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Valst. sekr. Cyrus R. Vance, 
atsakydamas į JAV senatorių pa
reikštą susirūpinimą dėl Kuboj 
laikomos Sov. S-gos kariuo
menės kautynių brigados, turin
čios iki 3,000 karių su sunkio
siom kautynių priemonėm, pa
reiškė, kad tai kelia rimtą 
JAV vyriausybės susirūpinimą ir 
kad jos buvimas gali paveikti 
tolimesnius JAV santykius su 
Sov. S-ga.

Kai kurie įtakingi JAV sena
toriai pareiškė, kad senatas ne
tvirtins JAV sudarytos su Sov. 
S-ga strateginių ginklų apribo
jimo sutarties, kol. Sov. S- 
ga savo kariuomenės brigadą at
šauks iš Kubos.

Atvykęs į Izraelį Egipto min. 
pirmininkas Anwar el-Sadat su
sitarė su Izraelio min. pirminin
ku Menachem Begin sudaryti 
laikinę karinę pajėgą iš Izrae
lio ir Egipto karių Izraelio pa
sitraukimui iš Sinajaus pusia
salio sekti. JT saugumo tarybos 
tam tikslui sudarytų taikos prie
žiūros dalinių mandatas 
saugumo tarybos nebuvo pratęs
tas dėl galimo Sov. S-gos veto.

JAV baigia susitarti su Tur
kija dėl ten esančių JAV 26 
karinių įrengimų, sekančių Sov. 
S-gos karinius pasiruošimus. 
Turkija siekia už tai gauti iš 
JAV per ateinančius 4 m. 3 
bil. dol. Turkijos kariuomenei 
sumoderninti, o JAV žada tiem 
reikalam kasmet skirti tik po 450 
mil. dol.

Sov. S-ga, nepajėgdama rasti 
politinio sprendimo Afganistane 
nuolat augančiam sukilimui nu
slopinti, yra nusprendusi sukili
mą likviduoti vis didėjančiu ka
riniu įsikišimu. Prieš sukilėlių 
užimtus kaimus ji naudoja pa
degamąsias napalmo bombas, 
tankus ir artileriją, o geresniam 
kariuomenės aprūpinimui ji 
savo žinion perėmė prie Kabul 
sostinės esantį aerodromą, kur 
nuolat nusileidžia sovietų tieki
mo lėktuvai.

Irano revoliucinei gvardijai ir 
kariuomenei pavyko palaužti 
kurdų sukilimą ir Mehabad 
mieste. Sukilėliai pasitraukė 
į kalnus ir žada priešintis ir to
liau.

Libijos prezidento pik, 
Muammar el-Qaddafi paraginti 
užsienio universitetuose besi
moką studentai užėmė Libijos 
ambasadas VVashingtone, Romoj, 
Atėnuos, Bonnoj, Madride ir 
Maltoj ir pavertė jas “liaudies 
biurais”. Esą ambasadose buvo 
užsilikusių buv. karaliaus Idris 
šalininkų, kurie buvę išlaidus ir 
lengvai paperkami.

Kubos sostinėj vykstančioj jo
kiem blokam nepriklausančių 
valstybių konferencijoj vyksta 
aštri kova tarp Sov. S-gos šali
ninkų, kuriem vadovauja Kubos 
prez. Fidel Castro, ir neutralių
jų bloko, vadovaujamo Jugosla
vijos prez. Tito. Castro savo 
kalboj aštriai puolė JAV, jas kal
tindamas už visas pasaulio blo
gybes.

Pakistano prez. Muhammad 
Zia ul-Hag pareiškė, kad 
Pakistanas, nepaisydamas kai 
kurių vakarų valstybių nuomo
nių, ir toliau vykdys branduoli
nės programos darbus.

Lankydamasis Kinijoj JAV 
viceprez. Walter Mondale iškil
mingai atidarė Kantono mieste 
pirmąjį JAV konsulatą ir pasi
rašė su Kinija kultūrinio bend
radarbiavimo sutartį.

Uraganas David nusiaubė Ka
ribų jūros Dominikos salą, Do
mininkonų respubliką, sugriau
damas ištisus miestus ir užmuš
damas per 1,000 žmonių. Tas pat 
susilpnėjęs uraganas palietė 
rytinį JAV pakraštį ir padarė 
daug medžiaginių nuostolių.

Kauno Prisikėlimo parapijos 
vikaras kun. Juozas Indriūnas 
1979 sausio 14 savo pamoksle 
iškėlė eilę faktų, kad aukštų
jų mokyklų kai kurie amoralūs 
dėstytojai prievarta tvirkina stu
dentes ir tokiu būdu žaloja 
Lietuvos jaunimą. Studentė, no
rėdama gauti įskaitą, verčiama 
tapti ištvirkėlio dėstytojo auka.

Šiuo metu kovoti prieš parti
niais bilietais apsišarvavusius 
ir valdžios palaikomus diplo
muotus jaunimo moralės duob
kasius nėra jokių kitų priemo
nių, išskyrus viešą žodį, todėl 
kun. Indriūnas ir paminėjo prof. 
T. Šiurkaus, dėstytojo Ž. Da
gio ir kt. pavardes, tikėdama
sis, kad būsiąs užkirstas kelias 
jaunimo luošinimui.

Po pamokslo kaip širšės su
judo Kauno Med. Instituto va
dovai ir KGB. Per Kauno arki
vyskupijos Kuriją buvo parei
kalauta, kad kun. Indriūnas at
šauktų “šmeižtą”, nes būsiąs 
patrauktas baudžiamojon atsako
mybėn. Kunigas nenusigando

1939 rugsėjo 10 į lietuvių dieną pasaulinėje parodoje New Yorke atvyksta Lietuvos, 
įgaliotas ministeris Povilas Žadeikis. Pro garbės paradą jį palydi karininkai ir Lietu
vos gen. konsulas Jonas Budrys.

LIETUVOS PROBLEMOS JAV KONGRESE
Pavergtųjų Tautų savaitės 

proga JAV kongrese liepos mė
nesį buvo pasisakyta ir Lietuvos 
klausimu. Kalbėjusieji akcen
tavo dvi temas: Stalino-Hitlerio 
paktą ir politinius kalinius.

“Ar Sovietai dar laiko Molo- 
tovo-Ribbentropo paktą ir jo 
slaptus protokolus tebegaliojan- 
čiais?” klausė kongreso atsto
vas Derwinski. “Pabaltijo trage
dijos pradžia susijo su ta sovie- 
tų-nacių sutartim, visiškai igno
ravusia tautų ir žmogaus teisių 
principus. Europoj negali bū
ti tikros taikos ir pastovumo, 
kol tie principai grubiai pažei
dinėjami ir Pabaltijo bei kitiem 
Rytų Europos žmonėm nelei
džiama pasinaudoti laisvo apsi
sprendimo teise.”

Kongreso atstovas Addabbo 
tvirtino, kad Sovietų “menkos 
pretenzijos į Pabaltijo valstybes 
ir į dalį Lenkijos remiasi seniai 
panaikintu Molotovo-Ribbentro- 
po paktu, sutartim su nacių Rei
chu, kurio pranykimas nuo ant
rojo pasaulinio karo daro tas pre
tenzijas gėdos šaltiniu laisvajam 
pasauliui”.

Congressional Record lei
diny buvo išspausdinta baltų kil
mės amerikiečių jungtinio komi
teto (Joint Baltic American Na
tional Committee) deklaracija 
dėl Hitlerio-Stalino pakto. 

ir savo žodžių neatšaukė. Šiuo 
metu KGB ruošia prieš kun. 
Juozą Indriūną baudžiamąją 
bylą.

Kauno m. tikintieji, pergyven
dami dėl mylimo kunigo liki
mo, pasiuntė įvairioms valdžios 
instancijoms eilę pareiškimų. 
Štai vienas iš jų, pasirašytas 
trijų šimtų tikinčiųjų:

Kauno m. Vykdomojo komiteto 
Pirmininkui

Išgirdę, kad Kauno Medici
nos Instituto vadovai per Kauno 
Kuriją . nori priversti kun. J. 
Indriūną atšaukti taip vadinamą 
“melą” apie mirusio prof. T. 
Šiurkaus mirties aplinkybes, la
bai pasipiktinome. Prof. T. Šiur
kaus mirties aplinkybės kaunie
čiams yra puikiai žinomos. Jū
sų bandymas tokį visuotinai ži
nomą faktą užtušuoti meta di
delį šešėlį Jums ir sukelia liau
dies nepasitikėjimą Jūsų įstai
gomis.

Tokių liūdnai pagarsėjusių 
faktų yra pilnos mūsų aukšto

Kongreso atstovė Millicent 
Fenwick, Helsinkio komisijos 
narė, paminėjo Viktorą Petkų 
ir Balį Gajauską, kaip pavyz
dinius “sąžinės kalinius”: “Jie 
abu praleido daugiau kaip 30 
savo gyvenimo metų kalėjimuo
se .. . už tai, kad skelbė ne
priklausomybės idėją ir reikala
vo, kad Lietuvos piliečiai būtų 
teisingai traktuojami”.

Rezoliucijos projektą apie po
litinius kalinius (H. Res. 356) 
paskelbė kongreso atstovas 
Kemp. Joj Sovietų Sąjungos, 
Bulgarijos, Jugoslavijos ir Ru
munijos vyriausybės raginamos 
paleisti politinius kalinius, su
imtus už “nekriminalinę veik
lą”, kaip ji aptariama Helsinkio 
sutartyse; SSSR ir “satelitinių 
valstybių” vadai raginami “ofi
cialiai nepersekioti asmenų, ku
rie nori praktikuoti savo religiją,

POPIEŽIAUS 
KELIONĖ

Popiežius Jonas Paulius II 
Amerikon atvyks į Bostoną, kur 
bus spalio 1-2. New Yorke bus 
spalio 2-3, Philadelphijoj spalio 
3-4. Keturiom valandom sustos 
Dės Moines, Iowa, o Chicagoj 
bus spalio 4-6. Spalio 6 VVash
ingtone Baltuosiuose Rūmuose 
susitiks su prezidentu J. Car- 
teriu.

sios mokyklos, bet išugdyta ver
giška baimė sukausto mūsų stu
dentiją įvykusius faktus patvir
tinti. Jaunuolės, norėdamos bet 
kokia kaina baigti aukštąjį moks
lą, įžūlų ir amoralų dėstytojų 
elgesį egzaminų metu slepia 
nuo visuomenės arba pasakoja 
tik artimiausiems asmenims, la
biausiai maldaudamos apie tai 
niekam nesakyti.

Ilgiau tylėti negalime! Mes, 
kuriems rūpi mūsų Tautos atei
tis, protestuojame prieš ban
dymą paneigti iškeltus faktus. 
Tokiomis priemonėmis neišgel- 
bėsite mokyklos prestižo, — tik 
dar labiau paskatinsite blogį. 
Amoralus dėstytojų elgesys turi 
būti visuomenės pasmerktas, ir 
būtina panaudoti visas galimas 
priemones tokiems nusikalti
mams išaiškinti.

Siūlome sudaryti komisiją iš 
atitinkamų įstaigų ir visuome
ninių atstovų, kurie išsamiai 
ištirtų panašius faktus ir galu
tinai užkirstų kelią blogiui.

Kauniečiai (300 parašų)

puoselėti savo kultūrines tradi
cijas ar išreikšti politines nuo
mones pagal Helsinkio sutarčių 
nurodymus”. Rezoliucijoj mini
mi ir Balys Gajauskas, Algirdas 
Žyprė, Petras Plumpa, Vladas 
Lapienis, Sergiej A. Kovaliov ir 
Viktoras Petkus, “įkalinti už 
Helsinkio sutartimis įteisintą el
gesį”.

Visi šie pareiškimai išspaus
dinti Congressional Record 1979 
liepos 19 numery.

(Elta)

Vengrija nutarė pereiti prie 
tokios ūkinės sistemos, kur pa
grindinis ūkinės gerovės aksti
nas būsiąs pelnas.

Kinija paprašė iš JT piniginės 
paramos ten iš Vietnamo atvy
kusiem pabėgėliam įkurdinti.

JAV pasirašė su R. Vokietija 
konsularinę sutartį, įgalinančią 
JAV pareigūnus susisiekti su R. 
Vokietijoj sulaikytais JAV pilie
čiais.

Prez. Carter vietoj atsistatydi
nusio JAV ambasadoriaus prie 
JT Andrew Young nauju amba
sadorium paskyrė jo padėjėją 
Donald F. McHenry.

6.5 metų erdvėse skriejęs 
JAV satelitas Pioneer 11 priar
tėjo prie didžiausios saulės pla
netos Saturno, jį nufotografa
vo ir ištyrė jo aplinka.

Rugsėjo 10 suėjo 40 metų, 
kaip pasaulinėje parodoje New 
Yorke įvyko lietuvių diena su 
didžiule dainų švente. Tai buvo 
pats didžiausias Amerikos lietu
vių susitelkimas, dalyvavo 60 
chorų su 2,900 dainininkų. Bu
vo suvažiavę 25,000 lietuvių.

Lietuvių diena buvo iš anksto 
planuota, ir iš anksto jai pasi
ruošta. Nustatytas dainų reper
tuaras. Visi chorai rengėsi su di
deliu entuziazmu. Viso chorų 
buvo užsirašę net 70, dainininkų 
būtų buvę per 3000. Bet susi
dėjo įvairios aplinkybės, ir į dai
nų Šventę atvyko tik 59 cho
rai. Spauda tada parašė (ir Dar
bininkas taip pat), kad dalyvavo 
60 chorų, ir dalyvių skaičių 
truputį padidino. J. Žilevičius 
savo knygoje “Lietuvis vargoni
ninkas išeivijoje” rašo, kad buvo 
2848 dainininkai.

Į šią lietuvių dieną atvyko ir 
iš Lietuvos nemaža. Tai buvo 
proga aplankyti savo gimines, 
draugus ir pamatyti pasaulinę 
parodą, kurioje buvo ir Lietuvos 
paviljonas. Atvykę dauguma pa
siliko Amerikoje, nes Europoje 
rugsėjo 1 prasidėjo karas.

Šią lietuvių dieną surengė 
jungtinis komitetas, kuriam pir
mininkavo Juozas Laučka.

Žmonės suvažiavo autobusais, 
traukiniais, automobiliais, suva
žiavo iš JAV ir iš Kanados. 
Prie choristų prisijungė šiaip 
žmonės, kurie norėjo dalyvauti 
lietuvių dienoje. Choristai patys 
susimokėjo kelionės išlaidas, 
įėjimą į parodą, merginos visos 
pasisiūdino tautinius drabužius.

Tą rugsėjo 10 visą parodos 
aikštę pripildė lietuviai. New 
York Times tada rašė, kad lietu
vių diena buvo pati didžiausia 
iš etninių grupių surengtų die
nų.

Atvyksta Lietuvos 
įgaliotas ministeris

Kadangi Lietuvos valstybė da
lyvavo parodoje, tai jos įgalio
tas ministeris P. Žadeikis buvo 
sutiktas oficialiai — su garbės 
sargybom, karininkais. Kaip bu
vo nustatyta, ministeris atvyko 
10:45 v.r. Jį palydėjo Lietuvos 
gen. konsulas New Yorke Jonas

NAUJA LIETUVOS
PRANCIŠKONŲ VADOVYBĖ

Po kanoniškos vizitacijos rug
sėjo 4-7 įvyko Lietuvos pranciš
konų provincijos kapitula, kurio
je dalyvavo generalinis vizitato
rius, provincijolas su patarėjais, 
vienuolynų viršininkai ir rinkti 
atstovai. Viso 16 asmenų. Kapi
tula įvyko Kennebunkporte, 
Maine.

Šalia koncelebruotų mišių ir 
jų metu pasakytų pamokslų ir 
kitų maldų kapituloje buvo pa
daryti vizitatoriaus, provincijolo 
ir provincijos ekonomo praneši
mai apie dvasinį ir ekonominį 
provincijos stovį. Iš jų paaiš
kėjo, kad provincija turi 79 na
rius. Iš jų 48 iškilmingų įžadų 
broliai, 4 laikinuosius įžadus pa
dariusieji, 1 vienuolis tretinin
kas, 4 novicai, 20 kandidatų ir 
2 garbės pranciškonai. Provinci
ja turi 7 vienuolynus, vadovau
ja 3 parapijom ir 2 misijom, 
Kultūros Židiniui ir turi savo 
spaustuvę. Ji leidžia kultūros 
žurnalą Aidai, savaitraštį Dar
bininkas ir religinio-patrioti- 
nio turinio laikraštį — Šv. 
Pranciškaus Varpelis. Šalia para
pijų ir spaudos apaštalavimo pa
deda parapijų kunigam ir 
veda rekolekcijas.

Aptarusi dvasinius ir ekono
minius reikalus ir paruošusi 
ateinančio trimečio veiklos pla
ną, kapitula rugsėjo 6 išrinko 
naują provincijos vadovybę. Pro
vincijolu išrinktas Tėv. Paulius 
Baltakis, vadovavęs Kultūros Ži
dinio statybai ir du trimečius 
buvęs Brooklyno vienuolyno vir
šininku. Anksčiau, būdamas To
ronto parapijos vikaru ir vė
liau viršininku, vadovavo Auš
ros sporto klubo jaunimui, orga
nizavo jaunimo stovyklas ir 

Budrys, palydėjo ir parodos ren
gimo komiteto narys.

Dainų šventė
Dainų šventė prasidėjo 2 vai. 

popiet Court of Peace aikštė
je. Parodos rengėjai buvo paža
dėję chorui paaukštinimus, bet 
savo pažado neištesėjo. Visas 
jungtinis choras stovėjo lygioje 
aikštėje. Tokiu atveju dirigento 
pultas buvo iškeltas aukščiau, 
kad visi jį matytų.

Dirigavo muzikas Juozas Žile
vičius, kuris dabar gyvena Chi- 
cagoje.

Dainų šventės programa
Jungtinis choras atliko šias 

dainas: Amerikos ir Lietuvos 
himnus, Maldą už tėvynę — Ap
saugok Aukščiausias iš dainos 
Kur bėga Šešupė — Č. Sasnaus
ko, Pasisėjau žalią rūtą — l.d. 
harm. J. Neimanto, Jaunimo 
giesmė — J. Naujalio, Ant tė
velio dvaro l.d. harm. St. Šim
kaus, Statysiu tiltelį — l.d. harm.
J. Žilevičiaus, Žalioj girelėj — 
l.d harm. J. Gaubo, Palankėj, 
palankėj — l.d. harm. A. Po
ciaus, Šią naktelę — l.d. harm. 
St. Šimkaus, Pabuskim — J. Ži
levičiaus, Berneli mūsų — l.d. 
harm. A. Aleksio, Aš negert 
atėjau — l.d. harm. J. Gruodžio, 
Pasėjau kanapę — l.d. harm. M. 
Petrausko, Lietuviais esame 
mes gimę — St. Šimkaus.

Sveikinimo kalbos
Sveikinimo kalbas sakė tarpe 

dainų. Kalbėjo pats rengimo ko
miteto pirmininkas Juozas Lauč
ka, kuris ir vadovavo visai pro
gramai. Lietuvos respublikos 
prezidento sveikinimus perdavė 
įgaliotas ministeris P. Žadeikis. 
Kalbėjo ir gen. konsulas A. Bud
rys, parodos rengimo komiteto 
atstovai, Latvijos ir Estijos kon
sulai, įvairių kolonijų atstovai.

Tautiniai šokiai
Kaip didelė naujiena buvo 

tautiniai šokiai. Juos parengė iš 
Lietuvos atvykusi M. Baronaitė. 
Dainų tarpuose pašoko šiuos šo
kius: sukčių, kepurinę, mikitą, 
jonkelį, blezdingėlę.

(nukelta į 4 psl.)

mokė religiją Toronto ir Brook
lyno šeštadieninėse mokyklose. 
Be to, vadovavo Toronto vienuo
lyno statybai. Viceprovincijolu 
antrą kartą išrinktas Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, buvęs Brid- 
gevilles klebonas ir nuo pat 
įkūrimo (1951) vadovaująs pran
ciškonų spaustuvei.

