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Irano kariuomenės atvykę 
pastiprinimai palaužė kelias die
nas Kurdistano provincijos 
Saqqiz mieste vykusį kurdų su
kilimą. Islaminis teismas 20 kur
dų nuteisė mirti, ir sprendimas 
buvo įvykdytas.

Idrano vyriausybės uždaryto
sios kurdų demokratinės parti
jos vadas Abdul Rahman Qas- 
selmou pareiškė, esąs pasiryžęs 
tartis su Irano vyriausybe, jei 
pastaroji sutiks nesiųsti kariuo
menės pastiprinimų į kurdų sri
tis, paleis visus politinius kali
nius ir kurdų įkaitus ir sustab
dys kurdų likvidavimą.

45 Estijos, Latvijos ir Lietu
vos kovotojai už žmogaus teises 
pasiuntė Sov. S-gos prezidentui 
Brežnevui, Vakarų ir Rytų Vo
kietijų vyriausybėm pareiškimą, 
reikalaujantį laisvo apsisprendi
mo teisių šiom respublikom, ku
rios 1939 sudarytu tarp Sov. S- 
gos ir nacinės Vokietijos paktu 
buvo neteisėtai aneksuotos. 
Šiam pareiškimui pritarė ir And
rei D. Sacharov ir visi Helsin
kio susitarimų vykdymui sekti 
grupių nariai.

JAV pavyko atidėti JT sau
gumo taryboj balsavimą už arabų 
valstybių pasiūlytą rezoliuciją, 
tvarkančią palestiniečių reika
lus.

Grįžęs iš Kinijos šen. Henry
M. Jackson pareiškė, kad Kinija 
yra nusivylusi lėta JAV ir Kini
jos santykių pažanga.

Etiopijos diktatorius Mengis- 
tu Haile Miriam viešai pripažino, 
kad Etiopijos kovose su Eritrė
jos ir Ogaden provincijos sukilė
liais žuvo ar buvo sužeisti ir so
vietų, ir Kubos ir pietų Jemeno 
karių.

Prez. Carter paragino Irano 
vyriausybę ir kurdų vadus ieško
ti taikingo ginčij sprendimo ir 
susilaikyti nuo žiaurumų.

Airijos respublikos armijos 
kraštutinio sparno teroristų iš
sprogdinta žvejybos laive 
bomba užmušė lordą Mountbat- 
ten, Britanijos karalienės šei
mos artimą giminę, buv. britų 
gynybos štabo viršininką ir 
paskutinį Indijos vicekaralių, ir 
dar keturius laive buvusius jo gi
mines. Airijos ir Britanijos orga
nai bendrai stengiasi teroristus 
išaiškinti.

Kinijoj besilankantis JAV vi- 
ceprez. Walter Mondale pa
reiškė, kad JAV rūpi išlaikyti 
Kiniją stiprią ir kad jo turėti 
pasitarimai su Kinijos vyriausy
be sudarys amerikiečių ir kinų 
santykių pagrindus per ateinantį 
dešimtmetį.

Zimbabvve Rodezijos min. 
pirmininkas Abel T. Muzo- 
rewa pareiškė, kad iš dabarti
nio valstybės pavadinimo nuo 
rugsėjo pradžios bus išmestas 
Rodezijos vardas.

Japonijos spauda teigia, kad 
netrukus Kinijoj prasidėsianti 
“keturių grupės” narių teismo 
byla. Žymiausias šios grupės na
rys yra mirusio Kinijos valdovo 
Mao Zedong našlė Jiang Qing.

Nors JT buvo pavykę susitar
ti su Izraeliu, Izraelio remiama 
Libano krikščionių milicija ir 
Palestinos išlaisvinimo organi
zacija dėl paliaubų pietiniam Li
bane, tačiau Izraelio ministerių 
kabinetas pritarė vyriausybės 
nusistatymui ir toliau puldinėti 
pietinio Libano sritis.

Detroite vyko Amerikos ko
munistų partijos konferencija jos 
60 m. veiklos sukakčiai paminė
ti. Konferencijoj dalyvavo 450 
atstovų iš 29 valstijų ir 500 
svečių. Nei Detroito burmistras 
nei Automobilių darbininkų 
unijos atstovas konferencijoj ne
dalyvavo.

LTSR Valstybinio sagumo 
komiteto Pirmininkui
Nuorašai:
Tikinčiųje teisėms ginti 
Katalikų Komitetui
Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos 
vyskupams
Kybartų klebono
kun. Sigito Tamkevičiaus,
gyv. Kybartuose, 
Darvino g. 12,

Pareiškimas
1978 birželio 1 man beva

žiuojant į Vilnių, netoli Pirčiu
pio atsitiko avarija — mano ma
šina trenkėsi į Aleksandro 
Radzvinavičiaus auto vežimėlį. 
Autoinspekcija kaltu pripažino 
Radzvinavičių (pridedu Varėnos 
autoinspekcijos nutarimą).

Praėjus dviem mėnesiam, 
apie šį įvykį sužinojo Valstybi
nio saugumo komiteto darbuo
tojai. Štai ką man apie šio Ko
miteto pareigūnų veiklą papa
sakojo pats Radzvinavičius-, kol 
jis nebuvo jūsų bendradarbis. 
Aš jį aplankiau 1978 m. rug

PEN KONGRESO DALYVIAI 
PASIUNTĖ TELEGRAMĄ PETKUI

Tarptautiniame PEN klubo 
kongrese, vykusiame liepos 15- 
31 Rio de Janeiro mieste, Bra
zilijoj, dalyvavo 275 rašytojai iš 
50 PEN centrų.

Viktoro Petkaus klausimą at
skirai iškėlė prieš keletą metų į 
JAV emigravęs rusų poetas Jo
sifas Brodskis ir Paryžiuj gyve
nantis čekų rašytojas Pavelas 
Tigridas. Buvo kalbama apie 
Petkaus sunkią padėtį Čistopolio 
kalėjime ir raginama kreiptis į 
sovietų vyriausybę, prašant iš
leisti Petkų į laisvę.

Iš PEN klubo sesijos į Sovie
tų Sąjungą pasiųsta telegrama 
Anatolijui Ščaranskiui ir Petkui, 
abiem kalinamiem toj pačioj 
kameroj. Telegramoj sakoma: 
“Mes, 44-ojo PEN klubo kong
reso nariai, sveikiname jus už jū
sų drąsą”. Telegramą pasirašė 
PEN klubo pirmininkas, peru- 
vietis romanistas Mario Vargas 
Llosa, žymi Meksikos rašytoja 
Julietta Campos, Helena Ponia- 
towska, Tigridas bei 20 PEN 
klubo delegacijų iš Anglijos, 
Amerikos, Izraelio, Argentinos 
ir kitų šalių.

Lietuviam šiame kongrese 
atstovavo dr. Stasys Goštautas, 
dėstąs Lotynų Amerikos literatū
ras Bostono universitete. Jis da
lyvavo Rio de Janeiro televizi
jos programoj, kur kalbėjo apie

“PONTO-BALTICA” —
“L.K.B. KRONIKAI” 7 METAI

NAUJAS MOKSLINIS 
ŽURNALAS

Šiemet Italijoj pasirodė pir
masis žurnalo Ponto-Baltica nu
meris, kurio tarptautinės redak
cijos narių sąraše randame ir 
Marijos Gimbutienės pavardę. 
Žurnalas pašvęstas vadinamojo 
ponto-baltinio sąsiaurio tarp 
Baltijos ir Juodosios jūros kal
bom ir kultūrom. Toji teritorija 
apima Graikiją, Albaniją, Bulga
riją, Jugoslaviją, Rumuniją, 
Vengriją, Austriją, Čekoslova
kiją, Lenkiją, Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir Suomiją. Žurnalo redak
toriai rašo, kad jų tikslas yra iš
samiau supažindinti europiečius 
su “ponto-baltinių” tautų kultū
romis. Žurnalą finansuoja “Dra- 
gan Europinis Fondas”, žino
mas savo pastangomis supažin
dinti pasaulį su mažiau žinomų 
Europos tautų kultūromis ir jų į- 
našu į bendrąjį Europos kultū
ros lobyną. (Elta) 

piūčio 23 d. Kaip tik tą dieną 
jis buvo pakviestas į Šalčinin
kus, kur susitiko su iš Vilniaus 
atvykusiu saugumo darbuotoju. 
Atvykėlis smulkiai išklausinėjo 
apie įvykusią avariją, teiravosi, 
ar kartais aš nedavęs autoin
spektoriams kyšio. Saugumietis 
ragino Radzvinavičių nesutikti 
su autoinspekcijos nutarimu ir 
kreiptis į teismą, kad avarijos 
kaltininku likčiau aš. Žadėjo 
padėti laimėti bylą. Iš saugu
miečio kalbos Radzvinavičius 
supratęs, kad saugumas norįs 
jam padėti, o manęs labai ne
kenčiąs. Pareigūnas kalbėjo, kad 
aš esąs jiems labai pavojingas, 
bet jie neturį kaip prie manęs 
prisikabinti, o mane reikią su
tvarkyti, bent sukompromituoti. 
Saugumo pareigūnas aiškinęs, 
jog Aukščiausiame Teisme tei
sėjai esą jo pažįstami, todėl 
Radzvinavičius bylą tikrai lai
mė sąs. Taip pat pažadėjęs Va
rėnos autoinspekcijoje “viską 
sutvarkyti” Radzvinavičiaus 
naudai. Kadangi saugumietis 
prasitarė, jog Varėnos autoin
spekcijoje iš mano avarijos by-

lietuvių rašytojus išeivijoj. Iš 
kongreso nuvykęs į Buenos Ai
res, dr. Goštautas davė tris pasi
kalbėjimus Argentinos svarbiem 
laikraščiam apie PEN klubo pro
blemas ir lietuvių literatūros 
klausimus.

Rio de Janeiro kongreso da
lyviam, žurnalistam ir stebėto
jam buvo išdalinta 400 egzemp
liorių Tomo Venclovos parašy
tos ir Tautos Fondo išleistos lie
tuvių literatūros apžvalgos ang
lų ir portugalų kalbomis.

(Elta)

Lietuvos vyčių seime rugpiūčio 18 Radisson viešbutyje Chi- 
cagoje kalba neseniai iš Lietuvos atvykęs Romas Giedra. 
Šalia sėdi Loreta Stukienė iš Mountainside, N.J. Nuotr. E. Šulaičio

Š.m. kovo 19 sueina 7 me
tai, kai “LKB Kronika” 1972 
metais pasibeldė į negausių 
skaitytojų duris. Mažas tiražas, 
trūkumas informacijos ir skai
tytojų baimė Kronikai buvo sun
kiai įveikiamos kliūtys. Po kelių 
mėnesių Kronika patenka į če
kistų rankas, ir šiai “pavojingai 
valstybinei nusikaltėlei” užve
dama baudžiamoji byla Nr. 234. 
Po baudžiamosios ekspedicijos 
1973 lapkričio mėn. čekistai 
triumfavo — Kronika likviduo
ta! Tačiau ji nemirė. Bėgo me
tai, o su jais gausėjo informa
cijos, drąsėjo žmonių širdys, plė
tėsi skaitytojų ratas, — Kronika 
peržengė Tėvynės sienas ir dau
geliui atidarė akis.

Šiandien Kronika — Tautos 
sąžinė, kovojančios Bažnyčios 
balsas ir visą pasaulį apskrie- 
jantis pagalbos šauksmas.

Kronikos nebūtų be plumpų, 
nijolių, lapienių, be tauriausių 

los jau yra dingę keli pusla
piai, tai jau aišku, kad saugu
mo pareigūnai “tvarko doku
mentus”. Saugumietis siūlėsi 
parašyti net pareiškimą į teis
mą, — pačiam Radzvinavičiui 
užteksią tik pasirašyti. Už šią 
paslaugą saugumui pareigūnas 
pažadėjo per socialinį aprūpi
nimą Radzvinavičiui išrūpinti 
paskyrą naujam autovežimė- 
liui, kurį, kaip invalidas, Radzvi
navičius nusipirksiąs užmokėjęs 
tik 20 procentų jo kainos, t.y. 
200 rub.

Radzvinavičiui ši saugumo 
“pagalba” patiko, tačiau kėlė 
ir susirūpinimo, todėl, nieko 
aiškaus neatsakęs, nutarė pagal
voti.

Sekančią dieną, t.y. rugpiūčio 
24, saugumiečiai vėl apsilankė 
Radzvinavičiaus namuose, ap
žiūrėjo sudaužytą mašiną, ją nu
fotografavo ir vėl gundė kreip
tis į teismą. Radzvinavičius man 
rodė Šalčininkų saugumo vir
šininko paliktą telefono numerį, 
kad norėdamas galėtų paskam
binti.

Radzvinavičius, turėdamas 
tvirtą užnugarį, prašė, kad aš 
jam padėčiau ats irę montuoti 
mašiną ir apmokėti draudimo 
inspekcijai reikalaujamą sumą 
— apie 800 rub. (tiek drau
dimas man buvo išmokėjęs 
už apdraustą mašiną). Matyda
mas Radzvinavičiaus šeimoje 
skurdą ir kad jaunas žmogus 
gundomas į niekšybę, dėl ku
rios visą gyvenimą neturėsiąs 
ramios sąžinės, aš daviau Radz
vinavičiui 1400 rub. Jis liko 
labai patenkintas, atidavė man 
Varėnos autoinspekcijos nuta
rimą ir eismo taisykles, kuriose 
saugumietis raudonu pieštuku

(nukelta [ 2 psl.)

lietuvių aukos. Todėl Kronika 
labiausiai yra dėkinga tiems, 
kurie dėl tiesos žodžio kenčia 
už spygliuotų vielų.

Kronika būtų silpnutis kūdi
kis, jei nebūtų šimtų lietuvių, 
rizikuojančių laisve, bet kruopš
čiai renkančių žinias, platinan
čių ir skaitančių tuos papras
tus, bet skausmu bei heroizmu 
persunktus puslapius.

Kronika be galo dėkinga bro
liams ir sesėms Vakaruose, nes 
be jų kruopštaus triūso tiesos 
žodis atsimuštų į geležinę už
dangą ir tik aidu sugrįžtų, ne
pasiekęs plataus pasaulio.

Daugelis klausia, kodėl Kro
nika gyva? Kodėl čekistai per 
septynerius, metus jos nepa
smaugė? Kronika gyva ir ji ne
mirs, nes Tauta gyva, nes gy
vos maldai sudėtos rankos!

“LKB KRONIKOS” 
REDAKCIJA

— Lietuvoje veikia dvi televi
zijos stotys — Vilniuje ir Kaune. 
Suprantama, kad radijo ir televi
zija tarnauja sovietinei propa
gandai. Grynai kultūrinių pro
gramų yra nedaug. Daugiausia 
pertransliuojama iš Maskvos ru
sų kalba. Spaudoje rašoma, kad 
dabar esanti sustiprinta Kauno 
stotis — pastatytas 250 metrų 
aukščio televizijos signalų bokš
tas. Jo veikimas nukreiptas dau
giausia į Suvalkijos pusę, kur 
anksčiau televizijos programa 
buvusi silpnai matoma ir girdi
ma. Džiaugiamasi, kad dabar vi
soje Lietuvoje būsiąs išplėstas 
televizijos ir radijo tinklas.

— Filmų režisierius G. Luk
šas Vilniaus apylinkėse, Palan
gos parke ir pajūrio kopose su
ka meninį filmą pagal garsaus 
danų rašytojo Chr. Andersono 
pasakas. Panaudodami pasakas 
“Mergaitė ant kepalėlio duo
nos”, “Auksinis berniukas”, 
“Naujieji karaliaus drabužiai” ir 
“Šešėlis’ ’, scenarijų sukūrė G. 
Lukšas ir R. Gudaitis. Vaidina
M. Mironaitė, A. Masiulis, S. 
Petronaitis, V. Mainelytė ir ne
maža grupė vaidintojų-mėgėjų. 
Filmo vardas — “Žaltvykslės”.

— Sovietinė kino studija 
“Mosfilmas” atvyko į Lietuvą 
filmuoti kelių A. Puškino kūri
nių — “Mažosios dramos”, 
“Egipto naktys”. Filmai sukami 
Vilniaus ir Kauno parkuose bei 
senamiesčių gatvėse. Režisuoja 
M. Šveiceris.

— Į Budapešte, Vengrijoje, 
vykstančią meno kūrinių parodą- 
mugę Vilniaus ir Kauno “Dai
lės” kombinatai pasiuntė kera
mikos, odos, tekstilės dirbinių, 
klaipėdiečiai — gintaro papuo
šalų, medžio drožinių, suvenyri
nių metalo dirbinių. Rodiniai 
skirti pardavimui.

— Vilniuje ilgesnį laiką veikė 
Gudijos lengvosios pramonės 
paroda. Rodoma vilnonių ir lini
nių audinių, odos, galanterijos, 
trikotažo dirbinių, drabužių, 
muzikos instrumentų, kerami
kos pavyzdžių.

— Dailininkas Vytautas Kali
nauskas (g. 1929) yra vienas 
žymesniųjų pavergtos Lietuvos 
dailininkų. Jis originaliai ilius
truoja knygas (Goethės “Faus
tas”, I. Simonaitytės “Aukš
tųjų Šimonių likimas”), yra su
kūręs dekoracijų Kauno dra
mos teatrui, kuria grafikos darbų 
ištisus ciklus. Rugpiūčio pabai
goje Vilniaus dailės parodų rū
muose vyko jo kūrybos paroda, 
apimanti darbus nuo 1958 iki šių 
dienų. Rodoma buvo per 200 
kūrinių.

Rugpiūčio pabaigoje Kauno 
paveikslų galerijoje vyko dail. 
Augustino Savicko tapybos pa
roda. Tai daugiausia aliejinė ta
pyba, sukurta per paskutinį de
šimtmetį.

— Vasarojimo užbaigai Palan
goje buvo surengtas 18 dienų 
pramoginės (estradinės) muzi
kos festivalis. Programą atliko 
keli pramoginiai ansambliai ir 
estradiniai dainininkai.

— Lietuvių liaudies meno pa
roda rugpiūčio pabaigoje buvo 
atidaryta Latvijoje, Jūrmalos 
parodų salėje. Dalyvavo 200 au
torių su 500 keramikos, teksti
lės, mezgimo, medžio drožinių, 
gintaro dirbinių pavyzdžių.

— Nauju gamtos apsaugos 
draustiniu paskelbtos Kamanų 
pelkės, esančios Akmenės ra
jone. Spaudoje rašoma, kad “šių 
pelkių vandeningieji horizontai 
ir gruntiniai vandenys sudaro 
vientisą hidrologinį kompleksą, 
kuriame vyksta aktyvūs pelkė- 
daros procesai”. Pelkėje ir eže
rėliuose yra išlikusios retos au
galijos, daug kitur Lietuvoje ne
randamų paukščių ir kitos gy
vūnijos. Kamanų pelkės būsiąs 
trečiasis gamtos apsaugos 
draustinis. Didžiausias yra Žu
vintas, išgarsėjęs gulbėmis, po jo 
eina Čapkelių pelkės, garsios 
spanguolėmis ir gervėmis, Ka
manų draustinis garsėsiąs juo
daisiais gandrais, gervėmis, 
putpelėmis, sėjikais, kuolin- 
gomis, laukiniais gaidukais.

