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SUSIPAZINKIM SU NAUJĄJA
PLB VALDYBA

Camp David vyksta svarbi 
prez. Carterio, Egipto prez. An- 
war el-Sadato ir Izraelio min. 
pirm. Menachem Begino konfe
rencija Art. Rytų taikos reika
lais. Ligšiolinės pastangos tuo 
reikalu nebuvo sėkmingos, nes 
Egiptas reikalauja Izraelį pasi
traukti iš visų jo okupuotų ara
bų žemių ir suteikti palestinie
čiam teisę spręsti savo likimą, o 
Izraelis atkakliai priešinasi grą
žinimui vakarinio Jordano kran
to ir Gazos ruožo ir žada su
teikti vakarinio Jordano kranto 
palestiniečiam tik labai ribotą 
autonomiją. Prez. Carter, steng
damasis išvengti naujo Art. Ry
tų karo, šia konferencija siekia 
surasti kokį nors sprendimą ar 
bent sudaryti sąlygas, kad besi
ginčijančios šalys ir toliau ban
dytų tartis.

Sirijos prez. Assad paragino 
arabų valstybes, besipriešinan
čias Egipto pastangom susitarti 
su Izraeliu, sudaryti karinę su
tartį su Sov. S-ga, jei JAV- 
bėm pavyktų pasiekti teigiamų 
rezultatų dabar vykstančioj 
Camp David konferencijoj.

Teherane ir kituose Irano 
miestuose, nežiūrint vyriausy
bės pakeitimo, įvyko didelės de
monstracijos prieš vyriausybę. 
Jom numalšinti kariuomenė pa
naudojo šaunamuosius ginklus. 
Apie 100 žmonių buvo užmušta.

Rodezijos juodieji partizanai 
raketa iiūšovė Rodezijos keleivi
nį lėktuvą su 56 keleiviais ir iš 
18 likusių gyvų keleivių 10 nu
šovė.

Nikaragvoj vis dar tebevyksta 
demonstracijos ir streikai, rei
kalaujantieji prez. Somoza atsi
statydinti. Per kariuomenės su
sišaudymą su demonstrantais 
Matagalpa mieste 50 žmonių 
žuvo ir apie pora šimtų buvo su
žeista. Demonstracijom palaužti 
vyriausybė areštavo apie 700 
opozicijos vadų.

JT gen. sekr. Kurt VValdheim 
pasiūlė Namibijos pereinamojo 
laikotarpio valdymui prižiūrėti 
sukurti tarptautinę karinę pajė
gą iš 7,500 karių ir 1,200 civi
lių parlamento rinkimam sekti.

Kuba sutiko išleisti į JAV apie 
1,000 jos kalėjimuose laikomų 
politinių kalinių. Speciali JAV 
komisija patikrins paleidžiamų
jų praeitį, kad jų tarpe nebūtų 
infiltruotų šnipų.

Norvegijos arktinėj saloj nu
krito žvalgybinis lėktuvas, ir jo 
įgula žuvo. Sov. S-gos prašymą 
leisti jai ištirti žuvimo aplinky
bes Norvegijos vyriausybė at
metė.

International Harvester parei
gūnas Maskvoj F. Jay Crawford 
sovietų teismo už tariamą va
liutos spekuliaciją buvo nuteis
tas 5 m. kalėjimo lygtinai, ir jam 
buvo leista iš Sov. S-gos išvyk
ti. Atrodo, kad tai galėjo įvykti 
tik dėl to, kad prez. Carter suti
ko parduoti Sov. S-gai aliejaus 
gręžimo įrengimų.

Islandijoj sudaryta iš progre
syvių, socialdemokratų ir komu
nistų partijų koalicinė vyriausy
bė, bijodama nuolat augančios 
Sov. S-gos karinės galybės, ne
numato reikalauti, kad ten esan
čios JAV karinės pajėgos pasi
trauktų .

Palestinos išlaisvinimo org-jos 
teroristai, prasidėjus Camp Da
vid konferencijai, suaktyvino te
roristinius veiksmus ir Jeruzalėj 
išsprogdino kelias bombas, ku
rios sužeidė du gyventojus.

Popiežiaus Jono Pauliaus 
inauguracijos iškilmėse JAV at
stovavo viceprezidentas Mon- 
dale, atstovų rtįmų narys Peter 
Rodino ir New<’Jersey guberna
torius Brendan Byrne.

SAUGUMAS TARDO KLIERIKUS
LKB Kronika nr. 32

1978 kovo 1 Kauno Kunigų 
seminarijos auklėtinis Petras 
Ražukas gatvėje buvo dviejų 
saugumiečių sulaikytas ir nu
vežtas į Kauno KGB skyrių. Čia 
tardytojas Urbonas pateikė or
derį kratai ir dviejų kviestinių 
akivaizdoje padarė kratą, kurios 
metu paimta: “ Rūpintojėlis”.Nr. 
3, to paties “Rūpintojėlio” neiš- 
skirstyti 7 egzemplioriai, rašo
mojo popieriaus keli pokai, tru
putis rašomosios kalkės, užrašų 
knygelė ir kt.

Tardymo metu saugumiečiai 
gąsdino, kad už antitarybinių 
leidinių platinimą teksią sėdėti 
kalėjime. Tardomajam buvo 
liepta parašyti pasiaiškinimą, iš 
kur gavęs rašomąją mašinėlę ir 
“Rūpintojėlį”. Vienas iš darbuo
tojų paskaitė Seminarijos klieri
kų skundą saugumui, kad klie
rikai P. Ražukas, Kąstytis Krikš
čiukaitis, Antanas Gražulis ir 
kiti gauną ir skaitą antitarybi
nius leidinius. Vėlai vakare klie
rikas P. Ražukas buvo nuves
tas į kamerą ir naktį praleido 
su kriminalistais.

VI LSS Tautinėje stovykloje Paxton, Mass., stovyklos vadovai ir vadovės iškilmingo 60 metų 
sukakties minėjimo metu rugpiūčio 19. Stovyklautojus sveikina jubiliejaus proga s. fil. 
Vytautas Kamantas, PLB pirmininkas. Nuotr. Ed. Meilaus

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Artėjant Vilniaus universi
teto 400 metų sukakčiai, skubiai 
restauruojama Š v. Jono bažnyčia, 
įeinanti į senųjų universiteto pa
statų ansamblį. Paminklų apsau
gos viršininkas Stasys Pinkus 
Lit. ir Meno Nr. 33 platokai in
formuoja apie restauravimo dar
bus. Tie darbai pradėti 1963. 
Dirba įvairių sričių restaurato
riai. Pataisytas stogas. Dažoma 
bažnyčios išorė. Taisomi vargo
nai — kviečiami specialistai net

EUROPOJ, 
DREBĖJO ŽEME

Rugsėjo 3 Vakarų Vokietijoj 
įvyko vienas stipriausių žemės 
drebėjimų. Žemės drebėjimo 
centras buvo Tiubingenas, lietu
viam labai gerai pažįstamas 
miestas, nes po antrojo pasau
linio karo ten daug lietuvių 
studijavo universitete ir šiaip 
gyveno mieste. Drebėjimas pa
lietė Prancūziją, Šveicariją, R. 
Vokietiją ir Austriją. Pagal Rich- 
terio skalę drebėjimo stiprumas 
buvo 7.5. Sužeistų buvo t’k ke
letas, bet šiaip padaryta daug ža
los. Net už pusantro šimto mylių 
Frankfurte kai kuriose įmonėse 
įsijungė pavojaus aliarmai. Taif- 
lingene drebėjimas stipriai pa
lietė turistų mėgstamą Hohen- 
zolernų pilį, aplink ją apgriauta 
šimtai namų, suskilo ar išgriuvo 
sienos, nuvirto kaminai, perski
lo pastatai. Austrijoj didelių 
nuostolių nepadaryta.

Tardytojas Markevičius pa
reiškė, kad P. Ražukas yra kalti
namas pagal LTSR BK 68 str. 
I-ją dalį, nes platinęs nelegalų 
leidinį “Rūpintojėlį”. Saugu
miečiai, surašę protokolą, Ražu- 
kui įteikė kvietimą atvykti į 
saugumą sekančią dieną ir leido 
sugrįžti į Seminariją.

Kovo 3 klierikas ilgą laiką bu
vo auklėjamas, kad Lietuvoje 
esanti tikėjimo laisvė, kad tar
domasis pakliuvęs į “ekstremis
tinį” judėjimą, bet dar esąs jau
nas ir galįs pasitaisyti. Jei jis 
saugumui neatsuksiąs nugaros, 
tai jie padėsią ir gal iš Semina
rijos nebūsiąs išmestas.

Vėl grasino patalpinsią į ka
merą su kriminalistais, pra
vardžiavo vadindami “slidžiu 
žalčiu”, “suktu žmogumi”, “kil
buku”, “mažu veikėju ir dide
liu melagiu” ir pan. Žadėjo iš
sikviesti pirmadienį, o tada bū
sią ilgi tardymai, todėl su savi
mi reiksią pasiimti tarbelę su 
maistu.

iš Čekoslovakijos. Bažnyčios vi
duje nugramdžius tinką, atrastos 
įvairių dailininkų tapytos fres
kos religinėmis, daugiausia šv. 
Jono Krikštytojo ir šv. Jono 
Evangelisto gyvenimo ir darbų 
temomis. Freskos atnaujinamos, 
taip pat restauruojami altoriai, 
juose esą šventųjų paveikslai, 
statulos ir gausūs religiniai sim
boliai. Iš aprašymo matyti, kad 
turtingas barokinio stiliaus in
terjeras, darnus altorių ansamb
lis, skliautų dekoravimas, reli
giniais simboliais išpuoštos 
klausyklos — tiesiog alsuoja re
ligine dvasia. Juk šioje bažny
čioje Dievo žodį skelbė garsusis 
pamokslininkas P. Skarga, lie
tuviškai pamokslus sakė K. Sir
vydas, J. Jaknavičius ir kiti žy
mūs pamokslininkai. O dabar 
ateistai yra suplanavę Š v. Jono 
bažnyčioje įsteigti Mokslo mu
ziejų (suprantama, kad jame žy
mią vietą turės ir “sovietinis 
mokslas”). Nemaža okupuotoje 
Lietuvoje yra išniekintų bažny
čių, įskaitant ir Vilniaus kated
rą. Ir Šv. Jono bažnyčios išnie
kinimas yra dar vienas okupantų 
ir jų tarnų barbariškas darbas.

— Tarp “Spalio revoliucijos 
šešiasdešimtmečio” atrūgų mi
nėtina Vilniaus dailės parodų 
rūmuose ilgesnį laiką veikianti 
propagandinė paroda, pavadinta 
“Spalio idėjos gyvena ir nugali”. 
Rudiniai atvežti iš Maskvos 
centrinio revoliucijos muziejaus.

Po tardymo saugumiečiai klie
riką P. Ražuką atvežė iki Semi
narijos ir paleido.

-o-

Kovo 2 po pietų prie Semina
rijos privažiavo saugumo maši
na, ir du saugumiečiai pareika
lavo, kad Seminarijos vedėjas iš
leistų tardymui klieriką Vytautą 
Pūką. KGB būstinėje saugumie
čiai kalbėjo, kad po kelių die
nų jis galėsiąs pasižiūrėti, kaip 
teikiami diakonato šventimai, ir 
po to turėsiąs vykti namo iš Se
minarijos, bet jei sakysiąs tiesą, 
— šito-nebūsią. V. Pūkas buvo 
klausinėjamas, iš kur gavęs ra
šomąją mašinėlę ir kaip ji pate
kusi pas Moniką. Vakare klieri
kas buvo paleistas grįžti į Semi
nariją.

Paskutinėmis žiniomis klieri
kai P. Ražukas ir V. Pūkas ko
vo 25, Religijų reikalų tarybos 
įgaliotiniui įsakius, pašalinti iš 
Seminarijos.

Paroda ilgai keliavo per Rusijos, 
Užkaukazės ir sovietų valdomos 
Azijos miestus. Propagandinę 
atidaromąją kalbą pasakė “istori
kas” R. Šarmaitis. Parodą pava
dino brangia dovana Lietuvos 
darbo žmonėms.

— Kauno naujojoje paveikslų 
galerijoje atidaryta dail. Bronės 
Jokūbonienės kilimų ir gobele
nų paroda. Vilniaus parodų rū
muose neseniai buvo dail. Algir
do Lauciaus apžvalginė kerami
kos paroda. Buvo per 100 rodi- 
nių. A. Lauciaus kūrybos šaknys 
yra lietuvių liaudies keramikos 
tradicijose. Žiūrovus žavėjo įvai
rūs ąsočiai, vazos, grūstuvės. A. 
Laucius yra baigęs Vilniaus dai
lės institutą (1953). Dalyvauja ir 
užsienio meno parodose.

(nukelta į 2 psl.)

ROMOJ MIRĖ 
LENINGRADO 
PATRIARCHAS

Leningrado metropolitas Ni
kotinu, atstovavęs Maskvos orto
doksų patriarchatui Pauliaus VI 
laidotuvėse ir naujo popiežiaus 
inauguracijos iškilmėse, mirė 
rugsėjo 4 audiencijos metu pas 
popiežių. Jis buvo Sovietų Ru
sijos dvasininkų delegacijos va
dovas. Šiai delegacijai buvo pri
skirta ir du pavergtos Lietuvos 
vyskupai — vysk. Juozapas La
bukas ir vysk. Romualdas Krikš
čiūnas. Pop. Pauliaus VI laidotu
vėse jam buvo leista šv. Petro 
bazilikoj laikyti savo apeigomis 
gedulingas pamaldas. Italų 
spauda apie jį daug rašė ir smer
kė jo glaudų bendradarbiavimą 
su Maskvos vyriausybe.

Antanas Juodvalkis gimė 1912 
rugpiūčio 6 Salako valsčiuj, 
Zarasų apskrity. V.D. universi
tete Kaune studijavo ekonomiją. 
Persikėlęs į JAV, dirbo plieno 
pramonėj, dabar gyvena Chica
goj. Lietuvoj buvo jaunalietuvis, 
Neo-Lithuania korporacijos na
rys, okupacijos metais veikė re
zistencijoj buvo pogrindinės 
spaudos platintojas. LB East 
Chicago apylinkės pirmos val
dybos narys, vėliau pirminin
kas. Buvo Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos skyriaus pir
mininkas ir valdybos narys. Šiuo 
metu yra Neo-Lithuania korpo
racijos Chicagos padalinio iždi
ninkas, JAV LB Švietimo Tary
bos narys, Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos Daužvardžio fondo 
valdybos vicepirmininkas, Lie
tuvių Fondo valdybos narys. 
Bendradarbiauja spaudoj.

Gabija Juozapavičiūtė gimė 
1950 vasario 24 Quebece, Ka
nadoj. Turi magistrės laipsnį 
socialinėj srity. Specializavosi 
programų ruošimų administraci
joj. Dirba Kanados “Ministry of 
Community and Sočiai Ser
vices”, kur yra tarnautojų pa
ruošimo skyriaus vedėja. Ateiti
ninkė, buvusi Moksleivių Atei
tininkų Sąjungos centro valdy
bos pirmininkė. Ateitininkų Fe
deracijos tarybos narė. Buvusi 
Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungos vicepirmininkė; dabar 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirmininkė. Tėviškės Ži
burių bendradarbė; buvusi Atei
ties žurnalo redakcinio kolekty
vo narė.

Vytautas Kamantas gimė 1930 
kovo 25 Šilutėj. Inžinerijos stu
dijas baigė bakalauro laipsniu 
Clevelande. Šiuo metu dirba 
kaip projektų vedėjas inžinierių 
konsultantų bendrovėj. Skautas, 
akademikas skautas, skautinin
kas, buvęs Lietuvių Skautų Bro
lijos vadijos narys, Lietuvių 
Skautų Sąjungos tarybos narys, 
Vyties korporacijos filisteris, Fi
listerių skautų sąjungos cv narys. 
Buvo Lituanus žurnalui remti 
komiteto pirmininkas. Dirbo 
JAV LB krašto valdyboj, šešių 
JAV LB tarybų narys, prezidiu
mo pirmininkas, PLB valdybos 
vicepirmininkas jauni
mo reikalam, I PLJK organiza
torius ir finansų komisijos 
pirmininkas, trijų PLB sei
mų narys, šiuo metu PLB kont
rolės komisijos narys, LB Le- 
monto apylinkės pirmininkas. 
Lietuvių Fondo narys, buvęs 
LF kontrolės komisijos pirmi
ninkas, trijų LF tarybų narys, 
LF pelno skirstymo komisijos 
sekretorius. Lemonto Maironio 
lituanistinės mokyklos mokyto
jas, trejus metus jos direktorius.

Vaclovas Kleiza gimė 1933 
vasario 18 Kaune. Turi magist-

LIETUVOJ MIRĖ 
TRYS KUNIGAI

Rugpiūčio 23 mirė Panevėžio 
vyskupijos Velykių klebonas 
kun. Henrikas Prijalgauskas. 
Buvo gimęs 1892, kunigu į- 
šventintas 1920. Klebonu buvo 
Skapišky, Imbrade, pastaruoju 
metu ilgiausiai Velykių parapi
joj. Rašydavo dramas Stasio Že
maičio slapyvardžiu. Buvo veik
lus kunigas.

Taip pat mirė Kaišiadorių vys
kupijos Žiežmarių klebonas kun. 
Petras Ašaka. Buvo gimęs 1908, 
kunigu įšventintas 1942 Kaune. 
Kaip vikaras dirbo keliose para
pijose, ilgesnį laiką buvo Žiež
marių klebonas ir apylinkės 
dekanas.

Rugpiūčio gale mirė Kauno 
vyskupijos kunigas Juozas Raz
minas, Raudonės klebonas. Pa
laidotas Raudonės kapinėse. Bu
vo gimęs 1904 Kurtuvėnų par., 
Šiaulių apskr. Mokėsi Kražiuose 
ir Kauno kunigų seminarijoj. Ku
nigų įšventintas 1932. Vikaravo 
Veliuonoj, Pagiriuose, Rumšiš
kėse, prieš karą paskirtas Saudi- 
ninkų klebonu. Prieš 15 metų 
paskirtas Raudonės klebonu. 
(Chicagoj liko jo brolis Pranas 
Razminas, žinomas kultūri
ninkas.)

