovų dalyvavimas. Iki šiol 
praktikuojama, kad kiekviena 
užsiregistravusi organizacija, 
nežiūrint narių skaičiaus, gali 
pristatyti tris atstovus. Užsire
gistravusios organizacijos tu
rėtų pristatyti savo visuotinio 
susirinkimo patvirtintus narių 
sąrašus, kad Altoj nebūtų atsto
vaujamos fiktyvios organizacijos, 
kuriose dalyvauja 5-7 asmenys. 
Būtina nustatyti organizacijų at
stovų skaičiaus formulę.

3) Balsavimo metu reikalau- 
tina, kad atstovas legaliai gy
ventų savo atstovaujamos orga
nizacijos teritorijoj.

4) Neleistina daugiau kaip 
vienam asmeniui iš vienos šei
mos kandidatuoti ar atstovauti.

5) Visokeriopai pakeltinas Al
tos prestižas, garantuojant de
mokratinę tvarką tiek veikloj, 
tiek rinkimuose,

6) Registruotos organizacijos, 
neturinčios savo šaknų nepri
klausomoj Lietuvoj, turėtų pri- 

— Ar Putinas buvo užsidaręs 
(Draugas); Vyt. A. Jonynas — 
V. Mykolaitį-Putiną amžinybėn 
palydėjus (Nepriklausoma 
Lietuva); Vincas Kazokas — 
Tauta gedi poeto ir V. Myko
laitis-Putinas — Žmogus ir po
etas (Mūsų Pastogė); M. Krupa
vičius — Vincui Mykolaičiui- 
Putinui mirus (Draugas); Juozas 
Almis Jūragis — Mažiau žino
mos Putino, knygos (Mūsų Pa
stogė); J. B. — Gelmių ir vir
šūnių poetas (Lietuvių Dienos); 
St. Perminąs — Bolševikai ir 
V. Mykolaičio-Putino kūryba 
(Dirva); Pr. Pusdešris — Vin
cas Mykolaitis-Putinas 1893- 
(1967 (Tėviškės Aidai); Bronys 
Raila — 1. Didelis — per di
delis, 2. Kol skriaudėjai nežu
vo, 3. Prie sukulto puodo (Dir
va); Alė Rūta — Iš atsiminimų 
(Draugas); Juozas Slavėnas — 
Išsiskiriantis balsas (Mūsų Pa
stogė); A. Tyruolis — Putino 
atminimui (Laiškai Lietuviams) 
ir Iš atsiminimų apie Putiną 
(Draugas); A. Vč. — V. Myko
laitis-Putinas (Aidai); Irena 
Trakelytė — Langas į Poeto 
sielą (Metmenys); Pranas Visvy
das — Svarus įnašas į mūsų 
literatūros kritiką (Draugas); 
St. Vykintas — Putino žvilgs
nis pro kalėjimo langą (Mūsų 
Pastogė); Taura Zarankaitė — 
Laisvė Putino lyrikoj (Ateitis).

Neturint galimybės visą spau
dą patikrinti ir visus straips
nius išrinkti, prašomi atsiliepti 
ir tie autoriai, kurie, jei tokių 
būtų, čia neįtraukti.

Rašyti: M. Slavėnienė, 25 Ma- 
ranoa Street, Auburn, N.S.W. 
Australia, 2144.

statyti savo statutą, kuriame bū
tų nusakyti jų veiklos tikslai ir 
siekiai.
Susirinkimui pritarus, regula- 

minas bus paruoštas iki ateinan
čių metų sausio 1 ir išdalintas 
atstovam susipažinti.

Dabartinė nauja valdyba: A. 
Pautienius, B. Natkevičiūtė, Ka
zys Karalis, Jonas Virbalis, Anas
tazija Mackienė, J. Nainys, Ona 
Jokūbaitienė. Revizijos komisija, 
svo darbą atlikusi gerai, buvo 
paprašyta likti savo pareigose: 
Henrikas Idzelis, P. Rutkauskas 
ir R. Bridžius.

Susirinkimo metu buvo ir tra
giškai komiškų momentų dėl 
smulkios sąskaitos apmokėjimo. 
Tas klausimas iškėlė pasi- 
biaurėtiną pyktį ir asmenišku
mus. A. Balašaitienei pareikala
vus sąskaitos likimą nubalsuoti, 
iždininkas K. Karalis užprotes
tavo, pareikšdamas, kad susirin
kimas “neturi teisės” keisti 
valdybos sprendimo, tuo nu- 
menkindamas visuotinio susi
rinkimo teises. Visuotinis susi
rinkimas yra kiekvienos organi
zacijos aukščiausias organas ir 
turi teisę daryti sprendimus, ati
taisyti valdybos padarytas klai
das ir elgtis panašiai, kaip elgia
si Amerikos kongresas, kai randa 
reikalo panaikinti prezidento 
“veto”.

Susirinkimo pabaigoj buvo 
pasikeista nereikalingomis kal
belėmis ir replikomis. Prezi
diumui pamiršus susirinkimą 
uždaryti himnu, galima buvo 
lengviau atsidusti, nes tokio su
sirinkimo pabaigoj mūsų kilnu
sis himnas netiko.

Aurelija Balašaitienė

Atsiųsta 
paminėti

Kun. dr. Jonas Gutauskas — 
DIDŽIŲJŲ BENDRIJOS TĖ
VŲ MINTYS. Senosios krikš
čionių literatūros antologija ti
kėjimo, doros ir krikščioniš
kosios pasaulėžiūros klausimais. 
Išleido Krikščionis Gyvenime, 
1979. Knygų serija Nr. 18. 
Spausdino N. Pr. Marijos Se
serys, Putnam, Conn. Kalbą tik
rino Petras Balčiūnas. Įrašus 
piešė Paulius Jurkus. Kietais 
viršeliais. 304 psl. Kaina 7 dol.

Knygos autorius, mum pažįs
tamas iš religinių raštų, skai
tytojui atskleidžia priežastis, ku
rios jį paskatino šią knygą su
daryti:

“Per 4 metus teko dėstyti 
pirmųjų šimtmečių krikščioniš
kąją literatūrą — Bendrijos tė
vų raštus Vytauto Didžiojo uni
versiteto teologijos fakultete 
Kaune ir Medellino (Kolumbi
joje) arkivyskupijos kunigų se
minarijoje. Svajojau kada nors, 
geriau pažinęs dėstomąjį daly
ką, parašyti pirmąją lietuvių kal
ba ankstyvosios krikščionybės 
literatūros istoriją — Patrologiją, 
nes tos rūšies raštų mes beveik 
nieko neturėjome ir dabar dar 
neturime”.

Senoji krikščionių literatūra 
esanti plati ir didelė, o ši kny
ga — “tai tik nedideli grū
deliai iš didžiulio tos literatū
ros aruodo”. Nes: “Vietoj pla
tesnės patristinės literatūros is
torijos arba kurio nors trumpes
nio veikalėlio vertimo, nutariau 
duoti Kat. Bendrijos tėvų raštų 
ištraukų antologiją - rinkinį. 
Jis liečia tikėjimo, doros ir krikš
čioniškosios pasaulėžiūros klau
simus”.

Knygos pradžia skirta Seno
sios Bendrijos literatūros istori
jos įvadui. Didžiąją knygos dalį 
sudaro Tėvų mintys, suskirsty
tos šiais skyriais: Dievas, Tva- 
rinija, Žmogus, Apreiškimas, Jė
zus Kristus, Švč. Dievo Motina 
Marija, Bendrija, Sakramentai, 
Malonė, Malda, Tikėjimas, vil
tis, meilė, Įsakymai ir nuodė
mės, Krikščioniškas gyvenimas, 
Įvairūs pašaukimai, valdžia, 
valstybė, šeima, Paskutinieji 
dalykai.

Tie “grūdeliai iš didžiulio 
aruodo”, pateikti šioj antologi
joj, skaitytojui bus naudingi.

Azorin — PIRMASIS STE
BUKLAS. Vertė Povilas Gaučys. 
Chicago, 1979. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė. Viršelis Vytau
to Virkau. Kalbą žiūrėjo Pranas 
Razminas. 200 psl. Kaina 5 dol.

P. Gaučys, šių novelių pa
teikėjas lietuvių kalba, yra ge
rai susipažinęs su ispanų kal
ba rašyta literatūra ir daug jos 
vertęs į lietuvių kalbą. Jo ver
timus mūsų skaitytojai vertina.

Autorius? Apie jį rašoma šios 
knygos pradžioj: “Vienas iš žy
miausių dabartinių ispanų rašy
tojų, be abejo, yra Jose Marti- 
nez Ruiz, išgarsėjęs slapyvar
džiu — Azorin”. Gimė 1873, 
mirė 1967. Yra į knygą įdėtas 
ir jo portretas, pieštas dail. 
Taulerio.

Kiek toliau skaitom: “Azori- 
nas parašė daugiau kaip 400 
novelių ir literatūros kritikų 
laikomas šios srities meisteriu 
ir kai kurių netgi ‘geriausiu 
XX amžiaus novelistu’. Jo nove
lės nepaprastai įvairios, tačiau 
tame įvairume matome didelę 
vienovę. Jose turinys ir forma 
vienas kitą papildo”.

Dar toliau: “Azorino novelėse 
pilna astrologų, raganų, prana
šų ir aiškiaregių, turinčių ma
gišką galią, įgalinančių juos ma
tyti ateitį ir pranašauti, ar at
gal pasukti laiko ratą. Jo nove
lėse maži gyvenimo gabaliukai 
kalba viso gyvenimo vardu. Jis 
išskiria vieną gyvenimo būse
ną, vieną incidentą ar momen
tą, iš kurių išgauna visą jėgą”.

Azorino novelės, sakoma, pa
sižymi savo trumpumu. Tokios 
jos yra ir šioj knygoj. Į 180 
puslapių jų sutelpa dvidešimt 
aštuonios.

Auka paremk lietuvišką 
spaudą, ypač Darbininką.
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PLJS rašinių konkurso laimėtojai
Praeitais metais PLJS paskel

bė konkursą viso pasaulio jauni
mui. Konkursas buvo padalintas 
į dvi dalis pagal amžių: jaunie
siems (16-24 m.) ir vyresnie
siems (25-35 m.). Kiekvienoje 
dalyje buvo keturios rašymo sri
tys: poezija, beletristika, žurna
listika ir dvikalbė sritis nemo- 
kantiem lietuviškai. Temą ir ilgį 
palikome laisvus. Buvo galima 
dalyvauti daugiau negu vienoje 
srityje. Konkursas praėjo gana 
sėkmingai. Gavome darbų net iš 
šešių pasaulio kraštų. Vyresnių
jų srityse pirmoji premija buvo 
200 dol. (Kan.), o antroji 75 dol. 
Jaunesniųjų srityse pirmoji pre

mija buvo 150 dol., o antroji — 
50 dol. Jei bet kurioje srity
je buvo atsiųstas tik vienas dar
bas, tas darbas gavo pirmą arba 
antrą premiją pagal vertintojų 
nuožiūrą.

LIETUVIAI 
RESPUBLIKONŲ 
SUVAŽIAVIME

Amerikos Tautinių Grupių 
respublikonų metinis suvažia
vimas įvyko gegužės 19-21 
Arlington, Va. Jame dalyvavo ir 
lietuvių delegatų būrys. Illinois 
valstijos tautinių grupių delega
cijai vadovavo Anatolijus Milū- 
nas, Marylando — dr. Jonas Ge
nys, Connecticut — Eugenijus 
Ziurys, Pennsylvanijos — Anta
nas Novositis, Amerikos Lietu
vių Respublikonų Federacijai — 
Jonas Talandis.