— Pavergtos Lietuvos spau
doje paminėta skulptoriaus Na
poleono Petrulio 70 m. amžiaus 

sukaktis. Dailininkas gimė 1909 
Rokiškio apylinkėje. Kauno me
no mokykloje (1925-31) jam dau
giausia įtakos darė J. Vieno
žinskis, K. Šklėrius ir J. Zika
ras. Mokytojavo Jurbarko, Kau
no ir Rokiškio gimnazijose 
(1937-44). Nuo 1951 iki pensijos 
dėstė Vilniaus dailės institute. 
Nepriklausomybės laikais sukū
rė kelias grupes impresionisti
nių skulptūrų. Bolševikų okupa
cijoje nuėjo politinio karjerizmo 
keliu: kūrė Lenino skulptūras ir 
bareljefus, Pr Cvirkos, A. Venc
lovos, S. Nėries ir daugelio žy
mesnių komunistų biustus, ko
munizmo priešų šaržines skulp
tūras. Už tai jis plačiai aprašy
tas tenykštėse enciklopedijose, 
šiltai minimas spaudoje.

— Beveik visą liepos mėnesį 
Neringos Smiltynėje prie Klai
pėdos vyko skulptorių darbo sto
vykla. Dvylika skulptorių, vado
vaujami V. Kruginio, kalė iš ak
mens statulas pagal iš anksto pa
ruoštus ir meno tarybos patvir
tintus eskizus. Numatyta kūri
nius pastatyti Klaipėdos mieste 
— M. Mažvydo skulptūrų parke. 
Dalis tos stovyklos dailininkų 
buvo išvykę kai kuriam laikui į 
Skuodo rajono Luknės kolchozą 
kurti kolchozininkų statulų.

— Laikas nuo laiko spaudoje 
nusiskundžiama sceninės kal
bos trūkumais. Daugelyje pasta
tymų įsigalįs ne tik ydingas kir
čiavimas, nelietuviškas garsų ta
rimas, bet iš viso kalbinis žar
gonas su ydinga sintakse ir žo
dyno klaidomis. Pagiriami re
žisieriai H. Vancevičius, S. No- 
sevičiūtė, G. Padegimas, nes jų 
statomuose veikaluose beveik 
nepasitaiko ryškesnių kalbos 
klaidų. Scenos kalbai įtakos turi 
ir gera dramaturgų kalba: J. Gru
šo, K. Sajos veikalai. Papeikiami 
režisieriai D. Tamulevičiūtė, A. 
Ragauskaitė, rašytojas S. Šalte
nis ir kiti jaunieji dramaturgai, 
kurie nesirūpina kalbos taisyk
lingumu. Ydinga scenos kalba 
esanti labiausiai įsigalėjusi Jau
nimo ir Šiaulių dramos teatruo
se. Lietuvos kalbininkai yra su
sirūpinę savosios kalbos grožiu. 
Jie nuolatos taiso ryškesnes kal
bos klaidas “Kalbos kultūroje”, 
“Mūsų kalboje”, sukirčiuoja 
dramos veikalų tekstus, tačiau jų 
balso retai tepaklausoma.

— Naujų knygų rinkoje pažy
mėtinos kelios kultūros istori
jos knygos: Aleksandro 'Žirgulio 
“Prie redaktoriaus stalo” — atsi
minimai redaguojant lietuvių li
teratūros palikimą sovietinėse 
sąlygose. Literatūros dalykus 
liečia ir Juliaus Būtėno straips
nių ir apybraižų rinkinys “Žodis 
ir laikas” (5000 egz.). Literatū
ros kritikai priklauso Sigito Ren
čia pirmasis kritikos straipsnių 
rinkinys “Ištikimybė žmogui” 
(5000 egz.). Tikrai vertingas 
mokslo veikalas yra kalbininko 
Algirdo Sabaliausko monografi
ja “Lietuvių kalbos tyrinėjimo 
istorija” (išleido Liet. Mokslo 
Akademija). Poetikos sričiai pri
klauso J. Girdzijausko išsami 
studija “Lietuvių eilėdara” 
(5000 egz.). Naują eilėraščių 
rinkinį išleido žinomas kritikas 
Kostas Korsakas — “Lapkritys” 
(7000 egz.). Mokykliniam jauni
mui skirtą eilėraščių rinkinį iš
leido Eduardas Selelionis — 
“Gimtinės spalvos” (30,000 
egz.). Apsakymų knygelę “Stip
rybės žemė” (6000 egz.) išleido 
vaikų literatūros kūrėja Emilija 
Liegutė. Rinktinių apsakymų 
knygą jaunimui išleido žinoma
sis impresionistas Rimantas 
Budrys — “Kiekvienas turi sa
vo taką” (20,000 egz.). Pirmąją 
apsakymų knygą “Kai rugpiūtis 
arti” (6000 egz.) išleido jauna 
rašytoja Birutė Vėlyvytė. Vytau
tas Sirijos Gira pasirodė su nau
ja apsakymų ir apysakų knyga 
“Aleksoto tiltas” (30,000 egz.). 
Šeštuoju leidimu išėjo V. Myko
laičio-Putino romanas “Altorių 
šešėly”. Gamtos apsaugai skirtų 
apybraižų rinkinį “Mano svajo
nių žemė” (4000 egz.) išleido 
Aloyzas Urbonas, Jonė Zebrytė 
išleido bibliografinę rodyklę 
“Pažinkime gimtąjį kraštą” (275 
psl., 3,500 egz.).

Pr. N.
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JAUNUOLIAI PRISIMENA DIENAS EUROPOJ
Įspūdžiai iš IV pasaulio lietuvių jaunimo kongreso (7)

Jaunimo kongresas, oficialiai 
pasibaigęs liepos 29, nuaidėjo 
po lietuvišką visuomenę viso
se pasaulio šalyse. Iš senutės 
Europos sugrįžęs jaunimas į sa
vo gyvenamuosius kraštus Šiau
rinėj, Pietinėj Amerikoj ir Aust
ralijoj, išgyvena to kongreso 
nuotaikas ir jomis mielai dalina
si.

Viso laisvojo pasaulio lietu
viai kongresą rėmė moraliai ir 
materialiai, dėjo viltis į kongreso 
pasisekimą ir jo pozityvią įtaką 
ateičiai. Jaunimas pasirodė sava
rankiškas, galvojantis, lietuviš
kas ir pozityvus. Individualios, 
neoficialios nuotaikos bene tiks
liausiai gali nusakyti paties 
kongreso tikrą dvasią, kurioj vy
ko pasitarimai, diskusijos, atei
ties veiklos gairių planavimas ir 
asmeniškų bičiulysčių saitų už
mezgimas.

Iš Clevelando į kongresą vy
ko nemažas būrys jaunimo ir vy
resniųjų. Saulius Čyvas, Ni
jolė Lenkauskaitė ir Kristina Ro- 
ciūnaitė buvo Clevelando jauni
mo atstovai, o Viktutė Lenkaus
kaitė, į Anglijos stovyklavietę 
nuvykusi birželio 29, talkino 
stovyklos viršininkui Aleksui 
Vilčinskui kaip jo pavaduotoja, 
ryšininkė su patalpų šeiminin
kais ir kongreso dalyviais, reika-

Palestinos išlaisvinimo orga
nizacija nėra vienalytė. Ją suda
ro 8 pagrindinės partizanų gru
pės, kurių žymiausios yra Yasir 
Arafat vadovaujama Al Fatah 
grupė, turinti apie 9,000 kovoto
jų, marksistinis populiarus fron
tas Palestinai išlaisvinti, vado
vaujamas dr. George Habash, 
Sirijos šalininkų Saiqa grupė, va
dovaujama Zuheir Mehsin, ir 
prosovietinis demokratinis fron
tas Palestinai išlaisvinti, vado
vaujamas dr. Naif Hawatmeh. 
Visai organizacijai vadovauja 15 
narių vykdomasis komitetas, ku
rio pirmininku yra Yasir Arafat. 
Arabų valstybės ją pripažįsta 
teisėta palestiniečių atstove. Ji 
turi stebėtoją prie JT ir at
stovus prie 50 valstybių.

Kuba vii paleido iš kalėjimo 
400 politinių kalinių.

Airijos respublikos armijos te
roristai šiaurinėj Airijoj iš pro 
šalį važiuojančio sunkvežimio 
su šiaudais numetė į britų ka
riuomenės sunkvežimių vorą 
bombą ir užmušė 18 britų karių. 
Tos pačios grupės teroristai Bel
gijos Briusely britų armijos or
kestro koncerto metu išsprogdi
no bombą, sužeidusią 11 kon
certo dalyvių ir 4 orkestrantus.

JT išnuomavo iš Austrijos vy
riausybės jos Vienoj pasta
tydintus už 500 mil. dol. rūmus 
ir pavadino juos UNO City. Rū
mų metinė nuoma kaštuos 7.5 
amerikoniško cento.

Salvadore streikuojančių teks
tilės darbininkų pagrobtam ir 10 
dienų išlaikytam amerikiečiui 
pramonininkui William Boor- 
stein pavyko pabėgti.

Tarptautinio žmogaus teisių 
instituto konferencija, kurioj 
dalyvavo 40 atstovų iš 25 valsty
bių, suteikė prezidentui Carter 
aukso medalį už jo pastangas re
miant žmogaus teises ir už pasi
rašymą su Sov. S-ga strateginių 
ginklų apribojimo sutartį.

lingais informacijos ir pagalbos.
Kristinai Rociūnaitei dar pali

kus Europoj, su trimis aktyviais 
dalyviais teko įdomiai pasi
kalbėti, bandant išryškinti jų 
nuomonę apie kongreso pasise
kimą ir jų pačių nuotaikas.
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Saulius Čyvas, kongreso 

metu išrinktas į Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos centro 
valdybą, džiaugiasi pirmą kartą 
susitikęs tokį didžiulį lietuviš
ko jaunimo būrį, suplaukusį iš 
viso pasaulio. “Reikėjo apsipras
ti su jaunimu iš kitų kraštų”, 
sako Saulius. “Ypatingai Pietų 
Amerikoje gyvenimo sąlygos yra 
labai skirtingos. Tačiau išdavoj 
pereito jaunimo kongreso, įvy
kusio Pietų Amerikoj, iš ten at
vykęs jaunimas turi nepaprastai 
daug entuziazmo. Jame buvo 
ryškus lietuviškumo atsinaujini
mas. Jie visi labai aktyviai kong
rese reiškėsi”. Saulius Čyvas 
pabrėžia, kad visų kraštų lietu
viškas jaunimas gerai susikalba 
lietuviškai. Visos diskusijos bu
vo lietuvių kalba. Tik Prancūzi
jos jaunimas silpnai suprato lie
tuviškai, nors rodė pastangas ak
tyviai dalyvauti.

Saulius Čyvas kongresą verti
na pozityviai, bet ir su geru 
žiupsniu realizmo. “Stovykloje 
buvo arti 500 jaunimo. Savaime 
suprantama, kad dalis domėjosi 
ekskursijomis, Londono įžymy
bėmis ir skyrė mažiau dėmesio 
kongresui. Tačiau tie, kurie at
vyko kaip atstovai, ypatingai stu
dijų dienose dirbo nuoširdžiai ir 
rimtai. Nuomonių skirtumai su
mažėjo, sutarus, kad visi turi vie
ną bendrą tikslą, tik to tikslo 
reikia siekti sikirtinguose kraš
tuose ir skirtingose sąlygose. Vi
si tiki, kad Lietuva bus laisva. 
Šiaurinės Amerikos jaunimas tu
ri neribotą laisvę savo veiklai 
ir yra pasiryžęs Lietuvos laisvi
nimo bylą išnešti į savo kraštų 
politines dirvas. Tuo tarpu Pie
tų Amerikos jaunimui tokių veik
los sąlygų nėra. Tad ir veiklos 
metodai turėjo būti diskutuoja
mi, į tai atsižvelgiant.”

Sauliui Čyvui studijų dienos 
palikusios stiprų įspūdį. Visi da
lyviai dirbo įtemptai. Diskusijos 
ne kartą nusitęsė iki aušros. 
Studijų metu visų kraštų lietu
viškas jaunimas artimai susi
gyveno, suartėjo ir nesiblokavo 
pagal savo gyvenamus kraštus. 
Tai buvęs nuostabus vienybės 
ir solidarumo išgyvenimas.

Nijolė Lenkauskaitė pokalbio 
metu rodė didelį entuziazmą. 
Į mano klausimą ar vyresniųjų 
pastangos ir viltis kongresas pa
teisino, ji trumpai atsakė: “Pil
nai”. Nijolė tvirtina, kad prieš- 
kongresinis entuziazmas stovyk
loj padidėjo, atmosfera buvo 
draugiška, nuoširdi. Studijų die
nų programa buvo tiek intensy
vi ir įdomi, kad nesigailėjusi nė- 
ekskursuojanti. Nijolė apgailes
tauja, kad kaikurie kongreso sve
čiai iškelia smulkius nesklandu
mus, kurių niekada netrūksta ir 
vyresniųjų renginiuose. Ji džiau
giasi, kad tiek stovykloj, tiek 
studijų dienų patalpose buvo 
numatytos specialios patalpos, 
kuriose po diskusijų išvargę at
stovai galėjo atsipeikėti ir išsi
blaškyti prieš einant miegoti. 
Užsitęsus diskusijom, visada bu
vę nubalsuota diskusijas tęsti. 
Reikalingas kvorumas visada 
buvo pilnumoj.

Nijolė jaučiasi patyrimu ir

naujomis draugystėmis gero
kai praturtėjusi. Grįžusi į namus, 
su nauju entuziazmu nori dirb
ti Lietuvos reikalui. Ji nori pada
ryti savo įnašą kaip individas 
kongreso nutarimų rėmuose. Ji 
mano, kad kiekvienas jaunuolis 
gali efektingai reikštis savo mo
kyklose ir savojoj bendruomenėj, 
čia ypatingą dėmesį skiriant jau
nom šeimom, kurios dėl susidė
jusių gyvenimo sąlygų yra atitru
kusios nuo aktyvaus lietuviško 
gyvenimo. Tačiau tai nereiškia, 
kad jom Lietuva nustojusi rū
pėti. Tokių šeimų ir jų vaikų 
įtraukimu į lietuvišką gyvenimą 
Nijolė laiko vienu iš savo pa
sirinktų konkrečių uždavinių.

Tipingai lietuviškumo nuotai
kai išryškinti, Nijolė papasakojo 
vieną charakteringą incidentą. 
Programos metu buvo numatyti 
jaunimo atstovų pranešimai apie 
jaunimo veiklą jų gyvena
muose kraštuose. Prancūzijos 
lietuvaitė buvo savo pranešimą 
paruošusi raštu, jį labai sunkiai 
skaitė dėdama ypatingas pastan
gas teisingai ir gražiai tarti lie
tuviškai. Kartą ji net atsipra
šiusi, kad gal neteisingai išta
rusi. Pranešimą perskaičius, visi 
dalyviai spontaniškai sustojo ir 
jai sukėlė ovacijas, įvertindami 
jos pastangas ir meilę savai 
kalbai. Tai buvo jaunimo gestas 
pagerbti savo kolegę už jos ne
paprastas pastangas . . .

Viktutė Lenkauskaitė, apsi
ėmusi nedėkingas administ
racines ir ryšininkės pareigas 
Londone, su dideliu pasigerėji
mu vertina stovyklos vadovą 
Aleksą Vilčinską. Pati atvykusi į 
stovyklavietę dešimtį dienų 
prieš oficialų stovyklos atidary
mą, rūpinosi kambarių paskirsty
mu, specialių patalpų paruoši
mu atskiriem darbo būreliam, 
derino dienotvarkę su patalpų 
paskirstymu ir t.t. Ji palaikė ar
timus ryšius su St. Mary’s kole
gijos administracija. Jos atsako
mybė buvo priimti 430 stovyk
lautojų. Visą savo laiką pralei-

dusi raštinės kambary, Viktutė 
buvo paskendusi administraci
niame darbe, atsakinėjo telefo
nus, teikė informaciją, klausėsi 
skundų. Čia ji turėjo progos ar
timai susidraugauti su Vokieti
jos ir Anglijos lietuviais, kurių 
rūpestingumu ir paslaugumu ji 
negalėjo atsidžiaugti. Stovyklos 
tvarka buvo palaikoma be nak
ties sargybinių, prašant visų da
lyvių laikytis tylos po vidurnak
čio ir neišvykti iš stovyklos ne
pranešus. Stovykloj taip pat 
buvo speciali “triukšmo” 
patalpa, kurioj miego nenorintis 
jaunimas galėjo šokti ir bendrau
ti.

Universiteto valgykla, kuri 
maitino stovyklautojus, stengėsi 
parodyti savo kulinarinį meną. 
Pastebėjęs, kad svečiai nelabai 
mėgsta jų bulves (“chips”), virė
jas tarėsi dėl valgių įvairinimo.

Šalia įgyto patyrimo organi
zuojant didžiulę stovyklą, Viktu
tė džiaugiasi praturtinusi savo 
lietuvių kalbos žinojimą. Visur 
ir visada buvo kalbama tik lietu
viškai. Administracijos kambary 
pasirodžius interesantui buvo 
savaime suprantama, kad reikia 
kalbėti tik lietuviškai, nes nebu
vo aišku, iš kokio krašto yra sve
čias atvykęs. Viktutė prisipa
žįsta užmezgusi eilę naujų drau
gysčių, atnaujinusi senas.
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Iš privataus pokalbio su kong

reso atstovais ir dalyviais su
sidaro labai pozityvus kongreso 
vaizdas. Protokoliniai prane
šimai, nutarimai ir rezoliucijos 
tėra tik formali kongreso darbų 
išdava. Gyvoji nuotaika, kuri 
liks lietuviško jaunimo širdyse, 
yra tas pagrindinis jų veiklos re
zultatų akstinas. Joj formuojasi 
pozityvios idėjos, nutarimai ir 
veiklos gairės. Jaunimas, ku
ris jaučiasi suvienytas Lietuvos 
laisvės byla, bendra kalba ir vie
nu tikslu, negali nuvilti vyres
niųjų ir negali nepateisinti vy
resniosios kartos vilčių. Jokie 
menki nesklandumai, jokie kri
tiški pasisakymai neturi nu
stelbti vieno pasigėrėtino fakto: 
mūsų jaunimas yra lietuviškas 
sava širdimi ir dvasia.

Aurelija Balašaitienė

DOVANA — IRENOS VELONSKIENES SIUNTINIŲ {STAIGA. 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, 
NY 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 St, 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.), Woodhaven, 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. Wilson 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 Nevv 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 veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, 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., Ridgevvood, N.Y. 11227, 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlniai 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 interesuojate s ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

FLORIDA 
REAL n

Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybės 
Apartmentai • Kondominiurnai • Nuomavimas 

Angelė E. Karnienė 
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY

T7 A rPT7 ?7OI 6oulevord3t. Petertburg Beach,PI. 53706 
JLJ0 X 11 X XL Telefoną* (813) 360*2446. Vakare (813) 345-2736

Jaunimo kongrese PLJS nariai daro pranešimus. Nuotr. V.
Damijonaičio

Iš L.K. Bažnyčios
(atkelta iš 1 psl.)

buvo pabraukęs tas vietas, ku
rias, jo žodžiais sakant, galima 
panaudoti mane kaltinant.