Šiais metais Lietuvoj jau mirė 
16 kunigų.

ro laipsnį socialiniuose moks
luose. Šiuo metu dirba kaip ad
ministratorius Chicagos prieš
mokyklinio amžiaus vaikų auk
lėjimo programos biure. Ateiti
ninkas, buvęs Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjungos ir Studentų 
Ateitininkų Sąjungos valdybų 
narys, Ateitininkų Šalpos Fondo 
pirmininkas, šiuo metu yra 
Ateitininkų Federacijos genera
linis sekretorius. Buvo I PLJK 
komiteto vicepirmininkas. Lie

tuvių Fonde buvo pelno skirsty
mo komisijos nariu. JAV LB 
krašto valdyboj ėjo jaunimo rei
kalam vicepirmininko pareigas, 
buvo JAV LB tarybos prezidiu
mo sekretorius, III tautinių šo
kių šventės komiteto vicepirmi
ninkas, I PLB seimo sekreto
rius, šiuo metu yra PLB kontro
lės komisijos pirmininkas. 
Spaudos bendradarbis.

Daina Kojelytė gimė 1953 
sausio 17 Los Angeles. Kalboty
ros mokslus baigė Rochestery, 
vėliau įsigijo magistrės laipsnį 
mokslinės informacijos srity ir 
magistrės laipsnį iš biblioteki
ninkystės. Šiuo metu vadovau
ja apyvartos skyriui Illinojaus 
medicinos mokyklos bibliote
koj. Ateitininkė, buvusi Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos ar
chyvare, buvusi LB Rochesterio 
ir LB Marquette Parko apylin
kių valdybų narė. Šiuo metu 
yra JAV LB tarybos narė, Atei
tininkų Federacijos valdybos 
narė, priklauso prie Ateities re
dakcinio kolektyvo.

Saulius Kuprys gimė 1952 
birželio 15 Chicagoj. Ekonomi
jos mokslus baigė Loyolos uni
versitete. Ateitininkas, buvęs 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 
informacijos skyriaus vedėjas, 
šiuo metu Ateities žurnalo re
dakcijos kolektyvo narys. Litua
nus Fondacijos tarybos, Lietu
vių Fondo valdybos, Lietuvių 
Katalikų Susivienijimo valdy
bos, Lietuvių Katalikų Federaci
jos valdybos narys. Priklauso 
prie JAV LB Talkos Lietuvai 
komisijos, yra tautinių mažumų 
bendruomenių tarnybos reikalų 
vedėjas Chicagoj.

Algis Paulius gimė 1935 ba
landžio 8 Tauragėj. Filosofijos 
mokslus baigė Illinojaus valsty
biniame universitete, vėliau 
Heidelberge, Vakarų Vokietijoj, 
baigė medicinos mokslus ir įsi
gijo daktaro laipsnį. Paskui spe
cializavosi ortopedinėj chirurgi
joj, išlaikė egzaminus, tapo 
Amerikos ortopedijos chirurgų 
kolegijos nariu. Šiuo metu dirba 
privačioj praktikoj ir yra Illino- 
jaus universiteto klinikos suluo
šintiem vaikam vienas vedėjų. 
Skautas, Vyties korp, filisteris, 
priklauso prie Fraternitas Litua- 
nica, Amerikos lietuvių gydyto
jų sąjungos. Buvęs Illinojaus 
lietuvių gydytojų ir dantų gydy
tojų draugijos pirmininkas.

Romas Sakadolskis gimė 1947 
gegužės 31 Fuldoj, Vokietijoj. 
Radijo-televizijos-filmo sritį bai
gė bakalauro laipsniu. Šiuo 
metu yra Amerikos Balso kores
pondentas. Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos, Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos, PLJS ryšių centro direkto
rių tarybos narys, spaudos ir 
radijo bendradarbis. I PLJK rei
kalų vedėjas, II PLJK komi
teto pirmininkas, III PLJK in
formacijos tarnybos vedėjas. 
Šiuo metu yra LB Brighton Par
ko apylinkės valdybos narys, lie
tuvių ekonominių studijų cent
ro administratorius. Buvo JAV 
LB tarybos narys.

Antanas Saulaitis, SJ, gimė 
1939 gegužės 28 Kaune. Moks
lus baigė magistro laipsniais 
chemijoj ir filosofijoj. Šiuo me
tu Chicagos lietuvių Jaunimo 
Centro vedėjas. Skautas, skauti
ninkas, Bostono ir Chicagos li
tuanistinių mokyklų mokytojas. 
Išvykęs Brazilijon, dirbo Šv. Ka
zimiero parapijoj Sao Pauly, 
mokytojavo lituanistinėj mo
kykloj, buvo Brazilijos LB 
valdybos ir tarybos narys, PLB 
švietimo atstovas Pietų Ameri
koj. I PLJK ir II PLJK stovyk
lų vedėjas, III PLJK komiteto 
pirmininkas. Pirmasis Pasaulio

(nukelta į 2 psl.)
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KEDYS KEDENA CARTERĮ
Savaitės 
įvykiai

Vatikanui pop. Pauliaus VI 
laidotuvės, naujo popiežiaus 
rinkimai ir jo karūnacija atsiėjo 
apie 2 mil. dolerių.

JAV sutiko aprūpinti Japoni
jos atomines jėgaines uranijom.

Vietnamui minint “išsivadavi
mo” sukaktuves, Rytų Europos 
satelitinės valstybės, kaip Veng
rija, Čekoslovakija, Bulgarija ir 
Lenkija, pažadėjo visakeriopą 
paramą ir pasmerkė Kinijos kari
nes provokacijas prieš Vietna
mą.

Grupė amerikiečių pacifistų 
surengė labai trumpas demon
stracijas už taiką Maskvos Rau
donojoj aikštėj, bet tuoj pat mi
licijos buvo išsklaidyti. Keli 
amerikiečiai ir britai trumpam 
laikui buvo sulaikyti.

Leningrado metropolitas Ni- 
kodim mirė nuo širdies atakos 
privačios audiencijos su popie

žium Jonu Paulium metu, turė
damas 49 m. amžiaus. Jis visada 
rėmė Sov. S-gos tarptautinės tai
kos veiklą ir niekada neišdrįso 
vyriausybės veiksmų kritikuoti.

V. Vokietijos policija susišau
dė restorane su paieškomu 
Baader-Meinhof grupės teroristu 
Willy Peter Stoll ir jį nušovė.

Teisingumo organai ir kongre
sas pradėjo tirti General Service 
Administration įstaigos tarnau
tojus dėl ten susektų didelių iš
eikvojimų. Šį įstaiga rūpinasi fe- 
deralinių įstaigų aprūpinimu į- 
vairiais reikmenim ir federali- 
nių pastatų priežiūra.

Ginkluotas rytų vokietis R. 
Berlyne pagrobė Lenkijos kelei
vinį lėktuvą su 68 keleiviais ir 
privertė jį skristi į V. Berlyną, 
kur jis su žmona ir dukra ir 5 ki
ti keleiviai pasiprašė politinio 
pabėgėlio teisių. V. Vokietijos 
teismas už lėktuvo pagrobimą 
be žmonią aukų paprastai bau
džia iki 2 m. kalėjimo.

Meksikoj buvo pagrobtas jos 
ambasadoriaus JAV Hugo Mar
gam sūnus, Mexico City univer
siteto profesorius Charles, kuris 
vėliau buvo rastas nužudytas.

Šachmatininkas Viktor Korč- 
noj, kovojąs dėl pasaulinio meis
terio titulo, kreipėsi į tarptauti
nę advokatų konferenciją, prašy
damas padėti, kad Sov. S-ga leis
tų išvykti jo šeimai iš Sov. S— 
gos. Konferencija patarė jam tuo 
reikalu kreiptis į JT.

Šen .Edward Kennedy daly
vauja tarptautinėj sveikatos rei
kalų konferencijoj Alma Ata, 
Kazachstano sovietinėj respubli
koj.

Izraelio min. pirm. Beginui 
išvykstant į Camp David kon
ferenciją, apie 100,000 “Taika 
dabar” sąjūdžio šalininkų su
rengė demonstracijas, reikalau
jančias jį neatmesti paskutinės 
progos taikai pasiekti ir sutikti 
pasitraukti iš okupuotų arabų 
žemių.

Britanijos laivas atgabeno į 
Singapūrą jūroj išgelbėtus 54 
Vietnamo pabėgėlius. Keli pa
bėgėliai buvo jau mirę nuo bado.

Jonas P. Kedys yra News Di- 
gest-International redaktorius. 
Žurnalas leidžiamas Australijo
je. Išeina keturi numeriai per 
metus. Skiriamas tarptautinei 
politikai ir intensyviai kovai 
prieš bolševizmą. (Jo adresas: 
P.O. Box 535, Parramatta, N.S.W. 
2150, Australia.)

J. Kedys š.m. liepos 24 iš Syd- 
nėjaus pasiuntė ilgą telegramą 
JAV prezidentui Carteriui. Tos 

telegramos nuorašą atsiuntė 
Darbininko redakcijai. Čia ir 
spausdiname, ją išvertę į lietu
vių kalbą. (Red.)

-o-
Yra faktas, kad Jūs asmeniš

kai ir Jūsų patarėjai esat įdėję 
daug laiko ir pastangų susitarti 
su SSSR dėl branduolinio gink
lavimosi sumažinimo — SALT.

Norėčiau atkreipti Jūsų dė
mesį į JV senato teisinio komi
teto davinius. Maždaug prieš 
10 metų jie įrodė, kad SSSR 
nuo 1917 yra sulaužiusi 109 
tarptautines sutartis.

Cituoju tiktai keletą:
1942 sausio 1. SSSR pasirašė 

Atlanto Chartą, kurioj buvo nu
matyta “nesiekti plėstis teritoriš- 
kai ar kokiu kitu būdu”.

Nuo tada SSSR yra okupavusi 
arba kontroliuoja Lietuvą, Lat
viją, Estiją, Bulgariją, Vengriją, 
Lenkiją, Čekoslovakiją, Rumu
niją, Rytų Vokietiją, Vietnamą, 
Kubą ir kai kuriuos kraštus Af
rikoj .

1942 sausio 11. SSSR pasira
šė paskolos-nuomos sutartį su 
JV, įsipareigodama sumokėti 
už pristatytus ginklus ir kitus 
reikmenis, o taip pat sugrąžinti 
nesunaikintus laivus. J V negavo 
nei pinigų, nei laivų. SSSR yra 
skolinga JV-bėm apie dešimt bi
lijonų dolerių.

1945 vasario 4. SSSR pasirašė 
Jaltos susitarimą, pažadantį 
“laisvus rinkimus, kuriais būtų 
i š renkamos vyriausybė s, ats ak in
gos žmonių valiai”.

SSSR niekada neleido laisvų 
rinkimų, ir todėl visos tautos Vi
durio ir Rytų Europoj yra pa
vergtos.

1945 liepos 17. SSSR Potsda
me sutiko, kad “Vokietija turi 
būti traktuojama kaip atskiras 
ekonominis vienetas ir kad žo
džio, spaudos ir religijos laisvė 
bus leidžiama”.

SSSR pažeidė visus tuos paža
dus ir vietoj to 1961 pastatė 
Berlyno Sieną.

Šis sąrašas galėtų būti pra
tęstas į daugiau kaip šimtą pa
našių atvejų, įskaitant vieną iš 
paskutiniųjų — Helsinkio Dek
laraciją.

Atsižvelgiant į suminėtus 
žiaurius istorinius faktus, ne
turėtų būti eikvojama pastangų 
susitarimam su Sovietų Rusija. 
Atrodo, kad branduolinio gink-

Rodezijos juodieji partizanai 
ar Mozambiko kariuomenės da
liniai artilerijos pabūklais ap
šaudė Rodezijos pasienio mies
tą.

JAV kalnų laipiotojų grupei 
pavyko pirmai nugalėti Pakis
tano Karakorum kalnyno aukš
čiausią viršūnę.

laviruosi apribojimo sutartis yra 
nesąmonė, nes Sovietai atmeta 
bet kokias inspekcijas jų teritori
joj-

Ponas Prezidente, ar Jūs arba 
Jūsų patarėjai tikit, kad, nuola
tiniam girtuokliui duodant išger
ti dar vieną stiklelį, bus galima 
jį pataisyti? Tokiu pat būdu 
nauja sutartis nebus gerbiama 
nuolatinio sutarčių laužytojo. 
Dabartiniai SSSR vadai tebegar
bina SSSR įkūrėją Leniną ir nie
kada nėra atmetę jo posakio, jog 
“pažadai, kaip kepinių plutos, 
yra tam, kad būtų sulaužomi”!

Geriausia politika SSSR at
žvilgiu yra, kaip reikalavo Brež
nevas, — “nesikišimas”! Taigi 
“nesikišimas” į Sovietų žemės 
ūkį su J V kv iečių eksportais, 
“nesikišimas” į Maskvos olimpi
nius žaidimus su JV kompiute
riais, “nesikišimas” į Sovietų 
teritoriją su JV fabrikų įrengi
mu! Tie prarasti eksportai ga
lėtų būti panaudoti JV ir jos 
draugiškų sąjungininkų gyny
bai. Neturi būti ašarojama, pra
radus SSSR kaip biznio partne
rį, nes ji perka tiktai kreditu — 
SSSR ir jos satelitai yra skolingi 
Vakaram apie penkiasdešimt 
bilijonų dolerių.

Antras reikalas — Helsinkio 
Deklaracija. Ponas Prezidente, 
Jūs labai stipriai gynėt du žydus 
disidentus — Ginzburgą ir Šča- 
ranskį. (Nelemtai Jūs nepaminė- 
jot lietuvio veterano disidento 
Petkaus, kuris praleido 16 metų 
koncentracijos stovyklose pra-

eity ir buvo vėl nuteistas Vil
niuj, Lietusos sostinėj, 13 metų 
kalėjimo.)

(Prezidentas paminėjo Petkų 
spaudos konferencijoj. — Red.)

Ponas Prezidente, tai nėra 
dviejų ar trijų individų reikalas 
— tai reikalas penkiolikos pa
vergtų tautinių respublikų su 
260 milijonų žmonių!

JV valdžia totaliai boikotuoja 
Rodeziją dėl to, kad 280,000 
baltųjų mažuma valdo 5.8 mil. 
juodųjų. Bet visai ta pati padė
tis šiuo metu yra SSSR, kur 6% 
mažuma (komunistų partijos na
riai ir KGB) valdo 94% daugu
mą! Moraliniai įsipareigojimai ir 
paprasta logika reikalauja to pa
ties masto prieš SSSR, kokį 
Jūsų valdžia naudoja prieš Ro
deziją — totalaus boikoto!

Kadangi SSSR laužo Helsin
kio Deklaraciją kas dieną ir vi
sai nerespektuoja kitų signatarų, 
tėra tiktai vienas atsakymas į šią 
padėtį — paskelbti Helsinkio 
Deklaraciją negaliojančia! Tai 
sukurtų didelę problemą Brež
nevui ir jo Politbiurui, kadan
gi visos dabartinės SSSR ir jos 
satelitų sienos būtų nelegalios ir 
atviros revizijai.

Tai būtų istorinis žingsnis, ku
riuo pasektų ir kiti signatarai.

Ši ilga telegrama neturi tikslo 
pasmerkti Jūsų politiką bendrai. 
Jos tikslas yra atkreipti Jūsų 
dėmesį į šią specialią politiką — 
SSSR atžvilgiu; ji yra nelogiš
ka, kontradikcinė ir nesutinkanti 
su dabartinės politinės padėties 
reikalavimais.

Nuoširdžiai Jūsų,
J.P. Kedys

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

J. Marcinkevičiaus “Mindaugas”(atkelta iš 1 psl.)

— Rumšiškių buities muzieju
je rugpiūčio pradžioje pradėjo 
veikti Kluono teatras. Jį sukūrė 
Povilas Mataitis, scenografiją 
paruošė Dalia Mataitienė. Teat
ras įrengtas sename kluone, iš
puoštame vainikais ir šiaudiniais 
paukštukais. Teatro tikslas — at
kurti šio amžiaus pradžios kluo
nuose vykusius lietuviškus vai
dinimus ir repertuare _
senieji vaidinimai (Vaižgantas, 
Žemaitė, Čiurlionienė ir kt.). 
Mėginama duoti ir muzikos da
lykų: M. Petrausko, A. Kača- 
nausko, S. Moniuškos sukurtų 
dainų.

— Martyno Jankaus Bitėnai 
paskelbti respublikinės reikš
mės istoriniu paminklu. Gyve
namasis namas yra per karą su
degęs. Tik buvusios spaustuvės 
vietoje pastatytas ąžuolinis obe
liskas. Spaudoje rašoma, jog M. 
Jankaus sodyba komunistams 
yra brangi ypač tuo, kad 1904 
m. jo spaustuvėje pirmą kartą 
buvęs išspausdintas lietuviškas 
komunistų manifesto vertimas.

— — Vilniaus akademinis 
dramos teatras, vadovaujamas 
rež. H. Vancevičiaus, rugpiūčio 
mėnesį pasiųstas gastrolių į Vil
kaviškio, Marijampolės, Prienų, 
Panevėžio, Pasvalio, Biržų ir 
Anykščių rajonus. Repertuare —

ir A. Laurinčiuko “Neapykantos 
spalvos”. Provincijai skirta 50 
spektaklių.

— Vengrijos Debreceno mies
te vykusiame B. Bartoko vardo 
chorų konkurse svečio teisėmis 
dalyvavo ir Mokytojų namų ber
niukų choras “Ąžuoliukas”, va
dovaujamas H. Perelšteino. Te
nykštė kritika chorą labai išgy
rė: pavadino šventės viršūne.

— Režisierius Henrikas Šab
levičius susuko filmą “Didžio
ji iliuzija, atskleidžiantį kai ku
riuos Lietuvos valstybinio dra
mos teatro istorijos momentus. 
Filme rodomi aktoriai: P. Pin- 
kauskaitė, E. Žalinkevičaitė, J. 
Petrauskas, J. Stanulis, P. Vo
syliūtė, T. Vaičiūnienė. Filmas 
baigiamas Jurgio Petrausko lai
dotuvėmis.

— Pramoginės muzikos festi
valis, pradėtas Palangoje, ke
liauja į Nidą, Šventųjų, Biršto
ną, Druskininkus. Dalyvauja 
keli Lietuvos pramoginės muzi
kos ansambliai, taip pat svečiai 
iš Latvijos, Moldavijos, Gruzi
jos.

Pr.N.

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ {STAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamųdaiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IS LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas is 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. Iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 268-1594. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St.. Richmond Hill, N.Y. 1141R 01 441-2811.

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

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

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

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

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

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

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

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

NAUJAUSIUS 1978 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
VVSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
tainside, N.J. 07092. Tel. 201 2J2-5565.

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.

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.

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

asolino 
NEMOKIAIS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj
ANGELĖ E. KARNIENĖ 
Broker-Realtor

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

J

©

Varduva ties Seda, lieptas eina iš dešiniojo Varduvos kranto į Žydvarį. Valty iš k. Jadvyga 
Palkimaitė, Regina Paulauskaitė, Petronėlė Palkimaitė. Laivelio gale — studentė iš 
Kauno. Nuotrauka daryta apie 1934.

