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Su Sov. Sąjunga sudaryta 
strateginių ginklų apribojimo 
sutartis galios iki 1985 pabaigos. 
Pagal ją apiem pusėm leidžia
ma turėti po 2250 tarp kontinen
tinių raketų išmetimo prie
monių, į kurias įeina pačios tarp- 
kont. raketos, pov. laivų išmeta
mos raketos ir tolimojo skri
dimo bombonešiai. Sovietai 
šiuo metu yra šią ribą peržengę 
ir turės sunaikinti 270 senesnių 
raketų, o JAV šios ribos dar nė
ra pasiekusios, nes SALT I su
tartis leido sovietam turėti di
desnį raketų skaičių už JAV tu
rimą skaičių. Be to, kiekviena 
pusė gali turėti tik po 1320 
daugiagalvių raketų.

Pagal dabar turimus duome
nis Sov. S-ga 1980 m. dešimt
mečio pirmoj pusėj bus pajėgi 
sunaikinti visas JAV sausumoj 
įrengtas Jarpkontinentines rake
tas, o JAV dar nebus pasiruošu
sios tuo pačiu atsilyginti. Be 
to, Sov. S-ga išsiderėjo, kad jos 
kontroversinis Backfire bombo
nešis nebūtų laikomas strategi
niu ginklu, ir nepažadėjo, kad ji 
sumažins savo ekspansiją JAV 
gyvybinėse srityse.

Uždarius Iranui JAV sekimo 
punktus, JAV tikėjo, kad Turki
ja sutiks leisti U-2 lėktuvam 
naudotis Turkijos oro erdve se
kant Sov. S-gos raketų bandy
mus, tačiau . Turkija pareiškė, 
kad ji sutiks tai padaryti tik ta
da, jei Sov. S-ga tam nesi
priešins.

Kinija ir Vietnamas pradėjo 
keistis per jų tarpusavio karą pa
imtais belaisviais.

Irano faktinasis valdovas 
Khomeini įsakė revoliuciniam 
teismam mirties bausme bausti 
tik tuos, kurie šacho laikais yra 
patys žudę arba įsakę kitiem žu
dyti žmones.

Irane veikiančių revoliucinių 
teismų v-kas Ayatollah Sadegh 
Khalkhali ragino savo tautiečius 
nužudyti Irano šachą ir jo šei
mos artimus narius, taip pat pas
kutinius 3 min. pirm-kus ir bu
vusį ambasadorių Washingtone 
Ardeshir Zahedi.

Prez. Carter apkaltino atstovų 
rūmų narius politiniu bailumu 
už tai, kad jie atmetė prez. Car
ter pasiūlytą planą skysto kuro 
tiekimui ir kainom reguliuoti.

Liudydamas Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo komisijoj, 
kovotojas už žmogaus teises 
Aleksandr Ginzburg pareiškė, 
kad jo ir kitų paleidimas iš ka
lėjimo dar nereiškia, kad Sov. 
S-gos žmogaus teisių politika 
pagerėjo. Pagal jį žmogaus teisių 
sąjūdis esąs nesulaikomas, bet 
jis netiki, kad dabartiniai Sov. 
S-gos šulai pasidarytų liberališ- 
kesni.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
pareiškė, kad, Saudi Arabijai at
sisakius sumokėti JAV už Egip
tui parduotus lėktuvus, jis kreip
sis tuo reikalu į JAV visuomenę, 
prašydamas ją tai padaryti.

Prieš 4 m. Saudi Arabija, Qa- 
tar, Jungtinis arabų emiratas ir 
Egiptas sudarė korporaciją gink
lam gaminti ir tuo būdu atsipa
laiduoti nuo kitų valstybių įta
kos, bet, Egiptui pasirašius tai
kos sutartį su Izraeliu, Saudi 
Arabija iš šios korporacijos pasi
traukė ir atšaukė savo 1 bil. dol. 
dol. įnašą.

Jugoslavijos prezidento tary
bos sekretorius ir artimiausias 
Tito bendradarbis Stane Dolanc 
pasitraukė iš pareigų. Jo vieton 
buvo išrinktas Dusan Drago- 
savac. Prezidento tarybą sudaro 
šešių respublikų po 3 atstovus, 
dviejų autonominių provincijų 
po 2 atstovus ir vienas atsto
vaująs ginkluotom pajėgom ir 
prezidentui Titui.

Penktadienis-Friday
SECOND-CLASS 341 Highland Blvd.

Postage paid at Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N. Y. 11207 25 centai

LIETUVOS KATALIKŲ GYVENIMAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 36

Jono Pauliaus II išrinkimas 
Vyriausiu Bažnyčios Ganytoju 
yra nepaprastas istorinis įvykis, 
turįs didelės reikšmės ne tik 
bendrai Katalikų Bažnyčios gy
venime, bet ypač svarbus Rytų 
Europos katalikams.

Pirmą kartą Bažnyčios isto
rijoje Apaštalų Soste matome 
Rytų Europos atstovą. Šv. Tėvas 
Jonas Paulius II yra asmuo, ku
riam pačiam teko išgyventi II 
pasaulinio karo žiaurumus, ma
tyti baisias daugybės nekaltų 
žmonių kančias ir mirtį.

Jam pačiam teko paragauti 
darbininko vargo, mokytis, po
grindinėje kunigų seminarijoje. 
Jis turėjo progos pažinti ne tik 
Vakarų pasaulį, bet gerai susipa
žinti su klastinga ir nuoseklia 
Maskvos išdirbta marksistinio 
ateizmo kovos su Bažnyčia 
metodika. Gavęs kunigystės 
šventimus, jis turėjo progos pa
sidarbuoti įvairiuose pastoraci
nio darbo baruose. Tapęs vys
kupu, o vėliau kardinolu, jis pa
sidarė artimiausiu Jo Eminenci
jos Lenkijos Primo kardinolo Vi
šinskio bendradarbiu.

Lenkijos Episkopatas, savo 
Primo vadovaujamas, sugebėjo 
taip išmintingai ir drąsiai vado
vauti savo dvasininkams ir tikin
tiesiems, kad už jų pečių stojo 
visa Lenkija, pradedant nuo an
gliakasių ir baigiant inteligen
tais. Jie mokėjo įtikinti savąją 
tautą, kad kova už katalikų tikė
jimą ir dorą yra tautos gyvybės 
ir mirties klausimas. Jie savo 
tvirta ir principinga laikysena iš
mokė net socialistinės valsty
bės pareigūnus gerbti Bažny
čios ir tikinčiųjų teises.