Po kokio mėnesio gavau 
Radzvinavičiaus laišką, kuriame 
jis skundėsi, kad atsisakyda
mas kreiptis į teismą labai nu
kentėjęs: užpykdęs saugumie
čius, praradęs, kaip nepatiki
mas, tarnybą kažkokioje įslap
tintoje įmonėje ir iškritęs iš ei
lės gauti valdišką butą, ir rei
kalavo, kad kuo skubiau atsiųs
čiau jam 1000 rub. Asmeniškai 
kalbėdamasis su Radzvinavičiu- 
mi, mačiau, kad jis ir toliau 
palaiko ryšius su saugumo dar
buotojais ir su jų pagalba nori 
mane šaltažuoti, todėl nuo bet 
kokios pagalbos atsisakiau.

Šiuo metu Radzvinavičius 
vėl yra “patikimas saugumui”, 
dirba kaip dirbęs ankstyvesnėje 
įslaptintoje įmonėje ir ruošiasi 
teismo keliu mane apkaltinti 
dėl įvykusios avarijos.

Turėdamas mintyje visą šitą 
Jūsų vadovaujamo Komiteto pa
reigūnų veiklą, aš protestuoju, 
kad Valstybinis saugumo komi
tetas panaudojamas susidoroti 
su kunigais (LTSR BK 246 str. 
I d. pramato avarijos atveju 
kaltininkui 3 metus laisvės 
atėmimo).

Visiems yra aišku, kad už 
Radzvinavičiaus pečių stovi 
visagalio Saugumo pareigūnai, 
kuriems lenkiasi įstatymai, 
teismai, prokurorai, advokatai, 
ekspertyzės ir visa, kas gali 
būti panaudota jų tikrų ar įsi
vaizduotų priešų baudimui ar 
sunaikinimui.
1979 sausio 31
kun. Sigitas Tamkevičius
TTG Katalikų Komiteto narys

- o -

Išrašas iš Varėnos 
autoinspekcijos nutarimo

“Kadangi pats A.S. Radzvina
vičius grubiai pažeidė kelių eis-
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mo taisyklių VI sk. 70 str. 2 
p., nutariau dėl auto įvykio, ku
rio metu nukentėjo Radzvinavi
čius, prieš vairuotoją Tamke- 
vičių S.J. atsisakyti kelti bau
džiamąją bylą, kaip nesant jo 
veikoje nusikaltimo sudėties.”

Vyr. kelių priežiūros 
inspektorius 
milicijos Įeit. T. Graževičius

“Tvirtinu”
Varėnos raj. CRS Viršininkas 
milicijos papulk. L. Mališauskas

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.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7-8 v.v. 97.9 FM. Music of Lithuania, plrmad. 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.

NEVY 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.

- O -

Vasario mėn. pradžioje Varė
nos prokuratūra davė bylai eigą. 
Tardymui buvo iškviesti: 
Radzvinavičius, kun. Tamkevi
čius ir liudininkai.

Laukiama naujo linčo teismo, 
kuriame nematomu, tačiau pa
grindiniu linčuotoju bus KGB. 
Ar tai nebus pradžia saugumo , 
akcijos prieš Tikinčiųjų teisėms 
ginti Katalikų Komiteto narius?

KUNIGŲ 
VIENYBĖS 

SEIMAS

JAV Lietuvių Kunigų Vieny
bės seimas šiemet bus sukaktu
vinis, nes šiemet minima 70 me
tų sukaktis nuo Kunigų Vie
nybės suorganizavimo.
Tas seimas įvyks lapkričio 7- 
8 Immaculata Retreat House, 
Willimantic, Conn.

Seimo programa visiem kuni
gam bus išsiuntinėta paštu.

Seime dalyvaus keturi vysku
pai: vysk. V. Brizgys, Hartfordo 
arkivyskupas ir Norvick bei Pro
vidence vyskupijų ordinarai.

Seime pagrindiniai kalbėtojai 
bus: prel. Stanley Sypec, kun. 
Bryan Hehir, kuris yra JAV 
vyskupų konferencijos tarptauti
nių reikalų skyriaus pirmininko 
pavaduotojas, ir vysk. Vincentas 
Brizgys.

asolino
MEM0RIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

KVECAS
JONAS 

1933 + l 97 6

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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Rugsėjį pradedant
Baigiasi vasara. Baigiasi atos

togos. Su lagaminėliu įeiname į 
savo namus, apžvelgiame ir ap
skaičiuojame, ką reikės šį rudenį 
daryti. Su rugsėjo mėnesiu pra- 
dedame ir naują visuomeninės 
veiklos sezoną. Pažvelkime ir 
į tą veiklą, kas ten svarbiausia, 
kas padarytina?

Mokykla kviečia
Vienas iš svarbiausių mūsų 

darbų yra išlaikyti lituanistines 
mokyklas. Išlaikysime gi tada, 
kai į jas leisime savo vaikus, kai 
jas paremsime aukomis. Tad ne
palikime vaikų be lituanistinės 
mokyklos. Mokykla duos daug 
lituanistinių žinių. Mokykloje 
susidarys ir lietuvių draugų rate
lis. O toji draugystė jaunam 
žmogui labai svarbi. Geriau jam 
draugauti su savais, nei su sveti
mais.

Paraginkime ir kitus leisti vai
kus. Yra tėvų, kurie aptingsta ir 
nenori aukotis vaikų labui. Pa
dėkime jiem apsispręsti teigia
mai. Padėkime ir mišriom šei
mom, kad ir jos neatsiliktų. Mo
kykloje jų vaikai išmoks ne tik 
lietuvių kalbos, bet ir susidarys 
lietuvišką draugystę.

Jei kam pakeliui ir patogu, pa
dėkime kitiem atvežti vaikus į 
mokyklas. Kartais kitiem nėra 
taip lengva, tad parodykime lie
tuviška pasląugumą ir reikalo 
supratimą.

Mokyklos varpelis kviečia ne 
tik į lituanistines mokyklas, bet 
ir į lietuviškas organizacijas. 
Leiskime savo vaikam dalyvauti 
tose organizacijose, paskatin
kime dalyvauti, paremkime tų 
organizacijų veiklą.

Šį rudenį sueina 30 metų, 
kaip įsikūrė dauguma lituanis
tinių mokyklų. 1949 metais iš 
Vokietijos atvyko didelė karo pa- 
bėgėlių-tremtinių banga. Tuoj tą 
rudenį ir pradėtos organizuoti 
savos lituanistinės mokyklos. 
Tie kūrėjai vargiai galvojo tada, 
kad mokyklos tiek išsilaikys. Jos 
išsilaikė ir toliau laikysis, jei tik 
mes jas paremsime.

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers

Editorial Office (212) 827-1352
Business Office (212) 827-1351

Kviečiame visas mokyklas ne
praleisti tos sukakties. Surenki
me minėjimus, sukvieskime vi
sus, kurie baigė tas mokyklas, 
sukvieskime mokytojus. Tai su
teiks pasitikėjimo lietuviškom 
pajėgom.

Tautos šventės proga
Rugsėjo 8 nepriklausomoje 

Lietuvoje buvo švenčiama Tau
tos šventė. Ta diena buvo pa
rinkta Vytauto Didžiojo karū
nacijai. Nuo 1930, nuo Vytauto 
Didžiojo metų, ir imta ta šven
tė švęsti.

Amerikoje ji buvo lyg apeina
ma, lyg užmirštama. Dabar vėl 
atgaivinama. Prasminga ir reika
linga tą šventę atgaivinti. Ji mum 
primena tautos praeitį, jos žy
gius, laimėjimus ir pralaimėji
mus. O toks praeities prisimini
mas ir apmąstymas duoda daug 
minčių mūsų ateities veiklai, 
ypač ten, kur reikia greitai daryti 
sprendimus.

Organizacinė veikla
Reikia pradėti naują ciklą ir 

organizacinėje veikloje. Supran
tama, nesinori galvoti, planuoti, 
nes dienos dar šiltos. Bet pla
nuoti reikia dabar, kad veikla 
būtų gerai balansuota. Iš anksto 
reikia sudaryti programas, už
imti sales.

Organizacijas kviečiame dau
giau dėmesio skirti kultūriniam 
reikalam. Į savo pobūvius, susi
rinkimus įveskime ir kultūrines 
programas, kalbėkime apie lie
tuviškas knygas, lietuvišką mu
ziką, lietuvius dailininkus. 
Kalbėkime apie lietuviškos kul
tūros rūpesčius.

LB mėnuo
Rugsėjis skelbiamas kaip Lie

tuvių Bendruomenės mėnuo. Ži
nome, kas toji Lietuvių Bend
ruomenė, ką ji mum duoda, bet 
ar mes jai duodame? Tad pa
dėkime ir jai, ją prisimindami, 
susimokėdami nario mokestį, vi
sur ir visada remdami jos veiklą.

Pastaraisiais metais, ypač ry
šium su SALT II derybomis, 
nemažai kalbama ir rašoma apie 
JAV saugumą ir su tuo suriš-
ta užsienio politika apskritai. 
Gal viena iš įdomiausių to rei
kalo analizių užtinkama š.m. 
rugpiūčio 8 THE REVIEW OF 
THE NEWS žurnale išspausdin
tame pokalby su žymiuoju mari
nų generolu Lewis Walt. Ne
seniai pasirodė šio atsargon iš
ėjusio kario knyga THE ELE- 
VENTH HOUR (Vienuoliktoji 
valanda), kietai apkaltinanti 
tuos, kurie atvedė JAV grėsmin- 
gon padėtin.

Atsakydamas klausimą “Kas 
yra vyriausieji politikos formuo
tojai, atsakingi už mūsų susilp- 
ninimą?”, minėtame pokalby 
gen. Walt suskirsto atsakinguo
sius į dvi kategorijas — 
didžturčius ir jų tarnus. Iš pir
mųjų mini “ . . . tokius, kaip 
David ir Nelson Rockefeller, 
Douglas Dillon, Walt Wriston 
ir Averell Harriman, kuris net 
dabar, nežiūrint jo gilios se-

Šiluvos koplyčia, nuotrauka daryta šių metų pavasarį. 
Kaip žinome, rugsėjo 8 Šiluvoje vyksta garsieji atlaidai, 
kurie sutraukia daugybę žmonių. Nežiūrint didelės propa
gandos ir visokių varžymų, ir dabar žmonės gausiai ren
kasi į Šiluvos Marijos šventovę. Šią koplyčią suprojektavo 
architektas ir skulptorius Vivulskis.

UŽ LIETUVIŠKO akiračio

KAS STOVI UŽ SALT?
VILIUS BRAŽĖNAS

natvės, išstatomas įsiūlyti sena
tui SALT II sutartį.”

Kitoj, “tarnų” kategorijoj jo iš
vardijami “akademikai, kaip 
Henry Kissinger ir Zbigniev 
Brzezinski, ar Wall Streeto kor
poraciniai advokatai, kaip Cyrus 
Vance ir Paul Wamke; taip pat 
politikai, kuriuos anie ar anų 
draugai yra įsodinę pareigosna, 
kaip, pvz., prezidentas Carter ir 
Frank Church.”

Prie “tarnų” priskiria ir 
George Kennan, autorių JAV po
litinę liniją nustačiusio 1945 
metų dokumento “National Se- 
curity Council Memorandum 
Nr. 68”, kuris “ . . . parodo, kaip 
JAV įsipareigojo karų prieš ko
munistus nelaimėjimui”. Šį ne

seniai “labai slaptai” dekla- 
sifikuotą dokumentą prieš 
pusmetį esu gavęs per savo 
kongresmano įstaigą. Tenka su
tikti su gen. Walt, kad N.S.C. 
68 yra “nuostabus dokumen
tas”, kuris, nors ir “ . . . atpažįs
ta agresyvius ir imperialistinius 
SSSR siekius, tačiau įpareigoja 
Ameriką bet kuria kaina išveng
ti branduolinio karo, net iki tokio 
laipsnio, kad priimtų pirmąjį 
smūgį iš Sovietų”.

Priedu, pagal N.S.C. 68 Ame
rikos kariniai ėjimai apriboja
mi tik “ribotais ataveiksminiais”; 
politika palenkiama “koegzis
tencijai”; apsisprendžiamą už 
“prilaikymą” (containment), ir 
niekada “negrasinti Sovietų 
prestižui”. Šitokios politikos pa
sekmėje Walt mato Korėjos ir 
Vietnamo karo išdavas ir Hel
sinkio aktą. Pagal jį — Helsin
kio akto pagrindinė filosofija do
minavo mūsų vyriausybės poli
tiką iki šių dienų. Apie faktiš
kuosius JAV politikos formuoto
jus daug pasako tai, kad, išsky
rus prez. Carter, kurs tėra D. 
Rockefellerio įstaigos Trilateral 
Commission narys, visi anksčiau 
išminėti JAV žlugdančios poli
tikos kaltininkai yra nariais pri
vačios internacionalistų “elito” 
organizacijos CFR (Council on 
Foreign Relations), kuriai, tarp 
kitko, vadovauja tas pats D. 
Rockefeller. Daugumas jų yra ir 
“trilateristai”. (Apie CFR plačiai 
rašoma knygoj SĄMOKSLAS 
PRIEŠ ŽMONIJĄ, kuri gauna
ma DARBININKE).

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
VADO RINKIMO REIKALU

Mieli Ateitininkai!
Jau visus bus pasiekusi ži

nia bei balsavimo lapeliai Ateiti
ninkų Federacijos Vado rinkimo 
reikalu.

Džiaugiamės sulaukę kandi
datuojančio į Federacijos vadus 
— Juozo Laučkos, dabartinio 
Ateitininkų Tarybos nario bei 
buvusio MAS, SAS ir ASS pir
mininko, t.y. praėjusio visų Są
jungų aukštąsias pozicijas, savy 
sukaupusio gausią ateitininkiš- 
kos veiklos patirtį tiek Lietuvoj, 
tiek išeivijon ir dabar galinčio 
savo pilną laiką pašvęsti Fede
racijos vadovavimui.

Visiem suprantama, kad šiose 
sąlygose įsipareigojimas ilgom 
Federacijos Vado pareigom rei
kalauja didelio asmeninio pasi

Apie tuos užkulisių manipu
liatorius jau pradedama kalbėti 
ne tik konservatyviųjų, bet ir “li
beralų” sluoksniuose. Pavyz
džiui, vienas iš sąžiningesnių, 
nuosaikių liberalų (be kabučių), 
kolumnistas Nicholas von Hoff- 
man Panamos kanalo sutarties 
debatų metu rašė:

“Sutartis tikriausiai bus ratifi
kuota, kadangi jai pritaria Ame
rikos užsienio politiką kontro
liuojančios grupės — Council on 
Foreign Relations, Trilateral 
Commission, liberalai interna
cionalistai, Amerikos aukštosios 
klasės kosmopolitiniai sluoks
niai — žmonės, kurie taip ilgai 
kontroliavo užsienio reikalus. 
Kadangi tie patys žmonės yra su
sirinkę tarpusavy su pagrindinių 
žinybos organizacijų direktoriais 
ir savininkais, galit suprasti, 
kodėl mes gaunam tiek daug 
sutartį remiančios propagandos.’’

Taip buvo Panamos kanalo 
sutarties atveju, tas pat ir SALT 
sutarties atveju: tie patys 
rėmėjai, tie patys propagandis
tai.

Kitas balsas iš “liberalinio” 
sparno yra Floridos valstijos 
universiteto prof. Thomas Dye, 
1976 parašęs vieną vėliausių iš 
poros turimų tuo klausimu kny
gų — WHO’S RUNNING AME
RICA?: Institutional Lėadership 
in the United States (Kas tvar
ko Ameriką?). Jis prieina išvadą, 
kad esama “institucinio” elito, 
kurį sudaro didžiųjų korporacijų,

(nukelta į 4 psl.)

šventimo. Kiekvieno ateitinin
ko dalyvavimas tokiuose rinki
muose bus ne tik formalinis pa
sisakymas už, bet ir moralinė pa
rama būsimam Federacijos Va
dui.

Dr. Petras Kisielius
Ateitininku Federacijos 

Vadas

Kun. Stasys Yla
Ateitininkų Federacijos 

dvasios vadas

Dr. Adolfas Damušis
Ateitininkų Tarybos 

pirmininkas

Kun. dr. Kęstutis Trimakas
“Ateities” vyriausias redak

torius

NELLO
VIAN
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Palaimintųjų kankinių kūnus 

Portugalijoje sutiko su didžiau
sia iškilme. Priešakyje žengė 
kunigaikščiai ir aukščiausi kara
liaus dvariškiai, šauniai apsitai
sę. Paskui ėjo riteriai žėrinčiais 
šarvais, vyskupai ir kanauninkai, 
žvilgėję nuo aukso. Ši įspūdin
ga eisena traukė pasitikti kanki
nių, kurie buvo nešami dviejose 
sidabro skryniose.

Jų negabeno į alyvų kalnelį, 
nes ta kukli prieglauda, nukrėsta 
iš lendrių ir molio, buvo per 
skurdi ir per ankšta. Kūnus pa
dėjo gražioje Švento Kryžiaus 
abatijos bažnyčioje, ant marmu
rinių grindų, šalia karalių grabų.

O vienuolyne vėl viešpatavo 
ramybė.

Atnešus penkis pranciškonų 
kankinius į Koimbrą, Femande- 
zas ilgas valandas prabūdavo 
vienas, susimąstęs, atsiklaupęs 
ant akmens, po kuriuo ilsėjos 
palaimintieji. Femandezas regė
jo jų kraują — dar gyvą ir rau
doną. Jis jį regėjo, bemaž alsavo 

aitrų to kraujo kvapą. Ir savo sie
loje jisai iš anksto džiaugėsi 
vieną dieną galėsiąs pralieti ir 
savo kraują. Jis aiškiai įsivaiz
duodavo, kaip toji aukščiausia 
auka ištiks, ir meilės apimtas 
kuždėjo: “O, kad Viešpats man 
leistų, nešioti šių kankinių vai
niką! O, kad budelio kalavijas 
mane ištiktų taip beklūpantį, 
nulenkus kaktą, Kristaus mei
lėje belaukiant mirtino smūgio”.