SUSIPAŽINKIM 
SU NAUJĄJA
PLB VALDYBA
(atkelta iš 1 psl.)
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pir
mininkas. Šiuo metu yra JAV LB 
švietimo tarybos religinio auklė
jimo vedėjas. Bendradarbiauja 
spaudoj, yra paruošęs kelias 
knygas jaunimo ir skautų auklė
jimo reikalais, kapelionauja jau
nimo organizacijose ir stovyklo
se.

Mečys Šilkaitis gimė 1922 va
sario 27 Betygalos valsčiuj, Ra
seinių apskrity. V.D. universite
te baigė elektros technikos 
mokslus. Šiuo metu dirba GTE 
bendrovės elektros laboratorijoj 
kaip elektros inžinierius tele
fono srity. Ateitininkas, Chica
gos sendraugių ateitininkų val
dybos pirmininkas, Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos Chicagos skyriaus 
pirmininkas, vienas iš Didžio
sios Britanijos Lietuvių Są
jungos steigėjų ir buvęs genera
linis sekretorius.

3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 33706 
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738 

Rezidencijos-Moteliai-Sklypai 
Apartmentai-Kondominiumai 
Nuomavimas — Notary Public REALTOR

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Vilniaus universiteto sukaktis
Kitais metais sueis 400 metų, 

kai įkurtas Vilniaus universite
tas. Lietuvai ir visai lietuvių 
tautai tai yra viena iš didžių
jų ir svarbiųjų sukakčių, kuri 
parodo, kaip seniai ji galėjo nau
dotis savo universitetu, šviestis 
ir mokytis, kaip ir kitos tautos. 
Iki tol Lietuvos didikų vaikai tu
rėjo keliauti mokytis į užsienius, 
nes Lietuvoj nebuvo, aukštosios 
mokyklos. Lietuvai 16 amžius 
buvo iškilus ir šviesus, nes 1547 
išleista pirmoji lietuviška 
spausdinta knyga ir 1579 įkur
tas Vilniaus universitetas. Pir
moji lietuviška knyga — Maž
vydo katekizmas — pradėjo mū
sų lietuviškąją raštiją, o Vil
niaus universitetas atnešė aukš
tąjį mokslą į pačią Lietuvą. Čia
jau buvo galima tiek išsimoks
linti, kad galėjai garsėti ir ki
tuose miestuose, kitose tautose 
bei kituose universitetuose. Tos 
dvi datos pasuka lietuvių tautą 
į visai naują kultūrinį gyveni
mą.

-o-

Tai buvo laikai, kad visur per 
daug nesirūpinta švietimu. 
Krikščionybė, sklisdama Euro
poj, maždaug po 100 metų nuo 

apsikrikštijimo atnešdavo mo
kyklas, jų tarpe ir universite
tus. Reikalą savotiškai pągrejti- 
no ir išjudino su Martynu Liu
teriu ir kitais reformatoriais pra
sidėjęs judėjimas — reformacija. 
Reformatoriai Šv. Raštą norėjo 
skelbti gimtąja žmonių kalba, 
ne mokslo — lotynų kalba. Rei
kėjo aiškinti ir reformacijos 
mokslus. Reformacija plito. Plito 
ir jos naujos mokvklos. 1525 
kryžiuočių paskutinis magistras 
Albrechtas metė krikščionybę 
ir pasidarė hercogu, Prūsijos 
valdytoju. Jis 1544 įkūrė protes
tantišką Karaliaučiaus universi
tetą, kurio rektorium buvo iš
Vilniaus atvykęs teisių daktaras 
Abraomas Kulvietis. Karaliaučiuj 
mokėsi ir Martynas Mažvydas, 
mūsų pirmosios knygos auto-
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rius. Ten jau buvo dėstoma ir 
lietuvių kalba.

Protestantizmas pasiekė ir 
Lietuvą, Lietuvos didikus. Toks 
Lietuvos turtingiausias didikas 
Mikalojus Juodasis Radvila, 
valstybės kancleris, buvo kal
vinistas ir visur skelbė kalviniz- 
mą, dėjo pinigą protestantiškai 
Biblijai leisti. Reformatai norė
jo įkurti ir Vilniaus aukštąją mo
kyklą.

Vilniaus vyskupas Valerijonas 
Protasevičius 1569 į Lietuvą pa
kvietė jėzuitus, mokytą vienuo
lių ordiną, prityrusį kovotoją su 
protestantais. Jėzuitų tikslas 
buvo atitraukti didikus nuo pro
testantizmo ir karalių Zigmantą 
Augustą, paimti į savo rankas 
mokyklas.

1570 Vilniuj įkurta kolegija ir 
pavesta tvarkyti jėzuitam. Kole
giją taip statė ir plėtė, kad bū
tų galima pervesti į universite
tą, bet to padaryti nebuvo gali
ma be karaliaus leidimo.

1579 pavasarį karalius Stepo
nas Batoras atvyko į Vilnių. Jė
zuitų kolegija su penegirikomis 
jį pasitiko bent trijose vietose 
— aikštėj prie kolegijos bažny
čios, prie pilies vartų ir pačioj 
kolegijoj.

Vyskupas V. Protasevičius vis 
reikalavo karalių, kad išduotų 

į,.ĘaŠtą ir eVįbvąu^ kolegiją pakel- 
a^4tiiwi^ė»sdtėt^<uT«)kį ->raštą > 

karalius Steponas Batoras ir iš
davė Vilniuj 1579 balandžio 1, 
sulygindamas Vilniaus universi
tetą su kitomis aukštosiomis mo
kyklomis, ypač su Krokuvos uni
versitetu, kurį įsteigė karalius 
Jogaila.

Pop. Grigalius XIII 1579 spa
lio 29 išleido bulę, skirtą Vil
niaus universitetui. Jis įjungė jį 
į visos Europos universitetų 
eilę, atidavė jėzuitų ordino nuo
savybėn. Į jį negalėjo kištis nei 
vietos vyskupas, nei vietos val-
džia. Pilnas pavadinimas buvo: 
Alma academia et universitas 
Vilnensis societatis Jesu.

(nukelta į 4 psl.)

Didžiausias dėmesys mokiniui
Pirmoje savo pranešimo daly- 

e apie XII mokytojų studijų sa
kaitę Toronte minėjau, kad visos 
paskaitos ir diskusijos lietė mo
kytoją, mokinį, tėvus ir metodus 
bei mokslo priemones. Apie mo
kytojų ir tėvų vaidmenį lituanis
tiniame švietime jau esu užsi
minęs. Belieka supažindinti 
skaitytojus, kas buvo svarstyta 
apie mokinį ir visa tai, kas jam 
mokykloje skiriama, t.y. medžia
ga, kurią jam reikia perteikti, 
būdai ir priemonės, kaip tai 
padaryti, ir sudarymas kuo pa
lankesnių sąlygų, kurios paleng
vintų visa tai įvykdyti.

Turint galvoj, kad ir mokslo 
priemonės, ir metodai, ir visas 
kitas darbas mokykloje ir net už 
mokyklos sienų, kaip mokytojų 
pasiruošimas pamokoms, pasi- 
gaminimas mokslo priemonių, 
leidimas vadovėlių, bei tėvų 
parengimai mokyklai išlaikyti 
skiriama ne kam kitam, bet mo
kiniui, tenka sutikti, kad moki
nys lituanistiniame švietime ir 
auklėjime yra pats svarbiau
sias faktorius. Užtat šioje studi
jų savaitėje jam ir buvo skirta 
didžiausia dalis paskaitų ir 
svarstymų.

Nauja mokinių rūšis
Iki šiol lituanistinė mokykla 

tremtyje laikėsi normalaus tradi
cinio mokinių grupavimo: vaikų 
darželis arba priešmokyklinė

Vilniaus universiteto didysis kiemas. Čia vaikščiojo poetas Adomas Mickevičius ir sva
jojo apie Lietuvos praeitį ir rašė eiles lenkiškai. Čia vaikščiojo istorikas Simanas Daukantas, 
žavėjosi Lietuvos praeitimi ir rašė lietuviškai, kad visi lietuviai pabustų. Universi
tetui kitais metais sueina 400 metų.

XII MOKYTOJU STUDIJŲ 
SAVAITE PRISIMENANT

A. MASIONIS 
Fair Lawn, N.J.
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klasė, pradžios mokykla ir aukš
tesnioji arba gimnazija. Maždaug 
trejų paskutiniųjų metų laikotar
pyje kai kuriose lituanistinėse 
mokyklose jau yra įsipilietinusi 
visai nauja mokinių grupė, kuri 
nebetelpa į tradicinį sugrupavi
mą ir kuriai skiriamas atskiras 
specialus dėmesys. Ši grupė 
formuojasi tarsi atskira mokykla 
lituanistinėje mokykloje. Ši 
mokinių rūšis arba generacija 
yra ta, kuri jau nebekalba arba 
net ir nebesupranta lietuviškai. 
Svarbiausia to priežastis yra tė
vų apsileidimas ir leidimas vai
kams kalbėti namie angliškai. 
Antroji priežastis yra mišrių 
šeimų daugėjimas.

Kokios ten priežastys bebūtų, 
bet faktas lieka faktu, kad į li
tuanistinę mokyklą ateina vis 
daugiau ir daugiau vaikų, kartais 
jau net paaugesnių, kurie negali 
sekti pirmojo skyriaus progra
mos ir jiems reikia sudaryti at
skirą klasę. Kadangi tos klasės 
dar yra naujas dalykas, tai ir var
das joms nėra nusistovėjęs. Vie
nur jos vadinamos lietuviškai 

nekalbančių klasėmis, kitur pa
galbinėmis, o dar kitur specia
liomis klasėmis.

Daugiau dėmesio lietuviškai 
nemokantiems

Ir JAV LB Švietimo Tarvba. 
ir Kanados Švietimo Komitetas, 
kurie bendromis jėgomis šią stu
dijų savaitę buvo surengę, šitą 
problemą laikė labai svarbia ir 
skyrė jai svarstyti atskirą grupi
nę paskaitą, kurioje dalyvavo 
mokytojai, turį šioje srityje di
desnio patyrimo, nes su tokio
mis grupėmis jau dirba nuo pat 
jų atsiradimo lituanistinėje mo
kykloje. Taigi savo patyrimu pa
sidalijo su studijų savaitės daly
viais šie mokytojai: A. Rinkūnas, 
T. Gečienė, kun. A. Saulaitis ir 
A. Muliolienė.

Seniau tokių mokinių, kol 
jų buvo tik vienas kitas, buvo 
kratomasi, buvo nenorima juos į 
mokyklą įsileisti, kad jie, kalbė
damiesi tarp savęs ir su kitais 
lietuviškai mokančiais mokiniais 
angliškai, nesugadintų lietu
viškai mokančių kalbos. Dabar 
šis dalykas jau traktuojamas vi
sai kitaip, nes tokių mokinių 
skaičius nuolat didėja; pvz., rytų 
rajone praėjusiais mokslo metais 

vienoje iš didžiausių rajono mo
kyklų į pirmą skyrių atėjo tik 
vienas lietuviškai mokantis mo
kinys, o lietuviškai mažai temo
kančių maždaug tokio lygio bu
vo kokie trys ar keturi. Teko šį 
vieną prijungti prie anų dides
nės grupės ir mokyti visus vie
noje klasėje, atitinkamai indivi
dualizuojant jų mokymą.

Tad ir iš minėtų grupinės pa
skaitos dalyvių, ir iš diskusijų, 
ir iš šią problemą liečiančių 
pranešimų iš atskirų kraštų ir jų 
mokyklų paaiškėjo, kad lituanis
tinė mokykla negali nekreipti 
dėmesio į šią mokinių rūšį ir kad 
jų atstūmimas būtų didžiausias 
nesusipratimas, nes greit gali 
ateiti laikas, kad šitokiais moki
niais bazuosis pirmasis ir kiti 
žemesni skyriai. Be to, juk mes 
negalime, tokių vaikų nepriim
dami, bausti juos už tėvų kaltes,
t.y., už tėvų apsileidimą, kad jie 
neišmokė jų lietuviškai. Paga
liau turėtumėm net džiaugtis, 
kad mišrių šeimų tėvai randa 
reikalą atvežti savo vaikus į li
tuanistinę mokyklą, dalyvauja 
tėvų komitetų veikloje, padeda 
organizuoti mokyklos išlaikymą 
ir, apskritai, glaudžiasi prie lie
tuviškos bendruomenės.

Yra gražių pavyzdžių, kur ir 
apsileidę tėvai, ir mišrių šeimų 
net angliškai ar kita kuria kal
ba kalbantieji tėvai parodo di
desnio susirūpinimo lituanis
tine mokykla negu tie, kurie 
visą laiką normaliai atlieka savo 
pareigas.

Daugiau informacijos apie 
pagalbines klases

Buvo pareikšta nuomonių, 
kad viena iš mokinių skaičiaus 
mažėjimo priežasčių yra stoka 
informacijos apie šias pagal
bines ar specialias klases. Mat, 
yra labai daug tėvų, kurie, ži
nodami, kad jų vaikai, nemokė
dami pakankamai lietuviškai, 
netiks į lituanistinės mokyklos 
jokią klasę, numoja ranka ir vi
sai nesistengia užmegzti jokio 
ryšio su lituanistine mokykla.

Čia iniciatyvą turėtų parodyti 
mokyklos mokytojai, tėvai ir LB, 
žodžiu, visi tie, kurie tiesiogiai 
rūpinasi lituanistine mokykla ir 
apskritai lituanistiniu švietimu 
ir tautiniu auklėjimu. Jų uždavi
nys turėtų būti paskleisti kuo 
platesnę informaciją (dar nevėlu 
ir dabar), kad ir tokiems tėvams 
yra proga leisti savo vaikus į 
lituanistinę mokyklą. Šitai turė
tų būti padaryta per mokyklą,

(nukelta į 4 psl.)

IL PITTORE GRANDE
DIDYSIS DAILININKAS

PAULIUS JURKUS

Šis pasakojimas yra paimtas iš spaudai rengia
mos knygos “Prof. Žibunto pasakos”. Knygos veiks
mas vyksta Vilniuje. Sutelkta eilė pasakojimų, pasakų 
apie senus laikus, pirklio sūnus, snaigę, kuri ieško 
laimingiausio, jūrininką, kuris aplanko Vilniaus po

žemius, ir Lt. Daugelyje tų pasakojimų veikia prof. 
Žibuntas, žymus Vilniaus universiteto profesorius.

Atskiras ciklas yra pasakos apie metų laikus. 
Ciklas pradedamas rudeniu. Pagerbiant tuos italų 
menininkus, kurių buvo pilna Vilniuje, jis pavadintas 
itališkai — “II pittore grande” — Didysis dailininkas.

BUVO tokia šilta popietė, 
kad ir medžiai tingėjo judin

ti lapus. Snaudė jie prie kelio. 
Snaudė ir smuklė. Snaudė ir 
musės ant lango stiklų. Ta 
smuklė buvo didelė ir galėjo 
daug karietų svetingai priimti, 
bet štai išsitrenkė visi į dvarus, 
palivarkus. Ten gulinėja kur la
pinėse, sėdi prie vandenų ir 
meškerioja. Niekas nevažiuoja į 
miestą ir čia nesustoja. Taip 
smuklėj ir šeimininkas snaudžia, 
ant odinio suolo išsitiesęs.

Staiga sudundėjo. Šeiminin
kas tuoj bringt nuo suolo ir šoko 
prie lango. Karieta per tiltuką 

žiebia ir skuta į kalną! Ant kal
niuko jau ir smuklė. Padaryti 
dideli vartai, pastatyta alaus sta
tinaitė. Ant jos kreida užrašyta 
— “Prašom, ponai, pailsėti”. 
Tokius užrašus net arkliai išskai
to. Jie pirmieji suka į kiemą.

Ir dabar smuklius vos spėjo 
atsistoti duryse, ūsiukus pašuka
vęs, kaip įlėkė karieta. Šeimi
ninkas, ją pamatęs, net akmeni
niais laiptais nubėgo į kiemą. 
Kas per karieta! Tokia dar nebil- 
dėjo šiais keliais. Kaip svietas 
svietu, — čia kokia jo mylista, o 
gal kokia jo didenybė!

Žirgai prunkščia. Sprandus iš- 

rietę. Ponas vežėjas su botagu 
juos žegnoja, o tas botagas su 
papauškomis. Pliaukši visas kie
mas. Ir ponas vežėjas raudonu 
drabužiu, su geltonais apvadais. 
Kitame karietos gale sėdi kiti du 
tarnai, irgi su raudonais bryliais, 
su raudonais tvarkais. Jie tik 
švyst nušoka nuo sėdynių ir cakt 
prie karietos durelių.

Dabar smuklius mato, kaip ant 
durelių išpiešti vaisiai, išdrož
ta briedžio galva, ragai. Paauk
suota visa. Švyti ir spraksi, kad 
net dulkės bijo nusileisti. Ko
kios rankenos — auksinės. Ko
kie ratai! Stipriai ištekinti, si
dabro vinelėm iškalinėti, raudo
nai nudažyti.

Tarnai nuleido laiptukus ir 
atidarė dureles. Dabar tai išlips 
jo mylista, ir šeimininkas, pa
gautas. baimės, pradėjo lenktis. 
Galėjo visas net suklupti prieš 
tokią karietą, prieš tokį poną. 
Su tokiu ponu ir didelis pini
gas įvažiuoja į smuklę.

Iš karietos išlipo ponas, tikras 
jo mylista. Švarkas raudonas, ap
vestas auksiniais dirželiais. Sa
gos auksinės, žėri kaip ordinai. 
Baltos kojinės, kojinių raiščiai — 
auksinės spurgos. Juodi batukai 
tik spraksi ir žvilga. Iš karto ži
nai, kad į tokius drabužius įsi- 
velka tik labai dideli žmonės, 
tikri jo didenybės. Tai ne pali
varkų bajorėliai.

Ponas ištraukė baltutę nosi
naitę, už kampo ją pakratė, kad ji 
išsiskleistų. Ir koks kvapas ma
lonus pasklido. Ponas nusišluos

tė savo putlų rausvą veidą, lyg 
jį būtų palietus kokia dulkelė ar 
prakaito lašelis. Mandagiai link
telėjo, vėl įsikišo kvepiančią 
nosinaitę ir tada sidabrine laz
dele bakstelėjo priešais save.

— Sveiki, vilniečiai! — links
mai tarė keleivis. — Ir kuo gar
si ši užeiga: stirniena, kurapkom 
ar keptu paršiuku?