Penktadienio priešpiečių me
tu pagrindiniu kalbėtoju buvo 
gubernatorius John Connally, 
vienas iš respublikonų kandida
tų į prezidentus. Jo kalba daly
viam paliko gerą įspūdį. Lietu
viai užmezgė kontaktą ir paža
dėjo informuoti mum rūpimais 
klausimais užsienio politikoj.

Šeštadienio rytą įvyko Ame
rikos Lietuvių Respublikonų 
Federacijos metinis susirinki
mas. Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. Anatolijus Milunas, vice-

PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ DIENA

Tradicinė Pennsylvanijos Lie
tuvių diena, šiemet jau 65-oji, 
įvyko rugpiūčio 12 Lakevvood 
Parke, Bamesville, Pa. Esant 
labai lietingam orui, dalyvavo 
tik apie 4000 žmonių? Šiaip 
šitokios dienos sutraukdavo iki 
10,000 žmonių.

Programą su invokacija pra
dėjo kun. Daniel Yenushosky, 
Shenandoah. Visi dalyviai su
giedojo JAV himną. Svečius 
pasveikino rengimo komiteto 
pirmininkė Bemice Mikatavage, 
o programai vadovavo Joseph 
Drasdis.

Lietuviškų dainų ir šokių py
nę atliko Marijos Varpeliai — 
Lietuvos vyčių junjorų 144 kuo
pos nariai, New Philadelphia, 
Pa., Kalvelis — tautinių šokių 
grupė iš Baltimorės. Lietuviškų 
dainų padainavo mergaičių trio 
— Vida ir Aida Dovydaitytės, 
Aldona Biskytė — iš Ontario, 
Kanados. Sveikino Anne Wargo, 
Lietuvos vyčių 144 kuopos pir
mininkė, Algimantas Gečys, 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkas.

Po kun. Ronaldo Jankaičio 
palaiminimo visi dalyviai su
giedojo Lietuvos himną.

Į šias iškilmes buvo suvažia
vę 12 specialių autobusų. 
Kiti dalyviai atvyko savo auto
mobiliais, nežiūrint blogo oro. 
Buvo galimybė nusipirkti įvai
riausių lietuviškų suvenyrų, 
knygų, plokštelių, gintaro dir
binių, medžio drožinių — ir 
visa tai lietuviškomis temomis.

Gražu, kad Pennsylvanijos 
lietuviai taip ilgai išlaikė šią 
gražią tradiciją. Ši Lietuvių die
na kaip tik ir buvo skirta pa
gerbti tiem, kurie per 65 metus 
puoselėja lietuviškas tradicijas, 
kalbą ir kultūrą nuo pat pir
mos Lietuvių dienos, įvykusios 
1914 metais.

Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet dalyvavo ir Darbininko 
spaudos kioskas.

15-24 m. amžiaus laimėjo poe
zijoje: 1-mą premiją dalinasi Lai
mutė Laupinaitytė (Brazilija) ir 
Angelė Mičiulytė (JAV). 2-rą 
premiją gavo Kristina Veselkaitė 
(JAV). Žurnalistikoj 1-mą premi
ją: Rūta Ona Šiūlytė (Kanada) 
ir 2-rą premiją: Birutė Šaulytė 
(Australija). Šio amžiaus grupėje 
beletristikos ir dvikalbėj srityse 
dalyvių nebuvo.

25-35 m. amžiaus laimėtojai 
poezijoj: 1-ma premiją: Jūratė 
Buivydaitė-Lalas (JAV), 2-rą pre
miją dalinasi Manfredas Š iušelis 
(V. Vokietija) ir Violeta Abariū- 
tė (JAV).

Beletristikoj 1-mą premiją: 
Antanas Šileika (Prancūzija — 
Kanada), 2-rą premiją: Man
fredas Šiušelis (V. Vokietija). 
Žurnalistikoj 1-mos preminos 
nebuvo, 2-rą premiją: Zita Praš- 

pirm. Eugenijus Ziurys, dr. Jo
nas Genys ir Jonas Talandis, 
sekr. Kazimieras Oksas, ižd. 
Aleksas Jankūnas.

Po Federacijos posėdžio visi 
skubėjo į bendrą suvažiavimo 
posėdį, kur prasidėjo rinkimai į 
Amerikos Tautinių Grupių 
respublikonų tarybą. Iš lietuvių 
į valdybą išrinkti: Eva Miginos 
— iždininko pavaduotoja, Anta
nas Novositis — teisiniu patarė
ju ir Jurgis Ramonas — kontro
lierium.

Šeštadienio popietėj pristaty
tos rezoliucijos. Nemaža klau
simų lietė lietuviam rūpimus 
reikalus.

VVATERBURY, CONN.
Netekom tauraus lietuvio
Liepos 26 iškeliavo amžiny

bėn Jonas D. Adams-Adomai- 
tis.

Lietuvą paliko dar vaiku bū
damas. Amerikon atvyko, gali
ma sakyti, ant motinos Ado- 
maitienės-Dvariškytės kelių. 
Pradinį mokslą gavo Waterbu- 
ry, Šv. Juozapo parapijos lietu
vių mokykloj, kurioj tuo metu 
buvo stipriai mokoma lietuviš
kai. Daug kas dar ir šiandien 
prisimena kun. J. Bakšį, kaip 
griežtą ir didelių reikalavimų 
mokytoją. Jonukas buvo gabus 
ir darbštus mokinys. Baigęs 
Crosby aukštesniąją mokyklą, 
mėgino savo laimę įvairiose sri
tyse. Dirbo draudimo, elektros 
bendrovėse ir prekyboj. Paga
liau buvo įsigijęs ir savo nuo
savą prekybą.

Visą laiką buvo aktyvus bend- 
ruomenininkas, balfininkas ir 
Lietuvių Fondo narys. 35 metus 
išlaikė savo lietuvišką radijo 
valandėlę — Lithuanian Radio 
Party. Kiek tam reikėjo pa
švęsti laiko, energijos, lėšų ir 
pasiaukojimo, tegali suprasti tik 
tas, kas yra pats tai patyręs. 
Su savo radiju jis buvo ne
pakeičiamas talkininkas visuo
se minėtų organizacijų užmo
juose. Jo radijo valandėlės lai
kas Balfui ir Lietuvių Fondui 
visada buvo jo asmeniška auka.

Jis buvo apdovanotas LF me
daliu, o LB Waterbury apylin
kė jam suteikė garbės vicepir
mininko titulą. Buvo populia
rus ir amerikiečių tarpe: 1959 
buvo išrinktas Connecticut 
valstijos legislatūron.

A.a. Jonas Adomaitis buvo 
pašarvotas J. Stocks koplyčioj, 
kuri sunkiai talpino waterburie- 
čius, gražią sekmadienio popie
tę besirenkančius atiduoti jam 
paskutinę pagarbą. LB apylin
kės valdyba surengė atsisveiki
nimą. Kalbėjo pirmininkas Vik
toras Vaitkus, o Balfo ir LF 
vardu — J. Brazauskas. Prisi
mindami jo energiją, triūsą ir 
nuveiktus darbus, kalbėtojai ra
gino sekti jo pavyzdžiu ir reiš
kė užuojautą velionio arti
miesiem.

Rytojaus dieną Šv. Juozapo 
bažnyčioj už velionį buvo lai
komos gedulingos pamaldos. 
Mišias aukojo klebomas kun. 
J. Vilčiauskas, jam asistavo kun.
R. Balčiūnas. Per mišias giedo
jo dalis Šv. Juozapo parapijos 
choro ir solistas Jonas Brazaus
kas, vadovaujant muzikui J. 

mutaitė (Australija). Dvikalbėj 
1-mą premiją: Karolina Masiuly
tė (Prancūzija). 2-ros premijos 
nebuvo.

PLJS dėkoja vertinimo komi
sijos nariam už jų darbą ir lai
ką. Komisiją sudarė trys akade
mikai iš JAV: dr. R. Šilbajoris, 
dr. D. Valiukėnaitė, V. Micke
vičius. Šia proga taip pat nori
me padėkoti visiem mecenatam, 
be kurių paramos šis konkursas 
nebūtų galėjęs įvykti: Kanados 
Rodney miestelio lietuvių klu
bui, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei, Kanados LJS, Vydūno 
Fondui, Toronto Lietuvių namų 

vyrams, A. Alkaičiui (Cleve- 
land), P. Adamoniui (Montreal),
J. Kutrai (Santa Monica), L. Bal
siui (Toronto), V. Matulaičiui 
(Weston), G.V. Agurkiam (Ha- 
milton), O. Šiurnienei (Delhi). 
Taip pat didelis ačiū visiem 
konkurso dalyviam. Linkime 
sėkmės ir tikime, kad jūs ir to
liau palaikysite lietuvišką žodį.

Nauja Tautinių Grupių 
respublikonų tarybos pirmi
ninke išrinkta Anna Chenault 
— generolo Chenault našlė. Tai 
kiniečių kilmės respublikonų 
gyva veikėja, gerai susipažinusi 
ir su lietuvių tikslais ir reikalais.

Suvažiavimas buvo gerai suor
ganizuotas ir lietuviai tinkamai 
atstovaujami. Lietuviai respub
likonai svečius priiminėjo jau
kiame salione, vaišino ir dalino 
Illinois Lietuvių Respublikonų 
lygos išleistą leidinėlį “Kas at
sitiko su Lietuva”.

B.R.

Beinoriui. Po pamaldų kelių de
šimčių automobilių virtinė paly
dėjo velionį į Kalvarijos kapi
nes Waterbury.

Pasiliko nuliūdime jo našlė 
Ella Naujavičiūtė-Adomaitie- 
nė, dukra su vyru, du vaikai
čiai ir kiti giminės.

A.a. Jonas buvo jautrios šir
dies, malonaus, linksmo būdo, 
optimistas. Savo radijo programą 
visada baigdavo linkėjimu vi
siem vaikščioti nepriklausomos 
Lietuvos saulėj. Savo atliktais 
darbais, meile gimtajam kraštui 
ir antrajai tėvynei jis paliko 
puikų pavyzdį ne tik ankstes
nės, bet ir naujosios kartos atei
viams.

Buvo gimęs 1902 gegužės 2 
Kaune.

J. Br-kas

CLEVELAND, OHIO
Įdomus vakaras

Jaunimo kongreso lėšom telk
ti komitetas Clevelande birželio 
16 vakare DMNP parapijos salėj 
surengė koncertą-vakarą, kurio 
programoj dalyvavo pianistas 
Vytautas Puškorius, šį pavasarį 
baigęs Bowling Green universi
tetą, ir žurnalistas Tomas Brazai
tis, Clevelando Plain Dealer 
Washingtono korespondentas, 
pirmasis JAV spaudoj išspausdi
nęs straipsnį apie pereitų metų 
gruodžio mėnesį paskelbtą So
vietų Sąjungos pilietybės įstaty
mą.

Entuziastinga Clevelando 
publika pianistą Vytautą Puš- 
korių priėmė šiltai. Tenka ypa
tingai atkreipti dėmesį į tai, kad 
tai jau antrasis koncertas, kurio 
honorarą jaunasis pianistas 
aukoja jaunimo kongresui. Pa
skambinęs savo universiteto 
baigimo koncerto repertuarą, į 
kurį įėjo Scarlatti, Beethoveno, 
Schuberto, Schumanno, Čiur
lionio ir Chopino kūriniai, jis, 
publikai pageidaujant, dar prie
do atliko Schumanno “Svajonę”.