Kardinolas Višinskis parinko 
daugybę Bažnyčiai atsidavusių 
vyskupų. Rūpestingai ir uoliai 
tvarkoma pastoracija davė nuo
stabių vaisių. Pokario metais 
ateistiniais pagrindais tvarko
moje valstybėje katalikų tikėji
mas ne tik nenusilpnėjo, bet tiek 
sustiprėjo, kad Lenkijos katalikai 
tapo vieni iš uoliausių Europoje. 
Nors ir pas juos varžoma religi
nė spauda, bet jie yra išleidę 
daug gerų veikalų, turi savą 
periodinę spaudą, ne katalikiš
ką universitetą Liubline.

Lenkijos vyskupai drąsiais ir 
pagrįstais reikalavimais iškovojo 
tokią laisvę, kokios neturi dau

ALEKSEJEVA IR VENCLOVA 
KRITIKUOJA NYT STRAIPSNĮ

Liudmila Aleksejeva, nese
niai į Vakarus atvykusi Mask
vos Helsinkio grupės narė, ir 
Tomas Venclova, atstovaujantis 
Lietuvos Helsinkio grupei, kovo 
22 pasiuntė laišką New York 
Times redaktoriui D.K. Shiple- 
rio straipsnio apie Pabaltįjį klau
simu. Jie pabrėžia, jog “būtų 
klaidinga manyti, kad separatiz
mo idėja Pabaltijy jau esanti 
išblėsusi“. Pabaltiečių nusiteiki
mai ir siekiai nepasikeitė: “Pa
baltijo valstybėse, ypač Lietu
voj, labai išplitęs religinis, na
cionalistinis ir meninis savitu
mas, kuriuo atsiskiriama nuo 
oficialiosios linijos. Tai įrodo 
gausūs pogrindžio laikraščiai ir, 
deja, didelis politinių kalinių 
nuošimtis. Rimti žurnalistai ne
kreipia daug dėmesio į sovietinę 
rinkimų statistiką ar į sovietų 
pareigūnų pareiškimus“.

Iš Aleksejevos-Venclovos laiš
ko paaiškėja, kad Shipleris iš
kreipė Lietuvoj gautą informa
ciją. Savo straipsny, neminė
damas pavardės, jis cituoja Lie
tuvos Helsinkio grupės narį Ei- 
taną Finkelšteiną, pasak kurio 
dauguma lietuvių šiandien la
biausiai vertina pastovumą. 

gelis socialistinių respublikų, o 
mums apie jas net ir svajoti sun
ku. Tiesa, ir Lenkijoje Bažny
čios veikla varžoma įvairiomis 
priemonėmis, išrastomis ne tik 
Lenkijos socialistinės vyriausy
bės, bet ir ateistinės Maskvos.

Kardinolų Kolegija, vertinda
ma Lenkijos Katalikų Bažnyčios 
kovos rezultatus, vieną iš pa- 
grindiniii jos vadovų — Kroku
vos kardinolą Karolį Vojtylą iš
rinko Šventuoju Tėvu.

Tai didelis padrąsinimas ne 
tik lenkų tautai, bet ypatingai 
Lietuvai, Ukrainai, Baltarusijai 
ir visiems Tarybų Sąjungos kata
likams. Naująjį popiežių entu
ziastingai sutiko ir Tarybų Są
jungos kovotojai už žmogaus tei
ses. Mes visi tikimės iš naujojo 
popiežiaus sulaukti stiprios pa
ramos. Todėl grįžo viltis, kad 
ateityje mes nesijausime,palikti 
Kremliaus ateistų savivalei.

Mūsų viltys iš karto pasiteisi
no. Jau pirmojoje savo kalboje 
naujasis popiežius prisiminė ka
linius už tikėjimą. Mus jaudina 
Šv. Tėvo pasisakymas, jog pusė 
jo širdies priklauso Lietuvai, 
kad jis apie mus nuolat mąsto. 
Visi lietuviai pasijuto ypatingai 
Šv. Tėvo įvertinti, kai per inau
guracijos iškilmes jis prabilo lie
tuviškai ir. išimties keliu priėmė 
mūsų vyskupus ir jiems pareiš
kė, jog yra gerai susipažinęs su 
Lietuvos tikinčiųjų reikalais. 
Lietuvos tikintieji pilni vilties, 
kad naujasis Šv. Tėvas labai pa
rems mūsų kovą už visišką Ka
talikų Bažnyčios laisvę ir žmo
gaus teises Tarybų Sąjungoje.

Popiežius Jonas Paulius II gegužės 6 lankėsi Romos lie
tuvių Šv. Kazimiero kolegijoj.

Shipleris praleidžia nepaminė
jęs kito teiginio iš to paties 
Finkelšteino straipsnio, kuriuo 
jis naudojasi: “Šiandien, kaip ir 
prieš dvidešimt metų, Lietuva 
nori būti lietuviška. Bet šian-

Gruzinas gydytojas aprašo 
piktnaudžiavimų psichiatrija

Neseniai į Vieną atvykęs gru
zinų psichiatras Avtandil Pa- 
piašvili paliudijo, kaip Sovietų 
Sąjungoj ir Čekoslovakijoj psi- 
chatrija piktnaudojama politi
niam persekiojimui. Straipsny, 
išspausdintame čekų žurnale 
Svedectvi (Paryžius, Nr. 57, 
1978), jis pabrėžia tris dalykus:

1) Kai kurie Sovietų Sąjun
gos piliečiai suserga nerviniu 
sutrikimu, nes jų skundai val
džios organam yra pakartotinai 
atmetami ar ignoruojami. Kai jie 
kreipiasi į psichiatrą pagalbos 
ir juos užregistruoja kaip pacien
tus, KGB pradeda inspiruoti jų 
“gydymą“, net ir kai jų pradi
nis skundas buvo nepolitinio 
pobūdžio. Pati sistema veisia 
neurozes ir tada išnaudoja 
neurozės aukas.