Smuklius prišoko arčiau, net 
abi rankas suspaudė ir jau švil
pė ir jau dailino:

— Jūsų maloningoji didenybe, 
mūsų užeiga visko turi, bet la
biausiai ji garsi marinuotais gry
bais, raugintais grybais. Garsūs 
mes ir stirniena, ir kepta jautie
na, ir veršiuku. O kokie mūsų 
kimšti paršiukai, kokios antytės, 
pačios pas maloningus svečius 
skrenda. O kur žąsys, kur kala
kutai, kur žuvys, žuvelės, ly
džiai, ešeriai. Visa tai mūsų pasi
didžiavimas. Mes turime ir kiš
kių ir fazanų . . .

Ponas kilstelėjo sidabrinę laz
delę ir taip nutraukė šeimininką. 
O jis būtų dar ilgai minėjęs 
savo valgių sąrašą. Kur gėrimai, 
kur desertai!

Gražiai kalbi, — tarė sve
čias. Aš jau toks, mėgstu gerai 
pavalgyti. Mėgstu ir kitus pavai
šinti. Skambink varpu, visus su
kviesk, visus pavaišinsiu. Jau 
toks mano būdas. Mėgstu lau
žus, muziką, šokius ir didelį 
klegesį. Paruošk man geriausius 
kambarius, ir mano tarnams, po
nams bajorams.

Smuklius šoko, lyg nebūtų 
laiptų, lyg nebūtų durų. Jau ir 

svetainėje. Tik čiūkšt perbraukė 
per stalą, tuoj žast sūrį ant len
tutės. Į rūsį ir vėl į viršų. Vy
no, šalto vyno stiklą. Po tokios 
kelionės pradžiai sūrelis gardus, 
vynelis dulkes plauna.

Ponas iškėlė taurelę, visus pa
sveikino ir išgėrė.

— Matau, susidraugausime. 
Man patinka čia! — tarė sve
čias ir liepė iškrauti daiktus, 
liepė įsikurti nakčiai.

Smuklė jau bilda. Niekada ji 
taip nebildėjo, kaip dabar. Toks 
įvykis, toks ponas atvažiavo. Su
bėgo iš daržų tarnai, kurie apy
nius rinko, tarnaitės metė mor
kas ir kopūstų galvas. Į smuk
lę! Prie darbo! Ne, pirma rei
kia apsirengti, prieš tokį poną 
reikia gražiai pasirodyti. Neži
nia, kas jis, iš kurio krašto. Ims, 
dar išveš blogas kalbas apie jų 
smuklę, apie jų drabužį. O blo
gos žinios blogiau už baisią ligą.

Bildėjo ir dundėjo smuklė. 
Švaistėsi šluotos, skudurai, kibi
rai. Kol ponas apsitaisys ir iš ant
ro aukšto nusileis į apačią, visa 
turi būti gražu, kad jis net dir
žą atsileistų, sėsdamas už stalo.

Kieme buvo pakabinta sena, 
nurūdijusi geležis. Kai norėdavo 
sukviesti apylinkės žmones, 
daužė plaktuku tą geležį, ir ji it 
varpas skambėjo. Dabar net du 
tarnai šoko iš smuklės ir mušė 
plaktukais. Ko čia bedirbti. Sau
lė jau prie žemės glaudžiasi, 
ir jūs glauskitės prie smuklės. 
Merginos, dėkite raštuotą dra
bužį ir neškite jaunystę į smuklę, 

kur grindys kvepia žolėm. Grei
čiau, greičiau! Tokia didenybė 
atvažiavo!

Šovė dar iš muškietės, ragą 
pūtė, kad visi išgirstų.

Visi ir išgirdo ir suprato, ko 
ten šaukia juos.

-o-
Kai ponas, palydėtas savo trijų 

tarnų, nusileido iš antrojo aukšto, 
tai smuklėje stalai jau buvo už
tiesti. Rasojo alaus pripilti ąso
čiai. Kvepėjo dešros. Taip kve
pėjo, kad negalėjai pro jas pra
eiti. Būtinai turėjai sustoti ir pa
ragauti gabaliuką. Tada juk ąso
tis čia pat. Tai tik pradžiai, 
prieš paršiukus, fazanus.

Svečias net rankom suplojo.
— Tai man patinka. Čia bus 

linksma. Bus galima gražiai puo
tauti. Visi už stalo, visi prie val
gių! Kieme laužą kurti, veršius ir 
stirnas kepti! Tegu muša ugnis 
pro medžius. O muzika, kur mu
zika?

Su tais žodžiais smuklės šei
mininkas tik švyst į priekį, nu
silenkė ir pamojo. Įžengė smui
kelis, storulis būgnas ir armoni
ka daili, kurios sagos iš tolo žvil
ga-

— Prašau! — pamojo svečias. 
— Menuetą prašau!

Ponas nusilenkė vienai, kuri 
turėjo tamsias akis ir dailų vei
dą, sušukuotus plaukus. Jos dra
bužis buvo ilgas, raštuotas. Žvil
gėjo karoliai.

(Bus daugiau)
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— Apolinaras Bagdonas, poe
tas, neseniai išleidęs žemaičių 
tarme parašytą eilė’raščių rin
kinį “Gintaro langas”, buvo su
sirgęs. Jam padaryta operacija 
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Ligonis 
sveiksta dr. V. Tumasonio prie
žiūroj.

— Jean A. Einikis, trečios 
kartos lietuvaitė, vaidino Chica
gos paežerės teatre — Theatre 
on the Lake. Rugpiū
čio 22- 26 buvo statoma 
drama “Rashomon”, kuri vaiz
duoja japoną samurajų, kaip jį 
nužudo banditai. J. Einikytė vai
dino japono samurajaus žmoną. 
Dramos studijas ji yra išėjusi 
Northeastern universitete. Pra
gyvena būdama vienos bendro
vės užpirkėja, o laisvalaikį ski
ria teatrui.

— Rašytojas Marius Katiliškis 
yra susirgęs ir gydosi Šv. Kry
žiaus ligoninėj Chicagoj. Dr. J. 
Meškausko priežiūroj ligonis 
pamažu gerėja.

— Californijos lietuvių diena 
bus rugsėjo 23. Meninę progra
mą atliks pianistė Raimonda 
Apeikytė ir solistai Birutė ir 
Rimantas Dabšiai, Janina Čeka- 
nauskienė ir Antanas Pavasaris. 
Šios vietinės meno pajėgos 
ruošia operų ir operečių kon
certą. Californijos lietuvių die
ną rengia LB Vakarų apygardos 
valdyba, talkina LB Santa Moni- 
cos ir Los Angeles apylinkės.

— Londono lietuviai dalyvavo 
didžiulėse demonstracijose, ku
rios buvo surengtos ryšium su 
Čekoslovakijos okupacijos 10 
metų sukaktim. Demonstracijos 
buvo rugpiūčio 20 Londone.

— Dail. Antanas Petrikonis 
rengia tapybos kursus Palm 
Beach, Fla. Kursai bus spalio 
mėnesį. Kas nori tuos kursus 
lankyti, prašomi kreiptis į dail. 
A. Petrikonį, Juno Art Galle- 
ry. tel. 305 626-2293.

— Dail. Aldonos Variakojie- 
nės meno paroda Šv. Kazimie
ro parapijos salėj, Los Angeles, 
Calif., bus rugsėjo 23-24. Paro
dos atidarymas bus rugsėjo 23, 
pasibaigus koncertui.

— Solisto Ričardo Daunoro 
koncertas Montrealy bus rugsė
jo 16, šeštadienį, Aušros Vartų 
parapijos salėj. Rengia Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Montrealio skyrius.

— Filmas apie Simą Kudir
ką Australijoj buvo rodomas rug
piūčio 27 Melbourne.

— Jaunųjų akademikų meno 
paroda, rengiama Akademinio 
skautų sąjūdžio Chicagos sky
riaus, įvyks spalio 6-15 Jauni
mo Centre.

— Kun. J. Zeliauskas, sale
zietis, po sunkios ligos mirė 
rugpiūčio 20 Romoj. Jo laidotu
vėse dalyvavo kardinolas A. Sa- 
more, arki v. Jacierre, vyskupai 
J. Labukas, R. Krikščiūnas (abu 
iš Lietuvos, atvykę tuo metu 
į naujo popiežiaus inauguraci
jos iškilmes), A. Deksnys, Castil- 
lo, prelatai L. Tulaba ir K. Raz
minas, kun. Jonas Žemaitis ir 
apie 60 lietuvių ir italų sale
ziečių kunigų. Rugpiūčio 22 pa
laidotas Romos Campo Verano 
kapinėse.

— Ričardas Bačkis, UNILE- 
VER koncerno prekybos direk
torius ir Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės tarybos pirmi
ninkas, buvo atvykęs į Ameri
ką su visa šeima. Kurį laiką su 
šeima paviešėjęs pas tėvus pa
siuntinybėj, išvyko pas uošvę į 
Mountainside, N.J., ir iš ten rug
sėjo 8 grįžo į Paryžių, kur jo 
laukia skubūs darbai.

— Cleveland, Ohio, lietuvių 
abiturientų pristatymas — ba
lius įvyks spalio 14. Rengia LB 
Ohio apygardos valdyba.

— Lietuvių dienos Clevelan- 
de įvyks spalio 28-29. Rengia 
Clevelando LB apylinkės valdy
ba.

— Ohio Lietuvių gydytojų 
draugijos metinis suvažiavimas 
ir balius įvyks lapkričio 4 Cle
velando Lietuvių namuose.

LIETUVIŲ 
PRANCIŠKONŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 5-8 Kennebunkporto, 
Me., vienuolyne įvyko visuoti
nis Lietuvos pranciškonų pro
vincijos susirinkimas, kuriame 
dalyvavo provincijolas, provinci
jos taryba, vienuolynų viršinin
kai ir įstaigų vedėjai, klebo
nai, buvusieji provincijolai ir 
rinktiniai atstovai. Šį susirinki
mą galima pavadinti bendros 
maldos ir studijų dienomis. Li
turginė komisija iš anksto buvo 
lietuviškai paruošusi bendras 
maldas. Kiekvieną dieną visi da
lyviai koncelebravo mišias ir iš
klausė atitinkamų pamokslų. Į 
giedojimą buvo įjungti ir kan
didatai.

Pilnaties posėdžiuose buvo 
perskaitytos keturios dvasinio 
turinio paskaitos: “Pran
ciškoniškoji malda” — skaitė 
Tėv. Jonas J. Bacevičius, “Bro
lių neturtas” — Tėv. Bernardi
nas Grauslys, “Brolių bendruo
menė” — Tėv. Placidas Barius, 
“Brolių apaštalavimas” — Tėv. 
Paulius Baltakis. Po paskaitų 
visi susirinkimo dalyviai, pasi
skirstę grupėmis, diskutavo pa
skaitose pateiktą medžiagą, pa
ruošė pasiūlymus, kurie buvo 
nagrinėjami ir priimami pilna
ties posėdžiuose. Šiame susirin
kime priimti pasiūlymai, specia
liai komisijai juos suredagavus 
ir provincijos vadovybei patvir
tinus, bus svarstomi ateinančių 
metų rinkiminėj kapituloj.

Visuotinį susirinkimą ati
darė ir uždarė ir jam pirmi
ninkavo provincijolas Tėv. Jur
gis Gailiušis, o pilnaties po
sėdžiam vadovavo visuotinio su
sirinkimo vicepirmininku iš
rinktas Tėv. Pranciškus Gied- 
gaudas. Suvažiavimas vyko 
pranciškonų vasarvietėj. Jo išlai
kymu rūpinosi vienuolyno gvar- 
dijonas Tėv. Kęstutis Butkus, o 
atgaiva — provincijos ekonomas 
Tėv. Steponas Rapolas.

MOKYTOJŲ 
SAVAITĖ

(atkelta iš 3 psl.)

per tėvų komitetus, bažnyčią, 
radijo valandėles ir spaudą. Ši
tokią akciją pravedus, mokinių 
skaičius tikrai žymiai padidėtų.

Kad šitai yra realu, yra pavyz
džių iš Pietų Amerikos, Brazi
lijos ir Argentinos, Urugvajaus 
ir kitų kraštų, kur nutautėjimas 
yra daug didesnis. Ten dabar pa
sireiškia didelis atgimimas. 
Nors lietuviškai nemokančių 
procentas ten daug didesnis 
negu pas mus, bet vis dėlto ten 
reiškiasi didelis entuziazmas at
kurti arba iš naujo steigti litua
nistines mokyklas.

Kodėl ten įvyko toks persilau
žimas? Tai padarė ten įvykęs 
jaunimo kongresas ir asmeniniai 
kontaktai, ypač J. Kavaliūno ap
silankymas, dr. A. Klimo paskai
tos. Tų kontaktų reikia daugiau 
ir pas mus. Bendrais atsišauki
mais nedaug pas mus buvo lai
mėta. Reikia su kiekvienu at
skirai pasikalbėti, individualiai 
paraginti, kiekvieną atskirai su
pažindinti su esamomis galimy
bėmis visiems, o ne tik lietuviš
kai kalbantiems lankyti lituanis
tinę mokyklą.

Kur dar pagalbinių klasių nė
ra, reikia jas nedelsiant įsteig
ti. Mes turime gana didelį skai
čių jaunų lituanistinių mokyklų 
mokytojų, kurie geriau kalba 
angliškai negu lietuviškai. Jie 
lengvai galėtų talkinti šitokioje 
akcijoje ir tokiose klasėse dirb
ti.

Žinoma, kadangi šis dalykas 
yra naujas, tuoj kils klausimas, 
o kur medžiaga: vadovėliai ir ki
tos mokslo priemonės. Jos greit 
atsiras, nes vienos jau pareng
tos, kitų rengimas eina prie 
p a b a i g o s. Dr. Tamulio- 
nytė yra parengusi šito - 
kioms klasėms vadovėlį ir šią 
vasarą jau yra jį iš dalies iš
bandžiusi praktikoje Pietų Ame
rikoje. Jį, atrodo, išleis JAV LB

VAIZDAI IŠ ŠIOS VASAROS KULTŪRINIŲ RENGINIŲ KENNEBUNKPORTE

Visos nuotraukos
Antaninos Reivytienes

Tėv. Leonardas Andriekus, 
kuris suorganizavo visus 
renginius, pradeda literatū
ros vakaro programą, pri- 
stadydamas svečius. \

I

Dramos aktorius Henrikas 
Kačinskas skaito lietuvių au
torių kūrybą.

Algirdas Landsbergis skaito 
savo farsą apie rašytojo 
Mero premiją.

Paulius Jurkus skaito savo 
“Kiškį Piškį”.

_ . ^,111 • Literatūros vakaro vaizdas. Skaito Henrikas Kačinskas.Rašytoja Nelė Mazalaitė ir jos vyras Juoząs Gabė klausosi, 
kaip juos svečiam pristato Tėv. Leonardas Andriekus.

Švietimo Taryba. Kitą, gal kiek 
skirtingesnį, su juostelėmis, pa
veikslais ir skaidrėmis, su nuro
dymu mokytojams, kaip moky
mą organizuoti ir pravesti, Kana
dos valdžios finansuojamas, bai
gia rengti A. Rinkūnas. Šis žada 
pasirodyti jau apie Kalėdas.

Kun. A. Saulaitis supažindino 
su tam tikru šitokioms klasėms 
pritaikytu kursu, vartojamu gana 
sėkmingai Brazilijoje. Jį būtų 
galima lengvai pritaikyti ir čia 
pas mus, ir kiekviename kitame 
krašte. Kiekvientį iš šių minėtų 
kursų lituanistinės mokyklos 
mokytojas, panaudojęs savo pa
ties patyrimą ir iniciatyvą, galės 
pritaikyti savo sąlygoms.

Tuo tarpu, kol šios mokslo 
priemonės atsiras mokytojų ir 
mokinių rankose, mokyklų ve
dėjai turėtų organizuoti minėtas 
klases, surasti joms mokytojus ir, 
pasinaudojus patyrimu tų, kurie 
su tokiomis klasėmis jau dirba, 
nedelsiant pradėti darbą. Šiuo 
reikalu rimtai susirūpinusioms 
mokykloms dėl smulkesnės in
formacijos patariama kreiptis į 
JAV LB Švietimo Tarybą.

(Bus daugiau)

Operoj
Onutė pirmą kartą su motina 

nuėjo operon. Jai viskas atrodė 
keista. Keisčiausiai atrodė mote
rų solisčių dainavimas ir orkest
ro dirigento mosikavimas. Ne
iškentus klausia mamą:

— Mama, kodėl tas vyras tą 
moterį muša?

— Jis jos nemuša, tylėk.
— Tai kodėl ji taip rėkia, jei 

jos nemuša? — klausia dukre
lė.

Gerai atkirto
— Ar tau ne gėda taip me

luoti, Maryte? Tu tokia dar ma
žutė.

— Ar tai tik dideli gali me
luoti?

Vilniaus universiteto 
sukaktis
(atkelta iš 3 psl.)

Šiais dviem aktais universite
tas pradėjo savo naują gyveni
mą. Čia važiavo profesoriauti 
jėzuitų ordino garsiausios jėgos. 
Išaugo iš pačių lietuvių tarpo 
garsių profesorių. Universitetas 
davė mokslą lietuvių tautai. Čia 
išaugo ir pirmieji mūsų tautos 
vadai — Daukantas, Valančius. 
Čia poetas Adomas Mickevičius 
deklamavo apie gražiąją Lietuvą, 
paveiktas to universiteto idėjų. 
Jis kalbėjo lenkiškai, bet tai vei
kė ir lietuvius.

SCHUYLER 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

24 Davis Avė., Kearny, N.J. 

07032

Tel. 991-0001 or 991-7260 

Serving the Community 54 Yrs.

announces the current availability of higher interest-bearing SAVINGS CERTIFICATES

8% a year 
8-year term, Minimum $4,000

7 3/4% a year 
6-year term, Minimum $4,000

in addition to its regular Savings Certificates:

7 1/2% a year 6 1/2% a year
4-year term, Minimum $4,000 2-year term, Minimum $2,500

— Substantiai interest penalty is required for early withdrawal — Limited Subscriptions — 
5 1/4 % a year is paid on regular savings accounts, from day of deposit to day of 
withdrawal. Provided $10.00 remains to end of quarter. Save or withdraw any amount 
anytime.

— Ali Rates Compounded Daily — 
Savings insured to $40,00u oy the Federal Savings & Loan Insurance Corp.

Čia mokėsi ir naujieji mūsų 
intelektualai, ir dabar mokosi 
daug daug lietuvių, kad savo 
mokslu tarnautų lietuvių tautai.