Po pertraukos scenoj pasirodė 
Tomas Brazaitis. Savo skambiu 
balsu ir lietuvišku pasisveikini
mu nuteikęs klausytojus drau
giškai, jis pareiškė pasididžiavi
mą savo lietuviška kilme ir gai
lestį užmiršęs savo seną lietuvių 
kalbą. Šioj pačioj parapijoj krikš
tytas ir gavęs pirmuosius sak
ramentus, lankęs parapinę mo
kyklą, Tomas Brazaitis yra senti
mentalus tiek savo motinos vie
šame pagerbime, kuri yra ilga
metė DMNP parapijos vargoni
ninkė, tiek išreiškime savo 
džiaugsmo, kad yra mūsų tarpe.

Putnam, Conn., Lietuvių dienoj liepos 22 Dalia Sakaitė 
palydi akordeonu mergaičių atliekamą programą. Progra
mai vadovauja sesuo Igne. Nuotr. E. Šulaičio

PUTNAM, CONN.
iškyla seselių sodyboj

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselės savo sodyboj, Putname, 
liepos 22 suruošė metinę iš
kylą.

Mišias prie pagrindinio vie
nuolyno namo 11 vai. konce- 
lebravo: kun. J. Steponaitis, 
prel. P. Juras, kun. J. Vaiš- 
nys, SJ, ir kun. J. Staškevičius. 
Pamoksle kun. Steponaitis pra
šė visus melstis už seseles ir 
padėti jom visuose jų reikaluo
se.

Tuoj po pamaldų buvo eise
na prie Marijos apsireiškimo 
Fatimoje statulos. Eisenos da
lyviai garsiai kalbėjo rožančių, 
prašydami Marijos pagalbos 
Lietuvai ir lietuviam.

Pietus buvo galima gauti vie
nuolyno rožių sodely. Jų metu 
prasidėjo kermošiaus nuotaika, 
nes susitiko pažįstami, lankė bū
deles su įvairiais užkandžiais 
ir gėrimais, loterijomis ir kit
kuo.

3 vai. vienuolyno sodelyje 
seselių vedamos Neringos sto
vyklos stovyklautojos pasirodė 
su tautiniais šokiais ir žaidi
mais. Šokiai buvo atlikti gra
žiai, ypač kad jiem pasiruoš
ti turėta tik pora savaičių. Žiū
rovams labai patiko komiškas 
šokis Gaidys.

Iškyloj dalyvavo ir tarė žodį 
LB krašto valdybos pirminin
kas Alg. Gečys. Jis sveikino 
seseles ir susirinkusius lietu
vius, prašė padėti seselėm, taip 
pat ir lietuviam Lietuvoj, ypač 
persekiojamiem.

Iškylon susirinko netoli 2000 
žmonių, iš arti ir toli, savomis 
priemonėmis ir autobusais, ku
rių buvo 7. Kadangi atvyko ir 
daug kunigų, tai kai kurie lie
tuviai turėjo progos sutvarkyti 
ir savo sąžinės reikalus. Be 
oficialių pamaldų lauke, vyko 
ir pamaldos vienuolyno koply
čioj.

Daug žmonių apžiūrėjo Galdi
ko paveikslų galeriją seselių

Straipsniui, kuris pasirodė 
pirmame Plain Dealer puslapy, 
jis pasisakė pirmąjį paskatinimą 
gavęs iš savo bičiulio clevelan- 
diškio Jono Nasvyčio. Pasitikri
nęs valstybės departamente, ra
dęs tam straipsniui pakankamai 
medžiagos.

Jo kalba buvo santūri, vieto
mis sąmojingai sarkastiška, in
terpretuojant Sovietų konsulato 
pareiškimus ir valstybės depar
tamento išsisukinėjimus. Baig
damas jis pareiškė stiprų pagei
davimą, kad lietuviai reaguotų 
masiškai laiškais ir telegramo
mis į dienos politinius įvykius, 
remtų savo kongreso atstovus ir 
senatorius, jiem aiškiai perduo
dami savo nuomonę.

Tomo Brazaičio pranešimas 
buvo sutiktas šiltais plojimais ir 
pertrauktas net keletą kartų. 
Džiugu, kad lietuvių kilmės žy
mus žurnalistas yra tapęs savo 
žmonių bičiuliu.

Jaunimo kongreso lėšom telk
ti komitetas Clevelande dėkoja 
programos dalyviam, Vytautui 
Puškoriui ir Tomui Brazaičiui, 
už atsisakymą honoraro ir net 
kelionės išlaidų padengimo 
jaunimo kongreso labui, o kun. 
Gediminui Kijauskui, DMNP 
parapijos klebonui, už leidimą 
naudotis abiem parapijos salėm 
be atlyginimo.

Aurelija Balašaitienė

Algimantas Gečys, JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas, 
sveikina Lietuvių dienos daly
vius Putnam, Conn., liepos 
22. Nuotr. E. Šulaičio

Raudondvario namuose, aplan
kė už vienuolyno sodelio esan
tį Amerikos lietuvių kultūros 
archyvą Alką, kur matė naują 
priestatą muziejaus praplėtimui, 
kurio įrengimam dar reikia 
daug lėšų. Kai kas aplankė ir 
kun. St. Ylos statytą Mindaugo 
pilį, esančią netolimame miš
kely. Šiais metais iškylautojai 
nupirko daug lietuviškų knygų 
iš seselių knygyno, kur ypa
tingai darbavosi poetė Danguo
lė Sadūnaitė.

Iškylos metu bostoniečiai, 
ypač p. Kaladė, surinko kelis 
šimtus parašų, kurie bus įteik
ti valdžios žmonėm Petkaus, 
Gajausko ir kitų persekiojamųjų 
reikalu.

Šios iškylos naujiena buvo 
loterijon išleisti dailininkų pa
veikslai ir 100 dol. pinigais. 
Pritaikomojo meno dailininkė 
Ina Nenortienė, bostonietė, tu
rėjo savo kūrinių parodą, ir kai 
kas įsigijo jos gražių darbų.

Iškyla gerai pasisekė, bet 
jai pasiruošti seselės, kurių at
važiavo net iš Toronto ir Mont- 
realio, ir apylinkės lietuviai 
įdėjo nemaža darbo. Tuo pasi
sekimu pasidžiaugti rytojaus 
vakarą seselės sukvietė apylin
kės lietuvius vakarienei, kurioj 
dalyvavo ir p. Parent, ameri
kietis rangovas, daug prisidėjęs 
prie iškylos ruošimo.

Vilniaus universiteto 
minėjimas

Iškylos proga sušauktas ir 
LB Connecticuto apygardos ir 
apylinkių valdybų bei 9-ton 
tarybon išrinktų asmenų pasi
tarimas. Dalyvavo LB krašto 
vald. pirm. A. Gečys. Jis pa
dėkojo bendruomenininkam už 
atliktus darbus, prašė numatyti 
kandidatus būsimai krašto val
dybai ir pagyvinti veiklą Pet
kui, Gajauskui ir kitiem išlais
vinti. Trumpai aptarti artimiau
sių darbų planai. Pasitarimui 
vadovavo A. Lipčienė.

Buvo pasitarimas ir dėl Vil
niaus universiteto 400 m. mi
nėjimo suruošimo, kuriam va
dovauja LB Connecticuto apy
gardos kultūros reikalų vadovė 
Zita Dapkienė. Minėjimas ruo-

(nukelta [ 7 psl.)

— JAV atstovas Sovietų Są
jungos okupuotoj Lietuvoj vyk
dytuose manevruose, apie ku
riuos minima Darbininko veda
majame rugpiūčio 10, patikrin
tomis žiniomis nedalyvavo.

— Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos diplomatinių ir konsulari- 
nių atstovų pasitarimas Estijos 
atstovo JAV-se kvietimu rug
piūčio 9 įvyko Estijos gene
ralinio konsulato New Yorke 
patalpose. Pasitarime dalyvavo 
Lietuvos atstovas JAV-se dr.
S. A. Bačkis, Lietuvos gener. 
konsulas New Yorke A. Simu
tis, Latvijos atstovas JAV-se 
dr. A. Dinbergs, Estijos atsto
vas gen. konsulas E. Jaakson 
ir Estijos konsulas New Yorke 
A. Linkhorst. Susirinkusieji pa
sikeitė nuomonėmis ir informa
cijomis apie tarptautinę padė
tį bei einamaisiais reikalais ir 
klausimais, susijusiais su jų 
atstovaujamais kraštais bei jų 
veikla.

— Kun. dr. Juozas Vaškas, 
MIC, liepos 15 atšventė kuni
gystės 45 metų, o liepos 16 — 
vienuoliško gyvenimo 50 metų 
sukaktis. Jis buvo įvairiose pa
reigose, kaip namų vyresnysis, 
Marianapolio kolegijos ir kuni
gų seminarijos rektorius, pro
fesorius, vyriausio vienuolijos 
vadovo asistentas, Draugo re
daktorius, misijų lietuvių para
pijose ir rekolekcijų vienuoly
nuose vedėjas. Dabar jis reda
guoja Laivą ir gyvena Chicagoj 
prie Draugo.

— Kongresmanas Robert K. 
Doman (R. - Calif.) rugpiūčio 
antroj pusėj vyksta Europon. Po
litinių kalinių, pirmoj vietoj Ba
lio Gajausko, išlaisvinimo rei
kalu lankysis ir Maskvoj. Kong
resmanas Doman yra specialios 
JAV kongreso akcijos Gajauskui 
išlaisvinti pradininkas. Balio 
Gajausko žmona Irena neseniai 
savo vyrą aplankė koncentra
cijos stovykloj. Režimas, taiko
mas Gajauskui, yra sušvelnė- 
jęs, tačiau kalinio sveikata vis 
tebėra nepatenkinamoj būklėj.

— Melboumo lietuviai Vil
niaus universiteto 400 metų su
kakties minėjimą ruošia rugpiū
čio 19. Vienas minėjimas ren
giamas lietuvių salėj, kitas vie
tos universiteto salėj. Abu mi
nėjimus organizuoja LB Mel- 
bourno apylinkės valdyba.

— Aleksandras Ginzburgas kal
bės rugsėjo 6-9 Santaros-Švie
sos suvažiavime Tabor Farmoj, 
Sodus, Mich.

— Neringos dešimtoj stovyk
loj West Brattleboro, Vermont, 
stovyklavo 116 mergaičių. Sto
vyklautojos suvažiavo iš 20 vals
tijų, net iš Californijos, Arizo
nos, Texas, Colorado, Georgia, 
Floridos, Illinois, Ohio ir iš 
dviejų Kanados provincijų. Lie
pos 22 stovyklautojos Putname, 
Conn., lietuvių metinėj susiar
tinimo šventėj atliko meninę 
programą. Šiai lietuvaičių sto
vyklai nuo 1943 vadovauja Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo se
serys.

— Draugo dienraščio balius 
įvyks rugsėjo 22 Chicagoj, 
Jaunimo Centre.

— Ieškoma moteris, norinti 
dirbti virtuvėj lietuvių senelių 
namuose. Pageidaujama, kad 
turėtų virimo patirties. Yra ga
limybė gyventi vietoj. Kreiptis 
adresu: Matulaitis Nursing 
Home, Putnam, Conn. 06260. 
Telef. 203 928-7976.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: P, Lenk, Ozone Park, N.Y., 
J. Aukštakalnis, Detroit, Mich. 
Užsakė kitiem: A. Žvirblis, Phi
ladelphia, Pa. — M. Puteikie
nei, Philadelphia, Pa. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau
jinant —- prenumerata visiem 13 
dol. metam.
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Skirtumai
Dū vyriškiai sėdi restorane 

prie vieno staliuko.
— Reiškia, tamsta esi akto

rius. Aš esu banko direktorius 
ir turiu prisipažinti, jog per pa
starąją dešimtį metų nesu buvęs 
teatre.