Patarėjais išrinkti — Tėv. Jur
gis Gailiušis, kuris provincijolo 
pareigose išbuvo 20 metų. Jis į- 
kūrė Š v. Antano gimnaziją ir pa
statė jai naujus rūmus. Jam pro- 
vincijolaujant, buvo pastatyti To
ronto parapijos ir vienuolyno pa
statai ir Brooklyno Kultūros Ži
dinys. Anksčiau jis yra 
buvęs kelis terminus Kenne- 
bunkporto vienuolyno vir
šininkas; Tėv. dr. Vikto
ras Gidžiūnas — Šv. Pranciš
kaus Varpelio redaktorius; Tėv. 
Augustinas Simanavičius, buvęs 
Šv. Antano gimnazijos mokyto
jas ir direktorius, Rochesterio 
viršininkas ir klebonas, paskui 
Toronto viršininkas ir kle
bonas; Tėv. Jonas J. Bace
vičius, buvęs Šv. Antano gim
nazijos mokytojas, pašaukimų 
ir pasauliečių pranciškonų di
rektorius. Provincijos sekreto
rium sutiko likti, jau 17 
metų tas pareigas ėjęs Tėv. Ber
nardinas Grauslys, buvęs pir
muoju Toronto ir Rochesterio 
vienuolynų viršininku ir klebo
nu bei Šv. Antano gimnazijos 
mokytoju.

Naujoji provincijos vadovybė 
rugsėjo 17, susirinkusi Ken
nebunkporte, pirmame savo po
sėdyje išrinks vienuolynų virši
ninkus, klebonus ir kitus pa
reigūnus ir sudarys vienuolines 
šeimas.
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TOMAS VENCLOVA APIE 
LIETUVIŲ LITERATŪRĄ

tradicijas bei senuosius ryšius 
su Vakarų ir Vidurio Europa. 
Abiejų šakų atsparumas juo 
įstabesnis turint omeny tautos

Rio de Janeiro, Brazilijoje, 
liepos 15-21 įvyko tarptautinio 
PEN klubo kongresas. Šie pa
saulinės rašytojų organizacijos 
suvažiavimai yra svarbi intelek
tualinė ir politinė arena, kurioj 
iškyla ir Lietuvos bei Rytų Eu
ropos klausimai. Lietuviam 
kongrese atstovavo dr. Stasys 
Goštautas, dalyvavęs kaip eg- 
zilų PEN centro narys. Kong
reso ir Brazilijos spaudai buvo 
išdalinta Tomo Venclovos pa
rašyta trumpa lietuvių literatū
ros apžvalga, išspausdinta ang
lų ir portugalų kalbomis. Ap
žvalgą išleido Tautos Fondas, 
talkinant Brazilijos lietuviam.

Lietuvių literatūrą Venclova 
pristato kaip vieną “brandžiau
sių ir įdomiausių” Rytų Eu
ropoj.

1940 metų įvykius jis aprašo 
šiais žodžiais: “Sovietų Sąjunga 
okupavo Lietuvą ir prievarta 
ją prisijungė. Prasidėjo sovieti
zacijos procesas, Stalino laikais 
vykdomas itin brutaliomis prie
monėmis. Teroras, griežčiausia 
cenzūra, ideologinis ‘smege
nų plovimas’ virto kasdieniniu 
reiškiniu. Pirmasis sovietizaci-

Savaitės r 
įvykiai :

JAV besilanką Kinijoj veikian
čių religinių grupių (budistų, 
krikščionių ir mahometonų) va
dai pareiškė, kad religinė veik
la įgijusi daugiau laisvių, ypač 
tų religijų, kurios nėra valdo
mos iš užsienio. Jom leidžia
ma atidaryti maldos namus, 
spausdinti kinų kalba šventraš
čius ir dalyvauti pamaldose.

Į Maskvoj vykstančią tarptau
tinę knygų mugę iš JAV nebu- 
vovo įsileistos 46 knygos, 
kurių tarpe buvo Aleksandro L 
Solženicyno, Menachem Be- 
gin, Svetlanos Aleliujevos kny
gos ir V. Stanley Vardžio vei
kalas “The Catholic Church. 
Dissent and Nationality in So
viet Lithuania”. Amerikos kny
gų leidėjų s-gos prezidentas dėl 
to protestavo ir žadėjo ateity to
kiose mugėse nedalyvauti.

Indijoj prisiglaudęs ir JAV be
silankąs Tibeto Dalai Lama 
pareiškė nesitikįs greit grįžti į 
Tibetą, nors ir įžiūrįs tam tikrų 
pakitimų Kinijos pažiūrose.

Baltijos valstybėse, Ukrainoj, 
Gudijoj, centrinėj Rusijoj ir Si
bire veikia sekmininkų sektos 
nariai slaptame posėdy išrinko 
sektos centrinę tarybą, kurios 
uždavinys būsiąs sujungti visus 
500,000 Sov. S-goj gyvenančių 
sektos narių bendram pasiprie
šinimui prieš priešreliginius į- 
statymus ir norinčių išemigruoti 
paramai. Ši taryba laišku kreipė
si ir į popiežių Joną Paulių 
II, prašydama padėti jiem emi
gruoti iš bedieviško krašto.

Airijos vyriausybė atsisakė 
leisti britų saugumo organam, 
persekiojant įtariamus teroristus, 
įžengti į Airijos teritoriją ir iš
duoti Airijoj sulaikytus teroristus.

Nuo 1968 m. kongreso tarnau
tojų skaičius atstovų rūmuose 
nuo 7,300 pakilo iki 11,600, 
senate nuo 3,400 iki 6,800, kong
reso policija nuo 602 iki 1,187 ir 
naujai sukurtų įstaigų tarnautojų 
siaičius siekia 2,486.

jos periodas truko vienerius me
tus, nors jo padaryta žala kul
tūriniam gyvenimui matuotina 
dešimtmečiais”.

Nagrinėdamas lietuvių litera
tūros skilimo 1944 pasekmes, 
autorius tvirtina, jog abi lite
ratūros šakos ne tik išsilaikė, 
bet ir sukūrė kai ką reikšmin
go. Emigracinę šaką ribojo tra
diciniai išeiviški sunkumai. 
Apie likusią tėvynėj literatūros 
šaką, egzistuojančią politinės ir 
tautinės priespaudos bei soc- 
realizmo dogmų šešėly, iš viso 
tenka kalbėti su rezervu. Vis 
dėlto emigrantai sugebėjo para
šyti veikalų, išsiskiriančių mo
derniu charakteriu ir įnešančių 
savitų spalvų į pasaulinės li
teratūros spektrą, o Lietuvoj iš
likę rašytojai oficialios sovieti
nės kultūros ribose neretai sėk
mingai stengėsi išsaugoti savas

dydį ir palyginti neseną jos li
teratūrinę tradiciją. Abi šakos 
praktiškai vėl ima susilieti į 
vieną lietuvių literatūrą, nors jų 
formalus ir visiškas susiliejimas 
būtų įmanomas tik atgavus ne
priklausomybę ar bent įvykus 
labai reikšmingiem pakitimam.

Kalbėdamas apie pastarųjų 
metų raštiją tėvynėj, Venclova 
pabrėžia, jog “nedera perver
tinti palaipsnio laisvėjimo vai
sių. Daug temų (deportacijos 
ir partizaninis karas Stalino lai
kais, reali plačiųjų sluoksnių 
ir privilegijuotos biurokratijos 
buitis šiandien) tebėra “tabu” 
arba vaizduojamos iškreiptai, 
pagal oficialiąją optiką. Itin daž
nai yra veikalų, kuriuose auten
tiški puslapiai sumišę su mela
gingais: ši amorali praktika lei
džia ‘prastumti’ autentiškas vie
tas, bet drauge sunaikina jų 
vertę .. . Taip pat tebeveikia

griežta ‘papročių cenzūra’. Šių 
deformacijų panaikinimo nega
lima net įsivaizduoti be totali
tarinės sistemos kracho. Tačiau, 
bendrai paėmus, lietuvių lite
ratūra maždaug ligi 1970 gero
kai skyrėsi nuo bendrojo sovie
tinio modelio, buvo bene savi- 
čiausia ir moderniausia visoj 
oficialiai leidžiamos sovietinės 
literatūros panoramoj”.

Savo apžvalgoje Venclova iš
kelia ir naują reiškinį Lietuvos 
raštijoj — staigų savilaidinės 
literatūros kilimą. Pogrindžio 
žurnalų Lietuvoj dabar daugiau 
negu bet kur kitur Sovietų Są
jungoj.

Apžvalgą užklendžia trys do
kumentai: Jono Jurašo 1972 
laiškas kultūros ministerijai, 
Tomo Venclovos 1976 laiškas 
komunistų partijai emigracijos 
reikalu ir Sov. S-gos Glavlito 
įsakymas 1978 išimti Venclovos 
knygas iš bibliotekų ir knygų 
prekybos tinklo. (Elta)

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

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfleld 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.), VVoodhaven,'N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Iš senųjų Lietuvos miestų 
sunkiausiai vyksta restauruoti 
Klaipėdos senamiestį. Žinomas 
architektas Algimantas Miškinis 
Literatūros ir Meno savaitrašty
je išspausdino tuo reikalu kritiš
ką straipsnį. Ten rašoma, kad, 
nors Klaipėdos senamiestis jau 
1959 buvo paskelbtas architek
tūriniu paminklu, bet pirmieji 
namai buvo restauruoti tik 1971. 
Per parengties laikotarpį buvę 
nugriauta architektūriniu atžvil
giu vertingų pastatų, pastatyta 
namų, nepriderintų senajai Klai
pėdos architektūrai. Vertingiau
sia Klaipėdoj esanti “kompoci- 
cijos visuma, kuriai būdinga, 
ypač šiaurinėje dalyje, gana vie
nodos geometrinės erdvės dvel
kiančios viduramžių asketizmu”. 
Problemų architektams kelia ir 
pilies ir jos aplinkumos restau
ravimas, buvusių pylimų ir ka
nalų sutvarkymas. Straipsnio 
autorius pripažįsta, kad “naujoji 
architektūra istorinėje Klaipėdos 
senamiesčio aplinkoje, atrodo, 
dar tebėra architektų Achilo kul
nas”.

— Utenos apylinkėje, Varniš
kių kaime, kur dar yra išlikę 
senų trobesių, senų išsikeroju
sių medžių, sukamas naujas lie
tuviškas meninis filmas “Vel
nio sėkla”, vaizduojąs keistas 
vedybas, žmonių vienišumą. 
Filmui scenarijų sukūrė režisie
rius Vytautas Žalakevičius, reži
suoja Algimantas Pulpa, opera

torius Donatas Pečiūra, daili
ninkas Algirdas Ničius.

— Tarptautiniame dailininkų 
plenare Vengrijoje dalyvavo ir 
du vilniečiai dailininkai: tapyto
jas Rimas Bičiūnas ir grafikė 
Gražina Didelytė. Plenare daly
vavo 23 dailininkai iš socialis
tinių šalių ir iš Suomijos. Kiek
vienas turėjo sukurti po 3-5 
paveikslus. Dovaną gavo ir R. 
Bičiūnas (iš viso tebuvo tik 4 
dovanos).

— M.K. Čiurlionio vardo sty
ginis kvartetas rugpiūčio 18-24 
koncertavo Nidoje, Juodkrantė
je, Kretingoje, Birštone, Druski
ninkuose ir Ignalinoje. “Estradi
nių melodijų” ansamblis tuo pat 
metu koncertavo Šventojoje, 
Klaipėdoje, Juodkrantėje ir Ni
doje.

— Kuršių Nerijos šiaurinėje 
dalyje, Kopgalyje, buvusioje jū
rų tvirtovėje dabar yra įrengtas 
jūrų muziejus. Aikštelėje po at
viru dangum pastatyta etnogra
finė žvejo sodyba, susidedanti iš 
6 medinių nendrėmis dengtų pa
statų (gyvenamas namas, klė
tis, tvartas, pirtis, rūkykla, rū
sys). Čia rodomi ir įvairūs žūk
lės įrankiai. Vienas muziejaus 
skyrius skirtas Lietuvos laivy
bos istorijai —jis įrengtas buvu
siuose parako rūsiuose. Svar
biausia muziejaus dalis yra 28 
akvariumai, kuriuose gyvena 
įvairios Baltijos ir kitų jūrų žu
vys bei kitokį gyviai. Specialio-

Lietuvos “nacionalizmas” 
Maskvos Izviestijose

Savo rūpesčiais dėl “naciona
lizmo” Lietuvoj Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto 
pirmasis sekretorius Petras Griš
kevičius pasidalijo su Maskvos 
Izviestijų (liepos 13) skaityto
jais. Jis pabrėžė, kad “vienas 
svarbiausių” Lietuvos komunis
tų uždavinių yra auklėti jaunąją 
kartą “proletarinio internaciona
lizmo, sovietinio patriotizmo 
dvasioj, skiepyti jai nesitaiksty
mą su visokiomis nacionalizmo 
ir šovinizmo, nacionalinio ribo
tumo ir išpuikimo apraiškomis”. 
Lietuvos komunistai padarysią

viską, kad apginkluotų “savo 
įpėdinius žiniomis ir įsitikini
mais, kurie padės jiem atremti 
imperialistinės propagandos 
mėginimus klastoti istoriją, 
skleisti buržuazinio nacionaliz
mo nuodus”. Lietuvos kultūra 
esanti ugdoma “glaudžioj san
draugoj su didžiosios rusų tau
tos ir kitų broliškų respublikų 
tautų kultūra”. (Stalino pagim
dytas terminas “didžioji rusų 
tauta” vis dažniau pasigirsta Lie
tuvos komunistų kalbose ir 
straipsniuose.)

Pasak Griškevičiaus, “istori-

A. Pakalniškis skaito Lietuvos vyčių seimo rezoliucijas. 
Dešinėje — prezidiumo pirmininkas dr. Jokūbas Stukas. 
Seimas vyko rugpiūčio 16-19 ir sutraukė per 100 delegatų iš 
visos Amerikos. Nuotr. E. Šulaičio

nius faktus apie Lietuvos liau
dies “sovietinį patriotizmą” vi
saip mėgina iškraipyti mūsų 
liaudies priešai, užjūry prie
globstį radę lietuviškieji buržua
ziniai nacionalistai”. Tą patrio
tizmą įrodęs lietuvių liaudies 
įūašas kovoj prieš “hitlerinius 
grobikus”. Lietuvos teritorijoj 
veikę 94 partizanų būriai, “su
vieniję daugelį tūkstančių žmo
nių”. Partizanai nuvertę nuo 
bėgių beveik 600 geležinkelių 
ešelonų, sugriovę 110 tiltų, su
triuškinę 18 vokiečių įgulų, su
naikinę daugiau kaip 14,000 
“priešo kareivių, karininkų ir jų 
pakalikų”. Jiem “puikiai” į- 
vylcdžius savo “užduotį”, lie
pos 13 Gedimino bokšte, “kiek
vienam lietuviui šventoj vie
toj”, buvo iškelta raudona vė
liava”.

(Elta)

se vitrinose yra per tris tūks
tančius tropinių jūrų ir vandeny
nų gelmių eksponatų. Muzie
jui vadovauja A. Každailis.

— Į Vakarų Berlyne rengia
mą M. K. Čiurlionio kūrinių pa
rodą nuvežti 36 šio menininko 
paveikslai: ciklai “Jūrų sonata”, 
“Pavasaris”, “Zodiako ženklai”, 
“Raigardas”, “Rex”, “Karalių 
pasaka” ir kiti. Parodos metu 
gros S. Sondeckio vadovauja
mas M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos styginis orkestras 
ir M.K. Čiurlionio vardo kvar
tetas.

— Vilniaus valstybinėje bi
bliotekoje atidaryta Konstantino 
Sirvydo raštų paroda. Išstatyti 
“Punktai sakymų” (I d. išleista 
1629, II — 1644), “Dictionarium 
trium linguarum” — žodynas, 
penktasis leidimas 1713. Paroda 
rišama su Vilniaus universiteto 
sukaktimi ir su K. Sirvydo 400 
metų gimimo sukaktimi.

Lietuvos dailės muziejaus rū
muose suruošta jau mirusio dai
lininko Aleksandro Vitulskio 
(1927-1969) kūrinių paroda. Iš
statyti 125 paveikslai: peiza
žai, portretai, knygų iliustracijos.

— Maskvoje vykstančioje pa
rodoje, pavadintoje “Fizinė kul
tūra ir sportas vaizduojamame 
mene”, dalyvauja ir lietuviai 
dailininkai: S. Džiaukštas, J. Če
ponis, A. Toleikis, R. Dalin- 
kevičius ir J. Daniliauskas.

— Kauno dramos teatras gast
roliavo Panevėžyje su režisie
riaus Jono Vaitkaus pastatytais 
vaidinimais: M. Gorkio “Pasku
tinieji”, A. Žario “Karalius Ū- 
pas”, J. Grušo “Unija” ir E. Ig
natavičiaus ir J. Vaitkaus “Sva
jonių piligrimas”.

— Lietuvos žuvies pramonės 
susivienijimas skiria premijas 
už ž vej ų gyvenimo tematikapara- 
šytus grožinės literatūros kūri
nius ar publicistines apybrai
žas. Už 1978 metus toji pre
mija paskirta rašytojui Ignui Pik
turnai už apybraižų rinkinį “Už 
tuos, kurie jūroje”.

— Lietuvos spaudoje paminė
ta muziko Jono Bendoriaus 
(1889-1954) 90 metų gimimo 
sukaktis. Buvo baigęs Varšuvos 
ir Leipcigo muzikos konservato
rijas. Dėstė Kauno ir Vilniaus 
muzikos mokyklose. Harmoni
zavo liaudies dainas. Nemažą 
duoklę atidavė ir sovietinėms 
dainoms.

— Skulptorius Napoleonas 
Petrulis, daugelio “leninų” auto
rius, apdovanotas sovietiniu 
Raudonosios vėliavos ordinu.

— “Už nuopelnus architektū
rai ir aktyvų dalyvavimą visuo
meniniame gyvenime” architek
tui Vladui Stauskui suteiktas 
Lietuvos nusipelniusio archi
tekto vardas. “Už ilgametį vai
singą darbą ir aktyvią visuo
meninę veiklą” žurnalistui Bro
niui Akstinui suteiktas Lietuvos 
nusipelniusio žurnalisto var
das.

Pr. N.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden Tavern. 
1863 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227, 821-6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina. ________

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

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

FLORIDA 
REAL o

Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybės 
Apartmentai • Kondomipiumai • Nuomavimas

Angelė E. Kamiene
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY

T7 p A ftoutevard, $t. Petersburg 8aach,FI. 53706
JL 2X A Ju Telefonai (8I3) 560-2448. Vakare (8»3) 345 -2758

V "" -I""--- —*--- -.-.ni,,... -------------- -----------—> ----------—~,

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. VVEVD 1330 AM Ir 
7-8 v.v. 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 vai. vak. WSOU-FM 
89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountalnside, N.J. 
07092. Tel. (201) 232-5565.

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

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR 'NEMOKAMAI 

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

A NENORIAIS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

JLX
G

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• {DOMIŲ 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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Rugsėjis primena
Daugis Europos tautų kalbų 

pasiskolino mėnesių vardus iš 
romėnų. Romėniškieji mėnesių 
pavadinimai yra romėnų dievų 
(Janus, M artins, Maia), valdovų 
(Julius, Augustus) vardų panašy- 
bės ar tik lotyniškų skaitvardžių 
(septem, octem, novem, decem) 
dariniai, nurodę senojo romėnų 
kalendoriaus mėnesių eilę (jis 
turėjo tik dešimt mėnesių). Se
nojo romėnų kalendoriaus mė
nesių vardai pateko į Juliaus Ce
zario kalendorių (kitoniška tvar
ka) ir per jį įsibrovė į Euro
pos tautų kalbas.

Lietuviškieji mėnesių vardai 
yra savi, ne skoliniai, būdingi 
mūsų gyvenimo sąlygom ir 
tampriai su juo susiję. Jie išrie
dėjo iš vienokių ar kitokių lie
tuvių tautos aplinkos apraiškų: 
metų laiko atmainų (sausis, va
saris, gruodis), pavasario paukš
čių pasirodymo (kovas, balandis, 
gegužė), medžių lapavimosi, žy
dėjimo, rudenėjimo (birželis, 
liepa, lapkritis), žemės ūkio dar
bų (rugpiūtis, rugsėjis, spalis).