-o-
Tai didelis įvykis, ir pro jį 

taip tylom praeiti negalima. Jau 
dabar reikia kiekvienoj vietoj 
sudaryti komitetus, jau dabar 
reikia rengtis minėjimui. Tuo 
turėtų rūpintis Lietuvių Bend
ruomenė, kad kuo plačiau būtų 
paminėta ši sukaktis. Reikia iš
leisti ir sukaktuvinių leidinių.

Nevv Yorke bus rengiamas 
vienas iš didžiųjų universiteto 
minėjimų. Jį čia rengs Lituanis
tikos Institutas savo suvažiavi
mo metu.

— Olegas Truchanas daugelį 
metų tyrinėjo neįžengiamas 
Australijos džiungles ir 1972 
sausio 5 dingo sraunioj Gordon 
upėj. Jis australų valdžio didžiai 
vertinamas ir dažnai prisimena
mas. Olego Truchano Publica- 
tion Committee išleido spalvotų 
nuotraukų albumą “The World 
of Olegas Truchanas”. Knygos 
kaina 25.50 dol. Išleistos jau trys 
laidos. Leidinys anglų kalba, bet 
išspausdinta ir lietuvių kalba į- 
žanga, kurią iš anglų kalbos iš
vertė Aleksandras Kantvilas 
Hobarte.

Lietuviška knyga — geriau
sia dovana!
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Studentai ateitininkai 
demonstravo Lansinge

Studentai ateitininkai rug
piūčio 31 suorganizavo sėkmin
gą demonstraciją už Balį Gajaus
ką ir Viktorą Petkų. Ji vyko prie 
Michigano valstijos kapitoliaus, 
Lansingo mieste. Demonstra
cijos dalys buvo perduotos per 
televizijos vakarines žinias. Su
silaukė taip pat ir radijo bei 
spaudos dėmesio.

Demonstracijos organizatoriai 
buvo 50 studentų ateitininkų 
iš Australijos, Kanados, Vokieti
jos, Argentinos ir iš JAV dvyli
kos valstijų. Jie tuo metu sto
vyklavo Dainavoj, 60 mylių nuo 
Lansingo.

Po trijų dienų ir naktų pla- 
navimo, skambinimų ir pasitari- maža 
mų su atitinkamom institucijom 
dvylika automobilių iš dvylikos
valstijų, pilni studentų, aplip
dyti plakatais, karavanu organi
zuotai pervažiavo miesto centrą, 
dūduodami automobilių dū
domis.

Iš automobilių išlipę, studen
tai išsirikiavo ir su plakatais ran
kose, šaukdami “Freedom!”, 
nužygiavo iki miesto rotušės. 
Ten jų laukė žurnalistai bei foto-

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
PENKTOJO SEIMO NUTARIMAI
2 ------------------------------

5. Seimas, kreipdamas dėmesį 
į žydų ir lietuvių dialogą ry
šium su Antrojo pasaulinio karo 
įvykiais, skatina visuomenę lai
kytis jame didžiausio objekty
vumo, išjungti iš diskusijų jaus
mus ir pavienių asmenų nusi
kaltėlių veiksmus vengti priskir
ti tiek lietuvių, tiek žydų tau
toms. Taip pat Seimas siūlo 
PLB Valdybai rūpintis doku
mentinės medžiagos kaupimu 
ir paruošti žydų-lietuvių santy
kių istoriją.

6. Bendradarbiaujant su kitais 
veiksniais, siekti kad Vilniaus 
arkivyskupija Šventojo Sosto bū
tų prijungta prie Lietuvos baž
nytinės provincijos. Taipgi pra
šyti, kad Karaliaučiaus sirtis bū
tų išimta iš Lenkijos bažnyti
nės provincijos ir priskirta Lie
tuvos bažnytinei provincijai.

7. Seimas ragina Lietuvių 
Bendruomenę kelti pasaulio 
viešumon Vilniaus Šv. Kazimie
ro bažnyčios ir katedros grą
žinimą kulto reikalams. Ateisti
nis muziejus bažnyčioje ir kated
ros naudojimas ne kulto reika
lams užgauna tikinčiųjų lietuvių 
jausmus ir niekinti visos lietuvių 
tautos praeitį.

8. Seimas prašo visų Kraštų 
Bendruomenes atkreipti savo 
kraštų vyriausybių ir visuome-

PROVIDENCE RI
Televizijos 12-tas kanalas lie

pos 23 nemokamai davė lietu
viam pusvalandį. Kun. V. Mar- 
tinkus ir kun. A. Jurgelaitis, 
OP, kalbėjo apie Lietuvą, jos pa
vergimą, religinį persekiojimą.

Rugsėjo 17 prie valstijos ka
pitoliaus vyks tautybių pasiro
dymas su savomis programomis. 
Lietuviai turės parodėlę, parda
vinės lietuviškus valgius, o iš 
Brocktono atvykęs šokių an
samblis Sūkurys šoks tautinius 
šokius.

Rugsėjo 20 ir 21 čia vyks Lie
tuvių Kunigų Vienybės metinis 
seimas — Marriott Hotel ir Šv. 
Kazimiero bažnyčioj. Pažadėjo 
dalyvauti vietiniai vyskupai, 
Norwich vyskupas ir vysk. V. 
Brizgys.

Grandinėlės šokėjai Clevelan- 
de ruošiasi sėkmingam pasiro
dymui Providence spalio 8, sek
madienį, 3 vai. p.p. Veteranų 
auditorijoj, kuri talpina 2,200 da
lyvių. Rengimo komitetas čia 
pluša ir planuoja, kad viskas ge
rai pasisektų, ir laukia lietuvių 
iš visos Naujosios Anglijos.

Marei Kreicioch, trečios kar
tos lietuvaitė, jaunųjų vyčių 
kuopelės pirmininkė, gavo Lie
tuvos vyčių skirtą mokslui sti
pendiją — 500 dol. Ji savo veik
la to užsitarnavo.

kvm. 

grafai. Jaunimas nešė “žmogaus 
teisių karstą”.

Prie kapitoliaus laiptų jauni
mą sutiko Michigano gubernato
riaus padėjėja lietuvaitė, kuri 
perskaitė gubernatoriaus vardu 
pareiškimą, iškeliantį žmogaus 
teisių klausimą Lietuvoj, ypač 
Gajausko ir Petkaus pavyzdžius. 
Buvo sugiedoti himnai. Viena 
studentė pagrojo kanklėmis. 
Studentas Tadas Klimas pa
skaitė pranešimą apie Gajauską 
ir Petkų. Stovyklos kapelionas 
kun. K. Pugevičius pasakė kalbą 
ir pravedė žmogaus teisių litani
ją-

Techniškais patarimais ne
prisidėjo Algis Zapa-

rackas.

Ryšium su demonstracija sto
vyklos komendantas Saulius 
Girnius su palydovais asmeniš
kai įteikė Lansingo vyskupo pa
vaduotojui laišką. Pažadėta jį 
persiųsti popiežiui Jonui Pau
liui. Jaunimas sveikina naujai iš
rinktą popiežių ir prašo, kad jis 
atkreiptų pasaulio dėmesį į ti
kinčiųjų persekiojimą Lietuvoj.

nės dėmesį į 1980 m. Maskvo
je busimuosius olimpinius žai
dimus, skatinant juos boikotuoti, 
jei ir toliau Sovietų Siyungoje 
bus vykdomi pagrindinių žmo
gaus teisių pažeidimai.

9. Seimas prašo PLB Valdy
bą kreiptis į Šventąjį Sostą, 
Lenkijos vyskupų konferenciją, 
Varšuvo's ir Gniezno arkivysku
pą kardinolą Wyszinskį — Len
kijos primą ir Lomžos vyskupą, 
kad lietuviams būtų užtikrintos 
tos pačios teisės melstis lietuvių 
kalba ir naudotis Seinų katedra, 
kaip ir lenkams, ir kad Katalikų 
bažnyčia Lenkijoje Seinų- 
Punsko krašto lietuvius laikytų 
lygiateisiais Bažnyčios sūnumis 
ir dukterimis. Raginti išeivijos 
lietuvių veiksnius, organizacijas 
ir visuomenę aktyviai prisidėti 
prie Seinų-Punsko lietuvių ko
vos už savo teises.

10. Seimas skatina PLB val
dybą sudaryti Pasaulioa Lietu
vių Bendruomenės vi
suomeninių reikalų komisiją 
politiniams reikalams.

11. Seimas skatina siekti, kad 
Nobelio taikos premija būtų ski
riama sovietinio režimo disiden
tams, jų tarpe ir lietuvių re
zistentų grupei Helsinkio nuta
rimams sekti.

12. Seimas regina laisvinimo 
veiksnius plėsti politinių kali
nių gelbėjimo akciją.

13. Seimas didžiai vertina 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos bei kitos pogrindžio 
spaudos leidimą ir prašo visų 
Kraštų Lietuvių Bendruomenes 
visais galimais būdais šias pa
stangas remti.

Lietuvių kultūriniai reikalai
1. Seimas pritaria IV-sios PLB 

valdybos kultūriniams ryšiams 
su kitais kraštais ir ragina nau
jąją PLB valdybą juos tęsti, 
taip pat išplečiant į Europą 
ir Australiją. Stengtis, kad re
pertuarai visų pirma būtų lietu
viški.

2. Seimas ragina visus lietu
vius ir visų Kraštų Bendruome
nių vadovybes remti Jaunimo 
Kongresus, prašo į Mokslo ir Kū
rybos simpoziumus kviesti 
mokslininkus ir iš kitų kraštų 
ir siūlo paskirų Kraštų Bendruo
menių vadovybėms organizuoti 
keliones į kitus kraštus, pavyz
džiui į Australiją, Europą, Pietų 
Ameriką ir kitur su tikslu pa
laikyti glaudesnius savitarpio 
ryšius.

4. Seimas siūlo PLB valdybai 
steigti komisiją, kurios tikslas 
būtų aprūpinti prieinamomis 
kainomis visų kraštų lietuvius 
knygomis, plokštelėmis, laikraš
čiais ir kitais leidiniais.

5. Seimas ragina PLB valdybą 
sudaryti sąlygas kuriame nors 
Šiaurės Amerikos universi
tete pastoviai lituanistikos ka
tedrai.

University of Illinois at Chicago Circle vykusiose etninių 
tuvių. Iš k. stovi: Raimundas Merkys, Linda Moli, Loreta 
Rėklaitienė; sėdi iš k.: Kristina Razmaitė, Diana Pauliūtė, 
Kubiliūtė. Nuotr. A. Plaušinaičio

studijų dienose grupė lie- 
Rudaitytė, prof. dr. Janina 
Renata Slonskytė, Maksina

LIETUVIAM KATALIKAM PASAULY
Lietuviai katalikai pageidauja, 

kad būtų pagreitinta Dievo Tar
no arkivyskupo Jurgio Matulai
čio beatifikacijos-kanonizacijos 
bylos eiga, kad būtų pradėtos 
tokios bylos ir kitiem asmenim,

6. Seimas siūlo PLB valdybai 
peržiūrėti išeivijos lietuvių kul
tūros politiką, skiriant daugiau 
dėmesio toks sritims, kur susi
duriama ypač su sovietinės 
ideologijos ir Maskvos politinių 
varžtų iškraipymais.

7. Seimas prašo visų Kraštų 
Lietuvių Bendruomenes ir visas 
lietuvių organizacijas švęsti ka
raliaus Mindaugo vainikavimą 
drauge su Vasario 16-sios švente.

Lietuviškasis auklėjimas ir 
švietimas

1. Tautinio savitumo išlaiky
mas yra vienas iš pagrindinių 
Lietuvių Bendruomenės už
davinių, todėl Seimas skatina 
Lietuvių Bendruomenę:

a. padėti tėvams ir parapijoms 
steigti ir išlaikyti lituanistines 
mokyklas;

b. rengti, tobulinti ii’ leisti li
tuanistines mokslo priemones 
mokykloms ir šeimoms;

c. skatinti glaudesnį tėvų, 
mokytojų ir Lietuvių Bendruo
menės bendradarbiavimą;

d. mokslo metų pradžioje ska
tinti šeimas leisti savo vaikus į 
lituanistines mokyklas, aplan
kant jas asmeniškai.

2. Kalba yra pagrindinė sąly
gą tautiniam savitumui išlaikyti, 
o šeima — pirmoji ir pagrindi
nė sąlyga kalbai išmokti. Seimas 
primena visiems tėvams lietu
viams jų didelę atsakomybę už 
savo vaikų lietuvišką auklėjimą 
ir pabrėžia ypatingą svarbą

a. kalbėti šeimose lietuviškai;
b. pramokyti vaikus lietuviš

kai skaityti ir rašyti prieš lei
džiant juos į vaikų darželius 
bei mokyklas;
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1978 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

Daugiau informacijų kelionių Į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 
8 WHITE OAK ROAD 
NEWTON, MASS. 02168 
(617) 969-1190

ATSTOVAS: 
WORCESTERY — 
114 MILBURY ST. 
1 — SW — 8-2868

BALTIC
TOURS

RUDENS VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Rugsėjo 17 iki 25 — $849.00
Spalio 12 iki 20 — $849.00

1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 dienos Vilniuje 
su 1 dienos ekskursija į Kauną ir Trakus,
1 naktis Maskvoje.

kaip arkivysk. Teofilis Matulio
nis, arkivysk. Mečislovas Rei
nys, vysk. Vincentas Borisevi- 
čius, prof. Pranas Dovydaitis, dr. 
Ignas Skrupskelis. Todėl reikia 
turėti pakankamos medžiagos 

apie asmens gyvenimą, darbus, 
raštus, laiškus, jo dvasią, mūsų 
kontaktus su juo kitame pasauly.

Pasaulio lietuvių maldos ir 
solidarumo diena

Pas. Liet. Kat. Bendrijos cent
ro valdyba 1976 paskelbė Šv. 
Mergelės Marijos gimimo šven
tę — rugsėjo 8-tą —viso pasau
lio lietuvių maldos ir solidaru
mo diena. Reikia pripažinti, kad 
kiekvienais metais vis didesnis 
skaičius parapijų, organizacijų ir 
žmonių dalyvauja Šiluvos Die
vo Motinos šventės iškilmėse ir 
savo maldomis, procesijomis bei 
akademijomis jungiasi su Lietu
voj gyvenančiais ir kalėjimuose 
kenčiančiais mūsų broliais ir se
serimis. •

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos centro valdyba prašo 
kiekvieną lietuvį surinkti minė-

c. leisti juos į lituanistines 
mokyklas.

3. Kadangi lituanistinių mo
kyklų mokytojų trūkumas didė
ja, Seimas skatina:

a. Lietuvių Bendruomenę or
ganizuoti ir remti mokytojų kur
sus paskiruose kraštuose;

b. Pedagoginį Lituanistikos 
Institutą savo mokslą plėsti va
saros semestrais;

c. Organizuoti suaugusiųjų 
švietimą, kreipiant dėmesį į lie
tuviškai nekalbančius suaugu
sius ir vaikus.

4. Seimas ragina visus laisvojo 
pasaulio lietuvius remti vienin
telę išeivijoje Vasario 16 gimna
ziją Vokietijoje.

5. Lietuvybei išlaikyti lygiai 
svarbus kiekvienas lietuvis, ne
žiūrint kuriame krašte jis gyven
tų, todėl Seimas skatina Lietu
vių Bendruomenę ir Lietuvių 
Fondus remti visų kraštų lietu
viškąjį švietimą. 

tų ir kitų panašių asmenų laiš
kus, raštus, savus atsiminimus ir 
visa siųsti adresu: Dr. P. Kala
dė, 663 E. 7th St., So. Boston, 
Mass. 02127. U.S.A.

Paskirta lietuvio 
visuomenininko premija

Argentinos lietuvių katalikų 
sudarytoji visuomenininko 
premijai skirti komisija, suside
danti iš pirm. kun. Aug. Steig- 
vilo ir narių Z. Juknevičiaus,
P. Gudelevičiaus, A. Kisieliū
tės ir O. Kairelienės, 1978 ba
landžio 23 posėdžiavo Buenos 
Aires ir slaptu balsavimu pasky
rė Pasaulio Liet. Kat. Bend
rijos premiją už 1978 metus 
visuomenininkui Ignui Padvals- 
kiui. Premijos mecenatas yra 
kun. dr. Juozas Prunskis. Ig. 
Padvalskis gimęs Lietuvoj, emi
gravęs į Argentiną, vadovavęs 
įvairiom katalikų ir bendrinėm 
organizacijom, dirbęs parapijai 
ir katalikų laikraščiui.

Aukos Pas. Liet Kat. 
Bendrijos veiklai

Viena moteris paaukojo anks
čiau $500 ir papildomai $80 
P.L.K. Bendrijos veiklai. Pirm. 
Pranas Povilaitis paaukojo $80 

ir pakartotinai $90 per Com
munity Fund. Ižd. dr. Juozas Je- 
rome paaukojo $100 ir papildo
mai $100. Didelė padėka auko
tojam, įgalinantiem organizacinę 
veiklą.

Didžiosios Britanijos Liet. Kat.
Bendrijos suvažiavimas

Trimetinis suvažiavimas, da
lyvaujant Anglijos ir Škotijos at
stovam, pradėtas kun. dr. S. Ma
tulio, įvyko gegužės 13. Pirmi
ninkavo S. Kasparas. Prel. J. Gu
tauskas ir J. Serapinaitė pakelti 
į Bendrijos garbės narius. Cent
ro valdyba išrinkta iš 8 asmenų. 
Motinos dienos minėjime daly
vavo apie 400 žmonių.

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos 
Centro Valdyba

iš VISUR

— Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos (PLJS) valdyba pra
neša, kad IV PLJ Kongresui, 
kuris įvyks 1979 liepos 11-29 
D. Britanijoj ir Vokietijoj, kiek
vieno krašto jaunimo organiza
cijos gali išrinkti skaičių atstovų: 
Australija — 10, Argentina — 
7, Brazilija — 9, D. Britanija 
— 6, JAV — 40, Kanada — 
20, Kolumbija — 4, Prancūzi
ja — 3, Švedija — 3, Urugva
jus — 3, Venecuela — 4, Vo
kietija — 11, iš viso 120 atsto
vų. Visų išrinktų atstovų sąra
šai su pavardėmis ir adresais 
turi būti prisiųsti PLJS valdybai 
iki 1978 spalio 1. Jeigu iki tos 
dienos PLJS valdyba negaus ku
rio nors krašto atstovų sąrašo, 
ar jeigu kuris kraštas įrašys į są
rašą mažiau atstovų, negu nu
matyta, tai tuščiosios vietos bus 
paskirstytos kitiem kraštam. Pa
saulio Lietuvių, Jaunimo Sąjun
gos adresas: 1573 Bloor West, 
Toronto, Ont., Canada, M6P 
LA6.