Femandezas jau senokai buvo 
atvėręs savo sielą garbiam abati
jos viršininkui, kuris žavėjosi 
šiuo nenumalšinamu evangeli
jos tobulumo troškuliu. Tačiau 
jis buvo seno ordino vienuolis, 
kurio regulą patvirtino popiežių 
laiškai ir bulės. Tos regulos, iš
aiškintos žymių kanonistų, lai
kėsi tūkstančiai abatijų. Todėl 
jam kildavo nerimas išvydus 
tuos keistai .apsirengusius atgai
lotojus, nedaug išprususius teo
logijoj ir laisvai sau besibastan
čius. Rodytųsi, kad Romos kuri
ja juos patvirtino, betgi anais lai
kais, kada knibždėte knibždėjo 

eretikų, geriau buvo laikytis at
sargiai. Dar daugiau. Tie žmonės 
atsirado iš tolimų žemių, ir pana
šių dar niekas nebuvo matęs 
jokiame šventos Bažnyčios Jcraš- 
te. Ir štai prie tų nežinomų 
žmonių, mažiausia, keistuolių, 
norėjo dėtis Femandezas, iš
mokslintas Švento Rašto aiš
kintojas, Švento Kryžiaus augus- 
tiniečių pasididžiavimas ir paži
ba! Gal buvo tai tik laikinas su- 
siviliojimas. Senam viršininkui, 
susilaukusiam ilgų metų ir iš
minties, derėjo prilaikyti, atvė
sinti tą veržimąsi. Antra vertus, 
popiežius laiške, kaip tik atsiųs
tame abatijai, draudė vienuoliui 
po apžadų palikti vienuolyną, 
jei to nepatvirtins viršininkas ir 
kapitula. Tai tegalėjo būti pada
ryta oficialiu laišku, su abatijos 
antspaudu. Be tokio rašto išsto
jęs vienuolis negalėjo būti pri
imtas į kitą ordiną.

Tačiau Femandezo valia buvo 
tvirtesnė negu visi žmonių iš
minties samprotavimai. Jis jautė 
Dievo ranką, jį vedančią į naują 
gyvenimą. Po penkių pranciško
nų mirties viršininkas liovėsi 
priešinęsis. Pralietas kraujas at
gailotojų bendruomenę atžy
mėjo iškilniu pašventimu akyse 
tų žmonių, kurie juos laikė gal 
pavojingais naujovininkais.

Praėjus kelioms dienoms, kai 
penki kankiniai buvo perkelti 
į abatiją, Femandezas savo į- 
pratimu priiminėjo pavargė
lius. Iš tolo jis išvydo artinantis 
du brolius iš alyvų kalnelio. Jo 

širdis šoktelėjo, tačiau jo siela 
buvo rami. Tai buvo toji ramy
bė, kada esi ilgai svarstęs savo 
sprendimą. Jis anuos sutiko, kaip 
Dievo pasiuntinius, kurie jam 
praneš, kad išmušė valanda eiti 
į naują pašaukimą.

Jis tarė jiems gyvai:
“Mano broliai, jau seniai aš 

svajoju apie skurdų jūsų abitą. 
Nūn aš prašau to abito, kad jį 
vilkėdamas galėčiau nukakti į 
saracėnų kraštą ir laimėti kruvi
ną kankinių vainiką”.

Jie įsišnekėjo apie malonų gy
venimą namukuose alyvų kalne
lyje. Jie gyveno ten kaip vytu
rėliai. Femandezui tas naujas 
gyvenimas pasirodė toks gražus, 
jog jis jautė nuo šiol negalė
siąs gyventi tarp skobto ąžuolo 
krėslų ir išgražintų rankraščių, 
kur anksčiau jis rado tiek skaid
rumo ir džiaugsmo. Kilni jo siela 
nestoviniavo pusiaukelėje: jis 
pasiryžo drąsiai ir galutinai nu
kirsti visus ryšius, kurie jį dar 
tebelaikė. Įvykdyti aukai, ryto
jaus dieną jis vienuolyno bažny
čioje apsivilksiąs atgailotojų abi
tą. Paskutines valandas Feman
dezas vengė visa ko, kas ligi 
šiolei jam teikė džiaugsmo: tylių 
kiemų su lieknomis kolonomis 
aplinkui; turtingos bibliotekos, 
kur jo dvasia sau peno sėmėsi; 
savo vietos už grotelių, kur, gai
viai aušrai tekant, tiekos sykių 
jo siela priėmė Išganytoją .. .

Atėjęs jis atsiklaupė prieš vir
šininką. Jis jautė, kad išmušė 
valanda giliai pasinerti į evan

gelijos nusižeminimą, į kurį jį 
seniai jau šaukė slaptas ir galin
gas Šventosios Dvasios balsas, 
sielai atveriąs skaisčiausias dan
gaus Tėvo grožybes.

Didžiai išmintingas vienuolis, 
valdęs abatiją, be abejo, suprato, 
kad prie jo kojų klūpantį žmo
gų traukia stipri jėga. Ji kai ku
rias sielas stumia nenuilstant 
ieškoti dar aukštesnio tobulumo. 
Femandezas kalbėjo karštai, lyg 
savotiškame dvasios pagavime.

Kai jis pakilo, jo laukė virši
ninko palaiminimas ir sutiki
mas.

Rytojaus dieną atgailotojai at
nešė rudą abitą naujam bro
liui. Ant akmens, kuris saugojo 
šventųjų kankinių miegą, daly
vaujant visiems abatijos vienuo
liams, Femandezas nusiėmė sa
vo baltą rūbą. Tada vyriausias 
brolis ištiesė į jį rankas ir jį ap
vilko kaimietišku drabužiu.

Pasiliki sveika, didi ir iškil
ni Švento Kryžiaus abatija, rim
ties ir mokslų priebėga! Vie
nuoliai susirinko prieangyje at
sisveikinti su savo išvykstančiu 
broliu. Jiems labai gailėjo, nes 
Femandezas buvo malonaus ir 
švelnaus būdo, toks atsidėjęs 
artimui. Visi, kurie tik su juo 
susidūrė, brangino malonią jo 
bičiulystę. Bažnyčioje, prie 
mokslo, visuose vienuolyno dar
buose jis uoliai laikėsi regulos. 
Praėjus keleriems metams, vie
nas buvusių jo draugų rankraš
čio lakšte atžymės žodžius, pri
menančius “garsų vyrą, kuris 

vėliau tapo šventu Antanu, bet 
pirmiau buvo vienuoliu Šven
to Kryžiaus abatijoje Femande
zo vardu, — vyrą išmokslintą 
ir maldingą, apsišvietusį ir pil
ną nuopelnų”. Atsiskiriant, ku
ris ten vienuolis sukuždėjo, no
rėdamas žnybtelėti praeinan
čiam Femandezui: “Na, keliauk 
sveikas su savo broliais — tu 
pridarysi stebuklų”. Tačiau 
Femandezas tesiklausė savo 
sielos, kuri giedojo dorybių 
giesmę, anuomet girdėtą iš el
getaujančio brolio, kai jis savo 
žodžiams pritarė menku, iš len
tučių sukaltu smuikeliu:

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

“Šventas Neturte, Viešpats 
sveikina tave su tavo šventu 
broliu Nusižeminimu.

“Šventoji Meile, Viešpats 
sveikina tave su tavo broliu 
šventu Paklusnumu.

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

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

Taip pragydo Femandezo sie
la, kai jis laisvas ir lengva šir
dimi su mažu atgailotojų būre
liu kopė į pranciškonų buveinę, 
ant kalvos apsuptą sidabrinių 
alyvų. Šį pavasario rytmetį že
miau slėnyje, skaidriame ore 
stūksojo įspūdingi, raudoni aba
tijos pastatai.

(Bus daugiau)
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iš viSur
— JAV LB devintosios tary

bos pirma sesija įvyks rugsėjo 
29-30 Bostone. Sesiją sukviečia 
aštuntosios tarybos prezidiu
mas. Programoj Krašto valdybos 
bei Revizijos komisijos praneši
mai, devintosios tarybos prezidi
umo, naujos Krašto valdybos, 
Garbės teismo bei Revizijos ko
misijos rinkimai.

— Vliko seimas šiemet įvyks 
Baltimorėj, Md., gruodžio mėn. 
pirmoj pusėj.

— Solistė Gina Čapkauskienė, 
rugpiūčio 18 koncertu užbaigusi 
Ateitininkų sendraugių stovyklą 
lietuvių pranciškonų vasarvietėj, 
Kennebunkport, Maine, spalio 
27 pradeda koncertų seriją Aust
ralijoj. Ji dainuos Perth, Adelai
dėj, Melboume, Camberroj ir 
Sydnėjuj lietuviam ir kitatau
čiam. Prieš išvykdama į tolimą 
kelionę Gina duos koncertus 
Clevelande, Chicagoj, Detroite 
ir Ottawoj.

— Brazilijos Lietuvių Kunigų 
Vienybės iniciatyva Sao Paulo 
mieste išleista “Cronica da Ig- 
reja Catolice na Lituania” — 2. 
Tai Lietuvos K. Bažnyčios Kroni
kos 33 numerio vertimas portu
galų kalba. Brošiūra turi 36 
puslapius. Šis leidinėlis pa
siųstas 230 Brazilijos vyskupų, 
98 svarbesniem laikraščiam, 69 
svetimų valstybių ambasadom, 
deputatam, senatoriam, vienuoli
jų viršininkam, įvairiom insti
tucijom.

— PLB Kultūrinės talkos 
komisija, vadovaujama pirminin
ko dr. Leono Kriaučeliūno, su 
specialiu komitetu ruošia ypa
tingą banketą gruodžio 1 sutelkti 
lėšų, kad galėtų atsikviesti jau
nimo menines grupes koncertam 
iš P. Amerikos.

— Madų paroda, ruošiama 
Putnamo seselių rėmėjų, įvyks 
rugsėjo 28 Chicagoj, Jaunimo 
Centre.

— Draugo dienraštis Chica
goj paskelbė dvidešimt aštuntą 
romano konkursą, kurio 1000 
dol. premijos mecenatas šį kar
tą yra Kanados lietuvis Juozas 
Pleinys.

— Lietuvių tautinių šokių 
festivalių korporacija, vadovau
jama Br. Juodelio, gavo 3,500 
dol. iš Illinois valstijos Vl-jai 
tautinių šokių šventei, kuri 
įvyks 1980 liepos 4-6 Chicagoj.

— Kęstutis Čižiūnas, dviejuo
se šio krašto universitetuose bai
gęs istorijos mokslus, kelerius 
metus dirbęs Amerikos Balso 
lietuvių tarnyboj, rugpiūčio 27 
gavo didelį paaukštinimą: per
keltas redaktorium į žinių sky
rių, kur paruošiamos žinios 
Amerikos Balso 38 kalbų tarny
bom. Prieš tai K. Čižiūnas yra 
dirbęs vieno amerikiečių laikraš
čio redakcijoj ir Pavergtose tau
tose.

— PLB Kultūrinė komisija 
yra pakvietusi tautinių šokių 
grupę Ąžuolynas iš Urugvajaus 
ir kvartetą Žibutės iš Argenti
nos. Chicagos Jaunimo Centre 
jie koncertuos ateinančių metų 
vasario 19 ir 20. Jų atkvietimu 
rūpinasi komisijos narė Regina 
Kučienė.

— Australijos Lietuvių Fon
das išleido du leidinius: lietuvių 
kalba “Mokslo keliais” ir ang
lų kalba “Lithuanian Revue”. 
Abu skirti Vilniaus universiteto 
400 metų sukakčiai paminėti, 
gražiai iliustruoti. Abu leidinius 
paruošė A. Zubras.

— Pavergtų tautų motorkada 
Sydnėjuj buvo suruošta liepos 
14. Dalyvavo apie 100 automo
bilių, keli autobusai, buvo veža
mi gyvieji paveikslai. Aktyviai 
dalyvavo ir lietuviai.

— 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.

VIEŠNIA IŠ TOLIMŲJŲ RYTŲ
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Marija Tūbelytė-Kuhlmann, 
gyvenanti Taipei (Taivane), 
pereitų metų Dirvos novelės 
konkurso laureatė, praleido il
gas atostogas mūsų žemyne, lan
kydama pažįstamus, gimines ir 
bičiulius ir tą progą išnaudoda
ma parodyti savo meninei kū
rybai. Jos tapybos parodos buvo 
suruoštos Los Angeles, Chicagoj 
bei Clevelande ir praėjo su di
deliu pasisekimu.

Gyvendama su savo vyru ir 
sūnum dvylika su viršum metų 
Azijoj, Marija Tūbelytė-Kuhl
mann nenutrūko nuo lietuviškų 
šaknų.

Įkvėpta ir skatinama savo mo
tinos Jadvygos Tūbelienės, ji 
New Yorke lankė meno mo
kyklą ir lavinosi aliejinės tech
nikos tapyboj bei portretų ta-
pyme. Ištekėjusi ir susilaukusi 
sūnaus, kurį laiką buvo nustoju
si tapyti. Sūnui paūgėjus, 1958 
Oregono Katalikų universitete 
suruošė savo pirmąją tapybos 
parodą, kurioj dominavo peiza
žai, natiurmortai ir vaizdai, at
kurti iš gamtos eskizų. Jos tapy
boj dominuoja melsvos spalvos, 
o tematika glaudžiai siejasi su 
aplinka.

Taivane Goethės instituto glo
boj buvo suruoštos dvi jos kū
rinių parodos, kuriomis buvo di
delis susidomėjimas, nes vieti
nių meno mylėtojų sluoksniuo
se ji laikoma europietiško meno 
atstove. Šešios parodos buvo su
ruoštos Japonijoj, o Taipei 
miesto centre jos paveikslai yra 
išstatyti meno galerijoj.

Tūbelytė-Kuhlmann bijo pra
rasti gimtosios kalbos žodin
gumą, todėl laisvalaikiu ne tik 
rašo ir skaito lietuvių klasikus, 
bet ir nuolat studijuoja lietuvių 
kalbos žodyną.

Į JAV atgabeno dėžėse 23 
paveikslus. Nemačiusi Lietuvos 
daugiau kaip 40 metų, ji bando 
bent iš atminties atkurti lietu
viškus vaizdus. Dailininkė pati 
pripažįsta, kad jos lietuviškuo
se vaizduose stiproka orienta- 
liška įtaka. “Neįmanoma iš
gyventi kūrybinės tikrovės dirb
tinai. Aplinka turi paliesti žmo
gų, kitaip jis nėra sąžiningas 
savo kūryboj”, sako ji.

Su reta viešnia iš tolimųjų Ry
tų buvo įdomu pasikalbėti apie 
gyvenimo sąlygas tarp kinų. Jos 
vyrui turint atsakingą tarnybą 
kinų cheminėj įmonėj, materia
linės sąlygos yra labai geros. 
Tai rodo jų nepaprastai gražios 
architektūros namas su daugybe 
kambarių, verandų, priebučių 
ir marmurinėmis grindimis. To
kiu gyvenimo standartu nesi
naudoja asketiški kolegos kinai. 
Tačiau jie nerodo jokio pavydo 
nei noro to paties siekti. Tai jų 
tarpe savaime suprantama kita
taučių privilegija. Socialinis gy-

KAS STOVI UŽ SALT?
(atkelta iš 3 psl.)

tarptautinių bankų, žinybos, fun
dacijų ir prestižinių universite
tų galvos. Pagal autorių, 
tas visas “galvas” koordinuojąs 
David Rockefeller esąs “vienin
telis žmogus, kuriam tapti Jung
tinių Valstijų prezidentu būtų 
pažeminimas . . .” Jis tuo nesi
piktina ir net džiaugiasi D. 
Rockefellerio pasiekimais.

“Virš viso kito — Rockefeller 
yra internacionalistas. Jo akty
vus įsikišimas Amerikos užsie
nio politikon davė nuostabių pa
sekmių. Kaip minėta, jis buvo 
asmeniškai įsivėlęs į Nixono de- 
tentės su SSSR sudarymą į stra
teginių ginklų apribojimo pokal
bius (SALT) ir į Nixono nepa
prastą žygį Kinijon. Jis yra pa
grindinis Council on Foreign 
Relations sponsorius”, — rašo 
“liberalas” profesorius.

Bent ir tiek žinant apie JAV 
politikos užkulisius, turi pasida
ryti aišku, kodėl, būnant prezi
dentais visai eilei abiejų partijų 
narių, JAV politika žingsnis po 
žingsnio ėjo ta pačia kryptim, 
atvedant pasaulį šiandieninėn 
kritiškon padėtin.

Turbūt todėl ir gen. Walt nu-

M ari j a Tūbelytė-Kuhlmann 
savo studijoje Taipei

venimas ribotas ta prasme, kad 
vietiniai, pripažindami kitatau
čių pripratimą prie aukšto stan
darto, nenoriai kviečia juos kaip 
svečius į savo kuklesnius na
mus, bet pasitenkina juos pri
imdami ir vaišindami geruose 
restoranuose.

Viešnia pastebi, kad Taiva
no moterų mentalitetas labai 
skirtais nuo mūsų. Jų interesai ir 
pokalbiai retai tepaliečia giles
nius gyvenimo ar kultūrinius 
klausimus. Aukštesnių klasių 
moterys tenkinasi bridžo lošimu

VAKARONĖ ŠVIETIMO REIKALAIS
L.B. Vidurio Vakarų apygar

dos valdyba rugpiūčio 24 Chi
cagoj, Jaunimo Centro kavinėj, 
pradėjo penktadienių vakaronių 
sezoną.

Valdybos pirm. Kazys Laukai
tis, atidarydamas šią vakaronę, 
nusakė ir jos tikslą — diskusi
jos lituanistinio švietimo klausi
mais.

Lituanistinio švietimo uždavi
nys yra paruošti ateities vei
kėjus ne tik Lietuvos laisvini
mo, bet taip pat ir kultūrinėm 
bei visuomeninėm organizaci
jom. Jis priminė, kad ir šauliai 
bei kitos organizacijos per asme
ninį kontaktą turėtų prisidėti 
prie lituanistinėm mokyklom 
mokinių verbavimo. L.B. apy
linkių valdybos nariai vieni ne
bepajėgia to uždavinio atlik
ti.

Šiai vakaronei buvo pasiūlyti 
trys prelegentai mokytojai: Jo
nas Masilinois iš Chicagos, Lai
ma Brown ir Agnė Katiliškytė 
iš Lemento. Prie jų prisidėti 
pakvietė ir L.B. Švietimo Tary
bos pirm. B. Juodelį.

Jonas Masilionis pastebėjo, 
kad nepriklausomoj Lietuvoj 
pats jaunimas norėjo mokytis. 
Visad mieliau buvo pasirenkama 

rodo būtinumą “pakeisti mūsų 
civilinę vadovybę (ne vyriausy
bę, ne partiją — V.B.), atsiri
bojant nuo tų”, kurie siūlo da
bartinę politinę liniją. Šios rū
šies išvados toli gražu jau se
niai ne naujiena. Tokia mintis 
buvo nekartą iškelta ir lietuviš
koj spaudoj. Lygiai tą patį siū
liau ir savoj birželio minėjimo 
kalboj š.m. birželio 17 Clevelan
de. Nepaprastai įdomu ir reikš
minga tai, jog tokios pat išva
dos prašosi ir sensacingos AUŠ
ROS Nr. 14 straipsnis “Prekyba 
tautomis”.

Negali būti abejonės, kad Lie
tuvos laisve ir pasaulio saugumu 
besisieloją JAV piliečiai lietu
viai turėtų organizuotai ir pavie
niui įtaigauti viešąją nuomonę 
ir ypač senatą prieš kad ir bet 
kaip susuktą ir politiniais figos 
lapais pridangstytą SALT II pa
tvirtinimą. Tai būtų vienas iš bū
dų mum “veikliai dalyvauti 
Lietuvą supančio pasaulio atei
ties lėmime”, kaip buvo siūlyta 
Clevelando kalboj.