Betgi rugsėjis, priminęs rugių 
sėją, ilgainiui yra tapęs apšvie- 
tos simboliu, o dabar — ir Lie
tuvių Bendruomenės pareigos 
akstinu.

Kone visame civilizuotame 
pasauly rugsėjo mėnesį atsiveria 
mokyklų durys, prasideda moks
lo metai: kiekvienas jaunas žmo
gus pradeda naują mokslinimosi, 
apšvietos, gyvenimui pasiruo
šimo tarpsnį. Tokiu būdu rugsė
jo vardas ženklina ne tik rugių 
sėją, tą labai svarbų lietuvio 
žemdirbio darbą kasdienei duo
nai pelnyti, bet ir apšvietą.

, Lietuvių tautos žiaurus liki
mas jai lėmė, kad kai kuriais 
Lietuvos istorijos tarpsniais 
daug Lietuvos sūnų ir dukrų 
turėjo išeiti tremties keliais. Tai
gi svetur gyvenant, vienas pa
grindinių mūsų uždavinių yra 
išlaikyti lietuvių tautos gyvybę, 
nepaskęsti kitų tautų kultūrų 
jūroj, neatitrūkti nuo lietuvių 
bendruomenės ir neištirpti sve
timoj aplinkoj. Kitaip tariant, lie

tuvybę reikia išlaikyti gyvą ir 
gają, kad, ir svetur gyvendami, 
jaustumės ir rodytumės kaip lie
tuviai, kad mylėtume ir brangin
tume savo tautą, jąja didžiuotu
mės, jai padėtume, rūpintumės 
jos išsivadavimu iš nuožmios pa- 
vergties.

Gyvą ir gają lietuvybę išlai- 
kysim, jei, stingriai susiglaudę 
Lietuvių Bendruomenėj, įsteng
siu! įskiepyti savo jaunajai kar
tai meilę ir pareigą lietuvių 
tautai ir Lietuvai. Taigi lietuvy
bės gyvastis yra Lietuvių Bend
ruomenės tikslas, kuriam įgy
vendinti, be ryžties, reikalingos 
ir lėšos. Taip jau dalykai susi
klostė, kad išeivijos lietuvių or
ganizacinėj sistemoj rugsėjo mė
nuo išpuolė telkti lėšom, kurių 
reikia Lietuvių Bendruomenės 
uždaviniam. Tokiu būdu rug
sėjis dabartinėmis ypatingomis 
mūsų tautos gyvenimo sąlygo
mis yra tapęs dar ir Lietuvių 
Bendruomenės pareigos paaks- 
tinimų tartum savotišku šaukliu, 
primenančiu lietuviui pagrindi
nius jo tautos uždavinius ir pa
reigas, kurių reikia neapleisti, 
kad tie uždaviniai būtų galimi 
įvykdyti.

Rugsėjo mėnesį lituanistinė 
šeštadieninė mokykla pradeda 
naujus mokslo metus. Atsiranda 
daugiau rūpesčio lietuvių vai
kam ir jų jaunesniem tėvam. 
Tačiau tatai yra neišvengiama 
— to reikalauja lietuvybės gy
vasties išlaikymas. Lituanistinės 
mokyklos lietuviškoji aplinka į- 
jungia vaiką lietuvių bendruo
menėm čia jis jaučiasi ir bręs
ta lietuvis. Šios mokyklos tei
kiamosios žinios, — lietuvių 
kalba, Lietuvos istorija, Lietuvos 
geografija, lietuvių literatūra, 
lietuvių tautos būdingųjų tradi
cijų pažinimas, — formuoja pil
nutinį sąmoningą lietuvį, pažįs
tantį Lietuvą ir patį save.

Todėl jaunieji tėvai, nepaisy
dami kai kurių nepatogumų ir 
sunkenybių, turi ryžtis, kad jų

(nukelta į 4 psl.)

Pernai buvo suteiktas politi
nis azilis Jungtinių Tautų sek- 
re tariate dirbusiam latviui 
Imantui Lešinskiui, jo žmonai 
Rasmai ir dukteriai Ievai. Jo 
žingsnis buvo nemaža staigme
na, nes Lešinskis priklausė Ry
gos “naujajai klasei” ir vadova
vo “kultūrinių mainų” progra
mai. Neseniai Lešinskis turėjo 
pirmą pasikalbėjimą su Laisvės 
Radijo latvių skyrium. Palietė ir 
lietuviam įdomių klausimų.

“Nuo 1962 iki 1976 aš pri
klausiau ‘nomenklatūros’ grupei. 
Tai asmenys, kurie gauna 14 
mėnesinių algų per metus. ‘Nau
joji klasė’ naudojasi visomis so
vietinės konstitucijos teisėmis, 
išskyrus teisę laisvai išsireikšti. 
Ji statosi prabangius namus, ją 
Rygoj aptarnauja dvi ypatingos 
ligoninės. Ji nesuka sau galvos 
dėl maisto produktų ar kasdie
nio vartojimo daiktų trūkumo, 
kaip eiliniai piliečiai. Viena po
puliariausių privilegijų yra lei
dimas lankytis ‘univermago’ 
krautuvės sandėly, kur‘naujosios 
klasės’ nariai gali pasirinkti įvai
rių importuotų gėrybių—sovieti
niai produktai jų nedomina”.

“Aš dirbau kaip redaktorius 
Jungtinių Tautų sekretariato 
konferencinių paslaugų skyriuj. 
Kiekvienas JT sekretariato tar
nautojas turi prisiekti, kad jis

Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkų suvažiavimo Belgijoje liepos 21 d. daly
viai. Iš kairės pirmoj eilėj: Lietuvos diplomatinės tarnybos atstovas dr. Albertas Ge
rutis, PLB pirmininkas inž. Vytautas Kamantas, Belgijos LB pirm. Stasė Baltus, Šveicarijos 
LB pirm. dr. A. Kušlys; antroj eilėj iš kairės: Kanados LB pirm. Jonas Simanavi
čius, PLB vicepirmininkas ir Pasaulio Lietuvio redaktorius Romas Sakadolskis, Prancūzijos 
LB pirm. kun. J. Petrošius, Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos vicepirm. Rimantas 
Šova, V. Vokietijos LB reikalu vedėjas Justinas Lukošius ir Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos pirmininkas inž. Jaras Alkis.

Pasikalbėjimas su perbėgusiu latvių pareigūnu

bus lojalus JT generaliniam sek
retoriui ir neklausys jokios vy
riausybės, net savosios, įsakymų. 
Bet sovietinė vyriausybė reika
lauja, kad visi jos piliečiai, dir
bą JT sekretariate, praneštų apie 
bet kokius kontaktus su savo už
sieniečiais bendradarbiais. 
Neatsižvelgiant į taisykles, 
Jungtinėse Tautose veikia ko
munistų partijos organizacija.”

Lešinskis papasakojo apie 
savo veiklą Rusų Knygos Klube, 
Jungtinių Tautų Dag Hammar- 
skjoldo bibliotekoj. Šis klubas 
yra suruošęs keletą lietuvių 
instrumentalistų ir vokalistų 
koncertų bei Donelaičio minėji
mą. Pasak Lešinskio, klubo 
“tikroji paskirtis yra liaupsinti 
sovietų pasiekimus ir jų agresy
vią užsienio politiką. Klubo 
veiklą didele dalimi kontro
liuoja KGB atstovai, priklausą 
SSSR misijai Jungtinėse Tau
tose.

Kalbėdamas apie “kultūrinius 
mainus”, Lešinskis pareiškė, 
kad “dabartiniai Latvijos valdo
vai bijo negausios latvių išeivi
jos laisvajam pasauly ir tiesiog 
serga ‘persekiojimo komplek

su’. Kultūrinių Mainų Komitetas, 
KGB ir Inturisto organizacija, 
kuriai priklauso turistų vadovai, 
nuolat ieško “nepastovių’ ar ‘na
ivių’ tipų tarp Latvijoj besilan
kančių išeivių. Latvijos Kultū
rinių Mainų Komiteto nusistaty
mą išeivijos atžvilgiu padiktuoja 
Maskva. Bandoma sudaryti įspū
dį, kad latviai užsieny jau asimi- 
liavęsi ir kad jų kultūrinė veik
la esanti labai žemo lygio — 
tai, aišku, yra netiesa. Antra ver
tus, nereikia pamiršti, kad, nors 
okupacinis režimas ir spaudžia 
bei persekioja latvių kultūrą, ji 

nenustoja augusi ir besivys
čiusi.”

Lešinskis buvo ir savaitraščio 
Dzimtenes Balss, vilniškio Gim
tojo Krašto dvynio, redaktorium. 
Jis prisiminė, kaip 1960 KGB 
įsakė išleisti seriją knygų apie 
latvių išeiviją: Kas tie Dauguvos 
‘Vanagai?, Politiniai pabėgėliai 
be kaukių etc. “Apie 70 nuošim
čių tų knygų turinio yra grynas 
melas. Jei latvių išeivis vado
vauja kokiai organizacijai, jis 
turi būti sadistas, nacis ar pana
šus nusikaltėlis. Net ir kultū
rinių mainų pareigūnai sarkas

tiškai kikeno apie kai kurias 
knygas. Pastaruoju metu dau
giau naudojamos ‘pusinės tie
sos’, subtilesni metodai. Vienas 
pavyzdys yra serija leidinių apie 
latvių socialdemokratus ir jų va
dovą Bruno Kalninį, apie kurį aš 
pats parašiau knygą, vadovau
damasis direktyvomis operuoti 
‘pusinėmis tiesomis’ ir iškreip
tomis išvadomis.”

“Sovietų valdžia Maskvoj ne
pasitiki latviais”, kalbėjo Le
šinskis. “Šiandien Latviją val
do Rusijoj gimusių ir augusių 
latvių ‘mafija” — Arvids Pel- 
šė, Voss, Jurijs Rubens. Vi
siem jiem bendras vienas bruo
žas: jie gėdijasi kalbėti latviš
kai arba visai nemoka latvių kal
bos. Daugeliu atžvilgių jie rusiš- 
kesni už pačius rusus. Kaip Le
ninas savo laiku pasakė: ‘Rusifi
kuotas mažumos narys yra ar
šesnis už sovietiškiausią rusą’.”

(Elta)

NEPASITENKINIMAS 
RUSŲ ANTPLŪDŽIU 

1 LATVIJĄ

Latvijos komunistų partijos 
pirmasis sekretorius A. Voss pa
tvirtino Pabaltijo savilaidinės 
spaudos tvirtinimus apie nepasi
tenkinimą rusų antplūdžiu į Lat
viją, Estiją ir Lietuvą. Savo 
straipsny, išspausdintame sovie
tinės komunistų partijos centro 
komiteto žurnale Komunist 
(1978, Nr. 14), jis taip rašė:

“Mes negalim tylomis praeiti 
pro vietininkiškus polinkius ir 
tautinį siauraprotiškumą, ku
ris vis dar atsispindi kai kurių 
žmonių pažiūrose ir nusistaty
muose. Jie kartais nesugeba su
prasti, kad komunistinė statyba 
neįmanoma be kuo glaudesnio 
politinio, ūkinio ir kultūrinio 
bendradarbiavimo ir be bro
liškos savitarpio visų SSSR tau
tų pagalbos. Pavyzdžiui, tokie 
žmonės kartais tvirtina, kad mū
sų respublikoj neapsimoka pra
sidėti su tam tikru dideliu pra
moniniu projektu ar statyti tą ar 
kitą jėgainę. Kodėl? Nes, sako 
jie, išdavoj padidėja nelatvių 
gyventojų skaičius.” (Elta)

— Korp! Neo-Lithuania suva
žiavimas Tabor farmoj rugsė
jo 3 išsirinko naują valdybą 
šios sudėties: C. Modestas, J. 
Kriaučeliūnaitė, P. Gučas, J. 
Bertulis ir Audrius Regis. Visi 
gyvena Chicagoj.

13
Kelias buvo 

kietas ir dulkėtas. Aukštai lau
kė menkas maistas, o trobelių 
nedaug tebuvo. Tačiau Feman- 
dezas šypsojosi, nelaužydamas 
sau galvos, kodėl jis toks lai
mingas. Jo širdis netvėrė iš 
džiaugsmo ir išsivadavimo. Jis 
jautėsi tartum vyrurėlis, kuris 
iš visos gerklaitės sučirena, pa
sikėlęs į dangaus aukštybes.

PENKTAS SKYRIUS 
MEILĖS IR MIRTIES SVAJONĖ

Pranciškonų gyvenimas
Alyvų kalnelis, kaip ir abati

jos aukštuma, buvo tartum koks 
oran iškeltas, šviesus balkonas, 
nukreiptas į slėnį, kurį supo 
kalnai ir kuriuo vinguriavo si
dabrinė upės juosta. Femande- 
zo akys ir jo siela priprato 
prie pasaulio grožybės ir ja 
gėrėjosi. Jo veikaluose ir jo gy
venime tarp pranciškonų galima 
atsekti atspindžius tų vizijų, ku
rias jis regėjo nuo kalvos vir
šūnės, kada diena aušo ar va

karo sambrėškiuose. Jie mėgo 
miško šešėlius ir medžius. Po 
kelerių metų kalbėdamas žmo
nėms, jis Jėzaus gimimą paly
gino su pavasariu, ateinančiu 
po ilgos, šaltos žiemos. Iš jo 
žodžių junti žmogų, kuris ste
bėdavo gamtą ir buvo su ja 
susigyvenęs. Jis žino, kad 
“tvariniai, žmonės ir daiktai, 
kaip reikiant stebimi, nukrei
pia sielą į Kūrėją. Jeigu esama 
tokio grožio daiktuose, kaip turi 
būti gražus tasai, kuris juos 
leido! Darbininko išmintis atsi
spindi jo darbuose”. Tie žo
džiai primena Pranciškų ir Bo
naventūrą. Pirmas buvo poetas, 
antras filosofas grožio, kuris 
veda į Dievą.

Kalnely Femandezas rado tik 
kelias trobeles, priremtas 
prie alyvos medžių. Buvo tai 
būdos, padarytos iš supintų ša
kų ir žemės. Jos buvo apkai
šytos lapais. Viduje stovėjo ke
letas kaimiškų rakandų. Vietoj 
lovos buvo šiaudų prikimšti 
maišai, o iš knygų ten matei 

tik keletą nudėvėtų brevijorių. 
Viduryje tarp tų trobelių stovė
jo bažnytėlė, skurdi, bet šva
rutė. Ypač uoliai prižiūrimas 
buvo altorius. Ant jo drobulė 
buvo balta kaip sniegas, išreiš
kiant pagarbą Dievo Kūnui. 
Tokia buvo Pranciškaus valia. 
Jis savo nurodymuose, prieš iš
siųsdamas, jiems pažymėjo, kad 
“mes nieko neturime ir šiame 
Aukščiausiojo Viešpaties pa
saulyje teregime tik Jo Kūną 
ir Kraują”. Toj bažnytėlėj nie
ko daugiau nebuvo kaip tik 
sienos, iš žemės nukrėstos ir 
stulpu palaikomos, o viršuj — 
šiaudinis stogas. Jos globėju 
broliai pasirinko garsų senovės 
atsiskyrėlį — šventą Antaną 
Egiptietį, kuris gyveno tyrlau
kyje, smarkiai puolamas šėtono. 
Iš šio pasirinkimo matyti tas 
pirmųjų pranciškonų noras gy
venti nuošalume. Aplinkui augo 
žalitvorė, o daugiau niekas jų 
nesaugojo. Mat, neturtui jokios 
apsaugos nereikia. Tokio vie
nuolyno plotas ėjo toli — ligi 
ano mėlyno ruožo akiratyje. 
Vienas brolis su kibirais leis- 
davos pakalnėn vandens, kiti 
triūsė sodelyje, o didesnioji jų 
dalis vaikščiojo po apylinkes, 
nešdami Dievo žodį, ir vakare 
grįždavo Dievo meilės vardu 
maldaudami sau duonos.

Vakaro laikas žavėdavo sielą. 
Tada grįždavo iš apylinkių bro
liai išmaldininkai ir visi susi
rinkdavo prie kryžiaus, pada
ryto iš dviejų grubiai aptašytų 

kamienų. Giedrią naktį aukšty
bėse tekėjo ir mirkčiojo žvaigž
dės, o nuo kalnelio kilo prie 
Viešpaties pilna meilės giesmė, 
kurią giedojo maža pranciškonų 
šeimynėlė.

Femandezui toks gyvenimas 
buvo visiškai naujas ir griež
tai skyrėsi nuo didelio apstumo 
abatijoje. Seniau jis eidavo gie
doti į gražiai išskobtas kėdes, 
o dabar skurdžioj bažnytėlėj jis 

’ teturėjo šiurkštų, bemaž netašy
to medžio suolą. Kai saulė švies
davo aukštai danguje, per abati
jos sales linksmai nuskambė
davo varpas, šaukdamas valgyti. 
Alyvų kalnely broliai sėsdavos 
aplink šiurkštų akmenį, vande
niu numalšindami troškulį ir iš
maldų duona — alkį.

Neturto puota
Pranciškonai savo tarpe pasa

kodavosi palyginimą, kuris pa
margindavo jų skurdų ir nerū
pestingą gyvenimą. Pranciškus 
neturtą pavadino motina, suža
dėtine, ponia, tais trimis žo
džiais išreikšdamas savo pagar
bą, meilę ir nuolankumą. Paly
ginime buvo pasakyta, kad vie
ną dieną jisai, ieškodamas anos 
neturto ponios, su savo ištiki
mais draugais įkopė į labai aukš
to kalno viršūnę, kurią galėjai 
pasiekti siauru pakriaušių take
liu. Jie rado ją tenai, ir Pran
ciškus ragino ją nusileisti že
myn ir būti jų viešnia. Ponia 
neturtėlė sutiko. Grįžę broliai 
parengė stalą, kviesdami vieš

nią sėstis ir valgyti su jais. Ta
čiau jinai tarusi jiems: “Pirmiau 
parodykit man, kur meldžiatės, 
kur jūsų vienuolynas, kapitulos 
menė, valgomasis kambarys, 
virtuvė, gražiai išdirbti krėslai 
ir suolai, nudailinti stalai ir 
visas jūsų didelis namas. Tiesą 
sakant, aš tų daiktų čia visai 
nepastebiu, bet regiu, kad jūs 
esat linksmi ir šypsotės, lyg 
jūs visa tai turėtumėte”. Jis 
atsakęs jai: “Ponia ir mūsų ka
raliene, mes, tavo tarnai, esame 
gerokai nuvargę po šios ilgos 
kelionės. Tu pati būsi didžiai 
nuilsus, su mumis bežengdama. 
Tad pirmiausia užkąskim, jei 
sutinki, o paskui, — kaip tu 
pageidauji”. Neturtėlė atsakiu
si: “Man patinka tavo žodžiai. 
Atneškite vandens rankoms nu
siplauti ir drobės joms nusi
šluostyti”. Tada jie atnešė van
dens moliniame, apdaužytame 
ąsotyje, nes kitokio jie neturė
jo. Užlieję vandens ant jos ran
kų, jie apsidairė, ar nepama
tys kur rankšluosčio. Jie vel
tui dairėsi. Tada vienas brolis 
atkišo jai savo apsiaustą, kurį 
jis vilkėjo, kad ji nusišluostytų 
savo rankas. Ji nusišluostė, gar
bindama Dievą, kuris jai sutei
kė tokių žmonių draugystę. Po 
to jie nusivedė ten, kur stovė
jo stalas. Ji apsižvalgė, matyda
ma tik tris ar keturis miežinius 
ir sėlenų duonos gabelėlius, pa
dėtus ant lapų. Ji nudžiugo, 
tai pastebėjus, ir tarė sau: “Kas 
pasaulyje yra regėjęs ką nors 
panašaus? Garbė Tau, Visagalis 

Dieve, kuris savo tautą pamo
kei Tau įtikti tokiu gyvenimu, 
kaip šie vyrai gyvena”. Visi su
sėdo aplink stalą, dėkodami 
Dievui už visas šias dovanas. 
Viešnia tada liepė atnešti šil
tų valgių dubenyse. Atnešė šal
to vandens dubenėlį, kad kiek
vienas pasivilgytų savo duoną, 
kadangi jie neturėjo nei kitų 
dubenų nei virtos mėsos. Tada 
jinai prašė atnešti daržovių. Ne
turėdami daržininko ir nemokė
dami augintis daržovių, jie nu
ėjo į girią, priskabė žolių ir 
pateikė jai. Viešnia tuomet pa
sakė: “Duokite man bent drus
kos, kad galėčiau užsiberti ant 
šių karčių žolių”. O jie tarė: 
“Palauk valandėlę, kol nubėg
siu! į miestą ir parnešim drus
kos, jei kas mums jos duos”. 
Ji dar paprašė: “Duokite man 
peilį, kad galėčiau atsiriekti 
duonos, o ji kieta ir sužiedė
jus”. Jie atsakė: “Peilio mes 
neturime. Tad kąste atsikąsk. 
Vėliau gal surasime peilį”. Ji 
pasiteiravo: “Kaipgi su vynu — 
ar turite bent lašelį?” Jie atsi
liepė: “Vyno mes neturime, ka
dangi žmogui pakanka vandens. 
Tau kaip tik dera vanduo, nes 
Kristaus Sužieduotinė turi veng
ti vyno kaip nuodų”.