— Australijos Lietuvių dienos 
įvyks gruodžio 28 Condell Par
ko sporto stadijone, netoli 
Bankstovvn. Ši šventė skirsis 
nuo kitų švenčių savo dideliu 
tautinių šokių grupių ir šokėjų 
skaičiumi. Šventėj bus apie 
2,500 šokėjų, kas Australijai yra 
labai daug.

— Ona Deveikytė, gailestin
goji sesutė Fernandez ligoninėj, 
skaitys paskaitą vėžio ligos 
kongrese, kuris įvyks spalio 
mėn. Buenos Aires. Deveikytė 
buvo išrinkta iš visų Argentinos 
ligoninių seserų, pateikusių ge
riausią darbą apie šią ligą.

— Bostono etnografinio an
samblio koncertai Chicagoje, 
Jaunimo Centre, įvyks rugsėjo 
23-24. Koncertus ruošia Akade
minis Skautų Sąjūdis.

— Vilniaus dienos minėjimas 
Chicagoje, Jaunimo Centre, 
įvyks spalio 8. Ruošia Vilnie
čių sąjunga.

— Jaunųjų akademikų meno 
paroda, ruošiama ASS Chicagos 
skyriaus, įvyks spalio 6-15.

— Aidas, Hamiltono mergai
čių choras, Bostone koncertuos 
spalio 7 Lietuvių Piliečių d- 
jos salėje. Koncertą rengia Bos
tono lietuvių tautinių šokių sam
būris.

— Kristijono Donelaičio li
tuanistinių mokyklų vakaras 
įvyks gruodžio 9 Chicagoj, Jau
nimo Centro patalpose.

— Balfo XIX seimas įvyks 
spalio 28-29 Chicagoje, Švč. M. 
Marijos parapijos salėje.

— “Volungės” koncertas, 
ruošiamas PLJS Ryšių centro, 
įvyks spalio 29 Chicagoje, Jau
nimo Centre.

— Lietuvių fotografų foto 
darbų VH-oji paroda įvyks lap
kričio 3-12 Chicagoje, Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo Centre.

— “Aidų” žurnalui remti kon
certas įvyks lapkričio 11 Chi
cagoje, Jaunimo Centre.

— Dail. O. Smalinskienės 
dailės darbų paroda įvyks lap
kričio 17-25 Chicagoje, Jaunimo 
Centre.

— Lietuvių styginio ansamb
lio koncertas įvyks lapkričio 19 
Chicagoje, Jaunimo Centre.

— Skulpt. Aleksandro Mar
čiulionio skulptūros darbų pa
roda Chicagoje, Jaunimo Cent
re, Čiurlionio galerijoje, įvyks 
spalio 20-29.

— Solistės Danos Stankai- 
tytės rečitalis Chicagoje įvyks 
spalio 22 Jaunimo Centro sa
lėje.

— Lietuvių Fondo banketas 
įvyks spalio 28 Marriott Hotel, 
Chicagos miesto centre.

— Solistai Nerija Linkevičiū
tė ir Bernardas Prapuolenis iš 
Chicagos spalio mėnesį dainuos 
bent trijuose koncertuose 
Anglijos lietuviam. Koncertų 
pelnas bus skiriamas ateinan
čiais metais įvykstančiam Pa
saulio Lietuvių Jaunimo ketvir
tajam kongresui rengti.
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BALTIMORE
Baltimorės arkivyskupijos 

Mary Our Queen katedros visų 
tautų festivalis įvyks rugsėjo 23- 
24 katedros aikštėj. Kalvelis da
lyvaus meninėj programoj. Sek
madienį, rugsėjo 24, lietuvių 
jaunimas dalyvaus katedroj mi
šiose 11 vai. ryto, pasipuošęs tau
tiniais drabužiais.

Lietuvių posto 154 Amerikos 
legionierių organizacijos nariai 
džiaugiasi, kad jų kapelionas 
kun. Antanas Dranginis buvo 
antrą kartą išrinktas visos Mary- 
lando valstijos legionierių orga
nizacijos kapelionu. Legionie
riai ir jų padėjėjos rugsėjo 24 
ruošia naujų valdybų susipažini
mo iškilmes Lietuvių svetainės 
didžiojoj salėj Programa prasi
dės 2 vai. popiet. Iškilmėse da
lyvaus Marylando valstybės ir 
Baltimorės miesto Amerikos le
gionierių viršininkai, lietuvių 
posto nariai ir padėjėjos. Po iš
kilmių bus vaišės.

Šv. Vardo Draugijos visos 
Amerikos metinis seimas šiemet 
vyksta Baltimorėje rugsėjo21-24. 
\ isos seimo sesijos susirinkimas 
bus Lord Baltimore viešbuty. 
P. Francis Weber, Šv. Alfonso 
parapijos žymus veikėjas, su ki
tais rengimo komiteto nariais 
energingai dirba, kad seimas pa
vyktų.

Bernardas Karpers-Karpavi- 
čius su žmona Frances praleido 
atostogas Ocean City, Md., 
prie Atlanto vandenyno. Abu 
daug dirba lietuvių svetainės la
bui. Bernardas dainuoja bosu 
vyrų cnore Dainoj.

Daina, vyrų choras, pradėjo 
ruoštis rudens koncertui. Jauna 
energinga dirigentė Chervl 
Toboll turi parinkus naujų gra
žių dainų. Ji kviečia kitus vyrus 
įsijungti į chorą, ypač jaunimą. 
Repeticijos vyksta lietuvių sve
tainėj antradieniais.

Šv. Vardo draugijos visų vals
tijų seimas įvyks Baltimorėj rug
sėjo 21-24. Visos se.syps ir.paū
gimai bus Lord Baltimore vieš
buty. Seime dalyvaus būrys Šv. 
Alfonso parapijos vyrų.

Lietuvių posto 154 Amerikos 
legionierių organizacijos nariai 
ir jų padėjėjos rugsėjo 24, sek
madienį, ruošia susipažinimo iš
kilmes lietuvių svetainės di
džiojoj salėj. Programa prasidės 
2 vai. popiet. Iškilmėse daly
vaus Marylando ir Baltimorės 
miesto Amerikos legionierių 
viršininkai. Posto nariai ir padė
jėjos per savo įdomią programą 
paskelbs naujos valdybos narius.

Kun. Antanas Dranginis rug
sėjo 6 išvyko atostogų į North 
Carolinos pajūrį. Aplankys ir 
savo brolį Pennsylvanijoj. Grįš 
spalio 1. Linkim jam gero poil
sio.

Vincas Galeckas, naujos kar
tos lietuvis pensininkas, staiga 
mirė rugsėjo 5. Buvo malonaus 
būdo žmogus. Dalyvaudavo 
lietuviškuose parengimuose. 
Gedui ingos mišios už jo sielą 
buvo aukojamos Šv. Alfonso 
bažnyčioj rugsėjo 8. Palaidotas 
Loudon Park kapinėse. Nuliūdi
me liko sūnus Kęstas.

Jonas Radauskas-Radavsky, 
gimęs ir augęs Baltimorėj, gyve
no ilgą laiką prie Chesapea- 
ke Bay vandenų, Pasadena rajo
ne. Po sunkios ir ilgos ligos 
mirė rugsėjo 5. Gedulingos mi
šios už jo sielą buvo aukojamos 
rugsėjo 8 Šv. Alfonso bažnyčioj. 
Palaidotas New Cathedral kapi
nėse. Nuliūdime liko sesuo 
Amelija ir giminės.

Karolina Mikolajūnienė, 
ankstesnės kartos lietuvė, viena 
iš seniausių lietuvių Baltimorėj, 
po sunkios ir ilgos ligos mirė 
rugpiūčio 30. Kai buvo jaunesnė, 
su savo vyru turėjo kepyklą. 
Iškepdavo skanią duoną. Ilgai 
gyveno Lodge Forest, Sparrows 
Point rajone, kur turėjo gražius 
namus prie vandens; ten Šv. Al
fonso parapiečiai turėdavo savo 
piknikus. Buvo ne tiktai susipra
tusi lietuvė, bet ir gera katali
kė. Mišios už jos sielą buvo au
kojamos Šv. Alfonso bažnyčioj 
rugsėjo 2. Palaidota Holy Re- 
deemer kapinėse. Nuliūdime li
ko sūnūs Mykolas, Jonas, Albi
nas, Antanas, dukros Ona ir Ader 
lė ir eilė vaikaičių.

Jonas Obelinis

įįf SPORTAS

WATERBURY, CONN.

Kas prisimena Platelius, gražias salas, kur vasaros metu 
buvo miela paekskursuoti? Dabar priešais Pilies salė yra pa
statytas šis namas — jachtklubas.

Bendruomenės vakaras

Po vasaros atostogų, išvykų 
bei piknikų waterburiečiai vėl 
renkasi į sales kultūrinei veik
lai bei pramoginiams rengi
niams.

Pirmuoju renginiu salėj visad 
čia būna LB apylinkės valdybos 
rengiamas tradicinis bendruo
menės vakaras — balius.

Šiemet jis įvyks rugsėjo 30, 
šeštadienį, 7:30 v.v.

Meninėj programoj dalyvaus 
populiarioji dainininkė Genė 
Ugianskienė iš Philadelphijos. 
Jos vakarui pritaikyta programa 
ir atlikimu pereitais metais pub
lika buvo sužavėta. Visi teiravo
si, ar bus kada vėl proga ją 
išgirsti. Todėl, rengėjams kvie
čiant, ji sutiko atsilankyti į Wa- 
terburį ir pradžiuginti water- 
buriečius savo daina.

Vakaras įvyks Šv. Juozapo mo
kyklos didžiojoje salėje, 29 John 
Street. Svečiai sėdės prie 
skoningai papuoštų stalų, ku
riuos rezervuojamas i iš anksto.

Po programos bus šokiai, gro
jant visų mėgiamam Johnny 
Martin-Martinaičio orkestrui iš 
Hartfordo.

Pasivaišinimui bus paruoštas 
įvairių užkandžių bufetas ir at
gaivos stalas. Laimės pamėgini- 
mui bus trys vertingos pre
mijos.

Šio vakaro proga vyksta gra
žus kaimyninis bendradarbiavi
mas. Stalus užsisako Hartfordo, 
New Britaino, Bridgeporto ir 
New Haveno bendruomenių 
apylinkių valdybos ir jų svečiai.

Dėl rezervacijų kreiptis į kny
gyną — Spauda, 10 John Street, 
arba skambinti 756-5173.

vav

ALKMS-gos Connecticut 
apskritis ruošia gegužinę

Viena iš senųjų Amerikos lie
tuvių moterų organizacijų yra 
Katalikių Sąjunga. Per 64 metus 
ji stipriai reiškėsi religinėj, so
cialinėj,, tautinėj ir kultūrinėj 
veikloj.

Pradžioj Sąjunga buvo pasida
linusi tik į kuopas. Laikui bė
gant, paaiškėjo, kad, siekiant ge
resnio bendradarbiavimo, atski
ras kuopas reikia įjungti į apskri
tis.

1920 birželio 20 apskrities su
važiavime New Havene Con
necticut kuopos pareiškė norą 
steigti atskirą savo apskritį, ir 
tais pačiais metais rugpiūčio 
8 Waterbury įvyko pirmasis 
Connecticut apskrities suvažia
vimas, kuriame aštuonios dele
gatės atstovavo keturiom kuo
pom ir išsirinko valdybą.

Kurį laiką apskrity kiekviena 
kuopa kasmet rotaciniu būdu 
suruošdavo pietus, gegužinę ar 
šiaip kokį vakarą, kurio pelnas 
eidavo apskrities iždui. Su lai
ku tai pasidarė nebepraktiška. 
Tad 1975 apskr. metiniame su
važiavime nutarta, visom kuo
pom prisidedant, ruošti vieną 
renginį tam pačiam tikslui, t.y. 
apskrities naudai. Tais metais 
suruošta gegužinė organizacijos 
60 metų jubiliejui pa
minėti labai pasisekė.

HARTFORD
Atvyksta iškilieji 

dainininkai

Rugsėjo 23, šeštadienį, 7 vai. 
vak. Lietuvių Klubo salėj, 227 
Lavvrence gatvėj, Hartforde, LB 
rengia išskirtinį koncertą, me
tinį vakarą-balių.

Programą atliks seniai bebuvę 
mūsų šiauriniame pakrašty Lie
tuvių Operos Chicagoj solistai 
— Dana Stankaitytė, Stasys Ba
ras ’r Jonas Vaznelis. Akompa
niatorius — muz. Alvydas Vasai- 
tis, tos pačios Lietuvių Operos 
dirigentas. Tad kviečiam visus 
atvykti ir pasigėrėti šiuo išskirti
niu koncertu.

Po programos — šokiei, gro
jant geram orkestrui, ir kitos pra
mogos. Veiks bufetas su gerai 
paruoštais valgiais ir atgaiva.

Įėjimo auka — 8 dol., studen
tam — 5 dol. Mašinų pastaty
mas bus rūpestingai prižiūrimas 
ir saugomas.

Nepraleiskim progos.
LB apyl. valdyba

Šiemet apskrities 99-tam su
važiavime New Britaine nutarta 
vėl tokią gegužinę suruošti.

Apskrities valdyboj narė ren
giniam yra B. Šimanskienė, 17- 
tos Hartfordo kuopos veikli 
narė. Jai talkina kuopos pirm. H. 
Stumbrienė, Ch. Servienė, E. 
Miniukienė, M. Martin, Špa- 
kauskienė (ištikima kuopos ko
respondentė Moterų Dirvai) ir 
kitos. Visa kuopa pasidaro gegu
žinės rengimo širdis, o kitos kuo
pos ir apskr. valdyba prisideda 
tik šen ir ten.

Gegužinė ruošiama rugsėjo 17 
lietuvių parke East Hartforde. 
Pradžia — 12 vai. vidurdienį; 
baigsis 7 vai. p.p. Bus gamina
mi šilti valgiai pietum, kava, py
ragai. Jei lytų, gegužinė įvyktų 
Amerikos Lietuvių Klubo pa
talpose Hartforde, 277 Law- 
rence St.

Trečią valandą, svečiam už
kandus ir pasilsėjus, pradeda
ma vienos valandos programa. 
Gegužinėn pakviesta dabartinė 
Sąjungos pirmininkė J ulia Mack. 
New Britaino jaunimo tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Virgi
nijos Liudžiūtės, pašoks keletą 
šokių. Po programos bendriem 
šokiam gros geras orkestras.

Albina Lipčienė

Pabaltiečių lengvosios atleti
kos pirmenybės įvyks rugsėjo 
16-17 latvių stovykloj “Sidrabe- 
ne”, Milton Tovvnship, Kanadoj. 
Vietovė yra tarp Hamiltono ir 
Toronto. Kuo daugiau lietuvių 
kviečiama dalyvauti šiose pir
menybėse. Dėl informacijų sku
biai kreiptis į A. Bielskų, 3000 
Hadden Rd., Euclid, Ohio 
44117. Tel. 216 481-7161.

Pabaltiečių plaukimo pirme
nybės įvyks vėliau. Laikas ir 
vieta dar nenustatyta.

Stalo teniso turnyras New Yor
ke įvyks rugsėjo 23-24 Kultūros 
Židiny. Šis populiarus turnyras 
pritraukia vis daugiau žymių

Amerikos stalo teniso žaidėjų. 
Lietuviai žaidėjai iŠ aplinkinių 
vietovių kviečiami dalyvauti. 
Dėl registracijos kreiptis į T. Ja
saitį, 2 Hayden Avė., Great 
Neck, N.Y. 11024. Tel. (516) 
482-1399.

Nevv Yorko Lietuvių Atletų 
Klubo rudens balius bus spalio 
7, šeštadienį, Kultūros Židiny. 
Klubas šiemet švenčia 75 metų 
jubiliejų, todėl visi kviečiami 
atšvęsti jį kartu.

Sporto treniruotės ir pa
mokos jau prasideda Kultūros 
Židiny. Lietuvių vaikai, kurie 
nori dalyvauti krepšinio, tinkli
nio, stalo teniso, šachmatų ir 
kitų sporto šakų treniruotėse, 
prašomi kreiptis į LAK sporto 
vadovą Alg. Jankauską, 849-22 
60, arba į Pr. Gvildį, 356-7871. 
Treniruotės būna šiokiadieniais 
nuo 7 iki 9 vai. vak.

<4 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Karpovo-Korčnojaus dvikovo
je dėl pasaulio nugalėtojo titu
lo padėtis nepasikeitė, ji tebėra 
4-1 Karpovo naudai. Aštuonio
liktoji ir devynioliktoji partijos 
baigėsi lygiomis. Ketvirtąjį tašką 
Karpovas laimėjo septynioliktoj 
partijoj.

Jaunoji Maija Ciburdanidzė, 
besirungdama su pasaulio meis- 
tere Nona Gaprindašvili, Picun
doj iškovojo du taškus iš eilės 
ir pirmauja 3.5-1.5. Šeštoji parti
ja buvo nukelta, prašant pasau
lio meisterei. Matyti, prireikė 
poilsio. Joms skirta 16 partijų. 
Nonai užtektų 8 tš., kad pasilai
kytų pasaulio čempijonės titulą, 
o varžovei Maijai reikia 8.5 
tš., kad taptų laimėtoja. Abi 
jos gruzinės ir rungiasi Gruzi
joje, prie Juodosios jūros.

Philadelphia. VI World Open 
turnyras sutraukė 1070 dalyvių.

I Dėmesio BRIDGES prenumeratoriam! f
Iždininkui Jonui Jankui persikėlus į naują butą, naujas BRIDGES i 

■ žiniaraščio administracijos adresas yra šis:

BRIDGES — Lithuanian American Newsletter 
c/o J. Jankus j

84-55 86th Avenue 
Woodhaven, N.Y. 11421

Prenumeratos mokesčius siųsti tik šiuo adresu. Jei kam sugrįžo laiškai, • 
į siųsti senu adresu, prašome persiųsti nauju adresu. Prenumerata į 
| metams 3 dol. 

LB N.Y. Pirmoji apylinkė, 
BRIDGES administratorė

Prizų fondas 40,000 dol. Rungė
si 6 didmeisteriai, 6 tarptauti
niai meisteriai ir 77 šachmatų 
meisteriai, jų tarpe 14 dalyvių iš 
Islandijos. Pirmąją vietą pasi
dalino septyniese, kurie išsiri
kiavo šitaip: tm P. Biyiasas (Ka
nada), tm B. Zuckerman, jaunių, 
čempijonas Yasser Seiravvan 
(abu JAV), Suomijos dm Heik- 
ki Westerinen, Javier Sanz 
(Ispn.), dm Florin Gheorghiu 
(Rum.) ir buv. Kanados jaunių 
čempijonas Jean Hebert. Šis 
turnyras pateikė taipgi staigme
nų. Buv. sovietų dm A. Lein, 
dabar N.Y., dukart pralaimėjo; 
Filipinų dm Rosendo Balinas su
klupo prieš du ekspertus ir vie
ną A kl. žaidiką; dm Paul Ben- 
ko buvo dukart nugalėtas.