— Nėra ko čia jum girtis, — 
prabilo aktorius su šypsena. — 
Aš daug ilgesnį laiką nebuvau 
įkėlęs kojos į banką.

Negalėjo prisiminti
Prie garsios aktorės priėjo val

gykloj vienas vyriškis ir klau
sia:

— Ar tamsta mane prisime
ni?

— Labai gaila, bet tuo tarpu 
ne.

— Prieš porą metų mes bu
vom susižiedavę.

— Negalimas daiktas! Ir ką, ar 
mes susituokėm?

Priežastys
— Kas tave atvedė į kalėji- 

mė, vargše žmogelį? — klausia 
kalinio lankytoja.

— Konkurencija, gerbiamoji 
poniute.

— Ak, manau, jog tai biznis, 
monopolis?

— Taip! Ir dar koks monopo
lis! Valdžia gamina tokius pat 
pinigus, kaip ir aš gaminau, 
ir to visko auka tapau aš.

Rimta priežastis
— Kaip? Ateini viena, bran

gioji? O kur tavo vyras?
— Aš tyčia palikau jį namie, 

nes, būdamas nuobo
džioj draugijoj, jis taip žiovauja, 
kad man būna tikra gėda.

Sumanumas
Tarnaitė dulkina kilimą. Pro 

langą žiūri šeimininkė ir šau
kia:

— Suduok smarkiau, Onute, 
smarkiau.

— Negalima, — atsako tarnai
tė.

— Kodėl negalima?
— Tada labai dulkės.

Viskas aišku
— Tamsta skundiesi, kad kan

kina galvos skausmai, nemiga, 
skaumai nugaroj. Atsiprašau, 
kiek tamsta ponia, turi metų?

— Aš tik trisdešimt penkerių, 
ponas daktare.

— Aha, vadinasi, prie to visko 
dar prisideda ir atminties su
silpnėjimas.

Mintys ir žodžiai
— Aš visada sakau tai, ką tu

riu galvoj.
— Dėl to tamsta taip mažai 

kalbi.

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Šv. Alfonso parapijos kuni
gai parapijiečiam, kurie gyve
na išsiskirstę po visą Baltimo
rės miestą ir "priemiesčius, 
siunčia laiškus keturis kartus 
metuose. Praneša žmonėms 
apie parapijos veiklą ir bažny
tines iškilmes. Šių metų pirmam 
laiške aprašyta parapijos veikla 
iki advento. Veikimo sezonas 
prasideda su naujų mokslo metų 
pradžia ir parapijos sodaliečių 
madų paroda spalio 3.

Lietuvių Svetainėj remontai, 
vykę visą vasarą, jau baigiami. 
Naujas baras, virtuvė ir kiti 
kambariai skoningai įrengti. 
Svetainės valdyba kviečia visus 
į Lietuvių salę. Naujas salės 
pirmininkas Balys Brazauskas 
energingai dirba. Jam padeda 
Svetainės gaspadorius Vladas 
Bačanskas.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
turėjo savo metinę krebsų va
karienę rugpiūčio 11 Šv. Al
fonso mokyklos darže. Klubo 
nariai su savo draugais ir pa
žįstamais maloniai praleido va
karą.

Kun. A. Dranginis, Šv. Al
fonso parapijos klebonas, pradė
jo savo atostogas rugpiūčio 16. 
Kunigas Antanas aplankys pa
žįstamus ir draugus kituose 
miestuose ir valstijose. Linkime 
jam gero poilsio.

Jonas Obelinis

Ar yra Amerika?
Atėjusi į svečius sena teta 

girdi, kaip skundžiasi berniu
kas:

— Nė viename knygyne nega
liu rasti geografijos atlaso. O mo
kytojas reikalauja, kad visi jį 
turėtume.

— Nesijaudink, — sako jam 
teta. — Namie turiu atlasą iš 
tų laikų, kai aš buvau mokslei
vė. Ateik rytoj. Aš tau jį ati
duosiu.

— Ar tame atlase jau yra 
Amerika? — susidomėjo moki
nys.

Dviejų berniukų pašnekesys
Pirmas berniukas: Skruzdės 

labai keistos. Jos dirba ir dirba. 
Niekad nežaidžia.

Antras berniukas: Tai netiesa. 
Kai tik būna piknikas, jos visa
da ateina . . .

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, price 8 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

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

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

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

SESELĖ 
SUKAKTUVININKĖ

Chicagoj seserų kazimieriečių 
motiniškame name rugpiūčio 16 
sidabrinį jubiliejų šventė seselė 
Margarita Petcavage-Petkevi
čiūtė. Ji yra jauniausia duktė 
iš aštuonių vaikų, jau mirusių 
Elenos Naruševičiūtės ir Bro
nislovo Petkevičiaus iš Scran- 
ton, Pa., ir sesuo Brolio Jurgio 
Petkevičiaus, pranciškono, kuris 
dirba Darbininko administraci
joj.

Sesuo Margarita lankė Šv. 
Juozapo parapijos mokyklą 
Scranton, Pa., ir Juozapo Ma
rijos Vilą, Holland, Pa., trejus 
metus. Po to įstojo į kazimie
riečių vienuolyną ir baigė Ma
rijos aukštesniąją mokyklą Chi
cagoj. Gavo B S ir MS laipsnius 
Marywood kolegijoj, Scranton, 
Pa.

Seselė Margarita mokytojavo 
Shenandoah, Pa., Baltimore, 
Md., Worcester, Ma. Aštuone
rius metus buvo Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos mokyk
los Cleveland, Ohio, vedėja. 
Daug prisidėjo prie mokyklos 
bibliotekos pagerinimo, visada 
gražiai mokykloje švęsdavo Lie
tuvos nepriklausomybės šventę. 
Dabar ji yra Nekaltai Pradėtos 
Marijos mokyklos vedėja Brigh- 
ton Park, Chicagoj.

Br. J.P.

DEXTER PARK
[Eli PHARMACY lĮHĮ 

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA A\BwUE 

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

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, at
siųsdami prenumeratos mokes
tį, prisidėję aukomis už kalen
dorių, įvairius patarnavimus 
ar šiaip spaudą parėmę:

Po 12 dol. — J. Ambrozai- 
tis, Middlebury, Conn., B. Ne
mickas, Wethersfield, Conn., 
O. Parravicini, New York, N.Y.,

Po 10 dol. — D. Brazdžio
nis, Los Angeles, Calif., A. Ta- 
oras, Silver Springs, MD.

Po 7 dol. — J. Vanagas, Wood- 
haven, N.Y., kun. A. Račkaus
kas, Brooklyn, N.Y., S. Birutis, 
Wayne, N.J., M. Ramanauskas, 
Lowell, Mass., A. Jonys, De- 
lanco, N.J., V. Budris, Eliza
beth, N.J., V. Bioševas, James- 
burg, N.J., kun. K. Balčys, 
Amsterdam, N.Y., J. Cibulskis, 
Brooklyn, N.Y., A. Aleksiejūnas, 
Chicago, III., P. Vainius, Point 
Pleasant, N.J., P. Pečenkis, 
Elizabeth, N.J., J. Juodis, Ger-

NAUJI LEIDINIAI
Adolfas Venclauskas, Kovo

je su milžinu, apysaka. 5 dol.
V. Šlaitas, Pro vyšnių sodą, 

eilėraščiai. 3 dol.
D. Sadūnaitė, Baltas ievos 

medis, eilėraščiai. 5 dol.
J. Švabaitė-Gylienė, Septyni 

saulės patekėjimai, eilėraščiai.
3.50 dol.

A. Jasmantas, Gruodas, eilė
raščiai. 3 dol.

S. Šakytė, Alkana žemė, ei
lėraščiai. 2 dol.

T. Pautieniūtė, Lyg nebūtų 
rytojaus, eilėraščiai. 2.50 dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos ir lietuviškos plokštelės bei 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoj: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

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

55 veikimo metai (1924-1979) — SAVI, PAS SAVUOSIUS!

TURTAS (ASSETS) $15,000,000.00

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

• Mokami aukšti, Įstatymų leidžiami dividendai.

Lietuvių vadovaujamos finansinės įstaigos Schuyler 
Savings and Loan Association, Keamy, N.J., pastatas

DARBO VALANDOS: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9 v.r. iki 3 v. popiet, penktadienį nuo 9 v.r. iki 
6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet. AUTOMOBILIAM LANGELIS VEIKIA: pirmadienį-ketvirta- 
dienį nuo 3 v. p.p. iki 6 v.v. ir reguliariomis darbo valandomis.

mantown, N.Y., K. Bartys, Eli
zabeth, N.J., K. Kulys, Engle- 
wood, N.J., kun. P. Shakalis, 
Brockton, Mass., P. Mikšys, 
Worcester, Mass., A. Balsys, 
Kensington, MD, D. Balta, 
Milton, Mass., dr. J. Masilionis, 
Dayton, Ohio.

Po 5 dol. — J. Chapulis, 
Clark, N.J., I. Juodaitis, Holden, 
Mass., J. Ališauskas, Chesa- 
peake, Va., P. Grinkevičius, So. 
Boston, Mass., J. Burniauskas, 
Baltimore, MD, V. Česnavičius, 
Richmond Hill., N.Y., E. Vai
tekūnas, Jeffersonville, N.Y.,
A. Belazaras, So. Windsor, 
Conn., L. Alinskas, Clifton, N.J.

Po 4 dol. — M. Gavelis, N. 
Andover, Mass., P. Bajoraitis, 
Hamburg, W. Germany, J. 
Strazdas, Palm Beach Gdns, 
Fla., A. Melaika, Athol, Mass.

Po 3 dol. — P. Hogan, Miami, 
Fla., A. Gražulis, Clifton, N.J.,
L. Adomaitis, Dorchester, 
Mass. >

Po 2 dol. — M. Shirko, Lex- 
ington, Mass., J. Gaidis, Wor- 
cester, Mass., E. Tručilauskas, 
Hawthorne, N.J., kun. J. Bace
vičius, Kintyre, N.D., K. Mar
elius, St. Petersburg, Fla., J. 
Vilkišius, Methuen, Mass., J. 
Pacesa, Brooklyn, N.Y., M. Kve
daras, Iselin, N.J., dr. S. Skrip- 
kus, Keamy, N.J., C. Navickas, 
Piscataway, N.J., A. Vakauzienė, 
So. Boston, Mass., L. Davido- 
nis, Athol, Mass., dr. B. Svogun, 
Elmont, N.Y., B. Gudelis, 
South River, N.J., O. Šarkaus- 
kas, Worcester, Mass., J. Wa- 
laitis, Dearbom, Mich., E. Vai
nius, E. Northport, N.Y., A. 
Juodka, Chicago, III., R. Kaz- 
las, Hollis Hills, N.Y., V. Vit
kus, Rochester, N.Y.

Po 1 dol. — P. Pečkaitis,

Worcester, Mass., A. Lingaitis, 
VVorcester, Mass., J. Gricius, 
Pennsauken, N.J., J. Graužinis, 
Chicago, 111.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Chess Life & Review žurna
las gražiai įvertina 15-metį Joel 
Benjaminą iš Brooklyno, N.Y., 
už jo laimėtą Continental Open 
turnyrą, kuriame jis surinko 5 
tš. iš 6 galimų, sužaidęs lygio
mis paskutiniame rate prieš tm 
Norman Weinsteiną. Dalyvavo 
155 žaidikai. Šis jaunuolis JAV 
moksleivių pirmenybėse pasi
dalijo 1-2 v. su 17-mečiu J. 
Rizzitano, Mass.; abu surinko 
po 7 tš.