Užkandę jie padėkojo Die
vui, kuris jiems suteikė tiek 
malonių, ir viešnią nuvedė pa
silsėti, nes ji buvo nuvargus. 
Ji atsigulė ant pluktos aslos ir 
pasiprašė priegalvio.

(Bus daugiau)
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— PLB valdybos vicepirm. 
Saulius Kuprys išsiuntė skubius 
laiškus visų kraštų Bendruome
nėm bei centrinėm organizaci
jom, prašydamas kraštų valdy
bas ir pavienius lietuvius grei
tai jungtis į bendrą akciją in
formuojant laisvąjį pasaulį apie 
45 pabaltiečių deklaraciją, per
skaitytą rugpiūčio 23 Maskvoj 
vakarų spaudos atstovam. 
Toj deklaracijoj reikalaujama 
nepriklausomybės ir apsi
sprendimo teisės Pabaltijo kraš
tam. PLB atstovas Washingto- 
ne Alg. Gureckas įteikė memo
randumus tuo reikalu užsienio 
kraštų atstovybėm.

— Kun. Jonas Giedrys, SJ, 
Montevideo lietuvių parapijos 
klebonas Urugvajuje, lankosi 
JAV ir rugpiūčio 29 dalyvavo 
PLB valdybos sosėdy Chi
cagoj. Padėkojęs PLB 
valdybai ir Amerikos lietu
viam už iki šiol gautą paramą 
Urugvajaus lietuvių švietimui, 
prašo ir ateity jiem padėti. 
Montevideo lietuvių šokių an
samblis “Ąžuolynas” yra pa
kviestas ateinančią žiemą gast
rolėm į Šiaurės Ameriką. “Ąžuo
lyno” koncertais rūpinasi PLB 
Kultūrinės Talkos komisija, va
dovaujama dr. Leono Kriauče- 
liūno.

— Lituanistinis vasaros semi
naras šiemet vyko rugpiūčio 5- 
19 Loyola of Lake jėzuitų re
kolekcijų namuose, netoli Akro- 
no, Ohio. Šią vasarą seminare 
mokėsi 20 studentų, nes daugu
ma jaunimo atstovų dalyvavo 
jaunimo kongrese Europoj. Kur
sų dalyviai įtemptai mokėsi 
lietuvių kalbos, lietuvių literatū
ros ir Lietuvos istorijos, dirbo 
tų sričių praktikos darbuose. 
Kursuose dėstė Jurgis Blekaitis, 
dr. Antanas Klimas, dr. Benedik
tas Mačiuika, dr. Ilona Gražy- 
tė-Maziliauskienė, dr. Rimvydas 
Šilbajoris ir kun. Juozas Vaiš- 
nys. Tai jau šeštas toks semina
ras.

— Stefanijos ir Henriko Stasų 
vedybinio gyvenimo 40 metų 
sukaktis paminėta dukros Ingri
dos ir Romualdo Bublių na
muose Richmond Heights, Ohio, 
rugpiūčio 19. Bankete dalyvavo 
per 50 svečių. Stasai yra už

auginę keturias dukras: Ingridą, 
Teresę, Matildą ir Ugnelę. Abu 
Stasai iš profesijos yra mokyto
jai, o Stefanija gerai išsimoksli
no kulinarijoj.

— Grandinėlė, Clevelando 
lietuvių tautinių šokių ansamb
lis po atostogų vėl pradėjo 
repeticijas. Vyresnioji Grandinė
lės grupė vyks į tautinių šokių 
šventę, kuri 1980 vyks Chicagoj.

— Dr. Antano Lipskio dailės 
kūrinių paroda atidaryta Balze- 
ko Lietuvių kultūros muziejuj 
rugsėjo 9 ir veiks iki spalio 9.

— Scranton, Pa., vyskupijos 
kunigų perkėlimai palietė ir du 
lietuvius: prel. Antanas
Norkūnas, buvęs klebonu Švč. 
Marijos Apreiškimo parapijoj, 
Kingston, Pa., paskirtas klebonu 
Švč. Trejybės parapijoj, Wilkes- 
Barre, Pa. Kun. Juozapas Lasky, 
buvęs Šv. Marijos parapijos, Wa- 
namie, Pa., klebonu, paskirtas 
klebonu Švč. Marijos Apreiški
mo parapijoj, Kingston, Pa.

— Ursula Sinkewicz (Sinkevi
čiūtė), anksčiau baigusi George 
VVashington universitetą, dabar 
baigė Rensselaer Polytechnic 
institutą, Troy, N.Y., su magist
ro laipsniu matematikoj ir pra
dėjo dirbti kaip matematikė gar
sioj Mitre formoj, Mass.

— Dail. Bronius Murinas su
tvarkė ir spaudai parengė a.a. 
dail. Povilo Kaupo monografiją, 
kurią spausdina Mykolo Morkū
no spaustuvė. Monografijos 
tekstas yra lietuvių, anglų ir vo
kiečių kalbomis, su 72 paveiks
lų nuotraukomis. Monografija 
iš spaudos išeis lapkričio mėn. 
ir bus platinama Kaupo pomirti
nės dailės parodos metu lap
kričio 16 Chicagoj.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvis išradėjas

Clevelando Plain Dealer rug
piūčio 11 pasirodė didokas 
straipsnis apie dr. Algirdo Nas- 
vyčio išradimą pavarų (transmi
sijų) srity. Originali “bedantė” 
pavara, pagaminta trinties prin
cipu, yra dr. Nasvyčio ilgų dar
bo metų vaisius. Plain Dealer 
korespondentas savo straipsnio 
pradžioj daro pozityvią išvadą 
apie išradimą, pripažindamas 
pavarą esant “pigesnę, praktiš
kesnę”.

Dr. Algirdas Nasvytis, Vokie
tijoj įsigijęs doktoratą mecha
ninės inžinerijos srity, šiuo 
metu yra savininkas Trans- 
mission Research Ine. firmos, 
kurioj, šalia jo paties, dirba 
pilną laiką keturi inžinieriai ir 
braižytojai, o vakarais dar septy
ni pagalbininkai pagal jo idėjas 
planuoja ir vysto ekonomiškų 
transmisijų projektavimą. Toji 
mintis kilo dr. Nasvyčio galvoj 
prieš daugelį metų, kai buvo 
pradedama kalbėti apie būsimą 
kuro krizę. Ilgus metus į jo pa
siūlymus buvo žiūrima skeptiš
kai tiek privačioj pramonėj, .tiek 
politiniuose sluoksniuose, į ku
riuos jis kreipėsi ieškodamas 
savo tyrimam paramos.

Prieš kurį laiką, įtikinęs NA— 
SA vadovybę, dr. Nasvytis savo 
projektą įgyvendino ir gavo 
progą jam išbandyti, pagal jį 
pagaminus pavaros prototipą.

Šiuo metu dr. Nasvytis turi 
stambias sutartis su NASA ir jau 
pradėjo pavienių pavarų gamy
bą. Clevelande esąs garsusis 
NASA Lewis tyrimų centras pro
jektuoja tą pavarą išbandyti heli
kopteriuose. Šitoj srity dr. Nas
vytis turi aštuonis patentus.

Iš straipsnio aiškėja, kad dr. 
Nasvyčio pavara rodo potencia
lą veikti tyliau, su mažesniu vib
ravimu; ji turėtų turėti pasise
kimą praktiškai ją pritaikant 
mašinų ir įrankių gamybos pra
monėj. Naujasis dr. Nasvyčio iš
vystytas principas atidaro duris 
plačiom galimybėm, nes atkrinta 
reikalas gaminti dantiračius.

Straipsny pažymima, kad dr. 
Nasvytis yra lietuvis, į JAV at
vykęs 1950. Lewis tyrimų cent
ro atstovas spaudai pareiškė, kad 
dr. Nasvyčio išradimas turi gali
mybių būti plačiai panaudotas 
automobilių, helikopterių ir kitų 
mašinų gamyboj.

Privačiame pokalby su dr. 
Nasvyčiu buvo malonu patirti, 
kad jis į savo išradimo ateitį 
žiūri optimistiškai, nors pripažįs
ta, kad, išradimui atidarius pir
mąsias duris, sunkumų negali
ma išvengti.

Dr. Nasvytis, knygos “Palik 
ašaras Maskvoje” vienas iš au-

Rugsėjis primena
(atkelta iš 3 psl.)

vaikai lankytų lituanistinę mo
kyklą, patobulintų savo lietuvių 
kalbos mokėjimą ar išmoktų lie
tuviškai, jei dėl kurių priežas
čių dar neišmoko (yra klasės 
ir lietuviškai nekalbantiesiem), 
kad giliau pažintų savo tėvų 
ir senelių gimtąjį kraštą Lietu
vą, labiau pamiltų lietuvių tau
tą ir jos gražiąsias tradicijas.

Lituanistinės šeštadieninės 
mokyklos išlaikymas nėra vien 
tik ją lankančių vaikų tėvų pa
reiga. Visa lietuviškoji bendruo
menė turi prisiimti šią naštą 
— tada ji nebus niekam sunki. 
Vadinasi, lėšomis turi remti li
tuanistinę mokyklą visi lietu
viai — ir tie, kurių vaikai jos 
dar nelanko ar jau nebelanko, ir 
tie, kurie vaikų neturi, nes tau
tos gyvasties išlaikymas yra visos 
lietuvijos šventoji pareiga.

Rugsėjis įsakmiai primena, kad 
1) neliktų nė vieno mokyklinio 
amžiaus lietuviuko ar lietuvai
tės už šeštadieninės lituanisti
nės mokyklos sienų; 2) kad visi 
lietuviai savo ištekliais, bent 
bendruomeninio solidarumo 
mažą mokestį susimokėdami, 
prisidėtų prie lituanistinės 
mokyklos — lietuvių tautos gy
vasties stiprintojos išeivijoj — 
išlaikymo ir pačios Lietuvių 
Bendruomenės ekonominių pa
grindų sustiprinimo.

P. Pakr. 

torių, ilgametis PLB veikėjas 
ir aktyvus profesionalinių bei 
visuomeninių organizacijų na
rys, domisi įvairiomis gyveni
mo sritimis, dalyvauja šachmatų 
turnyruose, žaidžia stalo tenisą 
ir savo originaliais straipsniais 
retkarčiais pasirodo amerikie
čių ir lietuvių spaudoj.

Darbui pasibaigus
Vaišinguose Mikonių na

muose rugpiūčio 16 įvyko už
daromasis pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso lėšų telkimo ko
miteto Clevelande posėdis. Po
sėdžiui trumpai ir energingai 
pirmininkavo pats komiteto pir
mininkas Juozas Mikonis. Daly
vavo: Milda Lenkauskienė, dr. 
D. Degėsys, Juozas Stempužis, 
Jurgis Malskis, Nijolė Lenkaus- 
kaitė, Saulius Čyvas, Ingrida 
Bublienė, Vacys Rociūnas, Vla
das Čyvas ir A. Balašaitienė. Pa
sigesta Kristinos Rociūnaitės, 
vienos ir kongreso atstovių, vis 
dar tebesisvečiavusios Europoj.

Pirmininkas pasidžiaugė, kad 
visi komiteto nariai įtemptai 
dirbo ir pasiekė gražius rezul
tatus; surinko daugiau kaip 
$5,700 aukų, devyniais šimtais 
dolerių viršydami Clevelandui 
paskirtą “kvotą”. Posėdis vie
ningai nusprendė likutį pinigų 
paskirti trim kongreso atstovam, 
kad jie būtų ne vien moraliai, 
bet ir materialiai paremti, įver
tinant jų pastangas ir efektingą 
dalyvavimą kongrese.

Clevelando atstovas Saulius 
Čyvas buvo išrinktas į Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
centro valdybą.

Jurgis Malskis, Clevelando LB 
apylinkės nenuilstantis pirmi
ninkas, dirbęs minėtame komi
tete, pareiškė, kad rugsėjo mėn. 
pradžioj, visiem sugrįžus iš ato
stogų, numatoma tradicinė LB 
kultūrinė vakaronė, kurios metu 
jaunimo atstovai ir kongreso da
lyviai turės progos plačiau pa
sisakyti apie kongresą. Laikantis 
visuomeninio etiketo taisyklių, 
nutarta spaudoj skelbti aukotojų 
sąrašus ir padėkas. Pabaigoj Ni
jolė Lenkauskaitė labai nuošir
džiai padėkojo komitetui už mo
ralinę ir materialinę pagal
bą. Komiteto nariai taip pat at
kreipė dėmesį į mūsų atstovų 
ypatingą jautrumą vyresniųjų at
žvilgiu: iš stovyklos ir iš studi
jų dienų komiteto nariai gavo 
sveikinimo atvirukus su visų at
stovų parašais.

Per savo bendrą darbą su
artėję, komiteto nariai nenoriai 
skirstėsi ir maloniai jautėsi ne 
tik atlikę pozityvų darbą, bet pa
tenkinti ir tuo, kad jų pastan
gos ir viltys kongreso atstovų 
buvo pilnai pateisintos.

Jauno kunigo išleistuvės
Rugpiūčio 19 A. ir P. Raz- 

gaičių namuose, dalyvaujant Šv. 
Jurgio parapijos klebonui kun.

ST.PETERSBURG,FLA.

Lietuvių klubo choro repeti
cija, pirmoji po vasaros atostogų, 
įvyks rugsėjo 28, penktadienį, 
7 vai. vak.

Adelės ir Jono Acų 40-ties 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktis atšvęsta iškilmingai. Pa
dėkos mišios buvo aukojamos 
rugpiūčio 12 Holy Name bažny
čioj, o rugpiūčio 16 klubo salėj 
vyko vaišės, kuriose dalyvavo 
apie 170 asmenų.

Dr. K. Bobelis, Vliko valdybos 
pirmininkas, klubo valdybos pa
kviestas, rugpiūčio 29 klubo sa
lėj padarė pranešimą vietos lie
tuviam apie Vliko veiklą ir nau
jus užsimojimus.

Amerikos Lietuvių R.K. Mo
terų S-gos seime Chicagoj iš 
St. Petersburgo dalyvavo 76 
kuopos atstovės D. Kamm ir J. 
Adienė.

Lietuvos vyčių seime Chica
goj iš St. Petersburgo dalyvavo 
147 kuopos delegatai: pirm. inž. 
A. Mažeika, sekr. V. Kleivienė 
ir informacijos vadovas K. Klei
va. — L.Ž.K.

Baliui Ivanauskui, vargoninin
kei Jūrai Blynaitei, parapijos 
choro nariam ir parapijos tary
bai, buvo surengtos išleistuvės 
jaunam kun. Juozui Bacevi
čiui, kuris Clevelando diecezi
jos lėšomis rugsėjo 1 išvyko į 
Romos lietuvių kolegiją.

Šv. Jurgio parapija Clevelan
de, išgyvenusi tam tikrą egzis
tencijos krizę, ypatingai dėl lie
tuvių kunigų prieauglio trūku
mo, dėjo pastangas surasti lietu
vį kunigą kandidatą, kuris, laikui 
atėjus, galėtų vadovauti parapi
jai, jos dabartiniam klebonui 
pasitraukus į pensiją. Juozas Ba
cevičius, gimęs ir augęs Cleve
lande, mokėsi Borromeo ir St. 
Mary’s seminarijose ir 1977 
sausio 15 Clevelande Šv. Jono 
katedroj buvo įšventintas į ku
nigus. Įtakojamas parapijos na
rių ir paties klebono, jaunasis 
kunigas pasiryžo dėti ypatingas 
pastangas, kad būtų tinkamai lie
tuviškos parapijos pastoraciniam 
darbui pasiruošęs. Svarbiausia 
kliūtis—silpnas lietuvių kalbos 
žinojimas.

Clevelando diecezijos vysku
pui pritariant, kun. J. Bacevi
čius išvyko į Romą su tikslu 
pramokti lietuvių kalbos. Kiek 
tenka nugirst, sąlygos tam reika
lui ten esančios geros. Jis Romoj 
mokysis iki kitų metų birželio 
mėnesio. “Dirbsiu intensyviai”, 
sako jaunasis kunigas. “Man yra 
užtikrinta, kad per tą laiką ga
lėsiu ne tik pramokti kalbą, bet 
ir artimai susipažinti su Lietu
vos kultūra. Parapiečiai atrodo 
draugiški ir malonūs. Aš jau da
bar turiu įvairių projektų parapi
jos gyvenimui pagyvinti.” Jo bal
se skamba jaunatviškas entuziaz
mas.

Jaunajam kunigui parapie
čiai linki sėkmės studijose ir ti
kisi, jam sugrįžus, išgirsti jo 
lietuvišką pamokslą. Telaimina 
jį Dievas, o mūsų linkėjimai 
visada jį lydės.

Aurelija Balašaitienė

PHILADELPHIA, PA.

Vilniaus universiteto 
minėjimas

Pirmas rudens kultūrinis pa
rengimas Philadelphijoj bus Vil
niaus universiteto 400 metų 
sukakties minėjimas, kurį rengia 
LB apylinkės valdyba. Jis 
įvyks rugsėjo 23, sekmadienį, 
po lietuviškų mišių, apie 12 vai., 
Šv. Andriejaus parapijos salėj.

Progfamoj bus dr. Vinco Ma
ciūno paskaita, dr. Kosto Os
trausko supažindinimas su Vil
niaus universiteto dėstytojais ir 
profesoriais, buvusiais ir esan
čiais philadelphiečių tarpe, 
universiteto skaidrės ir grožinės 
literatūros skaitymai apie Vilnių, 
kuriuos atliks Roma Česonienė 
ir Dalia Jakienė.

Minėjiman atsilankę bus pa
vaišinti kavute.

Kavinė parapijos salėj
Pritariant Šv. Andriejaus pa

rapijos klebonui kun. Degučiui, 
Philadelphijos LB apylinkės 
valdyba ėmėsi iniciatyvos suor
ganizuoti kavinę, kuri veiktų pa
rapijos salėj kiekvieną sekma
dienį po lietuviškų mišių.

Į lietuviškas mišias žmonės 
suvažiuoja iš tolimų Philadel
phijos apylinkių ir dažnai po 
mišių nenori skubėti namo. Ma
lonu susitikti pažįstamus, pa
sikalbėti. Tikimasi, kad kavinė 
parapijos salėj sudarys malones
nes sąlygas pabendrauti.

LB šiuo metu kontaktuoja vi
sas organizacijas ir tariasi apie 
administracines detales. Tiki
masi, kad kavinė pradės veikti 
nuo spalio vidurio.

Turima vilčių, kad prie ka
vinės tvarkymo rotaciniu būdu 
prisidės šios organizacijos: atei
tininkai, skautai, Tautinės Są
jungos skyrius, Ramovės sky
rius, Moterų Klubų Federaci
jos klubas, Vinco Krėvės mo
kykla, Philadelphijos LB apy
linkė, Pietinės N.J. LB apylin
kė ir Balfo skyrius.

Parengimų kalendorius
LB apylinkės valdyba jau dau

gelį metų veda parengimų ka
lendorių, kad būtų išvengiama

Lietuvos paviljonas 1939 metų pasaulinėje parodoje New 
Yorke

Tautinių šokių šokėjai, šokę pasaulinėje parodoje 1939 
metais New Yorke. Dešinėje sėdi šokių mokytoja Baronaitė.