Polianica kurorte (Lenkija) 
įvykusį tarptautinį turnyrą lai
mėjo leningradietis Mark Ceit- 
lin, pelnęs 9.5 tš. iš 14 galimų. 
Amerikietis Mark Diesen su 
švedu U. Andersnu ir lvoviečiu 
Dorfmanu pasidalijo antrą vietą, 
visi trys surinkę po 9 taškus.

Amsterdamas. “IBM 78” tarp-^ 
tautinį turnyrą laimėjo olandas 
Jan Timman su 9.5 taško iš 13 
galimų. Antru baigė Vengrijos 
dm Zoltan Ribli, atsilikęs 1 tš. 
Kitoj grupėj laimėjo jaunių pa
saulio meisteris A. Jusupovas, 
surinkęs taipogi 9.5 tš. Čia ant- 
ruoja baigė amerikietis Chris- 
teansen 8.5 tš., 3-4. olan
dai K. van Vaigerden ir G. 
Ligterink po 8 tš., sekė Bulga
rijos dm N. Kirov su 7 tš.

Bostono ir apylinkių jaunimas 
kviečiamas lankyti So. Bostono 
LPD šachmatų klubo užsiėmi
mų valandas ketvirtadieniais 
nuo 7 v.v., 368 W. Broadway.

BALTIC HOLIDAYS 
COME TO LITHUANIA IN 1978

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES!

Departure dates NIGHTS SPENT IN EACH CITY

Oct. 12 to Oct. 21
Dec. 22 to Jan. 5

$849.00
$1049.00

Vilnius 5, Moscow 2, Copenhagen 1 
Vilnius 5,Warsaw3, Leningrad3, 

Moscow 2

Tours include tūli day excursion to Kaunas and half-day trip to Trakai
CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD.

Tour Manager 535 Fifth Avenue
New York, N.Y. 10017

212 697-7257

Skubiai išnuomojama koncesijos pagrindu

KAVINĖ IR
MAISTO PATIEKIMO TARNYBA

Estų Namuose, 243 E. 34th Street, Manhattane. 
Geriausiai tiktų vedusių pora.

I Informacijos ir sąlygų reikalu rašyti: Estonian Educational 
: Society, Ine., 243 East 34th Street, New York, N.Y. 10016. 
Į Galima skambinti telefonu 212 684-0336 arba 212 532-4515. 
I Teirautis Mr. Saar.

r

*

|

i

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

DECLARE YOUR INDEPENDENCE FROM 
CIGARETTES!

Yes, you CAN stop smoking. Easily. Painlessly. Just enroll 
in our 6-week vvorkshop for smokers, and know the joy and 
pride that come from being a master of your own life. 
Fall vvorkshops start the week of September 18. For more 
Information attend the FREE LECTURE — I DON’T HAVE 
TO BE A BUTT’S SLAVE — given at BEHAVIOR MODIFICA
TION VVORKSHOP on the follovving dates:

Tues., Sept. 12 at 7:30 pm 
Weds., Sept. 13 at 7:30 pm 
Thurs., Sept. 14 at 7:30 pm 

and 
Sat, Sept. 16 at 10:30 am

If you seriously want to stop smoking, be sure to attend any 
free leeture. Don’t miss the opportunity to pick up 
practical points on how to control your harmful 
Positively no obligation.

some 
habit.

GINTARAS
From our own vvorkshop in the 

Dominican Republic
Necklaces, bracelets, earrings, 

pendants, stick-pins, charms.
Top ųuality.
FOSSILS -30-40 million yrs old.
We invite m a ii orders. Price lįst 

on request. 10% discount with 
this ad.

AMBERICA, Ine. 
P.O. Box 608 

Charlottesville, Va. 22902

DEXTER PARK 
PHARMACY 

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

e

BEHAVIOR MODIFICATION VVORKSHOP 
.Director: Jonas V. Narbutas, Ph.D. 
62-71 VVoodhaven Blvd., Rego Park 
(Opposite Drake Theatre)

846-6838 or: 335-5647

P.S.: Bring this ad with you. lt can be worth 
to you.

$5.00

Models i
For (

Television, §
Fashion, §

Commercials, §
Shows, §

Advertising § 
Beginners and § 
Professionals §

Apply This 
Week 1-5 P.M. 

(Suite 404) 
225 West 57th St., 

N.Y.C. 
212-586-3556
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RUGSĖJO AŠTUNTOJI 
APREIŠKIME

Rugsėjo 8-oji — Lietuvių Tau
tos ir Marijos Gimirųo šventė — 
praėjusį sekmadienį, rugsėjo 10, 
buvo iškilmimgai paminėta Ap
reiškimo parapijoj, Brooklyne. 
Minėjimų surengė parapija ir 
LB I-oji apylinkė.

Mišias aukojo parapijos klebo
nas kun. Jonas Pakalniškis, 
asistuojant tėvui Viktorui 
Gidžiūnui, OFM, ir kun. Juozui 
Aleksiūnui. Lektorium buvo Al
fonsas Samušis. Taiklų pa
mokslą, surišant} Lietuvos is
toriją su Marijos apsireiškimu 
Šiluvoj, pasakė tėvas V. Gidžiū
nas. Gražiai giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas jauno var
gonininko Viktoro Ralio. Pa-

Rašytojas Vytautas Volertas 
kalba Tautos šventės minėji
me rugsėjo 10 Apreiškimo 
parapijos salėje Brooklyne. 
Nuotr. L. Tamošaičio

maldos buvo baigtos giesme 
“Marija, Marija” ir Lietuvos 
himnu. Bažnyčia buvo pilna 
žmonių. Dalyvavo ir organizaci
jų vėliavos.

Antroji minėjimo dalis, aka
demija, vyko parapijos salėj. Ją 
atidarė LB I-osios apylinkės pir
mininkas Vytautas Radzivanas. 
Programos vedėja buvo Birutė 
Radzivanienė.

Parapijos klebonas kun. J. Pa
kalniškis sukalbėjo maldą. Buvo 
pagerbtos vėliavos ir prisiminti 
žuvusieji bei kenčiantieji dėl tė
vynės laisvės.

Prasmingą žodį tarė Lietuvos 
generalinis konsulas Anicetas 
Simutis. Po jo trumpai kalbėjo 
organizacijų atstovai: dr. Bro
nius Nemickas (Vliko atstovas), 
Aleksandras Vakselis (LB New 
Yorko apygardos pirmininkas, 
kun. Jonas Pakalniškis (parapi
jos vardu), Kęstutis Miklas (šau
lių kuopos pirmininkas), Helen 
Kulber (visuomenės veikėja).

Solistas Mečys Razgaitis pa
dainavo porą dainų: Vyrai, prie 
marių, Jau stovi žirgas pabal

notas.
Svečias rašytojas Vytautas Vo

lertas, plačiai besireiškiąs ne tik 
beletristikoj, bet ir publicisti
koj, taip pat ir bendruomeninėj 
veikloj, pasakė gerai paruoštą, 
logiškai motyvuotą, Rugsėjo 
8-ajai pritaikytą kalbą.

Solistas Leonardas Ralys pa
dainavo: Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Takelis mielas ir gražus.

Abu solistai publikos buvo su
tikti šiltai. Jiem akomponavo 
Viktoras Ralys.

Aktorius Juozas Boley-Bulevi- 
čius pasirodė, kaip ir kitais atve
jais, kaip geras deklamatorius.

Apreiškimo parapijos choras, 
diriguojamas V. Ralio, scenoj

Lietuvos vyčių nauja centro valdyba. Sėdi (iš kairės): Jonas Adomėnas, Teresa Trainis, 
Ann Marie Kassel, Philip Skabeikis — prezidentas, Fr. Jurgelaitis, Eva Kazokas, Joe 
White. Stovi: Stanley Vacaitis, kun. Pugevičius, Gražina Vaškelis, Bertha Stoškus, Anne 
Petkus, Kunegunda Coach, Teresa Strolia, Aldona Ryan, Helen Shields, Eva Migonis, Larry 
Janonis, VValter Svekla, Anthony Mažeika, Tony Miner.

Lietuvių B-nės Bostono apy
gardos rengiama Lietuvių diena 
įvyks rugsėjo 17 Maironio Parke, 
Shrewsbury, prie VVorcesterio. 
Kalbės LB krašto valdybos pir
masis vicepirmininkas Rimas 
Česonis. Rugsėjo 8-osios, kaip 
antrosios mūsų tautinės šventės 
fone, jis palies šių dienų mūsų 
aktualijas; rugsėjo mėnuo yra 
Lietuvių Bendruomenės mėnuo, 
lietuviškojo švietimo ir auklėji
mo reikalai, tarporganizaciniai 
ryšiai, kultūrinės veiklos plėti
mas ir politinės akcijos stip
rinimas ir derinimas. Be to, 
programoje pasirodys solistas 
Benediktas Povilavičius, Ivaškų 
vedamo Bostono lietuvių tauti
nių šokių sambūrio šokėjai ir 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos krepšininkai, kurie žais

Buvusiam Švietimo Vadybos kultūros skyriaus direktoriui, j 
tiesioginiam mano viršininkui, artimam bičiuliui, draugui, | 
Korp! Neo-Lithuania kolegai

• i'f.p'io mnmu
I ■ - mni I Į ................

STEPUI POVILAVIČIUI-VYKINTUI

staiga mirus, jo žmoną, dukrą, sūnų su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučia

Jonas P. Lenktaitis

Korp! Neo-Lithuania filisteriui

STEPUI POVILAVIČIUI-VYKINTUI

staiga mirus, jo žmoną, dukterį ir sūnų su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučia

New Yorko neolituanai

Mylimam broliui

A.A.
JONUI LUKOŠEVIČIUI

Lietuvoje mirus, mielus bičiulius Juozą ir Ceciliją 
Lukoševičius su šeima ir artimuosius giliai užjaučiu.

Marija Petrauskienė

Zigmui Pikturnai Kelmėje, Lietuvoje, mirus, jo broliui

KUNIGUI VYTAUTUI PIKTURNAI

širdingą užuojautą reiškia

Stamford/Norwalk Deikiai ir Žemaitaičiai
Connecticut

♦

simpatingai pasirodė su rinkti
nėmis patriotinėmis dainomis: 
Lietuva brangi, Šiaurės pa
švaistė.

Minėjimo pabaigoj V. Radzi
vanas dėkojo visiem čia suminė- 
tiem programos dalyviam ir ki
tiem talkininkam. Dėkojo šeimi
ninkėm — Elenai Mickeliūnie- 
nei ir Rožei Kondratienei. Kiti 
talkininkai, kuriem jis dėkojo, 
kaip teko patirti, buvo šie: Emi
lija Sandanavičienė, Petras Po
cius, Helena Zedar (LB I-osios 
apylinkės vicepirmininkė kultū
ros reikalam), Apolonija Radzi
vanienė, šauliai (tvarkę vėlia
vas), Konstantinas Kazlauskis 
(choro pirmininkas). Galbūt jų 
buvo dar ir daugiau.

Padėkota ir rašytojui Pauliui 
Jurkui,- kuris dėl ligos negalė
jo atvykti ir dalyvauti programoj, 
bet pagamino minėjimo scenai 
prasmingas dekoracijas.

Minėjimas buvo baigtas Lie
tuvos himnų. Po to šeimininkių 
dėka buvo vaišinamasi kavute ir 
pyragais. . .

Parapijos salė minėjimo metu 
buvo artipilnė; Joj buvo jaučia
mas e imy n i Škas jau kūmas.

L.Ž.

Lietuvos vyčių vidurio Atlan
to apskritis spalio 15 rengia pa
gerbimo pietus savo garbės na
riui Antanui J,. Mažeikai, Pietūs 
po padėkos mišių Apreiškimo 
parapijos bažnyčios para - 
pijos salėje. Informacijos reika
lais skambinti Larry Janonis, 
212 792-8342.

Monografija apie gen. P. Ple
chavičių, atspausdinta pranciš
konų spaustuvėje, buvo išvežta 
į rišyklą. Vasaros metu rišykla 
įrišo ir rugsėjo 11 atgabeno at
gal į spaustuvę. Tos knygos lei
dėjas, Kario žurnalas, dabar ims 
knygą platinti, siuntinėti prenu
meratoriam, visur rengti knygos 
sutikimus.

Solistas Stasys Citvaras rugsė
jo 16 išvyksta su kazokų choru 
koncertų kelionei. Vadovauja 
prityręs to choro dirigentas Ža- 
rofas. Koncertuos daugiausia 
Europoje. Grįžta kovo mėnesį.

Pranciškonų spaustuvėje at
spausdinta Angelų Karalienės 
parapijos 90 metų sukaktuvinis 
leidinys. Redagavo kun. V. Pik
turna. Leidinys turi 84 pusi. Vir
šelyje įdėta bažnyčios fasadas.

Į Laisvę žurnalo naujas nume
ris, rugsėjo mėn., atspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje. Nu
meryje rašo: Juozas Brazaitis — 
Lietuvos žydų likimas ir laiki
noji Lietuvos vyriausybė; Jur
gis Gliaudą — Palikimas jam; 
Stasys Lozoraitis — Lietuvių 
tauta — mūsų pasaulio centras; 
Antanas Musteikis — Naujasis 
sovietinis vaikas; Vytautas Var
dys — Maskvos karas prieš LKB 
Kroniką. Įvairių apžvalgų sky
riai, LFB veikla ir k. Reda
guoja — Juozas Kojelis.

Vyt. Izbickas Baltuosiuose 
Rūmuose
Inž. Vytautas Izbickas, Ameri

kos Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos pirmininkas, rug
piūčio 31 atstovavo lietuviam 
Baltuosiuose Rūmuose prezi
dento Jimmy Carter sušauk- 
toj konferencijoj energijos kon
servavimo klausimais. Kon
ferencijoj, kurioj dalyvavo 100 
specialiai parinktų technologi
jos, prekybos ir viešojo gyveni
mo vadovų, pranešimus patei
kė JAV energijos departamento 
sekretorius James Schlesinger, 
Baltųjų Rūmų patarėjas preky
bos ir infliacijos kontrolės klau
simam Robert Strauss ir JAV 
prezidentas J. Carter. Konferen
cija pagrindinį dėmesį skyrė 
natūralių dujų įstatymo pravedi- 
mui ir ekonominiam rūpesčiam, 
sųsijusįem su dolerio vertės kri- 
tijjąu bei infliacija. Prezidentas' 
Carter prašė konferencijos daly
vius, o per juos ir Amerikos vi
suomenę, paremti minimo įsta
tymo pravedimą JAV kongrese, 
jo narius įtaigaujant balsuoti už 
įstatymą.

Inž. V. Izbickas turėjo gali
mybę prezidentui Carteriui pa- 
dabartinės JAV administracijos 
visuotinę energijos politiką ir 
branduolinės energijos techno
loginį vystymą taikiem tikslam. 
Po dvi valandas trukusios kon-

ferencijos įvyko priėmimas jos 
dalyviam. Konferencijai platų 
dėmesį skyrė spauda. Ste
bėjusieji tos dienos žinias tele
vizijoj galėjo atpažinti ir inž. 
Izbicką.

Inž. V. Izbickui pakvietimas 
dalyvauti Baltųjų Rūmų konfe
rencijoj buvo gautas tarpinin
kaujant JAV LB krašto valdybai. 
JAV LB kūrimosi laikotarpy jis 
aktyviai reiškėsi LB tarybos ir 
Bostono apygardoj, kuriai pirmi
ninkavo. Šiuo metu jis dirba 
Chas. T. Main, Ine.

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. ‘

prieš Brocktono Wild Cats krep-
šininkų komandą. Įėjimas į Lie
tuvių dieną, o taip pat automo
bilių pasistatymas — nemoka
mas. Visus kviečia ir visų lau
kia LB Bostono apygardos val-
dyba, kuri yra šios šventės ren
gėja.

Bostono lituanistinės mokyk
los naujieji mokslo metai prade
dami rugsėjo 16 pernykštėse pa
talpose — Gavin pradinėj mo
kykloj So. Bostone. 9 vai. ryto 
bus mokinių pamaldos Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčioj 
So. Bostone. Tuoj po pamaldų 
— mokinių registracija ir pamo
kos, kurios tęsis iki 1 vai. po 
pietų. Mokyklos tėvų komitetas 
ragina visus tėvus leisti savo vai
kus į šią mokyklą.

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

nmiKBY-mmi
Postoge paid both uiays

Kun. VYTAUTUI PIKTURNAI,

jo broliui Zigmui Lietuvoje mirus, nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia

Aldona ir Vincas Stasiūnai
iš Flo ridos

Ieškomas kambarys laikinai 
apsigyventi vienam asmeniui, 
vyrui, Floridoj, kurioj nors vie
tovėj, kur gyvena daugiau lietu
vių. Rašyti: Frank Leika, Moun- 
tain High Lodge, Athol, N.Y. 
12810.

Lietuvos Vyčių 110 kuopos 
rinkimai

Lietuvos Vyčių 110 kuopa 
Maspethe rugsėjo 6 išrinko 
naują kuopos valdybą: kun. Sta
sys Raila — dvasios vadas, Jonas 
Adomėnas — prezidentas, John 
Sidtis — viceprezidentas, Patri- 
cia Donowski — sekretorė, Nel- 
lie Skabeikis — iždininkė, John 
Oliva — finansų sekretorius, 
brolis Jurgis Petkevičius — lie
tuviško veikimo pirmininkas, 
Mary Stungurys — kultūros pir
mininkė, Antonine Adomėnas 
— ritualo pirmininkė, Ann 
Sidtis — informacijos reikalam.

Fostz lonuenientprivnte, snfejree!
Thnt's uihnt BOnKinC-BV-mnilis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings 

Z; Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntę gavęs, bankas tuoj |- 
ętraukia sumę j suskaitę. Prisideda ir užtikrini- 

mas, kad jūsų pinigai ’pelno aukščiausius 
procentus, ~ 

jjgiF leidžiamus įstatymų. i 
LįT Dėl lengvo taupymo bū- .» 

per paštę skambinkit Mr.
Donahue 268-2500 

rašykit paduotais adresais.

do

arba

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon . Tues , Wed & Fri 
Thurs -8 30 AM to 7 30 PM 
Salurday 8 30 AM to 12 Noon

MAIN OFFICE 
460 West Bro«dway 
South Boston 
9 AMto3 30PM- 
Monday thru Friday 
Salurday 10 AM to 1 PM 
268-2500

ALFREDW ARCHIBALD PRESIDENT

South Boston 
Savings Bank1

•ALWAYS THE LEADEfi

LITO BENDROVĖ PARDUODA

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

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

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

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

RICHMOND HILL, N.Y. 11418
(212) 441-6799
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DARBININKAS
NEVV

YORKEI

Kultūros Židiny šį savaitgalį 
bus: , rugsėjo 16, šeštadienį, 7 
v.v. LDK Birutės Draugijos 
New Yorko skyriaus rengiama 
dr. Giedriaus Klivečkos paskai
ta, po paskaitos — kavutė. Rug
sėjo 17, sekmadienį, 2 v. popiet 
— Angelų Karalienės parapijos 
90 metų sukakties banketas.