-o-
Pirmiausia pareiškiame, kad 

kritiškomis šio rašinio pastabo
mis mes nieko nenorime užgau
ti bei žeminti. Be to, nepilnai 
žinome diplomatinius Apaštalų 
Sosto žygius, ginant Tarybų Są
jungos tikinčiųjų teises.
, Rimta kliūtis mums suprasti 
ir teisingai įvertinti Apaštalų 
Sosto pastangas, o Apaštalų Sos
tui susidaryti objektyvų vaizdą 
apie beviltišką Tarybų Sąjungos 
tikinčiųjų būklę ir pagrįstus jų 
lūkesčius yra tai, kad ypatingai 
katakombiniu būdu veikianti 
Bažnyčia Lietuvoje neturi betar
piško kontakto su Vatikanu. Ti
kėjimo priešai turi plačias gali
mybes perduoti tendencingą ir 
neobjektyvią informaciją apie 
Bažnyčios būklę Tarybų Są
jungoje ir Lietuvoje. Prie to pri
sidėti verčia į užsienį išvykstan
čius vyskupus ir kunigus. Atro
do, per dažnai jie paklusdavo 
ateistinei valdžiai. Todėl ryžtin
gieji kunigai ir tikintieji Vatika
nui būdavo vaizduojami ne
nuoramomis, išsišokėliais, truk
dančiais normalius Tarybų Są
jungos ir Apaštalų Sosto santy
kius, neklausančiais savųjų ordi
narų potvarkių.

Mes esame ir būsime klus
nūs ir drausmingi Bažnyčios vai
kai ir visiškai atsidavę Apaštalų 
Sostui, tačiau jaučiame gyvybinį 
būtinumą atvirai pareikšti savo 
mintis Apaštalų Sostui visais 
klausimais, liečiančiais kritišką 
mūsų tikinčiųjų situaciją. Nuo 
teisingo šių klausimų išsprendi-

(nukelta į 2 psl.)

dien dar aiškiau, kaip bet kada 
anksčiau, kad nepriklausomybės 
tikslą galima pasiekti tik tikros 
demokratijos keliu, garantuojant 
žmogaus teises“.

(Elta)

2) Diagnostiniai terminai, 
kuriais Sovietų Sąjungoj apibū
dinama šizofrenija (Snežnevskio 
definicija), yra tokie bendriniai 
ir elastiški, ir nesavanoriško už
darymo į psichiatrinę ligoninę 
kriterijai yra tokie migloti, kad 
nekonformistus galima labai 
lengvai klasifikuoti kaip protiš
kai nesveikus ar pavojingus 
visuomenei — net jei jie yra ab
soliutiškai normalūs ar jei juos 
tekamuoja paprasta neurozė, o 
ne psichinė liga.

3) Po 1968 metų invazijos, 
“normalizacijos” laikmety, so
vietų psichiatrinės teorijos ir 
praktika buvo įvestos į Čeko
slovakiją, kurios psichiatrinei 
medicinai vadovauti buvo pa
skirti Maskvai paklusnūs asme
nys. (Elta)

JAV kongreso Helsinkio ko
misija gegužės 11 apklausinėjo 
žinomą sovietų žmogaus teisių 
aktyvistą Aleksandrą Ginzburgą, 
neseniai atvykusį į JAV, iškel
tus jį į sovietų šnipus. Šiame 
apklausinėjime dalyvavo Vliko 
vicepirmininkas politiniam.rei
kalam dr. Kostas Jurgėla ir Lie
tuvių žmogaus teisių komisijos 
pirmininkas dr. Domas Krivic
kas. Dr. Jurgėla taip atpasakojo 
šio apklausinėjimo lietuvius są
žinės kalinius liečiančią dalį:

Ginzburgas, rusas, praktikuo
jąs stačiatikis, kalbėjo per vertė
ją. Staigmena buvo, kai jis savo 
žodžius pradėjo taip: “Turiu 
pradėti liūdnu pareiškimu — ba
landžio 5 nuo vėžio ligos mirė 
tėvas Karolis Garuckas, katalikų 
kunigas, lietuvių Helsinkio gru
pės narys. Jo parašai yra ant 
visų lietuvių Helsinkio grupės 
dokumentų. Per lietuvių Hel
sinkio grupės nario Viktoro Pet
kaus teismą 1977 tėvas Karolis, 
jau sirgdamas, pareiškė: ‘Mes 
dirbom su juo kartu, tad ir mane 
turėtumėt pasodinti į kaltinamų
jų suolą. Aš laikyčiau sau garbe 
mirti lagery, kaip kad daugelis 
kitų Lietuvos Bažnyčios tarnų 
yra mirę.’ Šimtai lietuvių atvy
ko palaidoti tėvo Karolio, kuni
go ir žmogaus teisių gynėjo. 
Mes irgi liūdim dėl jo mirties. 
Aš prašau jus drauge su manim 
jo atminimą pagerbti tylos minu
te“.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Balandžio 23 okupuotoje 
Lietuvoje netikėtai mirė chorų 
ir dainų švenčių dirigentas An
tanas Gimžauskas. Buvo gimęs 
1915 liepos 10 Kirdeikių bažnyt
kaimyje, Utenos aps. 1938-1940 
muziką studijavo Kauno konser
vatorijos vargonų klasėje. Vil
niuje buvo paskirtas M. K. Čiur
lionio vardo vyrų choro chor
meisteriu, dainavo Filharmo
nijos chore. 1944 kartu su kitais 
muzikais suorganizavo filhar
monijos chorą ir kai kurį laiką 
jam vadovavo. 1946-1959 A. 
Gimžauskas buvo televizijos ir 
radijo komiteto vokalinio an
samblio vadovas. Po ansamblio 
sėkmingo pasirodymo Maskvos 
meno dekadoje A. Gimžauskui 
buvo suteiktas Lietuvos nusipel
niusio artisto garbės vardas 
(1954). Vadovavo dar keliems 
dainos ansambliams. Dirigavo 
dainų šventėse, harmonizavo 
liaudies dainas, kūrė “tarybinių“ 
dainų melodijas. Paskutiniais 
metais buvo pasitraukęs į pen
siją.

— Gegužės mėnesį Lietuvos 
gyventojus vargina net kelios 
sovietinės šventės. Gegužės pir
mąją žmonės buvo varomi į gat
ves žygiuoti kolonose su raudo
nomis vėliavomis ir sovietiniais 
nudėvėtais Šūkiais. Gegužės 
9-oji švenčiama kaip sovietų 
pergalės šventė. Ta proga spau
doje pilami straipsniai, kelią 
raudonarmiečių narsumą, did
vyriškumą, didžiuojamasi sovie
tų pergale prieš vokiškąjį fašiz
mą. Bet nė žodžiu neprisime
nama, kad jau pablokštus sovie
tus nuo visiško žlugimo išgelbė
jo Amerika. Žinoma, taip pat ne
užsimenama, kad raudonieji “iš
vaduotojai” vokiškąjį fašizmą 
pakeitė rusiškuoju. Rašoma, kad 
žmonės džiaugiasi atneštąja 
“laisve“ ir taika. Daugybė šūkių 
taip pat ragina tautas į taiką, 
bet žmonės žino, kad sovietai 
po taikos priedanga ruošiasi ka
rui ir laisvų tautų pavergimui. 
Taigi gegužės švenčių džiaugs
mas yra prievartinis: jis džiugina 
tik pavergėją, o ne pavergtąjį.