New England piemenybės 
įvyks rugsėjo 1-3, Boxborough, 
Mass. Jos bus 6 ratų, žaidžiant 
45/2. Ankstesnėse N. Angli
jos pirmenybėse yra pasižymė
ję šie mūsų vyrai: P. Tautvai- 
šas, K. Škėma, Ged. Šveikaus
kas, A. Leonavičius, T. Girnius 
ir kt.

Dukartinio Kanados meisterio 
tm Povilo Vaitonio dukra a.a. 
Ginė. Vaitonytė tragiškai žuvo 
automobilio nelaimėj. Iškilmin
gai palaidota Šv. Jono lietuvių 
kapinėse. Visai Vaitonių šeimai 
reiškiame užuojautą.

Lietuvos šachmatų veteranas 
tm Vladas Mikėnas (g. 1910) 
žaidė ketvirtoj lentoj okupuo
tos Lietuvos rinktinėj Sparta
kiados varžybose Maskvoj ir bu
vo vyriausias savo amžium 
Spartakiados šachmatininkas.

8 % 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
8 metams

5 1/4% 
indėliams 

be termino

6 1/2%
Taupymo Lakštams 

nuo $2,500.00 
2 metams

7 1/2% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
4 metams

7 3/4% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
6 metams

Netermlniniams indėliams dividendai 
mokami nuo įdėjimo ligi išėmimo dienos.

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TOUR MANAGER

COST

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

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 Vilnius 5, Warsaw 2

TOURS INCLUDEFULL DAY EXCURSION TO KAUNAS ANDHALF DAY TRIP TO TRAKAI

TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD. TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD.
ONE SUTTER STREET 535 Fifth Avenue

SAN FRANCISCO, CALIF. 94104 New York, N.Y. 10017
415 391-6185 212 697 7257

Group 30 fare mušt have 30 or more partlcipants

1979 M. KELIONĖS l LIETUVĄ IR RYTŲ EUROPĄ

BALTIC
TOURS

9 DIENOS — LIETUVOJE IR RUSIJOJE
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

Rugsėjo 19-27 — $849.00

11 DIENŲ LIETUVOJE IR LENKIJOJE
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje

Spalio 11-21 — $779.00

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono, New Yorko ir Chicagos 

via Lufthansa, NorthvVest Oriėnt ir SAS
• Vienos dienos ekskursija i Kauną, pusė dienos 

Trakuose
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna

vimai
• Iš kitų miestų galima jungtis su papildomu mo

kesčiu

Atstovai:

Worcester, Mass. — B. Sviklienė 
, (617) - 798-2868

Miami, Fla............................ Pov. Rūtaitis
(305) 666-7768

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis į:

BALTIC TOURS 
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 

Tel. (617) -969-1190
Sutvarkome dokumentus norintiems iš
sikviesti gimines iš Lietuvos arba no
rintiems ilgesni laiką pabūti Lietuvoje.

i
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KENNEBUNKPORT, 
MAINE

Vasarotojų choras
Vasarotojų choro koncertas 

yra tapęs tradicija gražioj lie
tuvių pranciškonų vasarvietėj 
Kennebunkporte. Šiemet, kaip 
kasmet, rugpiūčio 3 vakare va
sarotojai rinkosi į didžiąją, va
zonais gražiai išpuoštą salę pa
siklausyti programos. Šiais me
tais choras buvo didelis, nes 
suvažiavo daug balsingų cho
ristų iš įvairių Amerikos bei 
Kanados vietovių.

Elena Vasyliūnienė padėkojo 
pranciškonam už šio vakaro su
organizavimą, pabrėždama, kad 
vasarotojų choro koncertai yra 
demokratiškiausi, su dideliu en
tuziazmu priimami parengimai, 
kuriuose atsispindi tikroji šv. 
Pranciškaus dvasia. Šaukdama 
kiekvieno choristo pavardę, pra
nešėja pabrėždavo vietovę, iš 
kurios choristas buvo atvykęs. 
Susirinkę plojo kiekvienam.

Chorui dirigavo Izidorius Va- 
syliūnas. Pianu palydėjo Vyte
nis Vasyliūnas.

Choras atliko šešias dainas: 
Pakirsiu berželį — K.V. Banai
čio, Ant kalno gluosnys — M.K. 
Čiurlionio, dvi liaudies dainas
— Oi močiute ir Iš rytų ša
lelės, Ant marių krantelio — J. 
Švedo ir Karvelėli — Č. Sas
nausko. Bronė Stravinskienė iš 
Chicagos atliko solo partiją. 
Kaip kasmet, taip ir šiemet ji 
parodė turinti gražų balsą.

Toliau Antanas Keblys iš Ka
nados atliko penkias liaudies 
dainas. Kennebunkporte jis 
yra žinomas, nes dainavo dar 
tada, kai nebuvo čia gražios ir 
didelės salės. Dainavo su gera 
nuotaika, o klausytojai jam 
plojo. Atliko: Eik, Jonuli, namo
— harmonizuota H. Perkins, Au
gau pas tėvelį — Abariaus, Oi 
griežle — Bražinsko, Stok ant 
akmenėlio — V. Jurgučio; bi- 
sui — Dėdės Jono polka — 
Abariaus.

PADĖKA
A.A. MARMA VYLIAUDIENĖ,

mirusi 1979 m. liepos mėn. 28 d., buvo palaidota lie
pos 31 dieną Memorial Park kapinėse, Union, N.J., bet 
ne Šv. Gertrūdos kapinėse, kaip buvo prieš tai pranešta.

Velionės vyras, duktė ir visi šeimos nariai ypatin
gai dėkingi dr. Stasiui Petrauskui už labai rūpestingą 
ir ilgą priežiūrą bei visas gydymo pastangas ligoninėje. 
Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų bičiuliams, 
kurie pagerbė velionę savo atsilankymu šermenyse, gėlė
mis, Šv. Mišių aukomis, ir palydėjo į amžino poilsio 
vietą. Dėkingi visiems, kurie bet kokiu būdu mums pa
lengvino išgyventi tą didį smūgį, ištikusį mūsų šeimą.

Ačiū visiems!
Balys Vyliaudas, duktė Irena

Veblaitienė ir visi šeimos nariai

Mūsų choro ilgametei bičiulei, mielai Irenai Veblaitienei, 
skausmo valandoje, netekus savo mylimos mamytės,

A.A. MARUOS VYLIAUDIENĖS,
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

N.Y. Lietuvių Vyrų Choras 
Perkūnas 

f

MARIJAI VYLIAUDIENEI
mirus, velionės vyrą Balį Vyliaudą ir dukrą Ireną Veb- 
laitienę su šeima, ištiktus didžios širdgėlos, giliai 
užjaučiame.

Valerija ir Bronius Nemickai

Brangiai žmonai, motinai ir senelei

A. A.
MARIJAI VYLIAUDIENEI

mirus, vyrą Balį Vyliaudą, dukrą Ireną Veblaitienę, sūnų 
Algirdą Lietuvoje su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Irena ir Jonas Vilgaliai

Choras, vėl pasirodęs sce
noj, atliko tris liaudies dainas — 
Mergaitė, Ta mūs seselė, Už 
jūrelių, už marelių — ir Po 
aukštus kalnus vaikščiojau —
K.V. Banaičio.

Elena Vasyliūnienė,norėda
ma iškelti jaunų solistų vertę 
ir svarbą, sustojo ties laiko tėk
me, pabrėždama, kad, kas iš 
Lietuvos buvo išneštas karo me
tu ant mamos rankų, šiandieną 
yra 36 metų amžiaus; kas lan
kė Vokietijoj gimnazijas, jau yra 
arti 50 metų, o gal ir daugiau. 
Todėl džiugu pasveikinti solis
tę, gimusią svetimoj žemėj ir 
mokytą svetimų mokytojų, — tai 
Angelę Kiaušaitę. Ji turi ba
kalauro laipsnį ir dabar studi
juoja operos klasėj pas žymiau
sius profesorius.

Angelė Kiaušaitė buvo šio 
vakaro pažiba. Jos balsas — 
toks švelnus ir sidabrinis ir toks 
dramatiškas, toks stiprus aukš
tutiniame registre. Jos progra
moj buvo Vasaros laikas — iš 
Porgy and Bess, G. Gershvvino. 
Dainininkė parodė savo subren
dimą ir aukštą kultūrą. Jos 
akompaniatorius, kuris beveik 
skaitė šias gaidas iš lapo, buvo 
vertas dėmesio. Abu išgavo nuo
taiką ir charakterį, kurie nėra 
lengvai išgaunami. Lengvai pra
skambėjo J. Stankūno Žiburė
lis. Dėmesio verta yra J. Ži
levičiaus daina Mano deiman
tas, kuri sako, kad šis kompo
zitorius turi dar mažai žinomų 
“deimančiukų”. Rusalkos daina 
iš Dvoržako operos “Rusalka” 
nukėlė klausytojus į romantiz
mo laikus. Bisui solistė atliko 
ariją iš operos “Madama But- 
terfly”; didele dramatine jėga 
atkūrė emocinį jaunos moters 
stovį, tuo parodydama savo bal
so muzikinę kultūrą.

Pabaigai choras atliko keturias 
dainas: Kur giria žaliuoja — 
Gudavičiaus, Stoviu aš parimus 

— partizanų dainą, Nemunėli — 
A. Bražinsko ir Eisim, brole
liai namo — liaudies daina.

— Neikit namo, čia jūsų na
mai, — atsiliepė tėvas Leonar
das Andriekus, kuris šį vakarą 
globojo. Jis padėkojo choristam, 
dirigentui, akompaniatoriui ir 
solistam.

Tėvas Andriekus pabrėžė, 
kad Angelės Kiaušaitės moky
toja yra buvusi Metropolitan 
operos soslistė Zinka Millano- 
va ir Angelė turi savo moky

Regina Abromaitienė, anksčiau gyvenusi New Yorke, prie 
savo kūrybos Putnam, Conn. Nuotr. E. Šulaičio

PUTNAM, CONN.
(atkelta iš 5 psl.)
Siamas apygardos vardu Put
name rugsėjo 9. Vienuolyno 
koplyčioj 11 vai. bus pamaldos, 
kurias celebruos kun. dr. Vald. 
Cukuras. Iškilmingas minėjimas 
vyks Matulaičio namų salėj 2 
vai. popiet. Paskaitą skaitys 
Vilniaus universiteto docentas 
ir dekanas Antanas J. Vasai- 
tis. Meninę dalį atliks Ivaškie- 
nė, Vėbraitė-Gustienė ir Valiu
kas, o koncertą — solistė Ona 
Pliuškonienė su muziku prof. 
Vytautu Marijošium.

Apylinkės organizuoja auto
busus norintiem į šį minėjimą 
atvykti. Salė talpina ligi 400 
žmonių, tai laukiami lietuviai 
iš arti ir toli.

Kultūringos vakaronės
Vasaromis padaugėja lietuvių, 

atsilankančių pas seseles Put
name ir sustojančių svečių na
muose. Svečių ir vietos lietu
vių suartėjimui ir kultūringam 
vakarų praleidimui seselė Rita 
(Trimakienė) stengiasi suruošti 
vakarones.

Liepos 3 seselė Margarita Ba
reikaitė pasakojo savo įspūdžius 
ir padidintais paveikslais ekrane 
parodė vaizdus iš kelionių po 
Australiją, kurią lankė praeitą 
žiemą. Tai buvo puiki geogra
fijos pamoka ir Australijos lie
tuvių veiklos apžvalga.