Neišleiskim iš akių nepapras
to ir neįtikėtino fakto, kad tai 
yra pirmoji sutartis, kurios pa
tvirtinimo agitacijoj atvirai ko
operuoja JAV ir SSSR vyriausy
bės.

Gėlės — Marijos Tūbelytės- 
Kuhlmann nutapytas pa
veikslas.

Taivano vaizdelis, Marijos 
Tūbelytės-Kuhlmann nu
tapytas paveikslas. ▲

ir lengvais pokalbiais apie šei
mą bei specifines moterų gyve
nimo problemas. Meno parodas 
lanko vyrai. Jie labai galantiš
ki, jaučia pareigą pareikšti 
komplimentus, padovanoti gė
lių. Nors kinų moterų išsimoks
linimas yra labai ribotas ir jos 
nebando vaidinti svaraus vaid
mens viešumoj, tačiau savo na
muose jos yra labai stiprios ir 
turi daug teisių. Paskutiniuoju 
metu eilė moterų prasimušė į 
mediciną ir kitas mokslo sritis, 
tačiau tai yra tik išimtys. Japo
nijoj, kurioj viešnia išgyveno be- 

mokykla, negu bemavimas. Da
bartinis mūsų atžalynas turi la
bai geras sąlygas mokytis, bet 
noro nėra daug. Dalis jaunuolių 
meta mokyklą ir išeina dirbti.

Panašios nuotaikos atsiliepia 
ir į lituanistinį švietimą. Čia pa
tys tėvai turi parodyti idealiz
mą, ne tik įjungdami vaikus į 
specialias lituanistines mokyk
las, bet ir sumokėdami pinigus 
mokyklai išlaikyti. Nemažesnį 
idealizmą turi parodyti ir moki
niai, atsižadėdami žaidimų ar ki
tokių šeštadienių malonumų. Iš 
mokytojų pusės taip pat reikalin
gas didelis idealizmas paaukoti 
nemaža laiko lituanistiniam švie
timui.

Pritrūkus idealizmo, atsiranda 
visokios blogybės, vėlavimasis, 
pamokų praleidinėjimas, draus
mės trūkumas. Mokinių skai
čius nuolat mažėja. Čia reikalin
ga L.B. parama. Lituanistinės 
mokyklos iš apylinkės ir apy
gardos valdybos turėtų gauti 
daugiau paramos negu iki šiol.

Laima Brown kalbėjo apie 
specialią klasę lietuviškai ne- 
mokantiem ar labai silpnai te- 
mokantiem. Jie paprastai su
skirstomi į dvi ar tris grupes 
daugiau pagal lietuvių kalbos ži
nojimą, o ne pagal amžių. Dar
bas labai sunkus, nes kiekvienai 
grupei reikia atskiro mokytojo, o 
jų labai trūksta. Nebuvo nė tin
kamų vadovėlių. Tik dabar iš
leistas A. Rinkūno vadovėlis 
“Ar kalbate lietuviškai?”. Tose 
klasėse išmokyti lietuviškai be
veik neįmanoma, nes maža tam 
laiko. Kalbos tik šiek tiek pra
mokstama. Lietuvos gėogra- 
fija ir istorija dėstomos angliš
kai.

Agnė Katiliškytą, dirbanti Le
mento lituanistinėj klasėj, kal
bėjo apie jaunimą, apie savo vai
kystę ir jaunystę, įsitraukimą į 
lietuvišką mokyklą. Iki 12 metų 
amžiaus neturėjo televizijos ir 
išvengė jos įtakos. Visas svoris 
lituanistiniame auklėjime tenka 
šeimai. Lituanistinė mokykla 
yra tik pagalbinė priemonė. Yra 
vaikų, kurie net verkia, nenorė
dami eiti į šeštadieninę mo
kyklą. Tėvai, vaikų ašarų sujau
dinti, nusileidžia vaikam ir ne- 
beveža į mokyklą.

Mokytojam tenka būti lanks- 
tesniem, taikytis ir prie vaikų ir 
prie tėvų. Skautų ir ateitininkų 
organizacijos jaunimui daug pa
deda išlikti lietuviais, o L.B. nu
veda jaunimą į lietuvišką veiklą. 
Organizacijos pačios turi ieškoti 
naujų narių, o nelaukti kol 
jaunuoliai pasisiūlys į jas įstoti.

L.B. Švietimo Tarybos pirmi
ninkas Bronius Juodelis pateikė 

veik penkerius metus, moterų 
vaidmuo dar menkesnis.

Viešnia labai patenkinta Tai
vano maistu. “Valgom skaniau ir 
sveikiau, negu bet kada. Dau
giausia vaisiai, vietinės daržo
vės, viščiukai ir kiauliena, kurią 
ten moka nuostabiai pagaminti”, 
pasakoja ponia Kuhlmann. Vis
kas verdama greitai ant didelės 
ugnies, be vandens. Palieka visi 
natūralūs vitaminai ir sultys. 
Kinai nemėgsta pieno, todėl 
retai tesimato sūrių ar kitų pie
no produktų. Saldainių ir šoko
lado nevalgo ir nemėgsta. Pyra-

keletą komentarų. Jis prane
šė, kad JAV L.B. Krašto val
dyba nutarė, jog visos aukos, su
rinktos rugsėjo ir spalio mėne
siais, turi eiti švietimo reikalam. 
Bus net kiekvienai apylinkei nu
statytos kvotos, kiek jos turi 
surinkti. Taip pat bus pasirū
pinta mokslo priemonėmis ir bus 
išleistos specialios atsakymų 
knygelės mokytojam.

Po to vyko gana gyvos disku
sijos, į kurias įsijungė A. Juod
valkis, J. Rugelis, M. Pleškys ir 
kiti. Gaila, kad tėvų atvyko tik 
du. A.P.B. 
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gų nekepa. Užsigardžiuoja vai
siais, kurių įvairumas didelis.

Šalia tapybos, Tūbelytės- 
Kuhlmann viena iš didžiausių 
svajonių yra būti rašytoja. Ne
žiūrint, kad išgyveno jau 12 me
tų Azijoj, ji turi parašiusi lietu
vių kalba 12 novelių ir romaną. 
“Tapyti yra lengviau”, pastebi 
viešnia, nes tam turėjusi gerus 
pagrindus.' Tapybos kalba be žo
džių. Pirmą kartą su savo tapy
bos kūriniais pasirodžiusi tarp 
lietuvių, malionioji viešnia yra 
susirūpinusi jų įvertinimu. Išjos 
kalbos dvelkia noras būti gyva 
savosios tautos dalele, nežiūrint 
gyvenimo aplinkos ar nuotolių.

Reikia tikėtis, kad į egzotiš
kąjį Taivaną mūsų kūrybinga 
tautietė nūs i veš gražiausius į- 
spūdžius ir grįš sustiprėjusi savo 
dvasia, turėdama progos ir vie
šumoj, ir privačiai svečiuotis 
tarp lietuvių. Šių eilučių auto
rė, praleidusi su ponia Kuhl
mann turiningą ir įdomų vaka
rą, linki jai laimingo ir malo
naus grįžimo į namus ir kvie
čia bent rašytu žodžiu dalintis 
su mumis savo išgyvenimais ir 
kūrybinio darbo vaisiais.
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LOS ANGELES LB JAUNIMO 
ANSAMBLIO SUKAKTUVINĖ 
ŠVENTĖ

Spokane, Washington.

1949 Los Angeles mieste ap
sigyvenusi mokyt. Ona Razu
tienė, turėdama atsivežtą iš Lie
tuvos prityrimą, Šv. Kazimiero 
lituanistinėj mokykloj suorgani
zavo jaunimo grupę, kurią pra
mokė tautinių šokių ir lietu
viškų dainų. Tai buvo jaunimo 
ansamblio užuomazga. Vėliau 
įsijungus didesniam skaičiui 
jaunimo, šeštadieninės mokyk
los rėmai buvo per siauri, nes 
į tą grupę įstojo ir vyresnieji 
jaunuoliai. 1957 ši grupė įsi
jungė į LB-nę Jaunimo an
samblio vardu. Minėdamas de
šimtmetį, ansamblis turėjo 80 
narių, o atžymint 20-metį, bu
vo išaugęs iki 150. Šiuo metu 
į jį yra įsijungę apie 200 jau
nuolių.

Ansamblis dalyvavo JAV ir 
Kanados tautinių šokių šven
tėse 1963, 68, 72, 76 metais.
1974 dalyvavo Expo ’74 paro
doj
1975 pastatė sudėtingą dainų ir 
šokių pynę “Lietuviškos vestu
vės”. 1976 surengė Pabaltiečių 
dainų ir tautinių šokių šventę 
Hollyvvoode, dalyvaujant latvių 
ir estų grupėm. 1977 lankėsi 
su šokių ir dainų programa Eu
ropoj: Anglijoj, Vokietijoj, Itali
joj, Šveicarijoj, Prancūzijoj. Ir 
šiaip ansamblis kasmet pasirodo 
10-12 kartų saviesiem ir kita
taučiam. Surengtose ansamblio 
šventėse yra dalyvavę progra
mose svečiai iš kitur: Vakarų 
vaikai iš San Francisco, Šilainė 
iš Detroito, Grandis iš Chicagos, 
Gintaras iš Toronto ir šiemet 
Gyvataras iš Hamiltono. Šiuo 
metu baigiamas susukti ansamb
lio veiklos filmas. Numatyta iš
leisti plokštelė, įdainuota rinkti
nio 80 balsų ansamblio choro. 
Ansamblio vadovė nuo pat pra
džios yra Ona Razutienė.

30 metų sukaktuvinė dainų 
ir šokių šventė įvyko Holly- 
wood Palladium (vienoj iš gra
žiausių salių) birželio 24. Prog
ramą pradėjo O. Razutienė. 
Šventės programos dalyviai dar
nioj rikiuotėj, grojant B. Bud
riūno maršą “Ei, jaunyste”, įžy
giavo į salę. Įnešus vėliavas 
ir sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus, susirinkusius sveikino 
gen. garbės konsulas V. Čeka
nauskas ir Estijos konsulas E. 
Lauer. Chorui sudainavus 
komp. B. Budriūno “Šiandien 
mūsų šventė” (žodžiai Vytės 
Nemunėlio), diriguojant pačiam 
kompozitoriui, akomponuojant
R. Apeikytei ir grojant Latvala 
orkestrui, prasidėjo tautiniai 
šokiai.

Los Angeles Spindulys ir 
Hamiltono Gyvataras pašoko 
apie 20 šokių. Dalyvavo visos 
grupės, pradedant mažaisiais 
spinduliukais, baigiant ilgame
čiais šokėjais pirmūnais, daly
vaujančiais ansambly daugelį 
metų. Šoko visos grupės kar
tu ir paskirai. Taip pat ir Gy- 
vataro šokėjai pašoko vieni, pa
demonstruodami savo šokių 
meną. Matėm juos šokančius 
gyvatarą, čigonėlį, juodąjį jonke
lį ir rezginėlę.

Šventės diena sutapo su Jo
ninėmis, tad buvo įscenizuotas 
Joninių laužas, dainuojant ir 
grojant Operetės ansambliui 
(muzika O. Metrikienės), šokant 
Spindulio ansambliui.

Maloniai nuteikė Spindulio 
choras, atlikdamas kompozitorės 
G. Gudauskienės “Sveikinimas 
jaunystei” su solistu V. Dūda,
J. Strolios “Tykus buvo vakarė
lis” su solistu A. Polikaičiu, 
taip pat atlikti St. Šimkaus, A. 
Paulausko ir J. Žilevičiaus kū
riniai. Pagaliau, pagerbiant Jo
nus, sudainuota liaudies daina 
“Oi, tu Joneli”. Akomponavo
R. Apeikytė ir O. Barauskienė.

Dar turėjom progos išgirsti
M. Bankaitytės, viešnios iš Cle
velando kanklių muziką.

Programa buvo baigta komp. 
G. Gudauskienės “Tėvynės 
maršu”.

Dar kalbėjo Altos skyr. pirm.
F. Masaitis, Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos skyr. pirm. A. Gra- 
kauskaitė ir viešnia iš Hamil
tono, Gyvataro vadovė G. 
Breichmanienė. Raštu sveikino 

PLB pirm. V. Kamantas. Buvo 
gautas sveikinimas iš Vilniaus 
moterų choro Aido ir jo vado
vo Vanago; jame tarp kita ko 
sakoma: “Kad lietuviška dai
na skambėdama mums primin
tų, jog lietuviais turime ir bū
ti”. Užbaigos žodį tarė LB Va
karų apygardos pirm. R. Dab- 
šys, o visiem padėkojo ansamb
lio seniūnai V. Bandziulis, L 
Bužėnaitė ir V. Vilkas. Progra
mos pranešėjos buvo V. Ged
gaudienė ir D. Razutytė.

Ta proga Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj birželio 23 buvo 
atidaryta jaunųjų dailininkų pa
roda, kurioj dalyvavo Rasa Ma
tulaitytė, Angelė Mičiulytė, 
Audrė Nelsaitė ir Aloyzas Ra- 
zutis.

Trisdešimtmečio šventė laiky
tina pasisekusia. Žiūrovai tu
rėjo progos pasigėrėti grakščiai 
atliekamais merginų šokiais, 
mikliais vyrų posūkiais, de
monstruojančiais pasitikėjimą 
ir jėgą. Taip pat buvo įdomu 
sekti ir vaikų pirmuosius mė
ginimus, nors jiem dar ne vis
kas sklandžiai ėjo. Tačiau tiki
me, kad po keleto metų dau
gelis jų bus pagrindiniai an
samblio šokėjai. Gražiai pasiro
dė svečiai — Hamiltono Gyva- 
taro grupė. Jie puikiai repre- 
zentavosi taikliai suderintais 
judesiais ir apskritai šokio tech
nika.

Taip buvo atžymėta ansamb-

LIETUVIS NEPAVARGS KOVOJE 
UŽ LIETUVOS LAISVĘ

Šiuo šūkiu vadovaudamosi 
Amerikos Lietuvių Taryba spa
lio 13-14 Cleveland, Ohio, Hol- 
lenden House patalpose ruošia 
IX Amerikos lietuvių kongresą.

Tokie kongresai Altos yra ruo
šiami vis skirtingose vietovėse 
kas penkeri metai. Kongresų 
tikslas-pademonstruoti Ameri
kos lietuvių vienybę, plačiu 
žvilgsniu apžvelgti Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklą bei pla
nuoti darbus ateičiai.

Artėjant IX Amerikos lietuvių 
kongresui, Altos vadovybė rug
piūčio 21 Šarkos restorane, Chi
cagoj, painformavo spaudos ir 
radio atstovus apie kongreso 
ruošimo darbų eigą.

Altos informacijos vedėjas 
kun. dr. Juozas Prunskis, pa
sveikinęs susirinkusius, stap
telėjo prie Altos didžiųjų tikslų 
— siekti Lietuvai laisvės. Jis pa
žymėjo , kad kongreso proga yra 
išleista du leidiniai — vienas 
apie Altos darbus, antras žydų 
klausimu.

Altos pirmininkas dr. K. Šid
lauskas pageidavo, kad lietu
vių patriotinė spauda bent prin
cipiniai ir objektyviai informuo
tų visuomenę apie Altos dirba
mus darbus. Pirmininkas pasi
genda vieningos nuomonės dėl 
Helsinkio susitarimų. Jis mano, 
kad JAV ir toliau lieka pati di
džioji jėga, kovojanti ir už kitų 
tautų laisvę ir šiam kraštui turė
tume ir mes, lietuviai, būti dė
kingi.

Kongreso rengimo komisijos 
vardu pranešimą padarė Altos 
sekretorius kun. Adolfas Sta- 
šys. Jis pažymėjo, kad IX Ame
rikos lietuvių kongresą globoja 
Clevelando Altos skyrius. Yra 
numatyta kongresui ir programa.

Be oficialiosios kongreso ati
darymo dalies, yra numatyta 
rimtų paskaitų ir svarstybų..Pir
mininkas padarys pranešimą, 
apžvelgdamas Altos veiklą pas
kutiniųjų penkerių metų laiko
tarpy.

Vliko pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis skaitys paskaitą tema: 
Helsinkis - Belgradas - Madri
das.

Lietuvos gen. konsulas New 
Yorke A. Simutis kalbės tema: 
Lietuvos laisvės klausimas išei
nant iš nuotaikų Washington,
D.C., ir iš tarptautinės situaci
jos.

Dr. V. Stankus skaitys paskai
tą tema: Jaunesnioji karta Lietu-

Los Angeles LB Spindulio choras dainuoja 30-ties metų sukaktuvinėje šventėje Hollywood 
Palladium. Diriguoja Ona Razutienė, akomponuoja Raimonda Apeikytė. Choras rengiasi 
įdainuoti plokštelę. Nuotr. L. Kanto
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lio sukaktis. Pasidžiaugta pa
siektais laimėjimais. Paprastai 
žiūrovas mato tik oficialią pu
sę, kada atliekama programa. 
Tačiau reikia žinoti, kiek 
įtemptų valandų ir darbo įdėta 
vadovės ir šokėjų, kol tokiai 
programai pasiruošiama. Be to, 
ansamblis atlieka ir tautinę mi
siją — suburdamas jaunimą, 
sudaro progą susitikti ir pabend
rauti, tuo sumažindamas gali
mybę kurti mišrias šeimas.

Ig. Medžiukas

vos laisvinimo darbe. Taip pat 
kongrese dalyvaus iš okupuo
tos Lietuvos neseniai atvykęs 
Romas Giedra ir kongreso daly
viai turės progos išgirsti jo žodį.

Po paskaitų vyks platesnio po
būdžio diskusijos, paklausimai 
bei nutarimai.

Kongreso dalyviai melsis ka
tedroj. Mišias aukos vysk. Vin
centas Brizgys, o pamokslą pasa
kys vysk. A. Deksnys. Giedos 
Čiurlionio ansamblis vadovauja
mas muz. A. Mikulskio.

Pirmą kongreso vakarą vyks 
kongreso dalyvių ir visuome
nės banketas.

Kun. A. Stažys pareiškė, kad 
jau yra išsiųsta daugiau negu 
6000 laiškų. Į garbės komitetą 
yra pakviestas JAV prezidentas, 
viceprezidentas, kabineto, at
stovų rūmų, kongreso nariai, 
valstijų gubernatoriai, įtakingi 
amerikiečiai. Kongrese daly
vauti yra pakviestos visos lietu-

KAI KURIŲ MŪSŲ 
AKADEMIKŲ VEIKLA

400

Apie lietuvių kilmės akade
mikų veiklą Amerikoj spaudoj 
skelbiama maža žinių. Čia pa
teikiama jų keletas.

-o-
Vilniaus universiteto 

metų sukaktis Amerikos akade
miniuose rateliuose bus pami
nėta 11-tame amerikiečių Sla- 
vistų sąjungos suvažiavime spa
lio 12 New Haven, Conn. Bus 
posėdis, kurį praves Lietuvoj gi
męs žymus lenkų poetas Česlo
vas Milosz iš Berkeley univer
siteto Califomijoj.