— Dar vienas paminklas Lie
tuvos pavergėjams. Spaudoje ro
doma skulptoriaus Juozo Burnei- 
kos sukurto raudonarmiečių gar
bei paminklo modelio nuo
trauka. Skulptūra vaizduoja 
ginkluotų kareivių grupę. Pa
minklas netrukus būsiąs pastaty
tas Antakalnio karių kapinėse 
Vilniuje.

— Taip pat Antakalnyje, prie

Ir taip komisijos nariai, ko
respondentai ir visi apklausinė
jimui salėj susirinkusieji ilgiau 
kaip minutei pagarbiai nulenkė 
galvas.

Toliau paminėjo Petrą Pau- 
laitį, kuris jau atkalėjo 30 su 
viršum metų, o taip pat lietuvių 
Helsinkio grupės narius Vik
torą Petkų ir Balį Gajauską. 
Ginzburgas paklausė: “Ar turim 
dėti pastangas jiem išvaduoti?“ 
Ir čia pat pats atsakė: “Būtinai 
turim tai daryti“.

Dr. Jurgėla priėjo prie Ginz
burgo ir padėkojo jam Vliko var
du už paminėjimą lietuvių są
žinės kalinių.

-o-
Vlikas ragina lietuvius laisva

jame pasauly siųsti telegramas ir 
laiškus savo gyvenamų kraštų 
vyriausybių galvoms, parlamen
tams, spaudai. JAV lietuvius ra
gina rašyti prezidentui Carte
riui, valstybės departamentui, o 
taip pat JAV kongreso Helsinkio 
komisijai, kurios pirmininkas 
yra kongresmanas Dante B. 
Fascel.

Helsinkio komisija prie JAV 
kongreso buvo sudaryta 1976. 
Jai buvo pavesta prižiūrėti ir 
skatinti Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo Europoj kon
ferencijos galutinio akto nutari
mus ir įsipareigojimus.

(Elta)

namo, kuriame anksčiau gyveno 
jau miręs poetas Antanas Jony
nas, balandžio 25 prikalta atmi
nimo lenta su atitinkamu įrašu. 
Lentą sukūrė dail. E. Varnas ir 
arch. J. Stravinskas. Lenta buvo 
atidengta sušauktame mitinge. 
Pagrindinę kalbą pasakė raš. My
kolas Sluckis. Kalbėjo ir keli 
partijos ir valdžios atstovai. A. 
Jonynas komunistų nepaprastai 
garbinamas už tai, kad jis rašė 

taip, kaip partija liepė rašyti.
— Vilniaus konservatorijos sa

lėje paminėta kompozitoriaus 
Jono Navakausko 70 metų am
žiaus sukaktis. Kompozitoriaus 
kūrinius atliko pučiamųjų or
kestras Trimitas.

— Tarp Lietuvos televizijai 
skirtų filmų dėmesio verta J. Ja- 
nulevičiūtės surežisuota muzi
kinė juosta “Dainuoja Giedrė 
Kaukaitė”. Prie geresnių doku
mentinių filmų skirtinas ir V. 
Dabašinsko sukurtas filmas, 
vaizduojąs žymiąją Lietuvos 
sportininkę V. Bardauskienę.

Vilniaus pedagoginio institu
to ir Vilniaus statybos institu
to studentų ansambliai buvo pa
siųsti koncertuoti į Uzbekijos 
sostinę Taškentą vidurinėje Azi
joje. Ten Pedagoginio instituto 
šokių ir dainų ansamblis Šviesa 
varžybose laimėjo pirmą vietą.

(nukelta į 2 psl.)

MAISTO 
TRŪKUMAS 
LATVIJOJ

Nebūdingai atvirame pasikal
bėjime su Latinform agentūros 
korespondentu Latvijos ministe- 
rių tarybos vicepirmininkas 
Rudolf Verro mėgino paaiškinti, 
kodėl kai kuriose Latvijos vieto
vėse trūksta mėsos, sviesto ir 
kitų produktų (Sovietskaja Lat
vija, 1979 vasario 10). Jis kalti
no praėjusių metų blogą orą ir 
tvirtino, kad kaimyninės respub
likos padedančios Latvijai. Lat
vijos prokuroras V. Laivinš pa
reiškė, kad dėl trūkumų kaltas 
ne tik oras, bet ir “nedovano
tinas“ apsileidimas (S.L., 1979 
vasario 27). Jis “paskelbė karą“ 
administraciniam apsileidimui 
žemės ūky ir apkaltino kai ku
riuos pareigūnus “kriminaliniu 
nerūpestingumu“. Žemės ūkio 
gamyba būsianti griežčiau pri
žiūrima, stengiantis užkirsti 
kelią gausėjančiom galvijų ir pa
šaro vagystėm iš kolchozų ir sov- 
chozų.

(Elta)
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Savaitės 
Įvykiai

JAV senatas priėmė įstatymo 
priedą, suteikiantį prezidentui 
teisę panaikinti Rodezijai taiko
mas ūkines sankcijas, kai ten 
valdžia bus perleista juodie
siem. Tai pradžiugino Rodezijos 
vyriausybę ir sukėlė rūpesčio 
JAV.

Naujoji Britanijos Margaret 
Thatcher vyriausybė pažadėjo 
sumažinti mokesčius, išleisti 
naujų įstatymų unijom tvarkyti, 
sureguliuoti imigraciją ir pa
naikinti kai kurių pramonės ša
kų suvalstybinimą.

Nato valstybių užs. reik, mi- 
nisteriai nutarė iki 1985 kasmet 
pakelti karines išlaidas 3 proc., 
o gynybos ministeriai iš princi
po pritarė sudarytai strat. ginklų 
apribojimo sutarčiai.

Nors Izraelio kariuomenė yra 
laikoma geriausia Art. Rytuose, 
tačiau Izraelio valstybės kont
rolierius, tikrindamas Izraelio 
invazijos į pietinį Libaną veiks
mus, atrado, kad dėl nepakanka
mos drausmės, priemonių trūku
mo ar blogos žvalgybos buvo 
žmonių aukų. Taip pat kai ku
rios kelio kliūtys buvo paliktos 
be žmonių apsaugos ir dėlto 
Izraelio dalinys pateko į Pales
tinos išlaisv. org-jos valdomą 
sritį. Dėl duotų įsakymų ne
vykdymo buvo netekta 21 tanko 
ir per 1 mėn., už grobimus bu
vo sulaikyti 182 kareiviai ir ka
rininkai.