NERINGOS IR TAURO 
TUNTŲ STOVYKLAUTOJAM

Keletą informacijų važiuojan- 
tiem į Atlanto rajono “Švyturio” 
skautų-čių stovyklą:

1. Autobusas į stovyklą iš
vyks rugpiūčio 18, šeštadienį, 
7 vai. ryto, iš Kultūros Židinio 
kiemo. Autobusas išvyks laiku. 
Todėl stovyklautojai, važiuojan
tieji autobusu, prašomi nesi- 
vėluoti.

2. Draudimo ir medical re- 
lease formas prašome tuoj užpil
dyti ir grąžinti — sesės: B. 
Kidolienei, 94-08 Jamaica Avė., 
Woodhaven, NY 11421; bro
liai: B. Nemickui, 14 Birchwood 
Park Dr., Jerico, NY 11753. 
Be šių formų nebus leidžiama 
stovyklauti, todėl yra svarbu 
jas laiku pristatyti nurodytiem 
asmenim.

3. Paukštytės ir skautės pa
siima be kitos stovyklinės man
tos ir sudedamas loveles, nes 
bus apgyvendintos Neringos 
tunto palapinėse. Visiem kitiem 
lovelių nereikia.

4. Apie stovyklautojų grįžimo 
laiką bus pranešta vėliau.

s. B. Kidolienė 
tuntininkė

ps. V. Kirkyla 
tuntininkas 

tojos aukštas, dengtas gaidas, 
kurias tik Zinka sugebėjo iš
dainuoti. Palinkėjęs solistei sėk
mės,- jis pakvietė visus vaišių, 
kurias chorui ir klausytojams 
surengė pranciškonų provincijo
las tėvas Jurgis Gailiušis.

Susirinkę dar ilgai šnekučia
vo, vaišinosi, dainavo, nejuto 
bėgančio laiko, kuris taip ma
loniai yra praleidžiamas Ken
nebunkporte, Maine.

E. J.

Liepos 8 vakaronės metu sės. 
Ona Mikailaitė paskaitė du Vy
tautės Žilinskaitės feljetonus 
apie gyvenimą Lietuvoj, apie 
karvių melžėjas, kiaulių šėrė
jas ir pan. Klausytojai turėjo 
skanaus juoko. Dr. J. Kriaučiū
nas paskaitė savo sukurtą “Nuo
tykį prie raisto” — nelabojo iš
daigą. Šioj vakaronėj dalyvavo 
svečių, daugeliui žinomų: čika- 
giečiai — Remienė, Dočkai, Tri
makienė su dukra, floridiečiai 
Kačinskai, kaliforniečiai Matu
kai ir kiti, pa v. J auto kaitė ir 
dar daugiau.

Liepos 29 ir 30 vakaronėse 
kanadietis Jonas Miltenis davė 
paaiškinimus ir parodė fil
mais: pirmą vakarą — savo ke
liones Lietuvoje, kai jis buvo 
atsipalaidavęs nuo ekskursijos 
vadovų ir galėjo automobiliu 
pasiekti net Žemaitiją, o antrą 
vakarą — Lietuvių dienas To
ronte, sporto ir dainų šventes 
ir paskutinę šokių šventę Chi
cagoj. Filmai parodė, kad lie
tuvių tauta gyva ir veikli tiek 
Lietuvoj, tiek už Lietuvos ribų. 
Šios vakaronės svečių tarpe bu
vo čikagiečių, kanadiečių ir net 
du iš Lietuvos.

Dr. A. Matukas — 
jubiliatas

Dr. Antanas Matukas atšventė 
85-tąjį gimtadienį. Ši sukaktis 
buvo paminėta dviem atvejais.

Liepos 8 d. daktaro duktė 
Regina Taunienė (gyvenanti 
kartu), duktė seselė Bernadeta 
(Angelika) Matukaitė, sūnus An
tanas (daktaras Californijoj), 
sūnus Liudas (apdraudos bend
rovės aukštas pareigūnas Toron
te) ir sesuo Amelija Banėnie- 
nė pagerbė jubiliatą šeimos ra- 
telyj. Sūnūs atvyko su savo šei
momis. Jie visi pagerbimą pra
dėjo dalyvaudami mišiose vie
nuolyno koplyčioj.

Liepos 28 dukterys suruošė 
didesnio masto jubiliato pager
bimą, kuriame dalyvavo apylin
kės lietuviai kunigai, seselės, 
apylinkės lietuviai ir net sese
lių svečiai.

Jubiliatą žodžiu sveikino dr. 
J. Kriaučiūnas, LB apylinkės 
pirmininkas. Jis trumpai primi
nė jubiliato gyvenimo svarbes
nius epizodus ir lietuviškąją 
veiklą, ypač dabar Putname, 
kur sukaktuvininkas kasdien pa
švenčia daug valandų Amerikos 
lietuvių kultūros archyvo Alkos 
reikalam. Vietos lietuvių ir Al
kos vardu sukaktuvininkui įteik
tos mažos dovanėlės, prašant 
padėti ir toliau tempti lietuviš
kąjį vežimą. Prel. V. Balčiūnas 
įteikė dovanėlę ir pasveikino 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos vardu — dr. Matukas 
yra akademijos narys. Ilgiausių 
ir darbingų metų jubiliatui!

J. Kr.

BROCKTON, MASS.

Šiluvos Marijos šventė

Šiluvos Marijos šventė Brock
tone šiemet bus švenčiama, kaip 
ir kitais metais: Labor Day, rug
sėjo 3, Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seserų koplyčioj, 261 Thatcher 
St. Visi kviečiami atvykti.

Šventė prasidės 11 valandą 
procesija ir mišiomis. Brockto
no Šv. 'Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas kompozi
toriaus Juliaus Gaidelio, prieš 
mišias ir mišių metu atliks re
liginės muzikos programą. Kun. 
Albertas Kontautas, Šv. Petro 
parapijos South Bostone klebo
nas, vadovaus koncelebruotom 
mišiom ir pasakys pamokslą.

Dalyvaudami šioj šventėj, pa- 
gerbsim Šiluvos Mergelę Mari
ją, prašysim jos užtarimo prie
spaudą kenčiančiai lietuvių tau
tai ir jos iškilaus nario arki
vyskupo Jurgio Matulaičio šven
tojo garbės pripažinimui.

Po pamaldų bus metinė lie
tuvių šventė, piknikas seselių 
sodyboj Brocktone. Dalyviai tu
rės progą pabendrauti jaukioj 
aplinkoj, susitikti senus pažįs
tamus ir paremti Jėzaus Nukry
žiuotojo Seserų darbą, ypač da
bar, statant Šv. Juozapo Sene
lių Namų naują priestatą.

LAiSVĖS VARPAS Sekmadieniais 
11:30-12:00 vai. 1430 banga iš WWEL 
12:10-1:00 vai. 1460 banga iš WBET 
Vedėjas Petras Viščinis 
173 Arthur St., Brockton, MA 02402 
Telef. (617) 586-7209

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.

‘Aipber Hdidays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

iš Bostono/New Yorko

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 19 — $829.00 (vienos savaitės)
Rugsėjo 26 — $829.00 (vienos savaitės) 
Spalio 10 — $829.00 (vienos savaitės) 
Gruodžio 19 — $1045.00 (dviejų savaičių)

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų, | 
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS

(MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Į
MEMBER I

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
393 West Bw>adway, P. O. Box 116

South Boston, Ma. 02127, Tel. (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen- j 

’ tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų I 
į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio Šalis. I

• įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIONAS.
k Prices are based on double oecupancy and are subject to I
1 changes and/or Government approval. I

BnnKBvmniL 
Pastoge paid bath uiays 

Fast, umuenientprivate, safe,free! 
That's uihat BUnKinCBVmnil is z 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- * 

mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs
Bank būdu' Ar jums re,k,a P|ni9us padėtiTban- ' V 

ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 

traukia sumą j sąskaitą. Prisideda ir užtikrini- 
^*■1 mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius

procentus, ----- , - yEmmF leidžiamus įstatymų. , i 
Ur Dėl lengvo taupymo bū- ':/j 

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais. į ' -

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

NEPONSETCIRCLE OFFICE 
740 Gailivan Blvd.
8:30 AM to 5:30 PM 
Mon . Tues.. Wed. & Fri. 
Thurs - 8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon

Bostono 
parengimų 
kalendorius

Tautos šventės minėjimas, 
rengiamas Martyno Jankaus šau
lių kuopos, Brocktone įvyks rug
sėjo 9.

Tautos šventės minėjimas 
Lietuvių Piliečių Dr-jos salėj 
So. Bostone įvyks rugsėjo 16.

Lietuvių Diena, rengiama Lie
tuvių Bendruomenės Bostono 
apygardos, įvyks rugsėjo 23 Mai
ronio Parke, prie Worcesterio.

Stepono Dariaus legionierių 
posto moterų pagelbininkių 
banketas įvyks rugsėjo 30.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas Lietuvių Piliečių Dr-jos salėj 
So. Bostone įvyks spalio 7.

Tautinių šokių sambūrio šo
kių vakaras Lietuvių Piliečių 
Klube So. Bostone įvyks spalio 
13.

Vilniaus universiteto 400 me
tų sukakties minėjimas, rengia
mas Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apygardos, įvyks spalio 
14 BC—Bostono kolegijoj.

Balfo Bostono skyriaus 35 
metų sukakties minėjimas įvyks 
spalio 28 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėj.

Dr. Vytenio Vasyliūno vargo
nų koncertas įvyks lapkričio 11.

Lietuvos kariuomenės sukak
ties minėjimas įvyks lapkričio 
18.

Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinės suvažiavimas įvyks 
lapkričio 24 Maironio Parke, 
Shrewsbury, Mass.

South Boston^ 
SavingsBank'

ALFRED w. archibald prešident
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Lietuvių pranciškonų pro

vincijos kapitula prasidės rug
sėjo 4 Kennebunkport, Maine. 
Bus renkamas naujas provinci
jolas, nes Tėv. Jurgis Gailiu- 
šis, OFM, 20 metų vadovavęs 
lietuviam pranciškonam, toliau 
atsisakė kandidatuoti. Taip pat 
bus renkama ir vyriausia pro
vincijos vadovybė, kuri vėliau 
paskirs atskirų vienuolynų vir
šininkus ir pareigūnus.

Solistės Danos Stankaitytės 
rečitalis bus Kultūros Židiny 
rugsėjo 30. Koncertą rengia Put- 
namo seselės su specialiu ko
mitetu, sudarytu iš skaučių ir 
ateitininkių vadovių.

Kun. Antanas Rubšys, Man
hattan kolegijos profesorius, 
Bronx, N.Y., Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavi
me Chicagoj skaitys paskaitą 
apie archeologiją ir Šv. Rašto 
autentiškumą.

Kun. Vytautas Pikturna gavo 
iš okupuotos Lietuvos telegra
mą, kuri praneša, kad jo tėve
lis Jurgis Pikturna, sulaukęs 
95 m. amžiaus, mirė rugpiū
čio 9 Kelmėj. Nuliūdime liko 
sūnus kun. Vytautas Pikturna 
Brooklyne, sūnus Aloyzas su 
šeima Šiauliuose, dvi dukros, 
kurios jį globojo, Kelmėj, 5 anū
kai ir 2 proanūkiai.

Lietuvių Kunigų Vienybės 
centro valdybos susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 23 pas valdy
bos pirmininką kun. dr. Zenoną 
Smilgą, Middletown, Conn. 
Posėdis skirtas pasiruošti me
tiniam ir sukaktuviniam seimui. 
Šiemet sukanka 70 metų nuo 
Lietuvių Kunigų Vienybės 
įsteigimo. Seimas įvyks spalio 
mėnesį.