LIETUVOS DIENA NEW YORKE
(atkelta iš 3 psl.)

Atskirai šoko Bostono vaikų 
grupė, kuriai vadovavo Ona 
Ivaškienė. Vaikai pašoko kubilą 
ir kalvelį.

Nepaprasti įspūdžiai 
Visiem paliko nepaprastus į- 
spūdžius. Tiek daug lietuvių su 
tokia didele ir turtinga progra
ma pasirodė pasaulinėje parodo
je. Apie tai daug kalbėjo su
grįžę ir kitiems pasakojo.

Po visos programos chorams 
buvo vaišės Klasčiaus salėje 
Maspethe.

Lietuvos paviljonas
Paviljono komisaras buvo gen. 

konsulas Jonas Budrys, gi jo į- 
rengimui vadovavo Magdalena 
Avietėnaitė, užsienio reikalų 
ministerijos spaudos ir informa

daugiau nei vieno parengimo tą 
pačią dieną ar net tą patį sa
vaitgalį. Dabartinėj valdyboj ka
lendorių tvarko Teresė Gečienė. 
Visos organizacijos yra prašo
mos savo parengimus užregist
ruoti pas ją, skambinant 215 
677-1684.

Iki šiol yra užregistruoti čia 
suminimi parengimai.

Rugsėjo 23, sekmadienį — 
Vilniaus universiteto minėjimas 
Šv. Andriejaus parapijos salėj 
12 vai. Rengia LB apylinkė.

Spalio 6, šeštadienį — vai
dinimas “Ponios Dulskienės 
moralė”. Atlieka Hamiltono Au
kuras Lietuvių Namuose. Rengia 
Tautinės Sąjungos skyrius.

Spalio 12, 13, 14 — Tauto
dailės Instituto skyriaus išvyka 
į Kanadą, pas Anastaziją ir An
taną Tamošaičius.

Spalio 20-21 — dail. Č. Ja- 

cijos departamento direktorė, 
šiuo tarpu gyvenanti pas Putna- 
mo seseles.

Paviljone buvo kelios salės. 
Vienoje salėje buvo didžiuliai 
paveikslai, kurie vaizdavo 
Lietuvos istorijos svarbesniuo
sius momentus. Keli tų paveiks
lų dabar yra Alkos muziejuje 
Putname, Jaunimo Centro sa
lėje Chicagoje.

Buvo ir didžiulė Vytauto Di
džiojo skulptūra, kurią sukūrė 
Vytautas Kašuba. Skulptūra da
bar yra Lietuvių namuose Bos
tone.

Paviljonuose buvo atskiri kul
tūros, liaudies meno, švietimo, 
žemės ūkio, prekybos, pramonės 
skyriai.

Kai paroda pasibaigė, Europo
je ėjo karas visu smarkumu. 
Eksponatų į Lietuvą jau nebe- 
grąžino.

nušo paroda Lietuvių Namuo
se. Rengia Tautinės Sąjungos 
skyrius.

Spalio 28, sekmadienį — Bal
fo 35 metų sukakties minėjimas 
Šv. Andriejaus parapijos salėj 
12 vai. po lietuviškų mišių.

Lapkričio 3, šešt. — Lietuvių 
Namų kultūros centro banketas.

Lapkričio 18, sekm. — kariuo
menės šventės minėjimas. Ren
gia ramovėnai.

Lapkričio 23, 24, 25 — Lie
tuvių Namų metinė mugė.

Gruodžio 31 — Naujųjų Metų 
sutikimas. Rengia Lietuvių Na
mai.

1980 m. gegužės 18, sekma
dienį — Kalantos minėjimas. 
Rengia Moterų Klubų Federaci
jos klubas.

Tai tik dalinis sąrašas, kuris 
bus papildomas organizacijom 
.parengimus užregistravus.
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KUN. DR. JURGIO ŠARAUSKO 
KELIAS Į BALTUOSIUS RŪMUS

JURGIS JANUŠAITIS

Kun. dr. Jurgis Sarauskas, 
34 metų amžiaus, gimęs Vokie
tijoj, seminariją ir aukštuosius 
mokslus baigęs Amerikoj, šeše
rius metus dirbęs pastoracinį 
darbą Šv. Atanazo parapijoj, 
Evanston, 111., nuo š.m. rugsėjo 
1 pradėjo dirbti valstybės depar
tamente, Washington, D.C., 
aukštose pareigose. Ta proga 
buvo įdomu šnektelėti su kun. 
dr. J. Šarausku apie jo pasieki
mus moksle, darbą parapijoj 
ir kelią, nuvedusį jį į Baltuosius 
Rūmus.

Žinia, kad Jūs, kunige Jurgi, 
išvykstat j VVashington, D.C., 
aukštom pareigom, pradžiugino 
lietuviškąją visuomenę. Tad šia 
proga gal galėtumėt atskleisti 
paslaptį, kuri Jus lydėjo į Bal
tuosius Rūmus?

Baltieji Rūmai 1965 įsteigė 
vadinamąją “Fellowship” 
programą. Pagal ją kasmet yra at
renkamas labai mažas skai
čius asmenų, ypatingai pasižy
mėjusių savo profesijoj, visuo
meninėj veikloj turinčių neabe
jotinų mokslinių gabumų, pla
taus ir gilaus išsilavinimo pre
zidento, viceprezidento ir ka
bineto narių asistento pareigom. 
Kandidatai turi būti jauno am
žiaus. Šiais metais į tuos postus 
kandidatavo 1340 asmenų. Jų 
skaičiun laimingu būdu patekau 
ir aš. Iš šio skaičiaus speciali 
komisija atrinko tik 33 kandida
tus. Ir jų tarpe vėl aš buvau. 
Po kietų egzaminų, pakartotinių 
pokalbių ši komisija iš 33 
kandidatų išskyrė tik 17. Buvau 
laimingas ir aš, laimėjęs sunkų 
bandymą ir patekęs į jų tarpą.

Sakot, kandidatus atrinko spe
ciali komisija. Tad kas ją su
darė?

Tokią komisiją sudarė buvę 
gubernatoriai, Health, Educa- 
tįpn and Welfare sekretorius ir 
kiti aukšti pareigūnai.

Į ką komisija daugiausia 
kreipia dėmesio, parinkdama 
kandidatų tinkamumą?

Pokalbiai vyko pakartotinai, 
po keletą dienų. Buvo žiūrima į 
kandidatų mokslinį išsilavinimą, 
visuomeninę veiklą, jų orienta
ciją, mąstymą ir įvairių proble-

AABS KONFERENCIJA 
NAGRINĖS 
“KRUVINĄJĮ 

DEŠIMTMETĮ”

Baltų Studijom Puoselėti 
Draugija (Association for the Ad- 
vancement of Baltic Studies) 
jau ruošiasi savo septintajai kon
ferencijai, kuri įvyks ateinančių 
metų birželio mėnesį George- 
town universitete, Washingtone. 
Šios konferencijos žvilgsnis bus 
nukreiptas į Hitlerio ir Stalino 
laikmetį tarp 1940 ir 1953 metų. 
Šiam “kruvinajam dešimtme
čiui” gvildenti sudarytas ypa
tingas komitetas, kuriam vado
vauja Oklahomos universiteto 
profesorius Vytautas Vardys. Ko
mitetas užsimojęs išleisti knygą 
apie “kruvinąjį dešimtmetį” į- 
vairiomis kalbomis. Dabartinis 
draugijos pirmininkas dr. Ivar 
Ivask pabrėžė, kad baltų profe
soriai ir rašytojai neturėtų veng
ti nesenos istorijos temų ir galė
tų pademonstruoti, jog tais tra
giškaisiais metais Pabaltijy nu
kentėjo ne tik žydai.

(Elta)

— Ketvirtasis mokslo ir kūry
bos simpoziumas įvyks 1981 
Padėkos dienos savaitėj Chica
goj. Jau sudarytas mokslinės 
programos komitetas: mokslinės 
programos pirmininkas — dr. 
Pranas Zunde, Georgia Institute 
of Technology (G.I.T.), griež
tųjų mokslų, technologijos ir ar
chitektūros dalies pirmininkas
— dr. Jonas Bilėnas, City Uni- 
versity of New York (CUNY), 
medicinos mokslų dalies pirmi
ninkas — dr. Rimgaudas Nemic
kas, humanitarinių ir sociali
nių mokslų dalies pirmininkė
— dr. Ina Užgirienė, Clark Uni- 
versity.

mų aptarimą. Egzaminai labai 
sunkūs ir iš kandidatų pareika
lavo greitos orientacijos ir taik
lių problemų sprendimų.

Kokias gi pareigas ir kiek lai
ko eisit?

Paskyrimą gavau. Dirbsiu 
valstybės departamente, Rytų 
Europos ir žmogaus teisių sky
riuose. Dirbsiu drauge su vals
tybės sekretoriaus pirmuoju pa
vaduotoju. Šis departamentas 
man buvo arčiausia širdies, ir pa
skyrimu esu labai patenkintas. 
Šiose pareigose būsiu vienerius 
metus.

Ar turėsit progos aktyviai da
lyvauti politinių klausimų nagri
nėjime ir sprendimuose?

Taip. Jau žinau, kad man yra 
pavesta paruošti Madrido kon
ferencijai medžiagą, apie žmo
gaus teisių pažeidimus Rytų Eu
ropoj. Manau, kad konferenci
joj dalyvausiu kaip delegacijos 
narys.

Ar turėsit progos pareikšti 
savo nuomones ir pavergtos Lie
tuvos klausimu?

Dalyvaudamas posėdžiuose, 
turėsiu pilną teisę visais klausi
mais pareikšti savo nuomonę. 
Manau, kad iškils ir Lietuvos 
klausimai ir turėsiu progos apie 
tai plačiau kalbėti.

Jūs gi, kunige Jurgi, augot 
ir mokslus ėjot Amerikoj. Ar 
turėjot progos arčiau pažinti 
savo tėvų kraštą Lietuvą? Ar 
Jum pažįstamas tenykštis gyve
nimas?

Būdamas kunigų seminarijoj, 
daug skaičiau apie bolševikų 
pavergtas tautas, jų kėslus, re
ligijos persekiojimą ir t.t. Ypač 
man rūpėjo mano tėvelių gimta
sis kraštas. Apie Lietuvą jie man 
daug pasakojo, ir nemaža žinių 
radau įvairioj literatūroj. Paga
liau porą kartų drauge su tėve
liais Lietuvą aplankiau. Ypa
tingai domėjausi gyvenimo nuo
taikomis, žmonių galvosena, jau
nimo užmojais. Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioj aukojau mišias lie
tuviškai ir pilnai bažnyčiai žmo
nių pasakiau, sakyčiau, gana 
jautrų pamokslą. Iš Lietuvos 
parsivežiau daug naudingų ži
nių. Lietuva, dirbant naujose 
pareigose, man bus pirmu rū
pesčiu.

Jus įšventinus kunigu ir Jum 
pradėjus dirbti kitataučių para
pijoj, vienas lietuviškas dienraš
tis ir jo bendradarbis Jus išva
dino “nutautėjusiu kunigėliu”, 
apšmeižė Jūsų tėvus. Kaip Jūs, 
kunige Jurgi, reagavot į šiuos 
užsipuolimus?

Tuos užgaulius straipsnius 
skaičiau. Kadangi buvo melas,

BALTIMORE
Šv. Alfonso mokykla iškilmin

gai pradėjo mokslo metus rug
sėjo 5, trečiadienį, su mišiomis. 
Vaikučiai'su savo auklėtojomis 
dalyvavo mišiose 8 vai. ryto. Jas 
aukojo kun. A. Dranginis. Po 
mišių vaikučiai įėjo į jiems skir
tus kambarius, kur gavo naujas 
knygas ir susipažino su savo 
mokytojais. Sveikiname sugrįžu
sias Šv. Kazimiero sesutes. Lin
kim visiem sėkmingų mokslo 
metų. Pirmą dieną vaikučiai bu
vo mokykloj iki pietų. Šiais 
mokslo metais mokinių yra 130. 
Turim pripažinti skaudų faktą, 
kad kitataučiai daugiau įvertina 
Šv. Alfonso mokyklą ir seselių 
auklėjimą negu lietuviai.

Šv. Vardo draugijos globoja
mas “Baseball Vakaras” įvyks 
rugsėjo 14. Rungtynėse dalyvaus 
Boston Red Sox ir Baltimore 
Orioles. Iš Šv. Alfonso parapi
jos šio sporto mėgėjai jau įsi
gijo bilietus. Dalyvaują padės 
jaunuoliam, kurie siekia aukštes
nių mokslų, nes visas pelnas 
skiriamas tam tikslui.

Lietuvių Parko iškilmingas 
atidarymas įvyko rugsėjo 8 su 
ypatingomis ceremonijomis. 
Baltimorės burmistro W. Donald 
Schaeffer pastangomis Baltimo
rės lietuviam įgytas žemės skly
pas prie Lietuvių Svetainės ir 
paskirtas kaip parkas lietuviam. 
W.D. Schaeffer, lietuvių bičiulis, 
išpildė prieš kelerius metus pa-

Kun. dr. Jurgis Šarauskas

tai manęs nejaudino. Prisimi
niau Evangelijos žodžius: “Ne
teiskite, ir nebūsite teisiami”. 
Pasimeldžiau už šmeižtą sklei
džiančius, prašydamas Dievą, 
kad jiem atleistų, nes jie neži
nojo, ką daro. Gi savo tėveliam, 
taip skaudžiai pergyvenusiem 
tuos šmeižtus, Aukščiausiąjį pra
šiau palaimos. Esu jiem dėkin
gas už duotą man gyvenimą.

Jus, kun. Jurgi, pamėgęs lie
tuvių jaunimas, o taip pat ir vy
resnieji. Kur glūdi Jūsų pasise
kimo paslaptis?

Dirbdamas pastoracinį darbą 
nelietuvių parapijoj, ieškojau 
kelio į lietuvišką veiklą. Talki
nau ateitininkam, kalbėjau jau
nimo stovyklose, buvau kviečia
mas lietuvių vaikučiam teikti 
pirmąją komuniją lietuviškai, ir 
daugelis jaunųjų porų kvietė 
mane palaiminti jų moterystės 
ryšius. Prisipažinsiu, kad mėgs
tu šių laikų audringą lietuvišką 
jaunimą. Pažįstu jų poreikius ir 
kalbu jiem ne pamokslaudamas, 
bet širdim ir šių laikų gyvenimo 
tikrove. Tai jaunimas geriausiai 
priima. Jis nori, kad pokalbiuo
se, problemų sprendimuose at
sispindėtų pats gyvenimas, o ne 
tuščiažodžiavimas. Taip pat 
mane pradžiugino ir Australijos 
lietuvių jaunimas savo sveika 
nuovoka ir logišku galvojimu vi
suose lietuviškos veiklos reika
luose.

Gal, kunige Jurgi, galėtumėt 
plačiau pasisakyti apie savo 
mokslo kelią?

Mokslą mėgau. Jam skyriau 
daug laiko, sveikatos ir ryžto. 
Baigiau St. Mary of the Lake, 
Mundlein, kunigų seminariją. 
Ten įsigijau du magistro laips
nius, vienam paruošęs diplominį 
darbą iš pastoracinių mokslų, 
antram — iš teologijos. Trečią 
magistro laipsnį gavau Illinois 
technologijos institute, baigęs 
“Public Administration” moks
lus. Tuo nesitenkinau. Šių metų 
rugpiūčio mėnesį Northwestem 

darytą pažadą. Iškilmėse daly
vavo burmistras Schaeffer, mies
to pareigūnai, atstovai iš įvairių 
lietuviškų organizacijų. Tautinių 
šokių grupė Kalvelis dalyvavo 
iškilmėse. Programa prasidėjo 3 
vai. su invokacija, kurią atkalbė
jo kun. P. Gražulis. Po iškil
mių buvo vaišės Svetainės 
kambariuose.

Madų parodą rengia Šv. Al
fonso parapijos sodalietės spalio 
3, trečiadienį, gražioj La Fontai- 
ne Bleu salėj, Glen Burnie, Ma- 
ryland. Vakaras prasidės 6 v.v. 
Vakarienė 7 v.v. Naujausių mo
terų drabužių paroda 8:30 vai. 
Bus ir loterija, kur bus galima 
laimėti visokiausių premijų. Bi
lietus galima gauti klebonijoj 
ir pas sodalietes. Visi kviečiami 
ko gausiau dalyvauti šiame 
parengime.

Stasys (Mazel) Mazelauskas, 
pirmosios kartos lietuvis, gimęs 
ir augęs Baltimorėj, staiga mirė 
rugpiūčio 30 savo namuose. Sta
sys, nors ir buvo vedęs kitatau
tę, kaip susipratęs lietuvis daly
vavo lietuviškuose parengi
muose, ypatingai Šv. Alfonso pa
rapijos veikimuose. Gedulingos 
mišios aukotos už jo sielą Šv. 
Elzbietos bažnyčioj rug
sėjo 1. Palaidotas Holy Re- 
deemer kapinėse. Nuliūdime li
ko žmona Frieda ir daug gimi
nių bei pažįstamų.

Jonas Obelinis 

universitete apgyniau disertaciją 
iš organizacijos psichologijos ir 
Bažnyčios administracijos, ir 
man buvo suteiktas tos srities 
mokslo daktaro laipsnis.

Jūs buvot įsijungęs į plačią 
visuomeninę veiklą amerikiečių 
tarpe, o taip pat aktyviai reiš- 
kėtės ir pastoracinėj srity. Gal 
suminėtumėt savo darbo plotus?

Be darbo parapijoj, dar krutė
jau Evanstono miesto civilinės 
tarnybos vadovo pareigose, bu
vau Evanstono religinių bend
ruomenių dvasininkų pirminin
ku, Chicagos arkivyskupijos ku
nigų senatorium, dėsčiau North- 
westem universitete organizaci
nius mokslus, taip pat ir teolo
ginėj evangelikų Garret semina
rijoj ir Loop City kolegijoj. Be 
to, dirbau kaip konsultantas 
paskirose katalikų ir evangelikų 
parapijose, Chicagos arkivysku
pijos pastoracinės tarnybos cent
re, Chicagos arkivyskupijos pla
navimo departamente, Jeffer- 
son City arkivyskupijoj, Mis- 
souri, buvau JAV kariuomenės 
kapelionu korpe, Chicagos 
miesto Public Works departa
mente, Evanston ligoninėj, 
Evanston miesto mokyklose ir 
kitur.

Tai nuostabiai daug pareigų, 
darbo. Kaip viską spėjot atlikti?

Kada įsipareigoji, laiką randi. 
Gal mažiau pailsi, bet juk parei

JAUNIEJI ATEITININKAI 
TURI SAVO SĄJUNGĄ
Iki šiol gyvavęs ateitinin

kų jaunučių-jaunių sambūris 
rugpiūčio 8 “perkrikštytas” Jau
nųjų Ateitininkų Sąjunga ir per
eina Ateitininkų Federacijos val
dybos patvirtinton Jaunųjų Atei
tininkų Sąjungos (JAS) centro 
valdybos globon. JAS centro val
dybą sudaro: pirmininkas
— Romualdas Kriaučiūnas, vice
pirmininkė — Janina Udrienė, 
sekretorė — Gražina Kriaučiū
nienė, iždininkė — Jurina Ru- 
gienienė, narės specialiem pro
jektam — Birutė Bublienė ir Va
lentina Černiauskienė, nariai ry
šiam su vietovėmis — Darius 
Mičiūnas ir Linas Mikulionis.

Pirmas centro valdybos rūpes
tis yra užmegzti ryšius su jau
nųjų ateitininkų vienetais. Tad 
kreipiamės į visus jaunučių-jau
nių globėjus ir vadovus, prašy
dami, kad kuo greičiau mum pa
rašytų, pažymėdami savo būre
lio vardą ir narių skaičių. Visi, 
kurie skubiai prisistatys, gaus 
“dovanų” ką tik išleisto jau
nųjų ateitininkų programos va
dovo egzempliorių. Labai gei

SIUNTINIAI į LIETUVĄ - 1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje pa

geidaujama ir yra naudinga.