Vietnamas pareiškė, kad jis 
sutiktų pasitraukti iš Kambo
džos, jei Kinija nustotų rėmusi 
buv. min. pirm-ko Pol Pot šali
ninkus.

Sov. S-ga ištrėmė du V. Vo
kietijos televizijos korespon
dentus Herbert Altman ir Ro- 
bert Stengi už jų “patologinę 
neapykantą visam tam, kas yra 
soyįetiška ar rusiška.”

Libano nepolitinis ministerių 
kabinetas, kuriam pirmininkavo 
Selim al-Hoss, atsistatydino.

Kubos prez. Fidel Castro at
vyko vizito į Meksiką ir buvo čia 
labai šiltai priimtas. Meksika 
niekada nebuvo nutraukusi dip
lomatinių santykių su Kuba, 
nors kitos P. Amerikos valstybės 
tai buvo padariusios.

Turkijos marksistiniai teroris
tai Istanbule nušovė JAV karį 
Thomas Mosley, o kitą Dwight 
Muir — sužeidė, kai jie laukė 
autobuso.

San Salvadoro teroristai už
ėmė dar ir Venecuelos ambasa
dą, o ambasadorių ir kitus 7 
paėmė įkaitais.

Iki šiol tarp savęs kovojusios 
Libano krikščionių partijos — 
Pierre Gamayel vadovaujami fa- 
langistai ir Camille Chamoun 
vadovaujama tautinė liberalų 
partija nutarė susijungti ir su
daryti bendrą vadovybę iš 
abiejų partijų vadų.

Afganistano vyriausybė, siek
dama prisivilioti į Pakistaną pa
bėgusius nomadus, paskelbė 
grįžusiem į Afganistaną am
nestiją. Tokių pabėgėlių Pa
kistane priskaitoma iki 50,000.

Ryšium su Rumunijos orto
doksų bažnyčios JAV 50 m. su
kaktim Radio Free Europe pa
darė pasikalbėjimą su šios baž
nyčios vadovu vyskupu Valerian 
V. Trifa ir gegužės 1 trans
liavo tai į Rumuniją. Atstovų 
rūmų narė Elizabeth Holtzman 
pakėlė dėl to triukšmą ir 
pažadėjo kaltininkus nubausti, 
nes šis vyskupas yra kaltinamas 
bendradarbiavęs su naciais.

Prieš palengvinant prekybos 
sąlygas su Sov. S-ga, JAV siekia, 
kad Sov. S-ga bent žodžiu pasi
žadėtų nevaržyti žydų emigraci
jos iš Sov. S-gos.

JAV ambasadorius Sov. S-gai 
Malcolm Toon numato atsistaty
dinti šią vasarą. liki šiol į šį 
postą buvo skiriami prityrę kar
jeros diplomatai, bet dabar W. 
Averell Harrimann stengiasi 
prezidentą įtikinti paskirti am
basadorium International Bu
siness Machine korporacijos 
pirm-ką Thomas J. VVatson.

Illinois lietuvių respublikonų atžymėjimų bankete kaip iškiliausias metų lietuvis atžymėtas 
Simas Kudirka. Dalis garbės stalo. Iš k. Lietuvos gen. konsulė Juzė Daužvardienė, 
Simas Kudirka, Illinois lietuvių respublikonų pirmininkas Anatolijus Milūnas, buvusio 
kongresmano Hanrahan žmona. (Jis daug dirbo Simo Kudirkos laisvinimo akcijoje). 
Nuotr. V. Noreikos

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

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, !!.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’vvay 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.

CHICAGOJ PAGERBTAS S. KUDIRKA
Illinois lietuvių respublikonų 

metinis banketas balandžio 28 
Lietuvių Tautiniuose Namuose 
buvo iškilus ir įspūdingas.

Prieš banketą sušauktoj spau
dos konferencijoj lygos pirm. 
Anatolijus Milūnas pristatė 
amerikiečių ir lietuvių spaudos 
atstovam vakaro svečią Simą Ku
dirką, trumpai apibūdindamas jo 
gyvenimo momentus. Simas Ku
dirka kalbėjo angliškai. Jis išreiš
kė padėką visiem, kurie dirbo jo 
laisvinimo akcijoj. Atkreipė žur
nalistų dėmesį į faktą, jog So
vietų Sąjunga tebėra grasinan
tis siaubas ir kad visi amerikie
čiai patriotai turi jungtis į kovą 
ne tik dėl paskirų asmenų, bet ir 
dėl eilės pavergtų kraštų.

NBC televizijos korespon
dentė savo pasikalbėjime su Si
mu Kudirka lietė daugiau Simo 
Kudirkos pažintį kalėjime su iš
vakarėse atvykusiu į Ameriką 
vienu iš penkių sovietų disiden

tų — Mark Dimšic. Abu jie 
kalėjime dirbo šalia vienas kito. 
Būdami laisvi, sutarė susitikti.

Simas Kudirka išreiškė nusi
vylimą, jog išleistų penkių disi
dentų tarpe nebuvo nė vieno 
lietuvio, kaip Viktoro Petkaus, 
Balio Gajausko ir kitų. Vėliau 
vakare šis pasikalbėjimas buvo 
perduotas per NBC televizijos 
stotį.

Banketui vadovavo rengimo 
komiteto pirm. Pranas Jurkus.

Meninėj daly solistė Vanda 
Stankienė, palydint Ąžuolui 
Stelmokui, atliko eilę pramogi
nių dainų, kurių dalį skyrė Si
mui Kudirkai. Pasirodo, jog jis, 
būdamas sovietų laive, dažnai 
klausėsi jos dainų, užrekorduotų 
juostelėj. Solistė V. Stankienė 
vakaro dalyvių buvo šiltai priim
ta, o lietuvių respublikonų ap
dovanota gėlėmis.

Oficialioj daly Simui Kudirkai

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta iš 1 psl.)