Prof. Juozas Kozlas iš Yale 
universiteto šiame suvažiavime 
skaitys paskaitą apie vyksmus 
okupuotoj Lietuvoj ir kitose so
vietinėse respublikose ryšium 
su nacionalizmo semantika 
(mokslas apie žodžius). Tomas 
Venclova iš Califomijos univer
siteto skaitys paskaitą Žmogaus 
teisių posėdžiui, pavyzdžiu nu
rodydamas Lietuvą. Prof. Juozas 
Navickas iš Bostono kolegijos 
pateiks pastabų posėdžiui apie 
rusų filosofą Solovjovą, kuris 
savo metu veikė mūsų filosofus 
Adomą Jakštą-Dambrauską ir 
Stasį Šalkauskį.

-o-
Monmouth kolegijos dėstyto

jas W. Urban gavo piniginę 
paramą iš amerikiečių huma- 

vių organizacijos, klubai. Ir kiek
viena organizacija nuo 10 na
rių gali siųsti savo vieną atsto
vą. Taip pat prašoma, kad or
ganizacijos šį kongresą prisimin
tų ir pinigine auka.

Dr. Jonas Valaitis, Altos pir
mininko pavaduotojas, rūpinasi 
kongreso finansais. Vasario 16 
ar kitos Altai skirtos aukos kong
reso rengimui nebus naudoja
mos. Kongresas turi pats išsi
versti savo sutelktom tam tikslui 
lėšom. Lėšas numatoma sutelkti 
išleidžiant specialų kongresinį 
leidinį, kuriame tilptų profesio
nalų, biznierių ir šiaip asmenų 
bei organizacijų sveikinimai. 
Leidinį redaguoja kun. dr. Juo
zas Prunskis su talkininkais: 
Teodoru Blinstrubu, Petru Bu
ču, dr. Jonu Valaičiu, J. Talan- 
džiu, K. Dirkiu. Kongreso sąma- 
ta-kelioliką tūkstančių.

Altos vadovybė pageidavo, 
kad lietuvių visuomenė remtų 
kongresmano Derwinskio įneštą 
į kongresą rezoliuciją Nr. 147, 
kuri ypatingai svarbi Lietuvai, 
ir kad rašytų savo kongres
manam ir senatoriam tuo reika
lu laiškus.

Po pranešimų spaudos at
stovai iškėlė įvairių klausimų.

Buvo paklausta, kaip LB lai
kosi šio kongreso atžvilgiu, ir jei
gu jos atstovai dalyvaus kongre
se, ar nebus išpuolių prieš ją, 
kaip kad yra atsitikę Altos sei
muose.

Altai vadovaują asmens 
pareiškė, kad jie nori su LB gerų 
santykių, bendro darbo ir kad 
šiame kongrese bus vengiama 
bet kokių netaktiškų išpuolių.

Po gana gyvų diskusinių pa-

nitarinių mokslų fondo versti 
knygai į anglų kalbą. Toji kny
ga tai Taline, Estijoj, 1525 gi
musio istoriko Baltazaro Rus- 
sowo vokiečių kalba rašyta Kro
nika apie didįjį karą Pabaltijy, 
kurį Maskvos caras Ivanas Bai
susis vedė prieš Livoniją 1557- 
1582. Kronika dažnai mini Lie
tuvą ir jos valdovą Zigmantą 
Augustą.

-o-
Prof. Vytautas Kavolis iš Dick- 

inson kolegijos, Carlisle, Pa., 
antrą kartą pirmininkaus suda-“ 
rant programą devintam suva
žiavimui amerikiečių draugijos 
tirti ir palyginti civilizacijom. 
Suvažiavimas vyks Syracuse 
universitete 1980 gegužės 22-25.

-o-
JAV valstybės departamento 

užsienio reikalų skyrius pa
skelbė, kad aplikacijos egzami
nam į šią tarnybą bus priimamos 
iki spalio 19, o egzaminai vyks 
gruodžio 1. Departamento pa
reigūnai ne sykį reiškė norą 
susilaukti šioj tarnyboj daugiau 

Amerikos lietuvių. Egzaminai 
nelengvi, pareikalaują geroko 
įsitempimo. Informacijų ir ap
likacijų galima gauti: Board of 
Examiners for Foreign Service, 
Box 9317, Rosslyn Station, Ar- 
lington, Va. 22209. Vyfc širvydas 

klausimų, kun. dr. Juozas Pruns
kis padėkojo dalyviam už dė
mesį.

Pokalbio dalyvius vakariene 
pavaišino savo lėšomis dr. Jonas 
Valaitis.
- Pokalbis buvo atviras, nuo
širdus ir pranešimai išsamūs.

Jurgis Janušaitis

The Republican Party

— Vliko valdyba padarė pa
reiškimą, paremdama 45 pabal
tiečių rugpiūčio 23 Maskvoj ne
priklausomybės reikalavimą, ku
riame pabaltiečiai pabrėžia, jog 
nepriklausomybės buvo nustota 
1939 rugpiūčio 23 Maskvoj Mo- 
lotovo-Ribbentropo pasirašytos 
sutarties pasėkoj. Vlikas pasiun
tė telegramas visom 35 valsty
bėm, pasirašiusiom Helsinkio 
susitarimą, prašant jų paramos ir 
intervencijos dėl Pabaltijo vals
tybių nelegalaus okupavimo. (E)

— Venecueloj, inž. Vladui 
Venckui, ilgamečiu! LB Krašto 
valdybos pirmininkui, mirus, jo 
pareigas perėmė Juozas Kuka- 
nauza.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: E. J. O’Donnell, Brook
lyn, N.Y., L. Krasauskas, Water- 
bury, Conn., A. Vilčinskas, So. 
Boston, Mass. Užsakė kitiem:
L. Eurkoos, Washington, D.C. —
I. Kamantauskas, Sr., Wheaton, 
Md. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojam. Dar
bininko prenumerata pirmiem 
metam naujiem skaitytojam tik 
10 dol. Atnaujinant Darbinin
ko prenumerata visiem 13 dol. 
metam.
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LIETUVĖ PASAULINIAME KATALIKIŲ 
MOTERŲ SUVAŽIAVIME INDIJOJ
Pasaulio Katalikių Moterų Or

ganizacijų Unija (WUCWO) 
savo tikslam ir uždaviniam įgy
vendinti bei gyvenamojo meto 
problemom išstudijuoti organi
zuoja tarptautinius kongresus, 
suvažiavimus bei studijų sesijas 
įvairiuose pasaulio kontinen
tuose.

Paskutinis WUCWO suruoštas 
kongresas įvyko Afrikoje — Dar 
Es Salaam. Šiemet pasauliniam 
katalikių moterų organizacijų at
stovių suvažiavimui pasirinkta 
Indija, maloniai kviečiant to 
krašto Katalikių Moterų Centrui.

Lankymasis Bombay
Atvykus į Indiją, atstovės pir

miausia sustojo Bombay mieste, 
kur aerodrome Katalikių Mote
rų Centro veikėjų buvo iškil
mingai sutiktos, pagal tradiciją 
— su įvairiaspalviais gėlių vai
nikais. Čia jos buvo priimtos 
Bombay arkivyskupo Simon Pi
mentą ir aplankė Indijos Katali
kių Moterų Organizacijų Centrą. 
Atstovių, suvažiavusių iš visų 
pasaulio kontinentų, sutikimui 
buvo įspūdingai pasiruošta, su 
atitinkama priėmimo programa 
ir vaišėmis, gausiai dalyvaujant 
Bombay katalikėm moterim.

Suvažiavimas 
Bangalore mieste

Pats pasaulinis katalikių mo
terų organizacijų atstovių suva
žiavimas vyko Bangalore (Pietų 
Indijoj) sausio 29 — vasario 
7.

Suvažiavime dalyvavo 60-ties

kraštų katalikių moterų organi
zacijų atstovės. Pasaulio Lietu
vių Katalikių Organizacijų Są
jungai (PLKOS) atstovavo B. Šle- 
petytė-Venskuvienė — PLKOS 
įgaliotinė tarptautiniam ryšiam.

Suvažiavimo atidarymo sesi
joj kalbėjo Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų Unijos pir
mininkė E. Lovatt-Dolan, iškel
dama šios didžiulės tarptautinės 
organizacijos (turinčios 35 mili
jonus narių) svarbiausius dabar
ties uždavinius ir apibūdinda
ma katalikės moters atsakomybę 
šių dienų pasauly. Turiningą ir 
nuoširdų sveikinimo žodį tarė 
Indijos Katalikių Moterų Orga
nizacijų Centro pirmininkė Syl- 
via Saldhana, pabrėždama, kad 
tai pirmas pasaulinis katalikių 
moterų suvažiavimas Azijoj ir 
išreikšdama Indijos katalikių 
džiaugsmą, kad jis vyksta šia
me krašte. Taip pat kalbėjo visa
me pasauly žinoma savo pasi
šventimu varguomenei Motina 
Teresa; ji su suvažiavimo daly
vėmis pasidalino savo darbų pa
tirtim, ypatingai akcentuodama 
artimo meilės ir teisingumo 
reikšmę katalikių veikloj.

Suvažiavimo darbų pradžioj 
delegatės padarė pranešimus

Skirtumas
Per motinų konsultaciją dak

tarė kalba susirinkusiom:
— Kūdikiai yra kaip gėlytės 

meilės darže.
— Tik tas skirtumas, kad šios 

pačios save palaisto, — atsilie
pia viena motina.

Poniutės ir tarnaitės
Ponia: Mina, ar, man nesant, 

niekas nebuvo atėjęs?
Mina: Taip, poniute, viena da

ma norėjo su jumis pasikalbėti.
Ponia: Taip? Kaip ji atrodė? 

Tokia jauna ir graži?
Mina: O, ne, poniute. Ji atro

dė panaši į tamstą.

Turėjo pagrindą
Užsibaigus vaidinimui vie

nam Paryžiaus teatre, veikalo 
žvaigždė pradėjo garsiai bartis 
ir priekaištauti.

Vienas tarnautojų ją paklausė:
— Ko, gerbiamoji, taip jaudi- 

nies? Juk jau gavai dešimt 
puokščių gėlių.

— Taip, bet aš buvau užsa
kius dvylika ir už tiek sumokė
jau.

Blogiausias vaikas
Kartą motina supyko ant ma

žojo Petruko.
— Petruk, tu esi blogiausias 

vaikas pasauly.
— Nejaugi tu visus vaikus 

pažįsti? — nusistebėjo sūnus.

Pakvietimas
Mažas berniukas savo drau

gui:
— Užeik pas mane kada nors. 

Gavau dovanų šuniuką. Norė
čiau įsitikinti ar jis kanda!

Tikėjimas
— Ar tiki, kad juodas katinas 

atneša nelaimę?
— Pelėm ir žiurkėm — taip.

Prašymo vertė
— Mama, — krykštė jaunoji 

nuotaka, — Povilas tiesiog nuo
stabus! Jis man duoda viską, ko 
tik prašau.

— Tatai tik rodo, dukrele, 
jog tu dar pakankamai nepra
šei, — pastebėjo motina.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

V. Bražėnas, Sąmokslas prieš 
žmoniją. Kaina 3 dol.

A. Bagdonas (red.), Lietuvos 
policija. Kietais viršeliais kaina 
6 dol.

Dr. A. Gerutis, Petras Kli
mas. Kaina 10 dol..

P. Jurgėla ir P. Jurkus, 
Gen. P. Plechavičius. Mono
grafija su kietais viršeliais. Kai
na 10 dol.

Aleksandras Pakalniškis, Stu
dento dienoraštis. 284 pusi. 
Lengvo stiliaus skaitymai. Kai
na 5 dol.

Mirga Gimiuvienė, Senojo 
bokšto paslaptis. 150 pusi. Skai
tymai vaikams. Iliustruota. įmai
ną 4 dol.

Jonas Balys, Lietuvių kalen
dorinės šventės. Lietuvių tauto
sakos lobynas VII. Tautosakinė 
medžiaga ir aiškinimai. 160 pusi, 
ir 10 pusi, iliustracijų. Kaina 6 
dol.

A. Rūgytės Zanavykija,! to
mas. Kietais viršeliais 15 dol., 
minkštais 12.50 dol.

P. Klimas, Iš mano prisimini
mų. 12 dol.

V. Pietario Algimantas. Istori
nė apysaka. Pirmoji ir antroji 
dalis vienoj knygoj. 9 dol.

Adolfas Venclauskas, Kovo
je su milžinu, apysaka. 5 dol.

P. Gudelis, Joniškėlio apskri
ties partizanai. II dalis 7.50 
dol.

J. Kralikauskas, Įkaitę Vil
niaus akmenys. Premijuotas 
romanas. 5 dol.

M. Čapkauskas, Palyginimų 
žodynas. 7 dol.

Dr. Gr. Valančius, Žemaičių 
Didysis. Vysk; M. Valančiaus 
monografija, dvi dalys — po 12 
dol.

L. Šimkutė, Antrasis ilgesys. 
Poezijos rinkinys, 5 dol.

Henrikas Nagys, Prisijau
kinsiu sakalą. Poezijos rinkinys, 
6 dol.

Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos ir lietuviškos muzikos plokš
telės gaunama Darbininko ad
ministracijoj. 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

apie jų atstovaujamų organizaci
jų veiklą ir pasisakė jom la
biausiai rūpimais klausimais. 
PLKOS atstovė B. Venskuvienė 
kalbėjo tema “Pasaulio Lietuvių 
Katalikių Organizacijų Sąjunga 
ir žmogaus teisės pavergtoj Lie
tuvoj”. Apibūdinusi organizaci
nę lietuvių katalikių 70 m. ir 
PLKOS 30 metų veiklą, ji kal
bėjo ir apie dabartinę padėtį 
okupuotoj Lietuvoj, plačiai iš
keldama ten nuolat vykstančius 
žmogaus teisių pažeidimus, pa
teikdama daugybę konkrečių ir 
dokumentuotų faktų.

Darbai, nutarimai ir rezoliucijos
Tarptautinio suvažiavimo te

ma: “Moteris — Teisingumas 
— Evangelizacija”. Jos svarsty
mai vyko darbo sekcijose ir 
bendruose posėdžiuose.

Katalikių moterų organizaci
jų atstovės išsamiai nagrinėjo 
suvažiavimo temos klausimus, 
plačiai aptarė jos konkrečius 
pritaikymus veiklai savo gyve
namam krašte ir, bendrai, pa
sauly. Tam tikslui taip pat vyko 
diskusijos ir pasisakymai, atsto
vėm susibūrus paskirais pasau
lio regijonais: Europos , Afrikos, 
Azijos, Šiaurės ir Pietų Ameri
kos.

PLKOS atstovė B. Šlepetytė- 
Venskuvienė aktyviai reiškėsi 
visuose suvažiavimo darbuose. 
Okupuotos Lietuvos klausimus 
ji iškėlė teisingumo temos kon
tekste, kaip — teisingumas ir 
žmogaus religinė, tautinė, poli
tinė ir kultūrinė laisvė, teisin
gumas ir tautų laisvo apsispren
dimo teisė, laisvo žmonių judė
jimo pasauly teisė ir t.t. Ji taip 
pat pabrėžė evangelizacijos 
reikšmę mūsų pavergtame kraš" 
te, kur religinių tiesų skleidimo 
pastangos nuolat susiduria su 
kliūtimis ir persekiojimais iš ko
munistinės valdžios pusės.

Šio tarptautinio suvažiavimo 
metu PLKOS atstovė B. Vensku
vienė gausiai paskleidė informa
cinės literatūros ir dokumen
tacijos apie padėtį pavergtoj 
^Lietuvoj.

Suvažiavimo pabaigoj priimta 
eilė nutarimų, rezoliucijų. Pri
imta ir Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų Unijos 
(WUCWO) veiklos programa 
ateinantiem ketveriem metam. 
Svarbiausi šios programos punk
tai: Moterys Bažnyčioj, Moters 
asmenybės ugdymas. Moterys 
šeimoj ir visuomenėj, Tikėjimo 
ugdymas, WUCWO veikla Jung
tinėse Tautose ir kituose 
tarptautiniuose organizmuose.

Priimtos taip pat veiklos pro
gramos Europai. Afrikai, Azijai, 
Šiaurės ir Pietų Amerikai. Iš lie
tuviam reikšmingų klausimų į 
Europos WUCWO programą į- 
traukta: Aktyvi, nuolatinė para
ma Vidurio ir Rytų Europos Ka
talikų Bažnyčiai ir akcija už reli
ginę laisvę tuose kraštuose.

Be minėtų suvažiavimo nuta
rimų ir rezoliucijų, pavergtų 
tautų atstovių pastangomis pri
imta speciali rezoliucija, liečian
ti sunkią Vidurio ir Rytų Euro
pos Katalikų Bažnyčios padėtį 
ir jos persekiojimą, pageidau-

®DEXTER PARK 
PHARMACY lai

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\EnUE 

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

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

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. Persluntimas- 
Postage 50 c.

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

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

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

PLKOS atstovė B. Vepskuvienė su Indijos, Filipinų ir 
Afrikos delegatėmis pasaulinio katalikių moterų suvažiavimo 
metu Bangalore, Indijoje.

jant, kad Pasaulio Katalikių Mo
terų Organizacijų Unija šį 
klausimą iškeltų Jungtinėse 
Tautose.

Indijos katalikių globoj
Suvažiavimo metu atstovės 

buvo maloniai ir rūpestingai 
globojamos Indijos katalikių mo
terų, kurių nuoširdumas buvo 
didelis. Atstovių pagerbimui jos

suruošė aukšto lygio Indijos tra
dicinių šokių ir dainų vakarą, 
dalyvaujant žymiem tos srities 
menininkam, ir eilę priėmimų.

PLKOS atstovė B. Venskuvie
nė užmezgė daug gražių ryšių 
su šio krašto katalikėmis veikė
jomis, informuodama apie Lie
tuvą. Buvo ir tokių, kuriom 
mūsų kraštas mažai pažįstamas,

tad su dideliu įdomumu apie jį 
teiravosi. Jas žavėjo ir PLKOS 
atstovės lietuviški tautiniai dra
bužiai, taip skirtingi nuo Indi
jos moterų dėvimų “Sari”.

Suvažiavimo metu PLKOS at
stovė B. Venskuvienė įteikė In
dijos Katalikių Moterų Organi
zacijų Centro pirmininkei Syl- 
via Saldhana dovaną — “The 
Living Testament of Faith and 
Courage” (Sibiro lietuvaičių 
maldaknygė anglų kalba). Toji 
knyga įteikta ir Rev. D. Amalor- 
pavadas — Tautinio Biblijos ir 
Liturgijos Centro direktoriui, 
kur vyko suvažiavimas.

-o-
Indijos spauda tinkamai ap

rašė pasaulinį katalikių moterų 
suvažiavimą Bangalore, išspaus
dindama jo nuotraukas ir pasi
kalbėjimus su kai kuriomis de
legatėmis. PLKOS atstovė turė
jo interview su The Indian Ex- 
press, vienu iš didžiausių kraš
to laikraščių. Tad Lietuvos var
das nuskambėjo ir šioj pasau
lio daly.