SIUNTINYS NO. 2. 1979
Labai gera vyriškai eilutei vilnonė angliška medžiaga — 

3 m.; vilnonė angliška medžiaga moteriškai eilutei —3 m.; vilnonė 
medžiaga suknelei, arba vakarinei suknelei medžiaga (medžia
gos gali būti įvairių spalvų); vyriški išeiginiai marškiniai; vy
riškos arba moteriškos firmos Levi arba Wrangler jeans (tik 
tokių Lietuvoje pageidaujama) Ir trumpas telescopic lietsargis, 
vyriškas arba moteriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $275.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 

Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko kailio 
arba ką nors iš žemiau išvardintų naudingesnių dalykų: 
Avikailiai: ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kalnierius,

tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas $242.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .......................... 94.00
Jeans, Wrangler arba Levi Straus ...................................... 44.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis .................................. 37.00
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės ................ 3.30
Tights (kojinės-kelnaitės) ......    4.40
Vilnonė gėlėta skarelė arba nailono didelė skarelė ..< .... 13.00 
Geresni marškiniai ...........................................................  15.00
Vyriški arba moteriški bateliai .......................................... 39.00

Puiki suknelei medžiaga ....................................................... 30.00
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims .......... 61.00
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei ...................................... 88.00
Crimplene medžiaga suknelei................................................ 22.00

Kartu su drabužiais galima siųsti šiuos maisto produk
tus: 1/2 sv. arbatos — $4.40; 1/2 sv. Nescafe — $6.60;
1 sv. pupelių kavos — 7.50; 1 sv. šokoladinių saldainių —• $7.50; 
11/2 sv. razinkų — $2.60; 40 cigarečių — $5.00.

įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui ma
tuoti instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $34.00 persiun
timui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus! Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. & V. JURAS)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, 
ENGLAND, TEL. 01 460 2592

ga rytdienai neatidedama. Ačiū 
Dievui, įsipareigojimus ište
sėjau.

Su kokiomis nuotaikomis 
paliekat Chicagos aplinką ir ko
kių vilčių turit ateičiai?

Su Chicagos lietuviais, jau
nimu buvo miela dirbti. Išsive- 
žu geriausius prisiminimus ir 
viltį, kad po metų ar daugiau 
vėl grįšiu į jų tarpą. Ir, jei Die
vulis leis, mielai talkinsiu ten, 
kur būsiu laukiamas. Būdamas 
Washingtone, turėdamas progos 
sutikti aukščiausius JAV politi
nio gyvenimo vairuotojus, ma
nau, turėsiu progos visada kal
bėti apie darbščius, kultūringus 
lietuvius čia, išeivijoj, ir apie 
lietuvių tautos dramą tėvynėj.

Ir paskutinis klausimas. Kas 
lėmė jūsų kelionę į Baltuosius 
Rūmus?

Daug aplinkybių. Pirmiausia 
plati pažintis Chicagoj amerikie
čių tarpe. Visuomeninė veikla, 
pastoracinis darbas. Neabejoju, 
kad ir mokslas. Į visa tai dėme
sį atkreipė įtakingi amerikie
čiai ir mane rekomendavo į mi
nėtų kandidatų skaičių, o galu
tinis laimėjimas priklausė tiktai 
man.

-o-
Mielam kunigui dr. J urgiui lin

kim geriausios sėkmės naujame 
poste, nepamirštant savų tautie
čių ir savo tėvynės reikalų.

džiam sudaryti pilną globėjų- 
vadovų sąrašą, kad jau nuo pat 
mokslo metų pradžios veikla 
sklandžiai vystytųsi.

Svarbiausias centro valdy
bos darbas yra jaunimo vasaros 
stovyklos organizavimas. Jau ke
linti metai stovykla buvo per
pildyta, tačiau stovyklos štabą 
suorganizuoti buvo milžiniškas 
darbas. Tad kreipiamės į šio jau
nimo tėvus bei prijaučiančius, 
prašydami pagalbos. Pareigų yra 
gąna įyairių, o gerai atliktas dar
bas teikia daug malonumo. Pra
šom pagalvoti, ar tikrai negalė
tumėt dvi savaites praleisti su 
lietuvišku jaunimu tautinėj bei 
ideologinėj atmosferoj. Pagal
vokit, parašykit ir pasisiūlykit į 
talką.

Prašom visus centro valdy
bai siunčiamus laiškus adre
suoti: JAS Centro Valdyba, c/o 
G. Kriaučiūnienė, 1816 Tecum- 
seh River Drive, Lansing, Mich. 
48906. Kas turi klausimų ar nori 
asmeniškai pasikalbėti, gali 
skambinti 517 321-0091.

JAS Centro Valdyba

— Lietuvių Kunigų Vienybė 
šiemet švenčia 70 metų įsikū
rimo sukaktį. Vysk. V. Brizgys 
gavo iš kardinolo A. Casaroli, 
Vatikano valstybės sekretoriaus, 
laišką, kuriuo popiežius Jonas 
Paulius II siunčia Lietuvių Ku
nigų Vienybei jos sukakties pro
ga sveikinimą ir visiem kunigam 
bei Amerikos lietuviam savo 
specialų palaiminimą.

— Vladas Česiūnas, 39 m. am
žiaus, su Sovietų Sąjungos spe
cializuota baidarių-kanojų spor
tininkų grupe atvyko į V. Vokie
tiją ir rugpiūčio 16 paprašė poli
tinio prieglobsčio. V. Česiūnas 
savo srity yra pasiekęs didelių 
laimėjimų: Lietuvos kanojų 
meisteriu buvo 15 kartų, du kar
tus buvo slidinėjimo meisteriu, 
Sov. Sąjungos meisteriu buvo 6 
kartus dvivietėj ir vieną kartą 
vienvietėj baidarėj. Miuncheno 
olimpinių žaidimų metu laimėjo 
aukso medalį, o taip pat 4 kar
tus buvo pasaulio meisteris dvi
vietėj kanojoj. Yra laimėjęs 
daug tarptautinių varžybų Bo- 
chume, Duisburge, Švedijoj, 
Danijoj ir kitur.

— Prof. Vytautas Vardys, dės
tąs politinius mokslus Oklaho
mos universitete, Norman, 
Okla., rugsėjo 7 universiteto de
leguojamas į Pietų Korėją, kur 
turės keletą konferencijų iš 
politinių mokslų. Jis, kaip spe
cialistas, dažnai turi dalyvauti 
tarptautiniuose politinių mokslų 
profesorių suvažiavimuose. Ko
rėjoj išbus iki rugsėjo 17. Pas
kui per Japoniją grįš į savo dar
bovietę.

— Solistė Vanda Stankienė 
atliks meninę programą Draugo 
70 metų jubiliejaus minėjimo 
bankete rugsėjo 22. Jai skompo- 
nuos Ąžuolas Stelmokas.

— Prano Baltuoniū, šaknų 
skulptoriaus, darbų paroda Chi
cagoj, Čiurlionio galerijoj, vyks 
rugsėjo 28-30.

— Cleveland, Ohio, Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
lietuvių parapijoj bus iškilmin
gai paminėta Vilniaus universi
teto 400 metų sukaktis. Rugsė
jo 29, šeštadienį, 7 vai. vak. Vil
niaus universiteto parodos ati
darymas. Rugsėjo 30, sekma
dienį, 4 vai. popiet iškilminga 
akademija.

— Aktoriaus J. Kelečiaus reči
talis Chicagoj, Jaunimo Centre, 
įvyks spalio 21.

— Regina Zavadzkaitė, jauni
mo kongreso atstovė iš Vene- 
cuelos, nutarė pasilikti Vasario 
16 gimnazijoj vieneriem metam 
mokytis lietuvių kalbos ir litua
nistikos. Tai jau penkta Pietų 
Amerikos lietuvaitė, kuri kong
reso proga susidomėjo šia gim
nazija.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijos, kuriai vadovauja lie
tuviai pranciškonai, vaidybos 
sambūrio susirinkimas įvyko 
rugpiūčio 26. Svarstytas lėšų 
klausimas ir pasidžiaugta sėk
mingu “Fabiolės” spektakliu. 
Daugeliui pageidaujant, vaidini
mą nutarta pakartoti lapkričio 
25. Pelnas skiriamas Vietnamo 
pabėgėlių šalpai.

— Union Tours, kelionių 
agentūra su centru New Yorke, 
ieško “part-time” agentų JAV ir 
Kanadoj, kurie apsiimtų rekla
muoti ir organizuoti 1980 metų 
keliones į Lietuvą. Kreiptis: 
Union Tours, 6 East 36th St., 
New York, N.Y. 10016. Telef. 
212 679-7878.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: P. Hogan, Mami, Fla., 
J; Grinkus, Randolph, Mass., J. 
Sledzaus, St. Petersburg, Fla., 
Užsakė kitiem: S. Strazdas, Lin- 
den, N.J. — A. Lauraitis, Lin- 
den, N.J. Sveikinam naujus skai
tytojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant 

. Darbininko prenumerata visiem 
; 13 dol. metam.
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IŠ SUNNY HILLS PADANGĖS

Prie Kačinskų namo Sunny Hills, Fla., stovi svečias iš Chica
gos kun. J. Vaišnys, SJ, Henrikas ir Sofija Kačinskai. 
Nuotr. kun. Račkausko

PADĖKA
Išjudėjus iš vietos ir besiku- 

riant po saulėtu Floridos dan
gum, kaip paprastai, susiduri su 
neišvengiamomis problemomis 
ir darbais, sąlygojančiais laiką 
ir numatytą tvarkaraštį. Tad pra
šytume savo bičiulius atleisti 
mums bent kiek suvėluotą pa
dėką už taip nuoširdžiai ir gy
vai suruoštą atsisveikinimo va
karą, paliekant New Yorką.

Atsidūręs Sunny Hills, savai
me nuklysti mintimis į šiaurę, 
su kuria riša trisdešimt metų 
trukę gyvenimo saitai. Tai ne 
mažas laiko tarpsnis, susijęs su 
darbu ir kitokiais kasdieniniais 
rūpesčiais. Atbaigę visus įsipa
reigojimus, nutarėm atsisvei
kinti su Queens ir pakelti spar
nus į šiltuosius kraštus, pagy- 
venti gamtoje, kurios taip esame 
išsiilgę ir jos šnekos jau seniai 
begirdėję. Šiuo momentu, stebė
dami mus supančią aplinką, gė
rimės lieknomis pušaitėmis, šau
nančiomis viršūnėmis į dangų, 
ir jei ne medžiai nukarusiomis 
barzdomis, kurių nei vardo neži
nome, manytume besėdį pačia
me Anykščių Šilelyje.

Savaime aišku, kad kiekvie
nas pakeitimas gyvenvietės su
rištas su praradimu. Skaudu skir
tis su bičiuliais, tiek metų su 
jais bendravus ir gyvenus drau
ge ir džiaugsmais ir nusivyli
mais. Kiekvienas jų paliko savo 
atminimą mūsų širdies kertelėje. 
Mes jų labai pasigesim.

Šiaip sau šypsniai
Nervai

— Tamsta labai nervingas, — 
konstatuoja daktaras.

— Tai nuo meškeriojimo, — 
aiškinasi pacientas.

— Bet gi meškeriojimas ner
vus ramina.

— Tik ne man. Aš meškerio
ju be leidimo . . .

Neaiškus klausimas
— Daktare, — skundžiasi pa

cientas, — praeitą naktį visiškai 
negalėjau miegoti. Taip man 
buvo šalta, taip kratė šaltis, kad 
tiesiog nežmoniškai.

— O ar tarškėjo dantys?
— Iš kur gi aš žinau! Nak

čiai buvau juos išėmęs.

Motiniškas užtarimas
Motina eina pas sūnaus profe

sorių prašyti, kad sūnų prastum
tų pro egzaminus, nes kitaip — 
tėvas jį pristatysiąs žemės knisti.

— Ponia, — aiškina profeso
rius, — nieko neišeis. Jūsų sū
nus yra medinės galvos, o be to, 
dar ir tinginys. Įsivaizduokite, 
vakar paklausiau, kada mirė Na
poleonas. Žinot, ką atsakė? — O, 
nė nežinojau, kad serga.

— Mat, pone profesoriau, — 
teisina motina. — Nesam 
iŠ turtingųjų. Laikraštį teperkam 
kartą per savaitę, tai nė mes už
augę nespėjam sekti, kas kada 
serga, kad kada miršta, o ko no
rėti iš vaikų.

Liepos 20 New Yorko Kul
tūros Židinyje, nepaisant ato
stoginio laiko, jūs, brangūs bi
čiuliai, susirinkote, kad asmeniš
kai paspaustumėt mums rankas 
ir palinkėtume! laimingo gy
venimo saulėtoje Floridoje. Ne
galėję atvykti atsisveikino su 
mumis laiškais. Didžiai vertina
me jūsų dėmesį, tariame nuo
širdų ačiū.

Dėkojame Laisvės Žiburio ra
dijo vedėjui Romui Keziui, ku
rio iniciatyva buvo suruoštas mi
nėtas vakaras, o taip pat vi
siems prisidėjusiems prie šio su
manymo įvykdymo. Jų pastan
gos ir nuoširdus rūpestingumas 
suteikė šiam subuvimui draugiš
ką nuotaiką.

Itin reikšmingi ir jautrūs bu
vo kalbėtojų pasisakymai, dvel
kiantys širdį guodžiančia šilu
ma. Tarsi metraštininkai jie la
pas po lapo skleidė mūsų iš
gyventų metų knygą, suminėda
mi nueito kelio gaires. Jų žo
džiai sukėlė mintį: gal gi ne visa 
buvo tik tuščias laiko leidimas, 
kaip kartais patiems atrodė. Jie 
atkūrė daug užuomarštin nu
grimzdusių įvykių. Ačiū jiems 
už prisiminimą.

Branginsime įteiktas dovanas, 
primenančias mums New Yorke 
pasilikusius draugus.

Sienoje pakabintas plakatas su 
linkėjimais iškalbingai bylojo — 
“Daug saulėtų dienų”. Po įra
šu nupieštos dvi kaukės ir ka
muoliukas su virbalais — kaip 
nereikia geriau apibūdino mūsų 
leidžiamų laisvalaikių užsiė
mimą. Dėkui mūsų bičiuliui 
Pauliui Jurkui, taip charakterin
gai pavaizdavusiam mūsų pomė
gius.

Vartome albumą su praėjusio 
atsisveikinimo nuotraukomis. 
Jame nufotografuoti visi dalyva
vusieji svečiai, kalbėtojai, akor
deonu groją muzikantai, šokėjai, 
gėrėjai ir net baro pilstytojai. 
Vyrauja boheminė nuotaika, 
visų žvilgsniai siunčia mums ge
ros valios linkėjimus. Pasiilgi
mo minutėmis, atskleidę al
bumą, galėsime pasidžiaug
ti, atkurdami netolimą praeitį. 
Albumo autorė yra Antanina 
Reivytienė. Tariame jai nuoširdų 
ačiū.

Baigdami norėtume šiek tiek 
įterpti ir optimistinės nuotai
kos. Negi esame iškeliavę užjū
rių marių, į nepasiekiamus to
lius? Atrodo, ne. Turime vilties, 
atsilankę į New Yorką, vėl susi
tikti, o prie gerų norų ir mū
sų bičiuliai galėtų atvykti pasi
svečiuoti. Būtume labai laimin
gi, sulaukę jų mūsų nau
joje pastogėje.

Henrikas ir Sofija Kačinskai 
1979 rugpiūčio 30

Ši graži lietuvių kolonija vis 
didėja. Apie maudymosi ežerą 
Ambasador Ct. jau pristatyta 12 
naujų namų. V. Beleckas su šei
ma puikiai įsikūręs. Taip pat M. 
ir E. Milukai, J. ir B. Čepu- 
kai. Net laivelį žvejybai įsigijęs, 
Balys praleidžia daug laiko plū
duriuodamas ežere. Rugpiūčio 
25 Onos ir Juozo Peleckų na
mas buvo iškilmingai Tėvo J. 
Vaišnio, SJ, pašventintas. Sve
čių prisikvietė apie 30 iš Detroi
to, Chicagos, net iš Hamiltono, 
Kanados.

Sekmadienį, rugpiūčio 26, tu
rėjom koncelebracines mišias. 
Tėvas Vaišnys pasakė prasmin
gą pamokslą. Dalyvavo pamal
dose apie 40 žmonių. H. Ka
činskas paskaitė lekciją, J. Če
pukienė pagiedojo Avė Maria.

Henriko ir Sofijos Kačinskų 
iškilmingas įkurdinimas įvyko 
rugpiūčio 23. Pas V. Belec
kus susirinko didelis būrys sve
čių. Pasitiko Kačinskus su duona 
ir druska, su šampanu, sudai
nuota Ilgiausių metų. Kun. A. 
Račkauskas pasakė šių iškilmių 
prasmę ir palaimino vaišių sta
lą, namiškius ir visus svečius. 
V. Beleckas, kaip šeimininkas, 
pasveikino Kačinskus ir palinkė
jo sveikai ir linksmai čia gyven
ti. S. Kačinskienė visiem gražiu 
žodžiu padėkojo. Jie labai gra
žiai įsikūrė. Prisistatė vasarna
mį, visi baldai ir kilimai nauji.

Naujai kuriasi Mamaičiai, 
Gedminai, Adomavičiai, Pe- 
leckiai, Pileckiai. Ona ir Jonas 
Zubavičiai kiek toliau pasistatė 
liuksusinį namą. Visi langai —

^ŠACHMATAI
Veria Kazys Merkis

- .
Turim antrą didmeisterį. 

ICCF (tarpt, korespondencinių 
šachmatų federacija) suteikė did- 
meisterio titulą Vilniaus meiste
riui D. Lapieniui. Apie tai skel
bia Maskvos savaitraštis “64“ 
13/79. Prieš penkiolika metų 
(1964) didmeisterio vardą gavo 
Romanas Arlauskas (Adelaidė, 
Australija), užbaigęs trečiu 
ICCF pasaulio pirmenybes. La
bai panašu, kad po metų kitų 
turėsim trečią lietuvį su 
didmeisterio vardu, būtent dr. 
V. Palčiauską iš Illinois, dabar 
sėkmingai besirungiantį ICCF 
baigminėse: asmeninėse ir ko
mandinėse, JAV rinktinėj.

Lietuvos jaunių pirmenybes 
Kapsuke (Marijampolėj) laimėjo 
Eduardas Rozentalis — 13 tš. 
iš 15, Andrius Bučys — 12 tš., 
Vidmantas Mališauskas—11.5 
tš.; tiek pat taškų surinko perei
tų metų čempijonas Aloyzas 
Kleinys, bet liko ketvirtu. Po 
to ėjo V. Dambrauskas (Pane
vėžys) — 8.5 ir kt. Dalyvavo 16 
vaikinų. Merginų grupės var
žybose lyderė plungietė Regina 
Pleikytė baigė su 10.5 tš. iš 11 
(!). Vilnietė Rita Rūgytė buvo 
antra (8 tš.), o trylikametė 
Marina Kurkul — trečia (7.5 tš.).

JAV komandinėse susirašinė
jimo keliu N. Anglijos I koman
doj žaidžia šių eilučių autorius. 
The Chess Correspondęnt 
rugpiūčio numery pateikia da
bartinį stovį: Division I, New 
England I — 4.5 tš., N. Eng
land II-3.5, California, New York 
I, Michigan I — po 2 tš. Kiek
vienas žaidikas žaidžia po dvi 
partijas (baltais ir juodais). K. 
Merkis turi dvi užbaigtas, santy
kiu 1-1, o kitos šešios tebežai- 
džiamos.

Sunny Hills, Fla., LB apylinkės valdyba. Iš k. Vytautas Belec
kas, Matas Milukas, Emilija Putvytė, Julija Čepukienė ir 
Kvirinas Aleksandravičius. Nuotr. kun. A. Račkausko

veidrodžiai, tik iš vidaus matosi 
laukas. Privažiavęs matai sa
ve su visu automobiliu. Tai pats 
įdomiausias ir didingiausias pa
statas. Šiomis dienomis Zubavi
čiai jau kraustosi į Sunny Hills 
pastoviam apsigyvenimui.

Ten gyvenimas nenuobodus. 
Visokiem užsiėmimam yra gali
mybių K. Aleksandravičius jau 
turi bičių, valgo medų ir džiau
giasi. Apsisodino savo trigubą 
sklypą pušaitėmis, o žmona Sofi
ja namą apsodino rūtomis ir vi
sokiausiomis gėlėmis. Jis prie 
progos ir briedį nušauna.