— Išleistas “Tarybinės Encik
lopedijos” lietuvių kalba IV to
mas. Skelbiama, kad išspausdin
ta 75,000 egzempliorių, apimtis 
640 psl. IŠ spaudos žinome, kad 
enciklopedijai ruošti sutelkta 
labai daug redaktorių ir įvairių 
sričių specialistų. Ir vis dėlto 
tomo išleidimas užtrunka apie 
10 metų. Atrodo, kad tokia dau
gybė cenzorių tik darbą trukdo. 
Beveik viskas verčiama iš rusiš
kosios enciklopedijos, Lietuvą 
liečiančių žinių tuose tomuose 
labai maža. Kiek geresnė tuo at
žvilgiu yra seniau išleista trijų 
tomų “Mažoji lietuviškoji tarybi
nė enciklopedija”. Ketvirtasis 
tomas užbaigia G raidę, pradeda 
J raidę. Taigi dar labai toli pa
baiga.

— Spaudoje prisiminta jau 
mirusio poeto Klemenso Dul- 
kės-Baltučio (1909-1943) 70 
metų gimimo sukaktis. Kl. Dul
kė yra išleidęs kelis poezijos 
rinkinius: “Po tėviškės klonius”, 
“Upokšniai šnera”, poemą-pasa- 
ką “Devyni raiteliai”, rinkinį 
vaikams “Paukšteliai čiulba”, 
antologiją “Septyni”. Visi rinki
niai išleisti nepriklausomoje 
Lietuvoje.

— Balandžio 27 “Tėviškės” 
draugija svarstė planus, kaip 
efektingiau pasiekti laisvajame 
pasaulyje gyvenančius lietuvius. 
Posėdis, matyt, buvo svarbus, 
kad jame dalyvavo, be pirminin
ko P. Petronio, kom. partijos 
centro komiteto atstovas J. Ani- 
čas, užsienio reikalų “minist
ras” V. Zenkevičius, užsienio 
turizmo viršininkas A. Petraitis, 
“taikos” komiteto pirmininkas J. 
Paleckis, Vilniaus universiteto 
prorektorius J. Grigonis ir kt. 
“Tėviškės” draugijai labai rūpi 
lietuviai išeiviai ir jų veikla. 
Užsienio lietuvių informacijai 
leidžiamas savaitinukas Gimta

sis Kraštas, bet jis taip nevyku
siai redaguojamas, kad melas ir 
įgrisęs gyrimasis sovietiniais lai
mėjimais užsienyje pasiekia 
priešingų rezultatų, o ne tokių, 
kokių redaktoriai norėtų.

— Kas, nuvykę į Lietuvą, davė 
pasikalbėjimus Gimtajam Kraš
tui, dabar tuos pasikalbėjimus 
ras pakartotus naujai išleistoje 
propagandinėje knygoje: “Ta 
pati ir visai kita. Susitikimai su 
Tarybų Lietuva”. Ją paruošė 
V. Baltrėnas. Knygoje sudėta 70 
pasikalbėjimų kartu su nuotrau
komis. Tarp žymesnių žmonių 
rasime A. Salio, W.R. 
Schmalstiego, aktoriaus S. Pil
kos, AJ. Greimo, arch. A. Kul- 
pos, V. Rasčiausko ir kitų pasi
kalbėjimus. Tie pasikalbėjimai 
taip nudailinti, jog atrodo, kad 
lankytojai tik žavėjosi susovie- 
tintos ir pavergtos Lietuvos gy
venimu, o aiškių trūkumų ir 
okupacijos negerovių visai ne
matė, lyg jų nė nebūtų.

— Gegužės mėnesį Sovietijo- 
je švenčiama ir spaudos diena. 
Tos dienos proga specialiame 
posėdyje plačiau buvo pakal
bėta ir apie lietuvišką knygą.

Pokalbyje dalyvavo rašytojas 
Vladas Dautartas (iš Bibliotekų 
Darbo redakcijos), Bronius 
Kuzmickas (iš Literatūros ir Me
no redakcijos), Algimantas Lu
košiūnas (Lietuvos respubliki
nės bibliotekos dir. pavaduoto
jas), Juozas Nekrošius (leidyklų, 
poligrafijos ir knygų prekybos 
viršininkas), Levas Vladimiro- 
vas (Vilniaus universiteto istori
jos fakulteto mokslinės informa
cijos katedros vedėjas) ir 
Aleksandras Žirgulys (vertėjas 
ir buv. daugelio knygų redakto
rius). Pokalbis sukosi apie teori
nius ir praktinius dalykus. Paaiš
kėjo, kad poligrafijos įmonės ga
mina labai daug knygų broko 
(niekalų), net enciklopedijai 
trūksta kai kurių lankų.

Pr. N.

buvo įteiktas atžymėjimas kaip 
iškiliausiam 1978 metų lietuviui, 
įvertinant jo pasišventimą tę
siant kovą už pavergtus brolius 
ir seseris ir kalbant jų vardu.

Simas Kudirka dėkojo už atžy- 
mėjimą ir kvietė visus į darbą. 
Jis iškėlė buvusio kongresmano 
Hanrahano nuopelnus jo laisvi
nimo akcijoj.

Algis Regis gražiai pristatė 
buvusį kongresmaną Robert P. 
Hanrahan, įvertindamas jo pa
stangas ne tik laisvinant Simą 
Kudirką, bet ir bendrai pade
dant lietuviam. Hanrahanui į- 
teiktas specialus “Spirit ofFree- 
dom” atžymėjimas. Poniai Han
rahan įteikta gėlių. Abu gėrėjo
si lietuvių nuoširdumu ir žadė
jo tolimesnę talką ir bendradar
biavimą.

Lietuvos generalinė konsulė 
Juzė Daužvardienė sveikino Si
mą Kudirką kaip dekados vyrą, 
tapusį laisvės simboliu, ir lin

kėjo jam rodyti kelią į vienin
gą, ryžtingą veiklą, kovojant už 
Lietuvos laisvės atstatymą. Tei
giamai vertino lietuvių respubli
konų veiklą, dirbant pasirinktos 
partijos rėmuose, tačiau nepa
mirštant savo kilmės krašto.

Bankete dalyvavęs naujai iš
ėjusios knygos apie Simą Kudir
ką “Laisvės sonatos” autorius 
Anatolijus Kairys tarė žodį ir po 
knygos kopiją įteikė J. Dauž- 
vardienei, Simui Kudirkai ir Ro
bert P. Hanrahanui.

Po oficialios dalies prasidėjo 
šokiai, grojant Markausko or
kestrui.

Banketo rengimo komitetas, 
vadovaujant Pranui Jurkui ir po
niom Irenai Regienei ir Regi
nai Andrijauskienei, talkinant 
visiem valdybos nariam, atliko 
savo darbą pasigėrėtinai.