Pasibaigus pasauliniam katali
kių moterų organizacijų atstovių 
suvažiavimui, jo dalyvės dar lan
kėsi kitose Indijos vietovėse, 
kad susipažintų su krašto gyve
nimu ir Indijos katalikių orga
nizacijų veikla.

(PLKOS Informacija)

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

®PACKAGE EXPRESS & TRA VĖL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEVV YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryti, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St....................................
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street ..............................
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ............................
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ...........
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .......................
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ................
Chicago, III. 60629 — 2608 VVest 69 Street ....................
Chicago, III. 60609 — 1855 VVest 47 Street .....................
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd..........................
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ..........
Lakewood, N.J. 08701 — 234 Second St............................
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ........
Forest Hills, N.Y. 11375 — 69-40 Fleet St........................
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .......
New York 3, 'N.Y. — 78 Second Avenue ..........................
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St.....................................
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St....................
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hvvy. 
Rahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue ........ .................
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė......................
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ....................
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street .................
'HerkimerjN.Y. McKennan Rd................................................

673-8220 
435-1654 
342-4240 
633-0090 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 

.. (216) 845-6078 

........... 365-6780 

............ 363-0494 

........... 365-6740 
(212) 268-1594 

...... .......385-6550 

.......... 674-1540 

........... 475-7430 
215 VVA 5-8878 
...... 602-942-8770 
........... 381-8800 
.... 301-589-4464 
............. 257-6320 
............ 475-9746 
.... 315-866-3939
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1979 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ IR RYTŲ EUROPĄ
VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:

• ISVykimas iš Bostono, New Yorko ir. Chicagos 
via Lufthansa, North^est Orient ir SAS

• Vienos dienos ekskursija į Kauną, pusė dienos 
Trakuose

• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės

• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna
vimai

• Iš kitų miestų galima jungtis su papildomu mo
kesčiu

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

Worcester, Mass.

Miami, Fla.

Atstovai:

- B. Sviklienė 
(617) - 798-2868

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.
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PALAIDOTAS KAZYS ŠKIRPA

Kazys Škirpa, diplomatas, ge
neralinio štabo pulkininkas, pir
masis kūrėjas savanoris, sukili
mo prieš sovietų okupaciją orga
nizatorius, 1941 m. Laikinosios 
vyriausybės ministeris pir
mininkas, rugpiūčio 18 mirė 
VVashingtone.

Atsisveikinimas su velioniu 
įvyko rugpiūčio 21 Robert Wil- 
helm šermeninėj. Tėv. dr. T. 
Žiūraičiui, OP, sukalbėjus mal
das, jautrius atsisveikinimo žo
džius tarė Lietuvos atstovas 
Washingtone dr. S. A. Bačkis 
— Lietuvos diplomatinės tarny
bos vardu, dr. A. Damušis iš 
Detroito — Laikinosios vyriau
sybės vardu, Vliko vicepirmi
ninkas dr. K. Jurgėla — Vliko 
vardu, Algis Gureckas — PLB 
vardu, J. Audėnas iš New Yor
ko — Lietuvos valstiečių liau
dininkų vardu, A. Radžius — 
JAV LB vardu, LB VVashingto- 
no apylinkės atstovas, P. Laba
nauskas — karininkų vardu.

Pagerbdami velionį, atsisvei
kinimo dalyviai Tautos Fondui 
paaukojo 435 dol.

Visi kalbėtojai savais žodžiais
K. Škirpą vertino kaip didelį 
valstybininką patriotą, labai ge
rai kovose ir karinėse organiza
cijose pasižymėjusį karininką 
sukilimo organizatorių, tvirto 
charakterio, kietos valios ir gry
nos sąžinės vyrą. Vilniuj, vos 
tik pradėjus veikti atsikurian
čios Lietuvos vyriausybei (1919 
sausio 1), Škirpa buvo pirmasis, 
daugiau kaip šimtui metų pra
ėjus, Gedimino kalne savo ran-

CAMBRIDGE, MASS.
Seselės auksinė sukaktis

Cambridge Nekalto Prasidėji
mo lietuvių parapijoj rugpiūčio 
26 buvo švenčiama kazimierie- 
tės seselės M. Emmos, SSC, 
auksinio jubiliejaus sukaktis.

Seselė Emma yra gimusi Cam
bridge, čia lankė mokyklą, da
lyvavo Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos sodalicijoj ir bendrai bu
vo veikli savo parapijos narė. 
Tad nenuostabu, kad jos su
kaktis buvo švenčiama Cam
bridge, kur netoli gyvena jos se
suo ir kiti giminės.

Mišias 3 vai. popiet koncele- 
bravo kun. W. Tokus, MM, kun. 
A. Janiūnas, kun. S. Saulėnas, 
kun. A. Abračinskas, kun. A. Bal- 
trašiūnas, kun. D. McLaughlin,

A.A. 
DR. VYTAUTUI SLAVINSKUI

staiga mirus, jo žmonai Marijai ir visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime.

Bronius ir Bronė Oniūnai

Juno Beach, Fla.

BROLIUI VYTAUTUI DILBAI,

jo mylimai motinai mirus, skausmo valandoje reiškiame 
nuoširdžią skautišką užuojautą ir kartu liūdime.

Romas Pakalnis 
Mykolas Banevičius 
Stepas Zabulis

A.A.

DR. VYTAUTUI SLAVINSKUI

mirus, jo žmonai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Amerikos Lietuvių Gydytojų Dr-jos 
Neto Yorko skyrius

komis iškėlęs Lietuvos vėliavą.
Rugpiūčio 22 domininkonų 

vienuolių bažnyčioj Tėv. dr. T. 
Žiūraitis aukojo mišias, po ku
rių velionis buvo palaidotas 
Cedar Hill kapinėse.

-o-
Ta pačia proga aplankiau ir 

neseniai iš New Yorko į Wash-

PUTNAM, CONN.
Auksinis seselės Janinos 

jubiliejus
Seselė Janina — Veronika Ste

fanija Bainaravičiūtė paminėjo 
50-metį savo vienuolinio gyve
nimo rugpiūčio 15.

Ji yra gimusi kaime tarp Seiri
jų ir Alytaus. Tėvas mirė jai dar 
jaunutei esant ir paliko našle 
jos motiną su 8 vaikais. Neleng
vas buvo gyvenimas. 1927ji įsto
jo vienuolynan Marijampolėj. 
Daugiausiai gyveno ir dirbo Ma
rijampolėj ir Telšiuose.

Karo metais Vokietijoj gyveno 
daugely vietų. Kanadoj gyveno 
ir dirbo Toronte, vaikų daržely 
penkerius metus su viršum. Po 
to atvyko į Putnamą. Seselė Ja
nina jokios ypatingos specialy
bės neįsigijo, bet išmoko taisyti, 
tvarkyti ir įrišti knygas, ir tuo 
jos talentu vienuolyno spaustuvė 
naudojasi.

Jubiliejinė šventė pradėta mi- 
šiomis vienuolyno koplyčioj, ku
rias aukojo kapelionas prof. kun.

MM, kun. J. McLaughlin ir kun. 
A. Miciūnas, MIC. Pamokslą pa
sakė žymus pamokslininkas kun.
J. Manton, CSSR. Ceremonijų 
meisteriu buvo kun. J. Naudžiū
nas.

Vargonais grojo brolis Leo- 
nard, solo giedojo seserys bene
diktinės Mariam ir Mary Fran- 
ces ir F. Zinkevich.

Mišios, pamokslas ir cere
monijos vyko anglų kalba.

Po iškilmių buvo priėmimas 
parapijos salėj, kur buvo galima 
pasikalbėti su solenizante ir ki
tais svečiais. Jų buvo gausiai su
sirinkę iš įvairių Amerikos vie
tovių.

Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos klebonu yra kun. Si
meonas Saulėnas. Jo asistentu 
yra kun. Jonas Klimas.

E.V. 

ingtoną perkeltą Vliko ir Eltos 
biurą. Vieta gera, būstinė erdvi 
ir šviesi, užima pustrečio kam
bario. Radau dirbančius: Vliko 
vicepirmininką dr. K. Jurgėlą, 
reikalų vedėją Mariją Noreikie- 
nę ir sekretorę-vertėją Viktori
ją Čečetienę. Netrukus atvyk
sianti iš Chicagos Ofelija Barš- 
ketytė, kuri 1978 vasarą kaip stu
dentė dirbo Vliko įstaigoj Nevv 
Yorke.

J.A.

S. Yla. Mišių metu seselė Jani
na atnaujino savo vienuolinius į- 
žadus. Dalyvavo apie 30 sese
lių, vietos lietuviai ir svečiai.

Po pamaldų visi bendrai pa
pietavo ir palinkėjo seselei Ja
ninai geros sveikatos, Aukščiau
siojo palaimos ir našaus darbo.

A. a. L. Vedecko atminimas

Rugpiūčio 8 Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno kapi
nėse pašventintas paminklas ant
a.a. Leono Vedecko kapo. Velio
nio giminės: duktė su vyru ir 
vaikais, dr. J. ir B. Balčiūnai, 
šių sūnus su žmona, soliste Vio
leta Balčiūniene, prof. ir p. Ma- 
saičiai, p.p. Skėriai, keletas se
selių ir būrelis vietos lietuvių 
dalyvavo mišiose vienuolyno 
koplyčioj, o po jų pašventinime. 
Visas apeigas atliko prel. V. Bal
čiūnas. Visi dalyviai buvo pa
kviesti pietum P.P. Skėrių na
muose.

Tuo prisimintas praėjusį rude
nį amžinybėn iškeliavęs Leonas,

DĖMESYS BALTŲ DRAMAI
Rugpiūčio 17 Estų Namuose 

New Yorke įvyko Baltia (Baltų 
Meno Draugijos) suruošta pa
skaita. Latvių profesorius dr. Al- 
freds Straumanis pristatė dvi sa
vo redaguotas knygas apie baltų 
teatrą.

Dr. Straumanis įsigijo daktaro 
laipsnį dramos srity Camegie 
Institute of Technology ir nuo 
1973 dėsto dramą kaip pagelbi- 
nis profesorius Southern Illinois 
University. Jis jau senai yra dir
bęs šioj sryty su latviais ir yra iš
vertęs latviškų dramos veikalų 
į anglų kalbą. Kai kurie buvo pa
statyti teatruose New Paltz, N. Y., 
Pittsburgh, Pa., ir net New Yor
ko avangardo teatre, Cafė la Ma
ma (estų Rummo “Cinderella 
Game”).

Dr. Straumanis seka atidžiai 
dramos tendencijas ir labai akty
viai propaguoja baltų dramatur
giją. Prieš keletą metų jis krei
pėsi į naujai sukurtą Ethnic He- 
ritage Studies organizaciją, re
miamą U.S. Office of Educa- 
tion. Iš daugiau negu 1000 pro
jektuotų darbų buvo išrinkti 42. 
Vienas iš tų buvo dr. Strau- 
manio projektas išleisti dramos 
antologiją. Jis gavo tam tikslui 

* $19,000. 1977 išėjo “Confronta- 
tions with Tyranny,” rinkinys 
šešių baltų dramų anglų kalba. 
Trys dramos buvo parašytos Ta
rybų Sąjungoj ir trys tremty. 
Yra ir du lietuviški veikalai —. 
Algio Landsbergio “Penki stul
pai turgaus aikštėje,” ir Anta
no Škėmos “Pabudimas”.

Įsteigęs universitete baltų 
dramos kursus, dr. Straumanis 
jau ir yra pastatęs šešis veika
lus. Iš lietuvių buvo pastaty
ta Škėmos “Ataraxia” ir Lands
bergio “Penki stulpai turgaus 
aikštėje.” Dr. Straumanis dir
ba su studentais ne tik dramos 
veikaluose, bet ir padeda jiem 
tobulint savo gimtąją arba tė
vų kalbą. Jau nemažai studen
tų yra baigę rašomuosius darbus 
apie baltų dramą ir įsigiję ma
gistro laipsnius šioj srity.

Šiame pirmam projektui pasi
sekus, dr. Straumanis vėl nu
tarė kreiptis į Amerikos valdžią 
ir prašyti lėšų dėl antro leidi
nio ir tęsimo, programos uni
versitete. Šį kartą jam buvo į- 
teikta $72,000 iš National En- 
dowment for the Humanities. 
1979 buvo išleista “The Gol- 
den Steed”—septyni baltų dra
mos veikalai. Šiame leidinyje 
yra du tarybinių lietuvių autorių 
veikalai — Kazio Sajaus “De- 

' vynbėdžiai” ir Kazio Borutos 
“Baltaragio malūnas.”

Minkų radijo piknike iš k. Karen Andrūnas iš So. Easton, 
šių metų iškilioji lietuVaitė Nijolė Ivanauskaitė iš Matta- 
pan ir praeitų metų laimėtoja Jeanne Dawber.

nuolat gyvenęs Worc ester, 
Mass. Velionis buvo sulaukęs 
82 m. amžiaus. Lietuvoj buvo 
karininkas. Tėvynę paliko 1944. 
Amerikoj apsigyveno Worc es
tery ir dirbo fabrike iki/pensi
jos.

Velionis labai mėgo bites ir 
gėles. Už gėlynus miesto 
valdyba apdovanojo jį net meda
liu, kuriuo jis turėjo pagrindo di
džiuotis. Jis dalyvavo visuome
niniame gyvenime, bet aukštų 
pareigų nėjo, buvo malonus ir 
daugelį pavaišindavo bičių 
medumi.

J.Kr.

Dr. Straumanio tikslas yra iš
leisti 10 knygų šioj krypty. Da
bartinis jo projektuojamas lei
dinys bus bibliografija visų lie
tuvių, latvių ir estų dramos vei
kalų, kurie buvo atspausdinti 
arba pastatyti Europoj arba trem
ty, grįžtant net ligi pradžios de
vyniolikto šimtmečio. Jis prašo 
visų, kurie turi senų arba naujų 
dramos veikalų, jam pranešti 
davinius dėl bibliografijos leidi
nio.

Dr. Straumanis yra labai veik
lus, pasišventęs baltų teatrui ir 
iškėlimui mūsų dramos veikalų 
Amerikos publikoj. Mes esame 
etninė mažuma ir, pagal šio kraš
to nuostatus, turim teisę į viešą 
pasirodymą. Jeigu yra statomos 
negrų ir žydų dramos tai kodėl 
ne baltų? Dramos veikaluose at
sispindi ne tiktai gyvenimas, bet 
ir tautinė kultūra. Bal
tai yra sukūrę vertingų veika
lų ir mum trūksta tiktai pasau
linio dėmesio. Iki šiol lietuvių 
ir bendrai baltų drama ameri
kiečių tarpe neturėjo jokio rim
tesnio pripažinimo. Svarbu būtų 
pagaliau su mūsų dramos vei
kalais išeiti į platesnę viešumą. 
Tą atsiekti nebus lengva, bet, tu
rint tokį įsigilinusį veikėją kaip 
dr. Alfreds Straumanis, reikia 
juo pasitikėti ir jo pastangas 
įvertinti ir remti. Norint įsigyti 
dr. Straumanio redaguotas kny
gas “Confrontations With Tyran
ny” arba “The Golden Steed”, 
galima kreiptis į Waveland 
Press, Ine., P.O. Box 400, Pro- 
spect Heights, Illinois 60070. 
Knygų kaina po $15.

Dr. Giedrė Kumpikaitė

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

J. Gliaudą, Perlojos respubli
ka. Premijuotas romanas. 7 dol.

A. Baronas, Laivai ir uostai. 
Romanas. 7 dol.

A. Baronas Šilko tinklai. Pa
sakojimai. 4.50 dol.

K. Jūra, Monsinjoras Z. Igna
tavičius. 10 dol.

Azorin, Pirmasis stebuklas, 
vertė P. Gaučys, 5 dol.

T. Venclova, 98 eilėraščiai. 
6 dol.

V. Bogutaitė, Lietus ir laikas. 
Eilės. 2 dol.

Pers iuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos, suvenyrai ir lietuviškos 
muzikos plokštelės gaunama 
Daibininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn,
N.Y. 11207.

Minkų padėka

Romuvos Parke, Brocktone, 
rugpiūčio 12 įvyko Naujosios 
Anglijos seniausios radijo pro
gramos 45 metų sukaktuvinė 
gegužinė. Iškiliąja lietuvaite bu
vo išrinkta Nijolė Ivanauskaitė, 
Nijolės ir Adolfo Ivanauskų iš 
Mattapan dukra, o antroji — Ka
ren Andrūnas iš So. Boston. Šo
kių konkurso laimėtojai buvo 
išvardinti pereitame Darbininko 
numery. Dovanas laimėjo:
1. Paul Schmidt iš No. Eas
ton, 2. Longinas Švelnis iš Need- 
ham, 3. A. Bartašiūnas iš So. 
Boston, 4. Birutė Šakėnienė iš 
Dorchesterio, 5. Danutė Venc
kus iš Arlington, 6. Vladas No
reika iš So. Bostono, 7. Sofija 
Šidlauskienė iš Roslindale. Į- 
ėjimo dovanas laimėjo: 1. Nr. 
481801, 2. Lena Yanulis iš Hyde 
Park, 3. Nr. 481835, 4. Nr. 
481848. Dėkojame etnografi
niam ansambliui, vadovauja
mam Gitos Kupčinskienės, Lie
tuvių tautinių šokių sambūriui, 
vadovaujamam Ivaškų, iškilio
sios lietuvaitės ir šokių varžy
bų vertintojam Onai Ivaškienei, 
Danieliui Averkai, Henrikui Če
pui ir Juozui Renteliui už jų 
pagalbą. Dėkojame prekybinin
kam už jų suaukotas dovanas 
laimėjimam, taip pat kongres- 
manui Joe Moakley ir Bostono 
miesto burmistrui Kevin H. 
White už puikią statulą iškilia-, 
jai lietuvaitei, Stephen Michael 
Cidlevich iš Dorchesterio, kan
didatui į Bostono miesto tarybą, 
už dovanas šokių varžybų lai
mėtojam. Dėkojam visom šeimi
ninkėm, kurios paruošė ir atve
žė į pikniką visokių skanumy
nų. Dėkojam šeimininkei Moni
kai Plevokienei, šeimininkui 
Vytautui Jurgėlai ir visiem, kurie 
dirbo piknike, taip pat visiem, 

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Trans-Aflanfic Travel Service, Ine.
393 West Broadway, P. O. Box 116

South Boston, Ma 02127, Tel. (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
į LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZI0NAS.
» Prtces are based on double oecupancy and are subject to
• changes and/or Government approval.

‘Aipber Hdidays” 
1979 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO IR NEVV YORKO

PAPILDOMA GRUPĖ SU NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖMIS VILNIUJE— 
išvyksta GRUODŽIO 26 ir grįžta SAUSIO 4,1980 — kaina tik $821.00 

Taip pat dar yra vietų Šiose grupėse: 
SPALIO 10 — $829.00 (vienos savaitės) 
GRUODŽIO 19 — $1045.00 (dviejų savaičių)

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

Mfc'MBER

kurie pirko ir pardavinėjo lai
mėjimo bilietus. Specialiai dė
kojam visiem atsilankiusiem 
piknike tokią baisiai lietingą 
dieną.