Kas mėgsta golfą, gali ištisus 
metus žaisti. Visa golfo aikštė 
įruošta moderniškai. Žvejam yra 
laivas. Gali ir nuosavą įsigyti. 
Beleckas ir Čepukas jau nuo
savu žvejoja. E. Putvytė droži
nėja iš medžių šaknų įvairias fi
gūras. J. Yucas padaro visiem

pašto dėžutes. Paštą kasdien iš
ima. Nemokamai autobusas kartą 
savaitėje nuveža į miestą apsi
pirkti. Krautuvė yra pačiame vi
duryje prie Sunny Hills Blvd. 
Yra benzino ir visokių prekių 
kasdieniniam reikalam.

Čia kurtis ir pradėti gyventi 
labai lengva, nes vienas kitam 
padeda. Į Panama City aerodro
mą yra 30 mylių. Dėl parveži
mo ar nuvežimo nėra problemos.

Kas mėgsta šiltą ir sveiką orą, 
ramiai ir gražiai pagyventi — 
gali ruoštis ten apsigyventi. Da
bar jau išpirkta 480 sklypų tik 
lietuvių.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkė jau įsteigta. Valdybon iš
rinkti: E. Putvytė — pirm., Če
pukienė — parengimų orga
nizatorė ir V. Beleckas — iš- 
dininkas.

R.A.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalen
dorių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

20 dol. — V. Kronkaitis, 
New Haven, Conn.

17 dol. — J. Didžiulis, Cliff- 
side Pk., N.J.

13 dol. — L. Drusinskas, 
Brockton, Mass.

12 dol. — prel. V. Balčiū
nas, Thompson, Conn.

10 dol. — P. Kaspariūnas, 
St. Petersburg, Fla.

Po 7 dol. — J. Puodžiūnas, 
VVaterbury, Conn., V. Vilku- 
taitis, E. Northport, N.Y., V. Sa
kas, Hamilton, Ont., V. Rutelio- 
nis, Rockville, Md., F. Bo- 
reišis, Lakevvood, N.J., V. Vai
čiūnas, Islington, Ont., W. Sinus, 
Massapeąua, N.Y., J. Bradūnas, 
Baltimore, Md.

Po 5 dol. —J. Budraitis, Wood- 
stock, Conn., F. Alexis, Hard- 
wick, Mass., A. Saltanis, Mont- 
real, Que.

Po 4 dol. — A. Mockus, Hart
ford, Conn., J. Bakšys, So. Bos
ton, Mass., J. Starėnas, E. Long- 
meadow, Mass.

Po 2 dol. — P. Petkelis, Yor- 
ba Linda, Calif., D. Averka, 
Dorchester, Mass., S. Marca- 
vage, Milford, Conn., S. Žikas, 
Magnolia, Mass., A. Verbyla, St. 
Petersburg Beach, Fla., A. Ka
mantauskas, So. Boston, Mass., 
V. Baltrušaitis, Hillside, N.J., dr. 
B. Chapas, Warwick, R.L, V. 
Balalis, Port Monmouth, N.J., 
B. Antanaitis, Philadelphia, Pa., 
T. Vainauskas, Hamilton, Ont.

Visiem aukotojam nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

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

55 veikimo metai (1924-1979) — SAVI, PAS SAVUOSIUS!
- - - ------ ■ ' ............. .I

TURTAS (ASSETS) $15,000,000.00

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

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

i
77-01 JAMAICA AKETlUE 

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

WE DELJVER 
Michigan 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 “Lithuanlan Cookery” už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c. ,

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

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

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

• Mokami aukšti, įstatymų leidžiami dividendai.

5 1/2% 
indėliams 

be termino

6 1/2%
Taupymo Lakštams 

nuo $2,500.00 
2 metams

7 1/2% 7 3/4%
Lakštams Lakštams

nuo $4,000.00 nuo $4,000.00
4 metams 6 metams

8 % 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
8 metams

Netermininiams Indėliams dividendai 
mokami nuo Įdėjimo ligi išėmimo dienos.

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

1979 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ IR RYTŲ EUROPĄ

BALTIC
TOURS

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

Rugsėjo 19-27 — $849.00

11 DIENŲ LIETUVOJE IR LENKIJOJE
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje

Spalio 11-21 — $779.00

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

via Lufthansa, Northvfrest 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

Atstovai:

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

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

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis į:

BALTIC TOURS
8 White Oak Road
Nevvton, Ma. 02168

Tel. (617) — 969-1190
Sutvarkome dokumentus norintiems iš
sikviesti gimines iš Lietuvos arba no
rintiems ilgesnį laiką pabūti Lietuvoje.
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Popiežius Jonas Paulius II 
Bostone lankysis spalio 1, pirma
dienį, 4:25 vai. popiet. Su paly
da iš aerodromo popiežius va
žiuos kai kuriomis Bostono gat
vėmis. Vakare Boston Common 
aukos mišias. Mišiom ieškota 
vietos, ir geriausia būtų aikštė 
So. Bostone prie Carson paplūdi
mo. Nuo vietos atsisakyta, nes 
prieš porą metų ten vyko rasi
nės demonstracijos ir muštynės 
tarp baltųjų ir juodųjų. Baltieji 
laimėjo, ir juodieji So. Bostone 
nesirodo. Kad nebūtų pažeistos 
kieno nors teisės, nuo tos vietos 
mišiom atsiaakyta. Popiežiaus 
apsilankymo reikalais Bostone 
lankėsi vysk. Marcinkus iš Ro
mos.

Dr. Vytenis Vasyliūnas rug
piūčio 11 lietuvių pranciškonų 
vasarvietės koplyčioje, Ken
nebunkport, Maine, davė var
gonų koncertą. Programoj: Fran- 
cois Couperin Kyrie, Johann 
Sebastian B ach Toccata, Adagio 
ir Fuga C-dur, F. Mendelssohn 
— Bartholdy Sonata op. 65. Vy
tenis Vasyliūnas puikiai pažįsta 
vargonus, nes jais groja nuo vai
kystės dienų, turi gerą tech
niką, kurią palaiko nuolatiniais 
koncertais Vokietijoj ir kitose 
Europos valstybėse.

Bostono vaizdas labai pasikei
tęs per paskutinius 30 metų — 
nuo 1949, kai teko jį pamatyti 
išlipus iš laivo. Pirmas įspūdis 
tada ir šių dienų nepakitęs vaiz
das — tai laikraščių ir kitokių 
popierių gabalai, vėjo nešiojami 
beveik visose gatvėse. Pats 
miestas ir tvarka žymiai pasikei
tė. Išaugo daug didingų dango
raižių, bet šalia jų atsirado daug 
apleistų, negyvenamų ir griū
vančių namų. Pav., Dorchestery 
Columbia Rd. buvo tikrai graži

gatvė. Jos vienas galas siekė 
Franklin parką ir zoologijos 
sodą. Savaitgaliais ir šventadie
niais parke ir sode būdavo daug 
vaikų su jų tėveliais. Miela bu
vo praleisti keletą valandų par
ke ir pasidžiaugti žaidžiančiais 
vaikais. Po 30 metų Columbia 
Rd. pasikeitė. Gražūs namai pa
likti be langų, griūva. Ta di
džiąja gatve ne tik naktį, bet 
ir dieną nejauku važiuoti, 
nes akmuo gali įkristi 
pro langą, o prie šviesų 
sustojus net ir apiplėšiama. 
Franklin parke ir zoologijos sode 
žmonės irgi bijo lankytis. Visur 
aplink gyvena juodžiai. Neaišku, 
kodėl nebėra pagarbos nuosavy
bei, kodėl vyksta toks naikini
mas? Ekonominis gyvenimas nė
ra pablogėjęs. Automobilių skai
čius kelis kartus padaugėjo, žmo
nės daugiau uždirba, nors ir iš
leidžia daugiau dėl pakilusių 
kainų. Didžiausia blogybė, kad 
žmonių moralė smunka. Tvarkos 
palaikytojų teisės yra suvaržo
mos, o padugnėm suteikiama di
džiausia laisvė.

Lituanistinės mokyklos sukaktis
Bostono lituanistinė mokykla, 

buvo įkurta ir darbą pradėjo 
1949 rudenį, kai jau kiek dides
nis būrys naujų lietuvių ateivių 
įsikūrė Bostone ir jo priemies
čiuose..

Mokyklos vedėjais buvo: Vla
das Kulbokas, Kazys Mockus, 
Justinas Vaičaitis, Ona Gimiu- 
vienė, Antanas Mažiulis ir jau 
devyniolikti metai yra rašytojas 
Antanas Gustaitis.

Ši mokykla išvarė gražią lie
tuvišką vagą Bostono lietuvių 
gyvenime ir lietuvybės palaiky-' 
me. Buvo ir yra eilė mokytojų, 
kurie yra šios mokyklos auklė
tiniai. Tai gražus pavyzdys.

Lietuvybės išlaikymas iš
eivijoj didele dalimi priklauso 
ir priklausys nuo lituanistinių 
mokyklų. Kai prarandama tėvų 
gimtoji kalba, kada neskaitomi 
ta kalba leidžiami laikraščiai ir 
knygos, tada ir tėvų, senelių

bei prosenelių gimtasis kraštas 
nueina užmarštin. Šiuo reikalu 
žydai yra pavyzdžiu. Per tūks
tančius metų jie nenutauto tik 
todėl, kad neatsisakė savo kal
bos, turėjo savo mokyklas, savo 
tikėjimo namus, savo spau
dą, nors jie buvo išblaškyti po 
visą pasaulį. Taip ir mes lie
tuviai, kol pajėgsime turėti savo 
lituanistines mokyklas, savo 
spaudą, savo organizacijas, kol 
skatinsime ir leisime savo vaikus 
mokytis tos kalbos, tol bus gyva 
ir lietuvybė.

Bostone spalio 20 lituanis
tinės mokyklos tėvų komitetas 
nori atžymėti šios mokyklos 30 
metų sukaktį rengiamam ban
kete, į kurį kviečia ir visus lie
tuvius atsilankyti.

Mokslo metų pradžia
Bostono lituanistinė mokyk

la mokslo metus pradeda rug
sėjo 15, šeštadienį, 9 vai. mi- 
šiomis Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje So. Bostone. Po 
mišių mokytojai ir mokiniai vyks 
į mokyklą ir pradės darbą.

Lietuviai Bostono 350 metų 
sukakties minėjime

Bostono lietuviai yra pa
kviesti dalyvauti Bostono mies
to 350 metų sukakties minėji
me. Iki rugsėjo 15 reikia atsa
kyti į pakvietimo laišką. Minė
jimas tęsis ištisus 1980 metus, 
bet provizorinis minėjimo kalen
dorius bus paskelbtas dar šiais 
metais. Vėliau jis bus papildy
tas.

Rugsėjo 4 buvo sukviestas lai
kinas komitetas, kuriam pirmi

ninkavo Mykolas Drunga, dėl 
atsakymo, ar lietuviai dalyvau
sime tame minėjime, o taip pat 
išrinkimo komiteto pirmininko ir 
kokiu vardu tas komitatas vadin
sis, nes jis turi būti visų gru
pių ar organizacijų vardu. Ko
mitatas pasivadino: Didžiojo 
Bostono lieuvių Bostono 350 
metų jubiliejaus komitetas (ver
timas iš anglų kalbos, nes angliš
kai bus rašomas). Taip pat tei
giamai atsakoma ir į kitus pa
siūlymus, kad lietuviai dalyvaus. 
Miestas duos vienai dienai 
miesto rotušės aikštę su garsia
kalbiais nemokamai, kur tautybė 
galės atlikti savo programą. Per 
miestą važiuos “Floatai”, kur ir 
lietuviai rengiasi turėti papuoštą 
sunkvežimį.

Lietuvių komitetas prašo orga
nizacijas ir paskirus lietuvius su
gestijų ir patarimų, kaip geriau 
ir iškilmingiau lietuviai būtų 
reprezentuojami. Visi lietuviai 
turi būti suinteresuoti šiuo lie
tuvių reprezentavimu. Kiek ir 
kaip mes pasirodysime, ką ma
tys ir vietos amerikiečių val
džios atstovai, tiek su mumis ir 
bus skaitomasi.

Su miesto komitetu laikinai 
palaikys ryšį Mykolas Drunga ir 
atsakys į jų laišką, bet jis nesu
tiko būti to komiteto pirminin
ku, nes esąs labai užimtas ki
tais darbais.

Kitas komiteto posėdis įvyks 
rugsėjo 25 d. 8 vai. vak. Lie
tuvių Piliečių D-jos direktorių 
kambary. Tame susirinkime bus 
išrinktas šio komiteto pirminin
kas ir aptarti kiti šio minėjimo 
paruošimo darbai.

Lietuvių Diena

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apygardos 8-ji Lietuvių 
Diena įvyks sekmadienį, rugsė
jo 23, Maironio Parke, Shrevvs- 
bury, Mass. (prie Worcesterio). 
Programa: 12:30 vai. popiet. 
Vėliavos pakėlimas, 1 vai. Lietu
vių Dienos, dail. Jono Rūtenio 
tapybos ir lietuvių pritaikomo
jo meno darbų parodos atidary
mas. 1:30-3 vai. parodų 
apžiūrėjimas, pietūs, 3:30 vai. 
vaidinimas: ištrauka iš K. Inčiū- 
ros dramos “Vincas Kudirka”. 
Vaidina Bostono Lietuvių Dra
mos sambūrio nariai: Pranas 
Averka, Danielius Averka, Vla
das Bajerčius, Kazys Barūnas, 
Andrius Dilba, Marija Gineitie- 
nė, Jurgis Jašinskas, Rozalija 
Petronienė, Angelė Vakauzienė. 
Režisuoja aktorė Aleksandra 
Gustaitienė.

Lietuvių Dienoje paskaita ir 
vaidinimas rišami su spaudos 
draudimu, nuo kurio panaikini
mo šiemet suėjo 75 meai. Po 
vaidinimo bus vakarienė ir lo
terijos laimėjimų traukimas.

Vienerių metų mirties sukakties proga už
A.A.

AGOTĄ DĖDINIENĘ 
gedulingos šv. mišios bus aukojamos 1979 rugsėjo 15, 
šeštadienį, 9 vai. ryto lietuvių pranciškonų koplyčioj Brook
lyne, prie Kultūros Židinio. Sūnus Antanas Dėdinas, gy
venąs VVoodhavene, bus dėkingas visiem, atsilankiusiem 
į pamaldas. Kitos mišios už velionę bus aukojamos 
Broad Channel, Mastic Beach, Shiriey ir Kennebunkporte 
Šv. Antano šventovėje.

A.A.
DR. VYTAUTUI SLAVINSKUI

mirus, jo žmonai Marijai bei kitiems giminėms reiškia 
giliausią užuojautą ir kartu liūdi

Ona Kanaukienė,
Aldona ir Viktoras Naudžiui
su dukromis

BROCKTON, MASS.

Gedulas M. Jankaus 
šaulių kuopoj

Netikėtai ir nelauktai Marty
no Jankaus šaulių kuopa Brock- 
tone atsisveikino su pirmąja am
žinybėn iškeliavusia sese Edi
ta Pulminskiene, pradėjusia vos 
51-sius savo amžiaus metus. Ve
lionė visose tautinėse ir bažny
tinėse šventėse uniformuota ir 
su šypsena lydėjo jos su vyru 
Petru Pulminsku M. Jankaus 
šaulių kuopai padovanotą Lietu
vos vėliavą.

Visose Bostono rinktinės šau
lių išvykose, Kennebunkporte ar 
kitose vietovėse suruoštose šau
dymų programose sesė Edita 
beveik visuomet moterų varžy
bose būdavo pirmųjų laimėtojų 
gretose. Užaugino sūnų Petrą 
(irgi šaulį) ir dvi dukreles, ku
rios sukūrė šeimas, ir susilaukė 
vieno vaikaičio.

Prieš porą mėnesių velionė 
pajuto skausmus, kurie dienomis 
didėjo. Edita jautė, kad mirtis 
neišvengiamai greit artėja. Ne
gailestingoji mirtis atėjo rugpiū
čio 23 Kardinolo Cushing vardo 
ligoninėj.

Su velione atsisveikinimas 
įvyko rugpiūčio 25 vakarą Ed
vardo Vai tekūno-Waitt šerme
ninėj, Brocktone. Dalyvavo M. 
Jankaus kuopos šauliai, atvyko 
šaulių iš Dr. Vinco Kudirkos 
kuopos iš Worcesterio, iš Jono

Edita Pulminskienė su vyru

Atitinkamai sulankstyta Lietu
vos vėliava įteikta vyrui, kuris 
visiem jautriai padėkojo už pa
reikštas užuojautas.

Pabaigoj visi dalyviai sugiedo
jo Marija, Marija.

Liūdintį vyrą Petrą, sūnų, dvi 
dukras ir vaikaitį užjaučia bro
liai ir sesės šauliai.

E. Ribokienė

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI

A.A.
DR. VYTAUTUI SLAVINSKUI

mirus, jo žmonai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Sofija Plechavičienė

A.A.
DR. VYTAUTUI SLAVINSKUI

staiga mirus, žmonai Marijai ir visiems artimiesiems gilią 
užuojautą reiškiu ir kartu liūdžiu

J. Gerdvilienė

Vanagaičio kuopos iš Bostono, 
dalyvavo daug vietos bei apy
linkių lietuvių ir įvairiatautė vi
suomenė. Uniformuoti šau
liai pasikeisdami prie karsto su
darė garbės sargybą. Karstas 
ir koplyčia buvo gausiai išpuoš
ti gėlėmis. Lankytojai vos til
po trijose patalpose.

Atsisveikinti atvyko Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos kunigai 
— klebonas kun. Petras Šakalys, 
kun. Jonas Prūsaitis. Kun. P. 
Šakalys, M. Jankaus šaulių kuo
pos kapelionas, vadovavo mal
dom lietuviškai. Evangelikų ku
nigas sukalbėjo maldas angliš
kai.

Atsisveikinimui vadovavo M. 
Jankaus šaulių kuopos pirm. 
Petras Šaulys. Pareiškęs kuopos? 
šaulių vardu užuojautą vyrui ir 
šeimai, pakvietė Romualdą Biel- 
kevičių mirusiai įteikti Šaulių 
Žvaigždės medalį, kuris buvo 
numatytas jai įteikti Tautos 
šventės minėjime. R. Bielkevi- 
čius žymenį perdavė velionės 
vyrui šauliui Petrui Pulmins- 
kui. Jono Vanagaičio kuopos 
vardu žodį tarė pirm. J. Stašai
tis, o Dr. Vinco Kudirkos kuo
pos vardu — VI. Gedmintas.

Introduction to M ode m 
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.

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.

Bostono 
parengimų 

____ • kalendorius ,
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 įvyks Lietuvių Piliečių Dr- 
jos salėj So. Bostone spalio 7. 
Programą atliks merginų an
samblis Volungė iš Toronto, Ka
nados.

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

V. Veselkos drožinių ir J. Ja- 
siūno audinių iš Detroito paro
dą spalio 13-14 rengia Lietuvių 
Tautodailės Institutas Lietuvių 
Piliečių dr-jos namų 4-to aukšto 
salėj.

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.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos Šurum-burum įvyks spa
lio 21. Pradžia 2 vai. popiet.

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

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

‘jĄrpber Holidays”
1979 M. EKSKURSIJOS 

į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO IR NEW 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.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MLMBER

Trans-Atlanfic Travel Service, Ine.
393 West Bnjadway, P. O. Bos 116

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

- įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIONAS.
» Prices are based on double oecupancy and are subject to
' changes and/or Government approval.

BanK-Bv-mmi 
Pastoge paid both uinys 

Fast, uniuenientpriuiite, safe,frEBl 
Thnt's uihat BnnKinG-BV-millLis 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings j

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti į ban- ' 
ar juos atSiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
traukia sumą į sąskaitą. Prisideda ir užtikrinl- 

mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius
procentus, —— 

IW leidžiamus įstatymų. « 
” Dėl lengvo taupymo bū

do per paštą skambinkit Mr. 
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE
460 W«st Broadway
South Boaton
9 AM to 3 30 PM — 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

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

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

South Boston 
Savings Bank

“ALWAYS THE LEADER’
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Tėv. Paulių Baltakį, OFM, iš
rinkus pranciškonų provincijolu, 
rengiamos jam išleistuvės. Ren
gia jo draugai, Lietuvių Atletų 
Klubo valdyba ir abiejų bingų 
darbuotojai. Išleistuvės bus spa
lio 6, šeštadienio vakarą, Kultū
ros Židinyje. Platesnės informa
cijos bus paskelbtos vėliau.