ILRL

Iš Lietuvos
K.B. Kronikos
(atkelta iš 1 psl.

mo priklausys Bažnyčios ateitis 
Tarybų Sąjungoje ir mūsų Tėvy
nėje. Mes tikimės būti suprasti 
ir sulaukti pagalbos šiuo sunkiu 
metu.

Lietuvos bažnytinė provincija 
yra katalikybės avanpostas tota
linio ateizmo užvaldytoje Tary
bų Sąjungoje. Vykstančioje žūt
būtinėje kovoje mums reikia 
greitos ir efektyvios pagalbos, 

kad nebūtume visiškai morališ
kai ir fiziškai sunaikinti. Todėl 
laikome būtinu reikalu supažin
dinti su dabartine Lietuvos ka
talikų būkle Apaštalų Sostą ir sa
vo brolius — pasaulio tikinčiuo
sius.

-o-
Raudonajai armijai okupavus 

Lietuvą, prasidėjo fizinis ir mo
ralinis lietuvių tautos naikini
mas. Nukentėjo apie vienas treč
dalis lietuvių tautos žmonių. 
Vieni buvo ištremti, kiti įkalinti, 
nužudyti ir pan. Toks teroras bu
vo iki pat Stalino viešpatavimo 
pabaigos.

(Bus daugiau)

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

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227,821-6440. 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.

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj
ANGELĖ E. KĄRNIENĖ , 
Brokėr-Rėa|t*oril H ■ 
3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Bėačh, Fla. 33706
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 34Š-2738

Rezidėncijos-Motel ia i-Sklypa i 
Apartmentai-Kondominiumai 
Nuomavimas — Notary Public REALTOR

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

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

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

KVECAS
JONAS 

1933 + l 97 6

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

Pristatomi į visas kapines new york, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. įSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolino 
MEM0RIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
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Lituanistikos Instituto 
suvažiavimo proga

Gegužės 25-28 dienomis Kul
tūros Židinyje įvyksta Litua
nistikos Instituto VH-tas suva
žiavimas. Tai ne eilinis suvažia
vimas. Jis skiriamas Vilniaus 
universiteto 400 metų sukakčiai 
paminėti. Ir pats Institutas yra 
ne eilinė organizacija, bet labai 
svarbi institucija. Ji puoselėja 
tuos mokslus* kurie tiesiogiai 
liečia lietuvių tautą. Jeigu mes 
tokią įstaigą būtume turėję prieš 
kelis šimtus metų, šiandien visai 
kitokia būtų Lietuva, daug di
desnė jos literatūra, daug gra
žesnė kalba, daug didesni isto
rijos mokslai. Ir ji pati būtų daug 
didesnė.

Tokia buvo mūsų dalia istori
joje — Lietuvos šviesuomenė 
sulenkėjo, grynai tautiniai na
cionaliniai Lietuvos interesai 
buvo nustumti į šalį. Lietuvybė 
išliko tik šiaudinėje pastogėje. 
Kaimas kalbėjo, dainavo lietu
viškai, kūrė pasakas, legendas, 
drožinėjo savo rūpintojėlius, 
audė drobės raštus. Jie gyveno 
uždarą gyvenimą ir čiulbėjo 
kaip paukščiai. Nebuvo jokių 
sąlygų ir kalbą auginti, tobulinti.

Tokie prancūzai maždaug 
prieš 300 metų įsikūrė akade
miją, kurios tikslas buvo augin
ti ir puoselėti-, prižiūrėti prancū
zų kalbą. Ta akademija ir dabar 
tebeveikia ir yra pati garbin
giausia prancūzų institucija. Į ją 
narius pakviečia. Ir tai yra di
džiausias pagerbimas ir išaukšti
nimas. Ta prancūzų akademija 
prižiūrėjo kalbą ir ją padarė 
grakščią, lengvą, pagaulią. Šian
dien kiekvienas prancūzas kalba 
ir rašo gražia prancūzų kalba.

Prisiminkime savo raštiją, sa
vo “Bromas atvertas ing vieč- 
nasty”. Kokiu sunkiu keliu ėjo 
kalba. Tik 19 amžiaus gale kal
bininkas Jonas Jablonskis, mūsų 
rašomosios kalbos tėvas, ėmė ją 
kaip sodininkas karpyti ir tvar
kyti. Tik 1909 metais Seinuo
se įvyko pirmasis lietuvių kalbi

ninkų suvažiavimas, užtrukęs 
bent kelias savaites, nes turėjo 
labai daug darbo. Tada iš kal
bos išmetė “čerčikus”, “zapal- 
kas” ir įvedė degtukus.

Kalba reikalinga nuolatinės 
priežiūros, nes ji yra lyg gyvas 
organizmas, — auga, keičiasi, 
prisitaiko prie gyvenimo. Kas 
metai atsiranda naujų išradimų, 
naujų sąvokų, ir jom nusakyti 
reikia naujų žodžių.

Kalba tobulinama ir okupuoto
je Lietuvoje. Daugelis ten lei
džiamų laikraščių yra gana gera 
kalba parašyti, apšvarintos kny
gos, sutvarkyta ir išlyginta ra
šyba. Bet ten yra kitas pavo
jus — į kalbą brukami rusiciz- 
mai, žargoniniai vertimai iš rusų 
kalbos. Jie įpilietinami. Taip 
lietuvių kalba žalojama.

Tad šio Lituanistikos Institu
to uždavinys ir lieka — prižiū
rėti ir puoselėti lietuvių kalbą, 
kad ji augtų ir skleistųsi graži, 
gryna, lietuviška.

Pažiūrėkime į Lietuvos isto
riją. Kas ją rašė? Svetimieji. 
Kokia kalba? Tik ne lietuvių. 
Rašė gudiškai, lenkiškai, loty
niškai, rusiškai. Rašė taip, kaip 
jiem atrodė, dažnai nuskriausda- 
mi lietuvius. Pirmas lietuvis 
istorikas buvo Simanas Daukan
tas, kuris atskleidė lietuviškos 
praeities grožybes ir pasakė: 
lietuvi, čia tavo žemė. Istorija 
dar ilgai skurdo, suklestėjo tik 
nepriklausomybės metais.

Lietuvos istorija pavergtoje 
Lietuvoje yra labiausiai klastoja
mas mokslas. Ji perrašoma pef 
naują, taip kaip diktuoja okupan
tas. Tad šio Lituanistikos Insti
tuto uždaviniai ir lieka tas klai
das ištiesinti, burti ir organizuo
ti medžiagą objektyviai Lietu
vos istorijai, skatinti jos rašymą, 
leisti istorinius veikalus.