Steponas ir Valentina Minkai

4 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 VVorcesterio.

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.

Bostono lituanistinės mokyk
los metinis banketas įvyks spalio 
20 So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėj.

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.

LYSVĖS VARPAS Sekmadieniais 
11:30-12:00 vai. 1430 banga Ii WWEL 
12:10-1:00 vai. 1460 banga Ii 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.

Lietuvių pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne veikia nuo 1951 
metų, šiemet jau yra 28 metai. 
Per tą laiką kiek ji atspausdino 
lietuviškų knygų, žurnalų. Ji pa
laikė ir pratęsė mūsų lietuvybę. 
Tad jei turi spaudos darbų, 
kreipkis į šią lietuvių pranciš
konų spaustuvę Brooklyne. Ad
resas: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Telefonas 
— 212 827-1350.
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DARBININKAS
NEW

YORKE*
Tautos šventės minėjimas Ap

reiškimo parapijoj Brooklyne 
įvyks rugsėjo 9, sekmadienį. 
Koncelebracinių mišių Inetu pa
mokslą pasakys kun. Kazimie
ras Pugevičius. Po sumos bus 
akademija su menine programa. 
Be to, tą dieną bus daroma spe
ciali rinkliava Lietuvių Katalikų 
Religinei Šalpai, kuri įvairiais 
būdais padeda kenčiančiai Lie
tuvos Bažnyčiai.

LB VVoodhaveno apylinkės 
valdyba primena visiem šios 
apylinkės lietuviam, kad rugsė
jis yra Lietuvių Bendruomenės 
mėnuo. Kiekvieno lietuvio pa
reiga sumokėti solidarumo mo
kestį, nelaukiant atskiro para
ginimo. Šis mokestis yra toks: 
dirbančiai šeimai — 5 dol., dir
bančiam nevedusiam — 3 dol., 
pensininkui — 1 dol. Prašoma 
pridėti auką LB kultūrinei veik
lai paremti, užsiprenumeruokite 
“Pasaulio Lietuvį”, mėnesinį 
žurnalą, kurio kaina metam 6 
dol. Čekius siųsti LB Woodha- 
veno apylinkės išdininkui Vla
dui Jasinskui, 85-75 87th Street, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Dr. Pranas Bagdas, N.Y. Lie
tuvių Gydytoj .£ Dauguos pirmi
ninkas, dalyvavo Pasaulio Lie
tuvių Gydytojų 12-tame suvažia
vime, kuris buvo Darbo dienos 
savaitgalį Toronte.

Irena Naudžiūnaitė-Joerg, ra
šytoja, r' sėjo 3 iš Austrijos at
skrido į New Yorką. Ji gyvena 
Wennso miestelyje Tirolyje. Yra 
parašiusi šias knygas: Taika 
ateina į slėnį ir Laisvės ieško
tojai. Abi knygas išleido Ni
dos leidykla Londone. Žada ap
lankyti Kanadą ir kitas vieto
ves.

Simas Kudirka buvo parody
tas televizijos 5 kanale rugpiū
čio 27, pirmadienį, 10 vai. žinio
se. Jis buvo parodytas ryšiumi 
su sovietų balerinos Liudmila 
Vlasova išleidimu grįžti į Mask
vą. Stoties reporteris padarė su 
juo pasikalbėjimą. Simo Kudir
kos vertinimas buvo neigiamas, 
kad ji išvyko ne savo noru ir 
kad jos išleisti nereikėjo.

Perkūno choro pirmininkas 
Lionginas Drangauskas praneša, 
kad choras po vasaros atostogų 
darbą pradeda rugsėjo 14, 
penktadienį, 7:30 v.v. Kultūros 
Židinyje. Į chorą įstojo naujij 
narių, keletas sugrįžo, kurie dėl 
įvairių aplinkybių buvo pasi
traukę. Choras kviečia įsijungti 
ir kitus vyrus, kurie mėgsta 
dainą.

Skautų stovykla Švyturvs at
siuntė sveikinimus D ,rl tinko
redakcijai. Sveikinim irašė
visi stovyklos vadovai. /ykla
buvo rugpiūčio 18-26 It m,
Mass., amerikiečių skanių sto
vyklavietėj.

Cypress Hills sekcijoj išnuo
mojami gražūs ir erdvūs kamba
riai pirmame aukšte. Juos galima 
užimti tuoj pat. Skambinti telef. 
235-5474 arba AP 7-53 : ;.

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

Lituanistinė Vinco Kudirkos 
šeštadieninė mokykla naujus 
mokslo metus pradeda rugsėjo 
15, šeštadienį, 10 v.r. Šv. Petro ir 
Povilo mokyklos patalpose, Rip- 
ley Place, Elizabeth, N.J. Nauji 
mokiniai kviečiami registruotis 
tą dieną mokykloje arba pas tėvų 
komiteto pirmininką dr. Valenti
ną Šerną, 273 Candlewick Lane, 
Bridgewater, N.J. 08807, tel. 
(201)526-9396.

Į Vasario 16 gimnaziją moky
tis išvyko: Vilija Jurytė, Zenono 
ir Živilės Jūrių duktė; Kristina 
Mačiūnaitė, Jono ir Margaritos 
Mačiūnų duktė; Jonas Reventas, 
Jono ir Eglės Reventų sūnus. 
Išvyko rugpiūčio 30. Iki pat vie
tos palydėjo Jonas Reventas. Ar 
tik nebus iš New Yorko pir
mieji mokiniai, nuvykę mokytis į 
Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje.

Neringos ir Tauro tuntų skau- 
tų-skaučių, paukštyčių, vilkiukų 
pirmosios šio sezono sueigos 
įvyks rugsėjo 15, tuoj po litua
nistinės mokyklos pamokų, Kul
tūros Židinyje. Tolimesnių suei
gų tvarkaraštis bus išsiuntinėtas 
tėvam ir patalpintas “Skautų pa
stogėje”.

Antanas Bajerčius-Bayer, gy
venęs Greenlawn, L.L, N.Y., su
laukęs 62 m. amžiaus, mirė rug
piūčio 25. Nuliūdime liko bro
lis Albertas su šeima. Gedulin
gas mišias už velionį Angelų 
Karalienės lietuvių parapijos 
bažnyčioj koncelebravo kun. Vy
tautas Pikturna, kun. Antanas 
Kardas ir Tėv. dr. Klemensas 
Žalalis, OFM. Velionis palai
dotas Šv. Jono kapinėse. Laido
tuvėmis rūpinosi Garšvos laido
tuvių įstaiga.

Jonas Gomas, Sibiro tremti
nys, mirė Juijonuose, Lietuvoje, 
po ilgos ligos. Palaidotas Vėžai
čių kapinėse. Jis buvo artimas 
giminaitis Karmazinų ir Visoc
kiu, gyvenančių New Yorke. Už 
jo vėlę mišios bus aukojamos 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje rugsėjo 22 d. 10 v.r.

Sietynas, lietuviam pensi
ninkam skirtas žurnalas, su lie
pos mėn. data — pirmasis nu
meris, pasiekė ir Darbininko 
redakciją. Nedidelio formato 
žurnaliukas turi 38 puslapius, 
leidžiamas Hamiltono Pensinin
kų klubo. Redaguoja P. Enskai- 
tis. Adresas: P.O. Box 1046, 
Hamilton, Ont. L8N 3R4, Ca- 
nada.

Jono Karvelio, buvusio didžio
jo prekybininko, lietuviškų kny
gų, gaidų ir plokštelių leidėjo, 
Atsiminimai 1905-1975 m. greitu 
laiku pasieks platintojus. Knyga 
apie 500 puslapių, kaina apie 
15 dol. Užsakymus siųsti: J. Kar
velis, 9141 Carlyle Avė., Surf- 
side, Fla. 33154.

Išnuomojamas 6 kambarių bu
tas Woodhavene. Arti prie susi
siekimo. Pageidaujami suaugę. 
Skambinti po 6 vai. vak. telef. 
849-0629.

MAIRONIO 

LITUANISTINĖJE

MOKYKLOJE

Mokslo metai prasideda rug
sėjo 8, šeštadienį, 9 v.r. įprasti
nėje vietoje. Mokykla veikia 
amerikiečių Holy Child Jesus 
parapinės mokyklos patalpose, 
111 St. ir 86 Avė., Richmond 
Hill, N.Y.

Visi tėvai kviečiami ateiti į 
pirmą pamoką ir aplankyti tuos 
skyrius, kur mokosi jų vaikai, 
kad galėtų klasės mokytojai 
bendrai pasikalbėti.

Mokslo metų atidarymo pa
maldų mokykloje nebus. Jos nu
keliamos į rugsėjo 16, sekma
dienį, 12 vai. Pamaldos tada bus 
Kultūros Židinyje.

Mokykloje veikia: vaikų dar
želis, pagelbinės klasės tiems, 
kurie nemoka lietuviškai, ir aš- 
tuoni skyriai.

Devintas skyrius šiemet veiks, 
jei atsiras bent keli mokiniai. 
Kviečiami visi, kurie praeitais 
metais baigė aštuonius skyrius. 
Pasinaudokite proga, pratęskite 
lituanistinį išsilavinimą.

Mokytojų taryba posėdžiavo 
rugpiūčio 29 Kultūros Židiny. 
Aptarti mokyklos einamieji rei
kalai ir mokslo metų pradžia.

Mokyklos vedėja Aldona Ma-

KENNEBUNKPORT, MAINE

Kamerinės muzikos rečitalis

Lietuvių pranciškonų vasar
vietė yra tapusi aukšto kultū
rinio lygio vietove. Puikioj va
sarvietės salėj skamba ne tik vo
kaliniai, bet ir instrumentaliniai 
koncertai.

Vienas iš jų įvyko rugpiūčio 
12. Izidorius ir Vytenis Vasy- 
liūnai davė sonatų vakarą su į- 
domia ir gražia programa. Lud- 
wig van Beethoven Sonata D- 
dur op. 12 skambėjo didingai, 
smuiko ir fortepijono garsais už
pildydama didelę salę. Grei
tas žaismingas Allegro, lėtas 
liūdnas Andante ir pabaigai 
Rondo buvo maloniai klausyto
jų sutikti.

Aktorius Juozas Palu
binskas Rudolfo vaidmenyje 
1939 metais “Paduos Tiro
nas” veikale. Aktorius rug
sėjo 15 atvyksta į Kultūros 
Židinį ir čia atliks programą 
birutiečių rengiamame va
kare.

rijošienė su šeima vis dar tebė
ra Šveicarijoje. Numato sugrįžti 
prieš Kalėdas. Jos pareigas eina 
mokytoja Elena Ruzgienė.

30 metų mokyklos sukaktis 
numatoma paminėti vėlų ru
denį. Minėjimą rengs mokyklos 
tėvų komitetas, pasitaikinęs mo
kytojus.

Gintas Žemaitaitis dabar pir
mininkauja tėvų komitetui.

Mokyklos vakaras-koncertas 
rengiamas Kultūros Židinyje 
lapkričio 17.

A. a. dr. Vytauto Slavinsko at
minimui Kultūros Židiniui au
kojo: 1000 dol. — Juozas Mi
lukas; po 100 dol. — J.A. Ka
zickai, T.A. Savickų šeima; 50 
dol. — Janina ir Antanas Snieš- 
kai; 35 dol. — A.E. Matulai
čiai; po 30 dol. — Vytautas Da
mijonaitis, Halina Montvilienė; 
po 25 dol. — K.E. Valiūnai, 
Br. Br. Oniūnai, B.J. Kizlauskai, 
Irena ir Stasys Giedrikiai, A.Š. 
Dimai, Tadas ir Pajauta Tallat- 
Kelpšai, M. Shalins; po 20 dol.— 
Danutė ir Stasys Biručiai, V..L. 
Milukai, Mara ir Vytautas Vy
gantai, A. Bražinskas; 15 dol. — 
Vita ir Vidmantas Matusaičiai. 
.Velionio žmonai ir artimiesiem 
reiškiame nuoširdžią užuojautą, 
o aukotojam lietuvišką ačiū. Kul
tūros Židinio administracija.

Skaityk ir platink Darbininką!

Johannes Brahms Sonata A- 
dur op. 100 perkėlė klausyto
jus į romantinę epochą.

Didžiausio entuziazmo sulau
kė Kazimiero Viktoro Banaičio 
Sonata D-moll, sukurta 1935. 
Liaudies motyvai, liaudies 
ritmas ir autentiška lietuviška 
nuotaika kalbėjo į klausytojų 
širdis. Banaitis nenubluko prieš 
Brahmsą.

Elena Vasyliūnienė davė žo
dinę programos apybraižą, ypač 
sustodama ties K.V. Banaičio 
kūryba. Po koncerto nuoširdų 
žodį tarė Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM.

SJ.

Čapkauskienės-Cibo 
koncertas

Mūsų iškilioji solistė Gina 
Capkauskienė ir jos akompania
torius Saulius Cibas savo kon
certu užbaigė įdomią Ateitinin
kų sendraugių stovyklą lietuvių 
pranciškonų vasarvietėj rugpiū
čio 18 vakarą.

Solistė atliko dvylika kūrinių, 
iš kurių du buvo pridėti bi- 
sui. Saulius Cibas atliko tris kū
rinius.

Sol. Gina Capkauskienė turi 
didelį, skambų koloratūrinio 
soprano balsą, kurį lengvai val
do, ypač kolaratūrinėse figūrose. 
Tai klausytojam padaro puikų 
įspūdį, ir visi mielai klausosi 
jos programų. Šį kartą programoj 
buvo H. Purcell trys dainos, 
Donizetti dvi arijos, Budriūno ir 
Jakubėno dainos, Puccini arijos 
ir J. Strauso kūrinys.

Saulius Cibas turi gerą tech
niką, jaučia muzikinę frazę ir 
skambina su tinkamu lengvumu. 
Jis paskambino M. Ravel, J. 
Brahms ir F. Chopin kūrinius.

E.V.

MIRĖ DR.
VYTAUTAS 

SLAVINSKAS
Rugpiūčio 30 dr. Vytautas 

Slavinskas priešpiet vežė į lėk
tuvą savo giminaitę dr. Miro- 
naitę, kuri skrido į Chicagą. 
Pakelyje sustojo įpilti benzino, 
ir ten dr. Vytautą Slavinską iš
tiko širdies priepuolis. Buvo su
teikta pagalba, greitai nuvežtas 
ambulansu į ligoninę, bet jau 
niekas jo nebeatgaivino.

Velionis buvo pašarvotas M. 
Shalins šermeninėje, atsisvei
kinimas buvo rugpiūčio 31 vaka
re. Palaidotas rugsėjo 1 iš Mas- 
petho lietuvių bažnyčios Cy
press Hills kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1911 lap
kričio 28 Kvietkuose. Aušros 
berniukų gimnaziją baigė 1932, 
tarnavo karo mokykloje 1932- 
33 ir ją baigė artilerijos leite
nanto laipsniu. 1933 rudenį į- 
stojo į Vytauto Didžiojo Uni
versitetą, studijavo mediciną. 
Kursą išklausė 1939, gydytojo 
diplomą gavo 1940.

1941-1944 buvo Raudono Kry
žiaus (vėliau Savitarpinės pa
galbos) ligoninės chirurgijos 
skyriaus asistentas pas prof. V. 
Kanauką. Išvykęs į Vokietiją, 
pusę metų dirbo Breslavo mies
to ligoninėje chirurgu. Atsidūrė 
Bavarijoje, 1945-46 buvo Uffen- 
heimo apskrities ligoninės ve
dėju ir chirurgu, 1947-48 UNR- 
RA’os tarnautoju, buvo Boblin- 
gene lenkų stovyklos gydytoju.

Į Ameriką atvyko 1948. Mon- 
ticello, N.Y., mieste įsikūrė 
1954, ten vertėsi privačia gydy
tojo praktika, su partneriu turėjo 
ligoninę, kurioje dirbo visa eilė 

Danutė ir Andris Rankiai, susituokę Buffalo., N.Y. Danutė, 
prof. dr. A. ir A. Musteikių dukra, baigusi kolegija. Buf
falo, N.Y., O. Andris, baigęs kojegiją Portlande, Oregon, 
susitiko ir susipažino būdami “Peace Corps” savanoriais 
Ekvadore, P. Amerikoj. Į JAV grįžo sužadėtiniais. Jauna
vedžiai apsigyveno Portland, Oregon. Nuotr. v. Maželio

lietuvių. Buvo gydytojų korpora
cijos Fraternitap Lithuanica na
rys. Į korporaciją įstojo 1933.

Velionis buvo didelis meno 
mėgėjas, Mėgo tapybą ir muzi
ką. Jo dėdė buvo dail. Petras 
Kalpokas.

Liko jo žmona. Marija Januly- 
tė-Slavinskienė, kuri yra gailes
tingoji sesuo ir daug padėjo 
jų privačioje ligoninėje. Liko 
taip pat Chicagoje dvi pussese
rės — Ona Mironaitė ir Stefani
ja Grybauskienė.

A. a. dr. Vytauto Slavinsko at
minimui Tautos Fondui aukojo: 
25 dol. — Regina Kudžmie- 
nė ir Ingelevičiai, po 20 dol. — 
A.M. Varnai, K.G. Siliūnai. 
Nuoširdus ačiū.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM

IŠMOKTI

Introduction to Modem 
Lithuanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas, pa
veiksluotas — 6 dol.

Persiuntimas 50 c. Graži dova
na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis. Darbininkas, 
341 Highland Blvd. Brooklyn,
N.Y. 11207.

Visos šios ir kitos lietuviškos 
knygos bei lietuviškos plokšte
lės gaunamos Darbininko admi
nistracijoj: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

RUGSĖJO 9
11 vai. — koncelebruotos mišios Apreiškimo parapijos 

bažnyčioje. Pamokslą sako kun. K. Pugevičius.
Tuoj po sumos parapijos salėje —

AKADEMIJA

Paskaitą skaito rašytojas Pranas Naujokaitis. 
Po paskaitos — meninė dalis.

Programai pasibaigus, Lj.M Sąjungos 29 kuopos moterys rengia vaišes.
VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI/

L.D.K. Birutės Drauguos 
New Yorko skyrius

rugsėj'o 15, šeštadienį, 7 vai. vak. rengia

VAKARĄ
SU AKTORIUM

JUOZU PALUBINSKU

Po programos svečių pabendravimas, kavutė

Įėjimo auka 3.50 doi.

Rengėjos maloniai kviečia visus atsilankyti

Kviečiame į tradicinę Philadelphijos

LIETUVIŲ NAMŲ DIENĄ ’79
Sekmadienį, rugsėjo 9 d. 
nuo 12 vai. iki sutemos

“Poiankos” parke, 3258 Knights Rd.,
Cornvvells Heights, Pa. (1/4 mylios į šiaurę nuo Street Rd.).

Iš New Yorko: N.J. Turnpike Exlt 5, Rte. 541 VVest, 
Burllngton-Bristol Bridge, Rte. 413 VVest, 1*95 South, 
Street Rd. VVest.

Kultūrinė programa, sportas, muzika, šokiai, lietuviški 
valgiai, spalvotos TV ir kiti laimėjimai. Jei lytų, viskas 
vyks salėje.

L. Namų Valdyba
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