Į Angelų Karalienės parapijos 
sukaktuvinį balių jau užsirašė 
per 300 asmenų. Balius bus rug
sėjo 17, šį sekmadienį, 2 v. po
piet Kultūros Židiny.

Teodora Penikienė Angelų 
Karalienės parapijos sukakties 

proga parapijai paaukojo 50 dol. 
Jos auka į išleistą programą ne
įrašyta, nes atėjo, kai programa 
buvo išspausdinta.

Paulius Jurkus papuoš Kul
tūros Židinio didžiąją salę Ange
lų Karalienės parapijos sukaktu
vinei puotai, kuri bus ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 17, 2 v. po
piet.

Solistė Angelė Kiaušaitė, kuri 
dainavimą tobulina Philadelphi- 
jos konservatorijoj, dainuos An
gelų Karalienės parapijos sukak
tuviniame bankete rugsėjo 17, 
šį sekmadienį, 2 v. popiet Kul
tūros Židiny.

Angelų Karalienės parapija 
rugsėjo 17, šį sekmadienį, mini 
savo 90 metų gyvavimo sukak
tį. Iškilmingos pamaldos bus 
11 vai. parapijos bažnyčioj. Su
kaktuvinis banketas — 2 vai. po
piet Kultūros Židiny.

Dr. Giedriaus Klivečkos, dan
tų gydytojo, paskaita bus rugsė
jo 16, šį šeštadienį, 7 v.v. KuL 
tūros Židinio mažojoj salėj. Po 
paskaitos — kavutė ir pažmonys.

Paskaitą rengia DLK Birutės 
Draugijos Nevv Yorko skyrius.

Kultūros Židinio valdybos po
sėdis bus rugsėjo 14, ketvirta
dienį, 7:30 v.v. Kultūros Židiny.

Agota Dėdinienė rugsėjo 11 
mirė Griškabūdyje, Lietuvoje. 
Už jos sielą gedulingos mišios 
bus aukojamos rugpiučio 16, šį 
šeštadienį, 9 v.r. tėvų pranciš
konų vienuolyno koplyčioje. Sū
nus Antanas Dėdinas, gyvenąs 
VVoodhavene, bus dėkingas vi
siem, kas atsilankys į šias mišias 
ir pasimels už velionės sielą.

Elizabetho, N.J. Vinco Kudir
kos vardo lituanistinė mokykla 
naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 16, šį šeštadienį, 10 
v.r. Vaikus registracijai reikia 
suvežti prieš pamokas. Veiks vi
sos klasės. Mokykla naudosis Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
nės mokyklos patalpomis, 211 
Ripley Place, Elizabeth, N.J. 
07206. Kas norėtų kokių infor
macijų, prašom kreiptis į tėvų 
komiteto pirm. V. Mėlinį, tel. 
201-566-0761, arba šį šeštadienį 
į mokyklos vedėją.

N.Y. Lietuvių Gydytojų Drau
gijos susirinkimas rugsėjo 17, 
šį sekmadienį, 1 vai. popiet 
Kultūros Židiny.

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

New Yorko Neringos ir Tauro 
tuntų skautų-skaučių, paukšty
čių ir vilkiukų pirmoji šio sezo
no sueiga bus rugsėjo 16, šeš
tadienį, 1:30 vai. p.p. Kultūros 
Židiny.
Lietuvių Atletų Klubo ru- ■ 

dens balius jau tik už 3 savai
čių. Tai bus pirmas šio sezono 
pobūvis Kultūros Židiny su 
programa, vakariene ir šokiais. 
Valgį gamins LA Klubo šeimi
ninkės, programą atliks humo
ristas aktorius Vitalis Žukauskas 
ir šokiam gros populiarus orkest
ras. Visi New Yorko apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti ir 
iš anksto užsisakyti stalus pas 
L Gvildienę, 356-7871, D. Šilba- 
jorienę, 846-7636, L Jankauskie
nę, 641-4906, arba pas LAK val
dybos narius. Jaunimas taip pat 
kviečiamas pobūvy dalyvauti ir 
po vasaros atostogų vėl susitikti 
K. Židinio pastogėje.

Organizuojamas autobusas į 
pabaltiečių meno festivalį, kuris 
bus rugsėjo 23 Garden State Arts 
centre Holmdel, N.J. Regist
ruotis pas Marytę Shalins, tel. 
296-2244, arba Darbininko ad
ministracijoje, tel. 827-1351. Jei 
neatsiras pakankamas skaičius 
norinčių važiuoti, autobusas bus 
atšauktas.

Režisierius Jonas Jurašas pa
kviestas į La Mama teatrą reži
suoti veikalo. Šiame teatre jis 
pastatė Makbetą.

Kultūros Židinio atidarymo 
penkerių metų sukakties proga 
banketas bus lapkričio 11 Kultū
ros Židiny. Konėertir< \ rogra- 
mą atliks Chicagos pagarsėjęs 
duetas — Nerija Linkevičiūtė ir 
Bernardas Prapuolenis.

ĮSIDĖMĖTINA SKAUTAM
Šiais metais vykstant LSS-gos 

vadovybės rinkimam, korespon- 
dencinio suvažiavimo prezidiu
mas prašo visus skautininkus ir 
vadovus nedelsiant registruotis 
dalyvauti minėtame suvažiavi
me. Įsidėmėtinos šios datos: 
rugsėjo 15 — prisiunčiami są
rašai mandatam nustatyti; rugsė
jo 29 — paskutinė diena regist
ruotis ir pasisakyti Sąjungos rei
kalais; spalio 20 — paskutinė 
diena siūlyti kandidatam.

Visi, turintieji balsavimo tei
sę, prašomi siųsti registracijos 
lapus su asmens žiniomis ir 
registracijos mokestį, 4 dol., pre
zidiumo pirmininko adresu: Va
lentinas Varnas, 2307 Lyric Avė., 
Los Angeles, Calif. 90027.

Registracijos lapus galima 
gauti pas savo vieneto vadovus; 
jų neturint — pateikti šias infor
macijas: vyr. laipsnis, pavardė- 
vardas, amžius, adresas, kurios 
LSS šakos ir kurio rajono suei
gose nori dalyvauti, kam sumo
kėtas nario mokestis arba pri
siunčiamas prezidiumui.

Platesnės informacijos šiuo 
reikalu bus pateiktos ateinan
čios savaitės skautų puslapy.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos suvažiavimas bus spalio 
7-8 Kultūros Židiny. Federacijai 
dabar pirmininkauja Irena Ba
naitienė.

Pianisto Vytauto Smetonos re
čitaliu bus baigiamas Kultūros 
Židinyje spalio 7-8 įvykstantis 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos suvažiavimas ir Federa
cijos 30 metų sukakties minėji
mas.

Pianistas yra du kartu koncer
tavęs Nevv Yorko Town Hali ir 
abiem atvejais yra sulaukęs la
bai palankių recenzijų amerikie
čių spaudoje.

Šalia muzikos Vytautas domi
si teniso sportu ir aktyviai daly
vauji! lietuviškame gyvenime. 
Pereitų metų vasario 16 d. mi
nėjime Bostone jis buvo pagrin
dinis kalbėtojas.

LMKF maloniai kviečia Nevv 
Yorko lietuvių visuomenę atsi
lankyti į mūsų talentingo, jauno 
pianisto koncertą.

A. a. Juliaus Maldučio atmini
mui Tautos Fondui paaukojo:
J. Giedraitis — 25 dol., M. Jau
niškis — 25 dol., G. Penikas — 
25 dol., B. ir V. Sutkai — 25 
dol., Saulius ir Angelą Janu-
šai — 15 dol. Tautos Fondo Val
dyba už aukas nuožirdžiai dė
koja.

Vytas Gerulaitis, žymusis te
niso žaidėjas, dalyvavo garsiame 
VVest U.S. turnamente Flushing 
Meadovvs Parke. Rugsėjo 9, šeš
tadienį, jis pralaimėjo prieš 
Bjorn Borg 6-3, 6-2, 7-6. Varžy
bos buvo labai kietos, kad net 
švedui Borg raketė sutrynė 
rankoje pūslę. Ir ta pūslė jam ne
leidusi laimėti finalinių rungty
nių su Jimmy Connors. Jos buvo 
rugsėjo 11.

Saulius Labutis

BAIGĖ MOKSLĄ

Saulius Labutis, Vytauto ir Bi
rutės Labučių sūnus rugsėjo mė
nesį baigė Queens kolegiją BA 
laipsniu. Studijavo sąskaitybą 
(accounting).

Baigęs išvažiuoja gyventi į 
Los Angeles. Ten jo adresas bus: 
848 7th St. No. 5, Santa Moni- 
ca, Calif. 90403. Telefonas 213 
39.3-3448.

Nevv Yorko lietuvių jaunimas 
ir visi šeimos artimieji linki Sau
liui gražiai įsikurti Californijoje.

Cape Code, Centerville, arti 
Craigville pajūrio, parduodamas 
statybai patvirtintas apie 1/3 
akerio sklypas už $9,000. A. Dei- 
kis, 202 High Clear Drive, Stam- 
ford, Ct. 06905. Tel. 203 
322-7747.

Angelų Karalienės parapijos bažnyčios vidus prieš remontą 1963 metais. Nuotrauka 
paimta iš parapijos leidinio

ANGELŲ 
KARALIENĖS 
PARAPIJAI
90 METŲ
2

Kiti klebonai
Kun. V. Varnagiris iš Brook

lyno išvyko 1914 rugsėjo mėne
sį. Parapijos klebonu buvo pa
skirtas Silvestras Remeika. Jis 
čia dirbo iki 1935 balandžio 12.

Tuoj pat į jo vietą buvo paskir
tas kun. Juozas Aleksiūnas. Jis 
klebonavo ilgiausiai, nuo 1934 
iki 1967.

Jam vadovaujant, parapija 
1938 paminėjo parapijos auksi
nį jubiliejų, o 1963 — deimanti
nį jubiliejų.

1963, minint parapijos 75 metų 
sukaktį, pagrindinai atremontuo
ta bažnyčia. Buvo išverstos se
nos užsilikusios galerijos ir įdė
ti gražūs dail. V. K. Jonyno su
kurti vitražai. Ištinkuotos lubos, 
bažnyčios sienos išklotos iš Ita
lijos importuotu marmuru, o sie
nos prie altoriaus išpuoštos mo
zaika. Kryžiaus Kelių stotys taip 
pat iš mozaikos. Sudėtos naujos 
grindys, nauji suolai, uždengtas 
stogas, įvestas naujas apšildy
mas, suvesta nauja elektra, per
tvarkytas naujas apšvietimas, iš

LIETUVIU KALBOS KURSAI
Lietuvių kalbos kursai Nevv 

Yorko universitete prasidės rug
sėjo 28 ir tęsis iki sausio 18. .

Sacred Heart universitete 
Bridgeport, Conn., kursai pra
sidėjo rugsėjo 12.

Abiejose vietose lietuvių kal
ba dėsto Vitalis Žukauskas.

Richmond Hill parduodamas 
gražiai ir moderniškai įrengtas 
dviejų šeimų namas, turįs po 6 
kambarius kiekviename aukšte. 
Vėsintuvai ir kiti įrengimai 
paliekami. Privatus kiemas au
tomobiliui. Prašoma kaina 
54,000 dol. Skambinti vakarais 
telef. 846-1286.

Ozone Park išnuomojamas 
butas iš 5 kambarių prie gero 
susisiekimo. Tel. VI 5-6722. 

pagrindų sutaisyti vargonai. Baž
nyčia pasidarė nebe ta — nau
ja ir švari. Parapiečiai dosniai 
parėmė tuos remonto darbus.

Ateina dabartinis klebonas
1967 kun. Aleksiūną per

kėlė į Apreiškimo parapiją, o jo 
vieton į Angelų Karalienę atkė
lė kun. Antaną Petrauską. Ir jis 
tęsė pradėtus remontus, perdažė 
bažnyčios lubas, nupirko naują 
vargonų stalą — “console”. 
Atkreipė dėmesį ir į parapijos 
sales ir jas pagrindinai atnauji
no. Sienas padengė plonom 
lentelėm, įdėjo naujus neišdau
žomus langus, naujas grindis, 
naują elektros apšvietimą. Nu
pirktas naujas koncertinis piani
nas. Pertvarkyta ir bažnyčios ap
linka, išpilta cementu, atnaujin
tos metalinės tvoros, pertvarky
tas klebonijos kiemas. Klebonija 
taip pat pagrindinai atnaujinta.

Be parapiečių pagalbos to 
visko būtų buvę negalima pada
ryti. Nusipelnė ir tie, kurie dir
bo bingo žaidimuose.

Dabar štai parapija, papuošusi 
savo bažnyčią, švenčia savo gy
vavimo 90 metų sukaktį.

Buvę vikarai, kunigai 
pagalbininkai

Parapijos vikarai atsirado tik 
prie kun. V. Varnagirio. Čia vika
ravo kun. Jonas Švagždys nuo 
1913 iki 1914, kun. Silvestras 
Remeika — 1910-1914, kada jis 
pats tapo klebonu, kun. Jonas 
Balkonas — 1928-1933, kun. 
Juozas Aleksiūnas — 1931-1932, 
kun. Pijus Lekešis — 1933-1934, 
kun. Lionginas Jonas Lorinigh- 
tus — 1935-1943, kun. Antanas 
Masaitis — 1943-1950, kun. Vik
toras Dabušis 1951-1959. Kun. 
Vytautas Pikturna vikarauja nuo 
1949 spalio mėn.

Iš parapijos kilę kunigai
Iš šios parapijos yra kilę net 

16 kunigų: Alfonsas Jagminas, 
Jonas Kartavičius, Bruno Kruzas, 

VISI KVIEČIAMI I...

ANTRĄ RYTINIO PAKRAŠČIO 
PABALTIEČIŲ FESTIVALĮ

ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 23 
GARDEN STATE ARTS CENTRE 

PRIE GARDEN STATE PARKWAY, 
EXIT 116, HOLMDEL, N.J.

PLAZA PROGRAMA 1 vai. popiet
— Jaunimo dainos ir šokiai
— Skandinavų šokėjų pasirodymas
— Liaudies ir modernaus meno paroda
— Tipiški pabaltiečių valgiai

SCENOS PROGRAMA 5 vai. popiet
— Lietuvių šokių ir dainų pynę atlieka “Liepsna”, 

“Tryptinis” ir “Aušrinė” šokėjų grupės, “Vilijos” 
moterų kvartetas ir “Perkūno” vyrų choras

— Latvių “Kolibri” liaudies ansamblis
— Estų moterų gimnastika, tenoras ir pianistai

BILIETAI — $ 8, 6, 5, 4, 3 — gaunami pas Reginą Melinienę, 
13 Fawn Dr., Matawan, N.J. 07747, tel. - 201 566-0761

Vladas Masiulis, Mešlis (jėzui
tas), Antanas Petrauskas, Anta
nas ir Vincas Pažereckai, Juozas 
Simonaitis, Pranas ir Jonas Skro
denis, Tamasonis, Juozas Var
naitis, Vincas Vaškas, Kazimie
ras Žvirblis (domininkonas), 
Juozas Grišaitis.

Iš čia yra kilę ir nemaža 
seselių vienuolių.

Parapijoj yra dirbusios šios šv. 
Pranciškaus seserys: seselė Juo- 
zapina, seselė Damijoną, seselė 
Urbana. Jos moko parapijos vai
kus, puošia altorius, prižiūri 
bažnytinius rūbus.

-o-
O kiek čia buvo parapijos 

draugijų, kurios turėjo savo or
kestrus - benus! Kiek suvai
dinta, kiek sudainuota! Kokie 
buvo dideli ir gražūs chorai!

-o-
Prie Angelų Karalienės pa

rapijos šiuo metu veikia šios 
bažnytinės draugijos: Gyvojo 
Amžinojo Rožančiaus draugija, 
Moterų Sąjungos 24-oji kuopa, 
Šv. Pranciškaus Sąjungos 24-oji 
kuopa, Maldos Apaštalavimo Są
junga, šv. Pranciškaus tretinin
kai, Jaunų Moterų Sodalicija ir 
ALRK Susivienijimo 134 kuopa.

Parapijos choras susiorganiza
vo 1898 (jam šiemet jau 80 
metų), kai tik buvo nupirkta da
bartinė bažnyčia.

Pirmasis vargonininkas buvo 
Stasys Masalskis, kurį laiką 1917- 
1918 chorui vadovavo ir Stasys 
Šimkus, paskui Kibartas, Dimta, 
Visminas. 1928 pradėjo vargo
nininkauti jaunas vyras Pranas 
Dulkė. Jis vargonininkavo 25 
metus. 1938, kada parapija mi
nėjo 50 metų sukaktį, jo vado
vaujamame chore giedojo 108 
choristai.

Pranas Dulkė mirė 1952. Po jo 
atėjo Mykolas Liuberskis. Jis 
mirė 1971. Dabar chorui vado
vauja jaunas muzikas Albinas 
Prižgintas, vargonų virtuozas.

Ilgiausių metų Angehį Kara
lienės parapijai!

(pj.)

r

L.D.K. Birutės Draugijos Nevv Yorko skyrius 
rugsėjo 16, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židiny

rengia

VAKARĄ
su DR. GIEDRIAUS KLIVEČKOS paskaita

Po paskaitos svečių pabendravimas ir kavutė

Įėjimo auka — 3 dol.

Rengėjos maloniai kviečia visus atsilankyti

VVATERBURIEČIAI KVIEČIA Į

BENDRUOMENĖS VAKARĄ

rugsėjo 30, šeštadienį, 7:30 v.v. Šv. Juozapo mokyklos 
salėje, 29 John Street, VVaterbury, Ct

Programoje: Sol. GENĖ UGIANSKIENĖ

Šokiai, grojant Johnny Martin orkestrui.

Vaišėms — užkandžių bufetas ir atgaiva 
Laimėjimui — trys vertingos premijos

įėjimo auka 6 dol., jaunimui — 4 dol.

Dėl rezervacijų skambinti 203 756-5173

KVIEČIA LB APYLINKĖS VALDYBA
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