Lietuvių kalbos kursai prasi
dės rugsėjo 17, pirmadienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židinyje. Gera pro
ga išmokti lietuviškai arba pagi
linti lietuvių kalbos žinojimą. 
Kursai veikia jau ketvirtus metus 
iš eilės. Lektorė bus Jadvyga 
Kregždienė. Ieškoma kuo dau
giau lietuvių kilmės asmenų, 
kurie norėtų išmokti lietuviškai. 
Praeitais metais buvo nutarta 
kursus pavadinti Donelaičio var
du. Visais kursų reikalais skam
binti Vladui Sidui — 212 849- 
8250.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
savo darbą po vasaros atostogų 
pradeda rugsėjo 14, penktadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židiny. Į cho
rą yra įstoję naujų narių, kele
tas sugrįžta, kurie dėl įvairių 
aplinkybių buvo pasitraukę. 
Choras kviečia ir kitus vyrus, 
kurie mėgsta dainą.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
New Yorko skyriaus metinis su
sirinkimas šaukiamas rugsėjo 18, 
antradienį, 7:30 v.v. K. Židinyje. 
Visos Altos veikloj dalyvaujan
čios organizacijos siunčia savo 
atstovus. Kviečiamos taip pat 
naujos organizacijos, norinčios 
Altos politinėje veikloje daly
vauti. Šiame Altos susirinkime 
bus išrinkta tarybos valdyba 
ateinantiems metams.

Jaunimo mišios Kultūros Ži
dinyje vyks rugsėjo 16, šį sek
madienį, 12 vai. dienos. Šios 
mišios vyks naujų mokslo metų 
atidarymo proga.

LMK Federacija spalio 14, 
sekmadienį, 4 v. popiet K. Židi
ny paminės 75 m. sukaktį, kaip 
buvo atšauktas spaudos draudi
mas. Paskaitą skaitys šių metų 
dailiosios literatūros laureatas 
poetas Stasys Santvaras. Dailio
jo žodžio programoje dalyvauja 
Vytautas Valiukas ir Irena Veb- 
laitienė. Bus ir muzikinė da
lis. LMK Federacija tikisi, kad 
visuomenė gausiai atsilankys į šį 
svarbų minėjimą.

Gintarėliai — vaikų darželis 
— darbą pradeda rugsėjo 15, šį 
šeštadienį, 10 vai. Kultūros Ži
diny. Vaikai priimami nuo 2 iki 
5 metų. Kas nori savo vaikus 
įjungti į darželį, prašomi juos 
šį šeštadienį 10 vai. atvesti į 
Kultūros Židinį.

Kun. Antanas Petrauskas, An
gelų Karalienės parapijos klebo
nas, išvyko savaitės rekolekcijų 
pas tėvus palatinus.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RELIGINĖS ŠALPOS
VAKARAS

KULTŪROS ŽIDINY, 
341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y. 
1979 SPALIO 20, ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAK.

PROGRAMĄ ATLIKS:
PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ CHORAS 

“VILTI S”

SOLISTĖ ONA ŠALČIŪNIENĖ 
PHILADELPHIJOS TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖ 

“AUŠRINĖ”

ŠOKIAM GROS KAZLO ORKESTRAS

VEIKS BUFETAS VYKS LOTERIJA

AUKA PRIE ĮĖJIMO SUAUGUSIEMS 6 DOL., JAUNIMUI 
IKI 18 M. —3 DOL.

PAREMKITE KILNŲ ŠALPOS DARBĄ!

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

Moterų Vienybės pirmas po 
atostogų susirinkimas bus rug
sėjo 18, antradienį, įprastinėje 
vietoje, 85-27 91 Street, VVood
haven, N.Y., Congregational 
Church. Visos narės prašomos 
dalyvauti.

Liet Kat. Religinės Šalpos 
vakaras rengiamas spalio 20 Kul
tūros Židiny. Programą atliks 
Philadelphijos choras Viltis su 
soliste Ona Šalčiūnienė ir Phi
ladelphijos tautinių šokių grupė 
— Aušrinė. Šokiam gros Kazio 
orkestras.

Solistės Danos Stankaitytės 
ir pianistės Dalios Sakaitės 
koncertas bus rugsėjo 30, sek
madienį, 4 vai. popiet Kultūros 
Židiny. Rengia Nek. Prasidėji
mo Marijos seserys ir jų rėmė
jai.

Mišios už a.a. Uršulės Kraus, 
(metinių proga) ir Onos Mende- 
lis sielas bus aukojamos rugsė
jo 29, šeštadienį, 9 vai. ryto 
lietuvių pranciškonų koplyčioj, 
361 Highiand Blvd., Brooklyn, 
N.Y.

Algis Jankauskas, Simo Ku
dirkos šaulių kuopos New Yor
ke šaudymo sporto vadovas, pra- 

16, sekma
dienį, 1 vai. popiet vykstama į 
Long Island šaudymo prati
mam. Suinteresuoti šiuo sportu, 
ypač jaunimas, prašomi regist
ruotis pas šio sporto vadovo 
tel. 849-2260. Išvykstama nuo 
Columbia banko, kampas Ja
maica Avė. ir Woodhaven Blvd.

Vakaras su aktoriumi Juozu 
Palubinsku rengiamas rugsėjo 
15, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros 
Židiny. Po programos pabendra
vimas, kavutė. Rengia LDK Bi
rutės draugijos New Yorko sky
rius.

Jaunučių ir vyr. moksleivių 
ateitininkų susirinkimas įvyks 
rugsėjo 22, šeštadienį, tuoj po 
lietuviškos mokyklos pamokų. 
Susirinkimas bus Kultūros Židi
ny.

Henrikas ir Elena Andriuškos 
paaukojo 100 dol., kad būtų 
lietuviškas mišiolas pasiųstas 
Liolių parapijai.

Zigmas Bacevičius paaukojo 
100 dol., kad būtų lietuviškas 
mišiolas pasiųstas Višakio Rūdos 
parapijai. Būtų gera, kad atsiras
tų ir daugiau žmonių, kurie au
ka padėtų Lietuvos parapi
jom įsigyti naujai išleistą mišio
lą.

Angelų Karalienės parapijos 
b ingo darbuotojai ir choristai 
rugsėjo 9 turėjo savo pikniką 
kun. A. Petrausko, parapijos kle
bono, sodyboje.

Ieškoma vaiko prižiūrėtoja 2 
metų berniukui. Gyvena Rich
mond Hill rajone. Skambinti 
849-9563.

LKM S-gos 29 kuopa savo su
sirinkimą šaukia rugsėjo 16, 
sekmadienį, 12 vai. Apreiš
kimo parapijos salėje. Po su
sirinkimo — pasivaišinimas. 
Kviečiamos dalyvauti narės ir 
viešnios.

Prel. Kazimieras Dobro
volskis, atvykęs iš Romos ap
lankyti savo giminių ir pažįsta
mų, buvo sustojęs ir pranciš
konų vienuolyne Brooklyne, ap
silankė Darbininko redakcijoje 
ir apžiūrėjo A. Galdiko vardo 
galeriją.

Dr. J. Mockus, gyvenąs Der
by, Anglijoje, su žmona atvyko 
į Ameriką aplankyti žmonos bro
lio ir sesers, kurie gyvena Eli- 
zabethe, N.J. Taip pat apsilankė 
pas savo klasės draugą Liudą 
Tamošaitį. Jo palydėti, apžiūrė
jo Kultūros Židinį, Adomo Gal
diko galeriją, lankėsi ir Darbi
ninko redakcijoje.

Kultūros Židinyje A. Macei
kos vardo biblioteka veikia kas 
sekmadienį, nuo 12:20 iki 3 v. 
popiet. Visuomenė kviečiama 
pasinaudoti biblioteka ir imti 
knygas skaitymui. Dabar ateina 
ruduo su savo ilgais vakarais. 
Pats geriausias laikas skaityti.

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai, Leonia, N.J., rugsėjo 9 
išskrido ilgesniam laikui į Euro
pą. Ta proga aplankys gimines 
Lietuvoj, o grįždami sustos Ang
lijoj, kur aplankys inž. Baublį, 
kun. dr. S. Matulį, MIC, kitus 
draugus ir pažįstamus bei 
Anglijos lietuvių ir anglų 
kultūrinius centrus.

Sofija Plechavičienė a.a. dr. 
Vytauto Slavinsko atminimui 
aukoja 25 dol. Kultūros Židiniui. 
Nuoširdus ačiū.

Gintė Damušytė atvyko iš De
troito ir pradėjo dirbti Liet. Kat.

alpus a Liet. Kat. 
Tarnybos įstaigoje. Abi šios į- 
staigos yra Kultūros Židiny.

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”.

Tryptinis, New Yorko tautinių 
šlkių ansamblis, atliko pusės va
landos programą septintame 
“One World” festivaly, rugsėjo 
8, sekmadienį, armėnų St. Var
tau katedros parke. Tryptinis 
pašoko Blezdingėlę, Kalvelį, 
Gyvatarą, Sadutę ir Suktinį. 
Ansambliui vadovauja Jadvyga 
Matulaitienė.

Ekskursija į Holland, Pa., me
tinį Seselių Kazimieriečių 
pikniką bus spalio 7. Autobusas 
išvyksta 7:30 vai. ryto nuo Sha- 
lins Funeral Home, 84-02 Jamai
ca Avė., VVoodhaven, N.Y., su
stoja Kultūros Židiny, kur bus 
sekmadienio mišios. Po jų vyks
tama į Holland, Pa. Grįžtama 5 
vai. vak. Kelionės reikalais 
skambinti Marytei Šalinskienei 
tel. 296-2244 arba T. Petrui 
827-1351.

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 VVoodha
veno apylinkės išdininkui Vla
dui Jasinskui, 85-75 87th Street, 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

Padėka

Širdingai dėkoju mano gimi
nėm, draugam ir pažįstamiem, 
kurie parodė man daug artimo 
meilės per mano ligą ir operaci
ją. Ačiū už paaukotas mišias, 
maldas ir visokeriopą pagelbą. 
Teatlygina Jum visiem gerasis 
Dievas. — Alice Zupkuvienė.

KVIEČIAME Į 
DEVINTĄ 
SKYRIŲ

Maironio lituanistinėje mo
kykloje pradeda veikti 9 skyrius, 
kurio nebuvo nei pernai, nei už
pernai, nes neatsirado mokinių, 
kurie norėtų pagilinti ir pratęsti 
savo lituanistinį mokslą. Dabar 
jau susidarė branduolys, ir 9 
skyriaus pamokos buvo.

Kviečiami visi praeitais me
tais baigę. Tai tikrai labai ge
ra proga neatsilikti nuo kitų 
lietuviškų kolonijų, kurjaunimas 
uoliai lanko lituanistines mo
kyklas ir ten mokosi po 10, 12 
metų. New Yorke susidarė tokia 
tradicija, kad užtenka tik 8 sky
rių. Todėl New Yorkas ir atsi
lieka, nes jo jaunimas išspindu
liuoja iš savo bendruomenės.

Maironio lituanistinė mokyk
la rugsėjo 8 darbą pradėjo su 
pakilia nuotaika. Atėjo naujų 
mokinių į vaikų darželį, į pir
mą skyrių, į pagelbinę klasę, 
kur vaikai nemoka lietuviškai. 
Mokyklos vadovybė kviečia vi
sus mokyklinio amžiaus vaikus 
lankyti mokyklą. Nesigailėsite.

Kun. VVilliam Tokus, Mary- 
knoll misijonierius, 19 metų dir
ba misijose Tanzanijoje, Ryti
nėje Afrikoje. Jis yra lietuvis, 
gimęs ir augęs VVorcestery, 
Mass., Aušros Vartų parapijoje. 
Buvo atvykęs į Brooklyną ir, Ed
vardo ir Kazimieros Genevičių 
palydėtas, apsilankė Darbinin
ko redakcijoje, apžiūrėjo A. Gal
diko vardo galeriją, taip pat ap
silankė ir pranciškonų vienuoly
ne.

Petronėlė Dabulis, 75 metų, 
gyvenusi Brooklyne, ilgai sir
gusi, mirė rugsėjo 4. Buvo gi
musi Lietuvoje, į Ameriką atvy
ko 1922. Vyras Vincentas mirė 
prieš ketverius metus. Jie buvo 
Kultūros Židinio fundatoriai. Li
ko nuliūdę keturi vaikai, sūnus 
Vincentas su žmona Katarina, 
duktė Petronėlė, duktė Ona ir 
duktė Teresė, kuri yra vienuolė 
kazimierietė ir gyvena Holland, 
Pa. Taip pat liko sesuo Liudvika 
Galeckienė, brolis Juozas Vastū- 
nas, gyvenąs Brooklyne, du anū
kai. Palaidota rugsėjo 8 iš Ap
reiškimo parapijos Cypress Hills 
kapinėse. Laidotuvėmis rū
pinosi Marytės Šalinskienės lai
dojimo įstaiga.

Jono Karvelio, buvusio di
džiojo prekybininko, lietuviškų 
knygų, gaidų ir plokštelių lei
dėjo Atsiminimai 1905-1975 (1 
tomas) jau išleisti. Knyga gražiai 
išleista, įrišta į kietus viršelius. 
Kaina 12.50 dol. Gaunama Dar
bininko administracijoj, 341 
Highiand Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

PREMIJUOTI LIETUVIŠKI 
“BLINTZES” — VYNIOTINIAI

New Yorko centriniame parke, 
prieš prasidedant pirmajam šie
met filharmonijos viešajam kon
certui, rugpiūčio 8 piknik pijan
čius prieš koncertą jo da1. us 
(apie 200,000) aplankė iic 
Contest Committee”, kad at
rinktų šešis patraukliausius “sta
lus”. Į tų šešių atrinktųjų 
eilę trečiuoju pateko dr. R. Š -m- 
kaitės “stalas”. Apie jį tas “ . 
nic Contest Committee” N< 
Yorko spaudoje savo paskelbt 
me nutarime rašė:

— Rosa Samkaite of Soi h 
Orange, New Jersey, packed a 
picnic that was a visual deligbt. 
A bright red-and-white gingham 
tablecloth was spread out on 
the ground and silver candle- 
sticks gavę the set-up the look 
of an elaborate banąuet. . . 
There were cheese and chicken 
blintzes, a variety of cheeses 
andcrackers, decoratively-sliced 
fruit, breads and, for desert, 
cannoli were on the way. And 
the food, all home made, looked 
delicious.

Premija — dviem asmenim 
pietūs ištaigiame New Yorko 
restorane.

Savo draugams švenčių pro
ga užprenumeruok Darbininką!

Aštuntą skyrių baigia maždaug 
visi 13, 14 metų. Tai dar la
bai audringas, ne nusistovėjęs 
amžius. Kai prie tų metų pride
dama dar lietuviško mokslo, tai 
labiau subrandina jaunuolį lie
tuviškai veiklai ir lietuviškam 
gyvenimui.

Kodėl kitos kolonijos turi savo 
ansamblius, jaunimo chorus? 
Nes ten yra didesnis lituanisti
nis mokslas ir didesnis įsamoni- 
nimas, nei čia. Visi visuomenės 
vadai, visuomenininkai ir kiti 
yra susirūpinę kaip tik New 
Yorko jaunimu. Visą laiką buvo 
raginama, siūloma, buvo sudary
tos sąlygos toliau mokytis, o jis 
nesimokė.

Kviečiame dabar pasinaudoti 
proga — prisijungti prie 9 sky
riaus branduolio ir sudaryti di
delį kūrybingą devintą skyrių.

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 Girniųvienė, Senojo 
bokšto paslaptis. 150 pusi. Skai
tymai vaikams. Iliustruota. Kai
na 4 dol.

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

A. Rūgytės Zanavykija, I 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 Highiand 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Nori įsigyti lietuvišką knygą, 
skambink į Darbininko administ
raciją — 827-1351. Prašyk, kad 
pasiųstų knygą į namus.

NEK. PRASIDĖJIMO MARIJOS SESERŲ 
IR RĖMĖJŲ RUOŠIAMAS

DANOS STANKAITYTĖS 
ir DALIOS SAKAITĖS

KONCERTAS ir VAIŠĖS

1979 RUGSĖJO 30, SEKMADIENĮ, 4 VAL. POPIET 
KULTŪROS ŽIDINY, 341 HIGHLAND BLVD., 

BROOKLYN, N.Y.

AUKA 6 DOL.

TAUTOS 
ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Tautos šventės proga Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje iškil
mingos pamaldos buvo 11 vai. 
Mišias koncelebravo kun. Jonas 
Pakalniškis, kun. Antanas Rač
kauskas, kun. Kazimieras Puge- 
vičius, kuris pasakė ir pamoks
lą, prisimindamas Šiluvą, Baž
nyčios persekiojimą Lietuvoje, 
kviesdamas padėti vargstančiai 
Lietuvai. Organizacijos dalyva
vo su vėliavomis. Tos organiza
cijos buvo: skautai, šauliai, 
ramovėnai ir katalikės moterys.

Po mišių buvo pereita į pa
rapijos salę. Žmonių prisirinko 
apie 140. Rengėjų vardu minė
jimą pradėjo Apreiškimo parapi
jos komiteto pirmininkas Alfon
sas Samušis, pakviesdamas to
liau vadovauti inž. Vytautą 
Radzivaną, LB I-mos apylinkės 
pirmininką, kuris taip pat prisi
dėjo prie šios šventės rengimo.

Įneštos vėliavos, sugiedotas 
Lietuvos himnas, invokaciją su
kalbėjo kun. Jonas Pakalniš
kis, atsistojimu ir susikaupimu 
pagerbti žuvę dėl Lietuvos lais
vės. Pagerbimo metu per garsia
kalbius grojo muzika.

Sveikinimo kalbas pasakė LB 
apygardos pirmininkas A. 
Vakselis, šaulių kuopos vardu 
V. Butkys, Lietuvos vyčių cent
ro valdybos pirmininkas Ph. 
Skabeikis.

Pagrindinę kalbą pasakė Pra
nas Naujokaitis, prisiminęs pra
eitį, daugiau kalbėjo apie dabar
tį Lietuvoje, apie persekio
jimus, istorijos klastojimą. Kvie
tė pažinti ten esantį kultūrinį 
gyvenimą ir ir jį objektyviai 
vertinti.

Muzikinėje dalyje Leonardas 
Ralys padainavo Č. Sasnausko 
Jau slavai sukilo ir ariją iš 
Traviatos — Kampelis mielas ir 
brangus. Rašytojas Paulius Jur
kus paskaitė legendą “Beržai” 
iš savo knygos “Ant Vilnelės til
to”.

Pabaigoje visi programos da
lyviai buvo pakviesti į sceną ir 
apdovanoti gėlėmis. Išneštos 
vėliavos, sugiedota Lietuva 
brangi.

Po to Liet. Kat. Moterų Są
jungos 29 kuopa visus pavai
šino. Tame pačiame aukšte vir
tuvėje buvo patiektas maistas ir 
kava. Visi pasisvečiavo iki 3 vai. 
popiet, (p.j.)

PUZINO 
MONOGRAFIJA 

POPIEŽIUI
Austrą Puzinienė, gyvenanti 

San Mateo, Calif., pasiuntė vysk. 
Marcinkui į Vatikaną du eg
zempliorius savo vyro dailinin
ko Povilo Puzino monografijos. 
Prašė vieną egzempliorių pasi
likti sau, o kitą, jei bus pato
gu, įteikti popiežiui Jonui Pau
liui H. Vysk. Marcinkus mono
grafiją popiežiui įteikė. Popie
žiaus prašytas, padėkos laišką 
A. Puzinienei parašė Vatikano 
valstybės sekretoriaus asistentas 
prel. G. Coppa. Laiške rašoma, 
kad popiežius džiaugiasi tuo 
prasmingu gestu ir tais malo
niais sentimentais, kurie dova
noje pasireiškia.
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