A.a. Marijos Vyliaudienės 
atminimui pagerbti šie asme
nys įteikė aukas Lietuvių 
Bendruomenei: dr. Darius ir 
Gintra Slavinskai 50 dol., 
Tamara Augulienė 25 dol., Ba
lys Vyliaudas ir šeima 100 dol.

L. D. K. Birutės Draugijos 
New Yorko skyrius rugsėjo 15, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Kultūros 
Židiny rengia vakarą su akto
rium Juozu Palubinsku.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
Atlanto rajono Švyturio stovyk
los atidaryme rugpiūčio 19, sek
madienį, aukos mišias. Jis taip 
pat dalyvaus vyr. skaučių ir 
skautų-vyčių sąskrydy ir vado
vaus religiniam susikaupimui. 
Rugpiūčio 24, penktadienį, va
kare bus Tėvynės prisiminimo 
vakaras su mišiomis ir pritai
kyta programa.

Jurgis Budzeika, gyv. Nevv 
York, N.Y., paaukojo 50 dol. 
Kultūros Židiniui a.a. kun. Juo
zo Čekavičiaus ir a.a. Jurgio 
Montvilos atminimui. Nuošir
dus ačiū.

Ekskursija į 
Kennebunkport, Maine
Tradicinė rudens ekskursija 

autobusu pas T. Pranciškonus 
įvyks rugsėjo 1, 2, 3.

Autobusas išeina nuo Kultū
ros Židinio, 341 Highland Blvd., 
Brooklyne, rugsėjo 1 d., 9 vai. 
ryto ir pakeliui sustos prie Ša- 
linskienės šermeninės 84-02 Ja
maica Avė., VVoodhavene. Grįž
tama rugsėjo 3 vakare.

Kelionė, nakvynė ir 5 kartus 
valgis — asmeniui 75 dol. Ke
lionės reikalais skambinti T. 
Petrui (212) 827-1351, Marytei 
Šalinskienei 296-2244. Gautas 
patogus autobusas. Anksčiau už
siregistravę gali pasirinkti vie
tas.

Ieškomas 4 kambarių butas 
jaunai šeimai iš 3 asmenų. Skam
binti iki 4 v. popiet 847-2772.

Parduodamas šešių kambarių 
namas su rūsiu. Vienam auto
mobiliui garažas. Sklypas 
100x80. Telef. 516 588-5980. 
Pageidaujama lietuvių šeima. 
Skambinti galima visą dieną.

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Emilija Pūtvytė, gyvenanti 
Sunny Hills, Fla., susirgo ir 
guli Šv. Vincento ligoninėj Man
hattane. Jai padaryta operacija. 
Jos kambarys yra 527 Smith 
Bldg. Ligoninė yra prie 12 
St. ir 7 Avė.

New York Times rugpiūčio 
12, sekmadienio laidoj, pirmos 
dalies šeštam puslapy išskirti
niu straipsniu vėl paskelbė ži
nių apie okupuotą Lietuvą. Ko
respondentas Craig R. VVhitney 
pastebi, kad Lietuva laikoma 
Sovietų Sąjungos Vakarais. 
Ypač atkreipiamas dėmesys į 
Lietuvoj kultivuojamą tradici
nio džazo muziką, kuri sulaukė 
pasisekimo gastroliuojant ir 
Rytų Berlyne bei Maskvoj. Dis
kotekos, pasmerktos Maskvos 
spaudos, Lietuvoj puoselėjamos 
kultūros ministerijos. Dainius 
Trinkūnas, kultūros ministerio 
pavaduotojas, tik nusiskundžia, 
kad Lietuvos diskotekom dar 
trūksta modernių techninių 
priemonių ir negali lygintis su 
Vakarų Europos standartais.

Mrs. A. Mitchell (Vassios 
Kiaulėnienės sesuo), gyvenanti 
Floridoj, ieško šeimos, kuri ne
mokamai gyventų jos name. Na
mas yra dviejų šeimų, prie pat 
vandens, labai gražioj vietoj ir 
tik 10 mylių nuo Tampos. Naš
lė gyvena antrame aukšte. Ra
šyti Mrs. A.N. Mitchell, 1681 
Seabreeze Drive, Tarpon 
Springs, Fla. 33589. Jos telefo
nas 813 934-1294.

Padėkoje, išspausdintoje Dar
bininko Nr. 32, psl. 7, įvyko 
nemaloni korektūros klaida. 
Vietoj Irena ir Vincas Solomo- 
nai, turi būti Elena ir Vincas 
Solomonai. Už klaidą atsipra
šome.

Tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos suvažiavime ir 
Vilniaus Universiteto 400 metų 
sukakties minėjime Chicagoj 
skaitys paskaitą “Pabrėža Vil
niaus universiteto žemaičių gru
pėje ir jo įnašas į Žemaičių 
kultūrą”. Suvažiavimas vyks 
rugpiūčio 31 — rugsėjo 3.

Juozas Zarauskas, savanoris 
kūrėjas, serga ir guli Mary Im- 
maculate ligoninėj. Jo kambario 
numeris — 616.

Ateitininkų sendraugių sto- 
vyklon iš New Yorko išvyko 
Petras Ąžuolas su žmona, Pet
ras Minkūnas su žmona, Alo
yzas Balsys su žmona.

Birutės Kidolienės siuvinėtų 
gobelenų paroda spalio 27-28 
vyks Mississauga, Ont., Kana
doj. Parodą rengia ir ją globo
ja Anapilio Moterų Būrelis, vad. 
Birutės Mažeikienės. Bus išsta
tyta apie 50 gobeleno paveikslu.

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖ 

KENNEBUNKPORTE

Pranciškonai visus lietuvius 
kviečia atostogauti savo vasar
vietėje, Kennebunkporte. Čia 
ideali vieta ir fiziniam, ir dvasi
niam poilsiui. Pavargusias nuo 
darbo jėgas stiprina didinga 
Maino gamta—jūra, miškai, ty
ras oras, o taip pat geras mais
tas, patogūs kambariai. Dvasiai 
atgaivos teikia meniška aplin
ka — monumentinės skulptū
ros lauke, nuostabaus grožio 
koplyčia, dailės parodos, kon
certai, literatūros vakarai, pa
skaitos. Pranciškonų vasar
vietė JAV ir Kanados lietuviam 
yra tapusi visokeriopo poilsio 
vieta karštais vasaros mė
nesiais.

Atostogavimo sezonas prasi
deda birželio 30 ir baigiasi rug
sėjo 3. Informacijų ir rezerva
cijų reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: Franciscan Guest 
House, Kennebunkport, ME 
04046. Tel. 207 967-2011.

Birutė ir Adolfas Venskai, 
gyveną Paryžiuj, buvo atvykę 
į Nevv Yorką aplankyti tėvelių 
ir sesutės. Jie taip pat lankėsi 
ir Darbininko redakcijoj. B. 
Venskuvienė redaguoja Eltos 
biuletenio prancūzišką laidą, 
kurią panaudoja ne tik Prancū
zijos spauda, bet gaunama pa
geidavimų ją gauti ir iš Por
tugalijos, Liuksemburgo, Š. Af
rikos ir kitų vietovių. B. Vens
kuvienė atstovauja lietuviam 
Pasaulio Katalikių Moterų Or
ganizacijų unijoj. Jai tenka va
žinėti į įvairius šios didžiulės 
organizacijos suvažiavimus. 
Rugsėjo mėnesį Romoj vyks šios 
organizacijos žmogaus teisių ko
misijos suvažiavimas. Adolfas 
Venskus atstovauja lietuviam 
tarptautiniame krikščionių de
mokratų sąjūdy. Jis taip pat vei
kia ir europėjiniame sąjūdy, 
kuris kaip parlamentarinio lygio 
organizacija siekia suvienytos 
Europos. Pasitaiko palankių 
progų šiame sąjūdy iškelti ir 
Lietuvos reikalus. Š.m. gale 
krikščionių demokratų partijos 
pasauliniame kongrese jam vėl 
bus proga iškelti žmogaus tei
sių klausimą ir tų teisių pažei
dimą okupuotoj Lietuvoj.

Maironio lituanistinei mokyk
lai Nevv Yorke šį rudenį su
kanka 30 metų.

Tryptinis, Nevv Yorko lietuvių 
tautinių šokių ansamblis, vado
vaujamas Jadvygos Matulaitie
nės, šį rudenį švenčia 30 metų 

'sukaktį.
Jono Adomėno vadovaujamos 

ekskursijos dažnai lankosi Eu
ropoj ir okupuotoj Lietuvoj. Vie
noj iš paskutinių ekskursijų da
lyvavo: Antanas Lukoševičius, 
Algirdas Lukoševičius, Amelia 
Rachfal, Rūta Daugėla, Stella 
Zoog, Georgiann Zoog, Jo- 
hanna Stine, David Stine, Ignas 
Walles, Evelyn Walles, Anela 
Keenan, Anne Urban, Aldona 
Smith, Richard Smith, Roma 
Čepulis, Daina Čepulis, Linas 
Čepulis, Juozas Černius. Gru
pė aplankė Romą ir Šv. Kazi
miero lietuvių kolegiją. Ypatin
gai maloniai juos priėmė prel. 
Antanas Jonušas. Grupė turėjo 
progą dalyvauti mišiose, kurios 
pirmą kartą tiesiogiai buvo 
transliuojamos iš Vatikano radi
jo stoties į okupuotą Lietuvą. 
Mišias aukojo prel. Ladas Tu- 
laba. Grupės vadovas buvo su
sitikęs Vatikane vysk. P. Mar
cinkų, kuris pažadėjo dalyvau
ti Lietuvos vyčių seime šią va
sarą. Prel. Audrys Bačkis paža
dėjo Lietuvos vyčių seimui at
siųsti sveikinimus, nes asmeniš
kai dalyvauti negalės. Visi kelio
nės dalyviai ekskursija buvo 
labai patenkinti.

PADĖKA

Kuriantis naujoj Sunny Hills, 
Fla., vietovėj, esame patyrę 
daug nuoširdumo iš savo naujų 
kaimynų: ponų Beleckų, Čepu- 
kų, Milukų, Shubert’o ir kitų. 
Nuoširdžiai jiem dėkojam.

Ypatingą padėką reiškiam V. 
Beleckui ir H. Shubert’ui, ku
rie taip nuoširdžiai savo darbu 
padėjo mum įsikurti.

V. ir O. Mamaičiai

LITUANISTIKA 
BRIDGEPORTO 
UNIVERSITETE

Lietuvių kalba, kultūra ir is
torija šį rudenį bus dėstoma 
Sacred Heart universitete 
Bridgeport, Conn., Continuing 
Education departamente ir 
Center for Ethnic Studies ap
imty. Šiam kursui registruotis 
galima rugpiūčio 27, 28 ir 29 
nuo 6 vai. vak. iki 9 vai. vak. 
Sacred Heart universitete. Tik 
dalinio laiko studentai regist
ruojasi rugpiūčio 30 nuo 9 vai. 
ryto iki 11 vai. ryto.

Vitalis P. Žukauskas, žino
mas aktorius ir humoristas, dės
tys Intermediate Lithuanian I 
kursą antradienių vakarais nuo 
7:15 iki 10 vai.

Vaiva R. Vėbra dėstys kursą 
Lithuanian History and Culture 
I ketvirtadienių vakarais nuo 
7:15 iki 10 vai.

Dėl smulkesnių informacijų 
galima kreiptis į Sacred Heart 
universiteto Continuing Ed
ucation departamentą telefonu 
374-9441, ext. 230.

Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitės dalyviai Kennebunkport, Maine, paskaitos 
metu. Nuotr. Vytauto Maželio

KAI SUMAINOM PASAULIUS
(atkelta iš 4 psl.)

Visur ir visada buvojo kukli 
pypkutė, šalia kurios arti lai
kėsi dr. J. Girnius. Kažkas net 
siūlė laiką ne valandomis, bet 
pypkėmis skaičiuoti. Krūvas 
svetimų pinigų vartė ir rausvu 
eliksyru apdalino inž. Binkis, 
dėl paslaugaus būdo tapęs mui
tininku. Ligonius globojo gy
dytoja Ignaitienė.

Marijonos Čiurinskienės, gy
venusios Verikauskų kaime, 
Šiaulėnuose, mirties metinių 
dieną — rugpiūčio 18, šešta
dienį, 8 vai. ryto — lietuvių 
pranciškonų koplyčioje Brookly
ne bus aukojamos mišios, ku
rias užprašė duktė Mary su 
vyru Leonardu Parzel iš Florai 
Park, N.Y.

Aleksas Riekus iš Franklin, 
N.Y., savo žmonos Bronės Kar- 
pavičiūtės-Rickienės mirties 
pirmųjų metinių proga atsiuntė 
Darbininko spaudai paremti 
20 dol. Darbininko administra
cija dėkoja.

Pranas Naujokaitis, rašytojas 
ir literatūros kritikas, Darbinin
ko pastovus bendradarbis, išvy
ko atostogų į Kennebunkport, 
Maine, lietuvių pranciškonų va
sarvietę.

Albinas Prižgintas, vargonų 
virtuozas ir Angelų Karalienės 
lietuvių parapijos Brooklyne 
vargonininkas, išvyko į vargonų 
virtuozų seminarą Prancūzijoj.

APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS
Lietuvių diena — metinis pik

nikas — praėjo labai sėkmingai. 
Oras buvo gražus, tad ir sve
čių iš visų kraštų privažiavo 
apie 500.

Pakėlus vėliavas ir sugiedo
jus himnus, klebonas kun. J. 
Pakalniškis visus pasveikino ir 
padėkojo už gausų dalyvavimą. 
Visus linksmino Joe Thomas 
orkestras.

Piniginėj loterijoj laimėjo: 100 
dol. — Stefa Čekavičienė, po 
75 dol. — G. Orentas ir J. 
Matiukas, po 50 dol. — Tere
sė Šlikas ir Anna Motuori, po 
25 dol. —Adelė Kreivėnas, Mar- 
garet Balčiūnas, Jonas Žukas, 
K. Comiskey, Helen Jambor ir 
N.N. Moterų S-gos 29 kuopos 
Migonių ir Vanagų paaukotus 
krepšius laimėjo eilė pikniko 
dalyvių. Pelno liko 741 dol.

Bažnyčioj atnaujintas Švč. 
Marijos didysis altorius, nuda
žyta Marijos statula. Kainavo 
650 dol. Visas išlaidas padengė 
Anthony Šertvytis ir jo gimi
naitė Edwina Shults. Atremon
tuoti vargonai, pertvarkytos 
šviesos bažnyčioj. Perdažyta šv. 
Onos statula.

Aikštė mašinom pastatyti 
irgi sutvarkyta. Pagal visus rei
kalavimus sutvarkytas įvažiavi
mo šaligatvis. John Krantz 
bendrovė darbą ir medžiagą pa
rapijai paaukojo.

Didžiojoj salėj įvestas van
duo ir įrengta virtuvė. Pada
žytos salės sienos, sutvarkytos 
langų užuolaidos, įvestas garsia
kalbis. Pirmas renginys po ato
stogų bus rugsėjo 9 — Mari
jos gimimo šventė ir Vytauto 
Didžiojo vainikavimo minė
jimas. Bažnyčioj bus konceleb-

Apie Waterburį reikia išsi
tarti atsargiai. Iš ten kilusieji 
(Paliuliai, Vaitkai, Kuzmickai, 
Skladaičiai ir t.t.) laimėjo viršų, 
ponios grožiu, vyrai atkaklumu. 
Ohio žmonės (Mikoniai, Rociū- 
nai, Akelaičiai, Vasariai ir t.t.) 
buvo įtartini, neapsisprendę, ar 
su Chicaga už Dainavą šokti, 
ar su Rytais Kennebunkportą 
remti. Pumpučiai (New York) 
visus lieknumu lenkė. Chicaga 
(Jankauskaitė, Jotaukaitės, ki
ti) daugiau laikėsi tylos, nes 
šio miesto piliečiai vengia kal
bėti, kai už pečių nestovi masė.

Nepamirštamas liko tėv. L. 
Andriekus, kasdien (8 vai. ryto) 
aukojęs mišias, taręs klausyti 
vertus pamokslus, bėgiojęs, dir
bęs, kad stovykla gražiai pa
vyktų. Jo rūpesčiu literatūros 
vakarui ir koncertui buvo de
koruota scena, sustyguotas pia
ninas, parūpintos gėlės, pobūvė
liuose iškepti pyragai. Didelę 
spalvingumo dalį suteikė kun. 
Balčys ir kun. Grabys, vadova
vę giedojimui koplyčioj. Poetas 
Santvaras prisidėjo ne tik po
ezija, bet ir gražiu humoru po
kalbiuose, pritardamas dr. V. 
Maciūnui. O. Pliuškonienė, B. 
Pumpolytė ir S. Cibas stovyk
los viršūnėj įkabino vainiką.

Paimk levą, Adomai, 
ir nešdinkis iš rojaus

Šitokius, ar labai panašius, žo
džius gūdžiu balsu užgiedodavo 
mūsų kaimo žmonės, atsivertę 

racinės mišios, pamokslą sakys 
kun. K. Pugevičius. Salėj cho
ras, vadovaujamas V. Ralio, 
atliks pritaikytą programą.

Mirusieji liepos ir rugpiū
čio mėnesiais, palaidoti iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios:

Joseph Jambor, 63 m. Liepos 
5 palaidotas Šv. Jono kapinė
se. Liko žmona Helen Baltru
šaitytė ir sūnus Rogers su šei
ma.

Anelė Witkowski, 85 m. Li
ko duktė Sofia Shovelski.

Jonas Kranklys mirė liepos 
7, sulaukęs 87 metų. Gyveno 
East Nevv York. Palaidotas lie
pos 10 Šv. Jono kapinėse.

Agnės Kisielius, 82 metų, mi
rė liepos 18. Palaidota liepos 
20 Šv. Jono kapinėse. Liko duk
tė Serbentienė.

Veronika Urbonienė, 98 metų, 
mirė liepos 19. Palaidota liepos 
23 Švč. Trejybės kapinėse. 
Gyveno Richmond Hill. Liko 
dvi dukterys su šeimomis.

August Rutkūnas, 94 metų, 
mirė rugp. 2. Palaidotas rugp. 
4 Šv. Karolio kapinėse. Li
ko žmona Apolonija, su kuria 
Augustas išgyveno 65 metus. 
Jie gyveno Bayville, L.I. Ja- 
maicoj liko sūnus su šeima.

Konstancija Sandukas, 95 
metų, mirė rugp. 4. Palaidota 
rugp. 7 Šv. Jono kapinėse. Li
ko sūnus Juozas, kuris daugelį 
metų globojo savo mamą. Duk
terys Plauskienė ir Kemezienė 
su šeimomis gyvena VVoodha- 
vene.

Joseph Sakai, 65 metų, mirė 
rugp. 5 ir palaidotas rugp. 9 
Šv. Jono kapinėse. Gyveno 
Woodside. Liko žmona Anna 
ir sūnus bei kiti giminės. 

kantiškas, ilgiu pusę stalo už
klojančias. Šiurpas krėsdavo ma
ne, tada dar vaiką, nes ir pa
veikslėlį buvau matęs, kaip Ado
mas, iš gėdos susirietęs, Ievą 
priešais stumdamas, sprunka 
pro vartus, už kurių perkūnas 
šaudo, o danguj plaukioja sma
liniai debesys.

LFB savaitė taip pat susilau
kė graudaus galo, — nepaste
bimai atslinko liepos aštuntoji. 
Saulėtas rytas, naikinąs rasą pie
voj, jau neviliojo. Adomai su 
Ievomis į automobilius nešėsi 
lagaminus, susirūpinusiais vei
dais rinkosi turtą, atsisveikinė- 
jo, ašarojo. Kelionė į namus, 
kraustymasis iš rojaus, kur ne
slėgė rūpesčiai, akis viliojo ma
loni aplinka ir dailininkų kūri
niai, kūną maitino gera virtu
vė, protui ir sielai tiek daug 
davė rimti pokalbiai su lite
ratūros vakaru bei koncertu . . .

O vėjelis vartėsi nesirūpin
damas, kad šiem varguoliam 
(tik šįryt varguoliais tapusiem) 
reikės ilgai automobiliuose sė
dėti, benzino eilėse laukti ir 
grįžti į namus, kur gal ne pro 
visus langus šviesa įsiskverbia, 
kur gal ir ne vienas rūpestis 
lūkuriuoja, tarsi voras; palubėj 
pasikabinęs. O Atlantas ošė, me
džiai žaliavo, vienuoliai kal
bėjo maldas, iš virtuvės sklido 
kvapai.

Praėjo graži, turininga LFB 
savaitė.

Kokia nauda?
Kurie šiame studijų ir po

ilsio susibūrime dalyvavo, nesi
gaili. Bet kitiem gal kyla min
tis, ar verta važiuoti, — ge
rokai kainuoja, kelionė į abu 
galus trunka gal daugiau, kaip 
dvi dienas, grįžus moterim rei
kia skalbti, tvarkytis. Jei būtų 
pašonėj, užklys čiau savaitga
liui, tačiau pasaulio galan (Chi
cagos, Clevelando, Detroito 
akimis), į Kennebunkportą 
trenktis? Į Dainavą (Nevv Yor
ko, Philadelphijos, VVashingtono 
galvojimu) belstis? Netoliese 
yra kur kojas pamerkti, saulėj 
paspirgėti, namuose taip pat ge
ra, tai kam ieškoti svetimų pa
saulių?

Svetimi pasauliai atgaivina ir 
palaiko gyvybę. Jie įtikinamai 
pakužda, kad nesam kasdienos 
vergai, bet laisvi žmonės, moką 
kasdieną paniekinti. Nugalim 
atstumus, benzino krizes, pasi
ruošimo sunkumus ir netampam 
elgetomis, nes elgetomis nesam!

Šitokių susibūrimų naudą — 
tebūna LF bičiuliai, šviesinin- 
kai, ateitininkai, krikščionys de
mokratai ar Pupų Dėdės pase
kėjai — galima sudėlioti kelio
se lentynose. Tai apsnūdimo 
nustūmimas šalin, tai švietima- 
sis ir atgaiva. Net ligoniai gali 
pasveikti. Atvirumas žmogui gy
do daugelį ligų. Išsikalimas iš 
lukšto, kuris kasdien mus supa, 
yra panašus į gimimą. Pasikei
timas mintimis pravalo kalkes 
smegenų arterijose. Prasiblašky
mas nupučia dulkes nuo akių, 
gelbsti pamatyti save, artimą ir 
Dievą. Juo daugiau oro, juo 
stipresnė sveikata. Tarp aklinų 
sienų pelėja daiktai ir žmonės.

Išlaidos? Kas pasinaudojo 
karstan įdėtu turtu? Faraonų 
kapus išplėšė. Mūsų kupste
liais net valkatos nesidomės.
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