Skurdo ir literatūros istorijos 
mokslas, tautodailės, tautosakos 
tyrinėjimai. Jie išsivystė tik ne-

(nukelta į 4 psl.)

Popiežius Jonas Paulius II 
birželio 3 vyksta į Krokuvą, 
Lenkijoj. Ten iškilmingai bus 
paminėtas 900 metų jubiliejus 
nuo šventojo Krokuvos vyskupo 
kankinio Stanislovo mirties. Da
bar jis yra Krokuvos vyskupijos 
ir visos Lenkijos globėjas.

Šv. Stanislovo kultas plačiai 
sklido Lenkijoj, ypač Krokuvoj, 
kur didžioji jo relikvijų dalis 
yra laikoma Šv. Stanislovo ka
tedroj. Jo biografiją, praėjus 400 
metų po jo mirties, parašė istori
kas Jonas Dlugošas, šv. Kazimie
ro auklėtojas. Tai medžiaga, su
rankiota ankstesniųjų rašytojų 
iš žodinių padavimų bei legen
dų. Stanislovas gimė 1030.VII.26 
Szczepanowe ir todėl vadinosi 
Ščepanovskiu. Kilęs iš bajorų gi
minės. Išmokslintas katedros 
mokyklose Gniezne. Vėliau tapo 
kanauninku ir pamokslininku 
Krokuvoj. Pop. Aleksandras II 
1072 jį paskyrė Krokuvos vys
kupu. Buvo uolus sielų apaš
talavime, nenuilstantis pa
mokslininkas, griežtai laikėsi 
tvarkos . . . Vyskupo rūmai visa-

Vilniaus universiteto Smuglevičiaus vardo salė. Pranciškus 
Smuglevičius buvo dailininkas, Vilniaus universiteto profe
sorius, profesoriavęs nuo 1798 iki savo mirties — 1807. 
Jis įsteigė tapybos katedrą ir išaugino keletą žymių dai
lininkų. Buvo gimęs Varšuvoje 1745, save laikė žemaičiu.

POPIEŽIUS VYKSTA Į LENKIJĄ

BENVENUTAS 
RAMANAUSKAS, OFM

da buvo pilni beturčių ir varg
šų. Jis reguliariai dalindavo jiem 
dovanas.

Šv. Stanislovo šventės gegu
žės 7 senojo brevioriaus noktur- 
no skaitymuose pažymėta:

“Stanislovas gimė Krokuvoj, 
didikų šeimoj. Jo tėvai per 30 
metų maldavo Dievą malonės, 
kad galėtų susilaukti šeimos. 
Berniukas jau nuo pat mažens 
rodė šventumo polėkius. Sulau
kęs studento amžiaus, uoliai 
mokėsi bažnytinės teisės bei 
teologijos. Kai mirė tėvai, Sta
nislovas išdalino vargšam visus 
paveldėtus turtus, nes galvojo 
stoti į vienuolyną. Tačiau kito
kia buvo Dievo valia: vyskupas 
Lampertas jį paskyrė Krokuvos 
kanauninku ir pamokslininku. 
Gi jam mirus, nors ir labai neno

rėdamas, perėmė vyskupijos 
valdymą. Vyskupaudamas pasi
žymėjo apaštalavimo ir vargšų 
globėjo dorybėmis.

“Kai Boleslovas tapo Lenkijos 
karalium, vyskupas jį perspėjo 
dėl jo nedorumo. Neklausant jį 
ekskomunikavo ir išmetė iš baž
nytinės bendruomenės. Dėl šios 
priežasties karalius labai įniršo 
ir pasiuntė kareivius, kad jį nu
žudytų. Tačiau nematoma Die
vo galia juos sulaikė nuo žmog
žudystės. Tada pats karalius 
nužudė vyskupą beaukojantį 
mišias. Po tokios kankinio mir
ties Stanislovas buvo Dievo ap
dovanotas dažnais stebuklais, 
kad pasirodytų Dievo tarno 
šventumas. Dėl to popiežius In
ocentas IV Asyžiaus Šv. Pranciš
kaus bazilikoj 1253 rugpiūčio 17 
jį paskelbė šventuoju.”

Karalius Boleslovas II, vadi
namas Narsiuoju, pasižymėjo 
avantiūristiniais karo žygiais. 
Dėl savo godumo ir politinio 
neteisingumo suėjo į konfliktą 
su vyskupu Stanislovu ir 1079 
jį nužudė savo ranka prie alto
riaus. Karalius įtarinėjo vyskupą 
kaip sąmokslininką ir išdaviką.

Po tokio įvykio karalius visiš
kai prarado pasitikėjimą Lenki
joj ir pabėgo į Vengriją pas 
gimines. Ten gyvenimą praleido 
kaip atgailotojas benediktinų 
vienuolyne, Osiake. XI-ojo am
žiaus lenkų benediktinų “Mar- 
tyrologium” — šventųjų gyveni
mo knygoj minimas kaip “bea- 
tus Boleslaus, rex penitens” — 
palaimintas Boleslovas, karalius 
atgailotojas.

Karaliaus 8 metų atgaila

Legenda pasakoja, kad vieną 
audringą rudens dieną 1084 prie 
benediktinų vienuolyno Osiake, 
Vengrijoj, prisiartino atgailos 
drabužiais apsirengęs labai su
vargęs keleivis. Žodžiu; neprasi
tardamas, ženklais parodė, kad 
nori įstoti į vienuolyną. Vienuo
lyno viršininkas paskyrė jį 
vienuolyno tarnautoju. Aštuone
rius metus nebylys sąžiningai 
tarnavo benediktinam. Pajutęs, 
kad jau artinasi gyvenimo galas, 
jis, visus nustebindamas, prabi
lo: “Aš esu Lenkijos karalius Bo
leslovas II. Būdamas valdovu, 
padariau daug žiaurumų. Tarp 
kitų 1079 nužudžiau prie alto
riaus šventą vyrą, Krokuvos vys
kupą Stanislovą, kuris drįso pa
peikti mano nedorybes. Grįžda
mas iš Romos, aš užėjau čia 
kaip atgailotojas ir pragyvenau 8 
metus kaip nevertas vienuolyno 

tarnas”. Netrukus karalius Bo
leslovas mirė.

-o-
Tuo tarpu garsėjo stebuklais 

ir sklido legendomis nužudyto 
vyskupo kultas Gudijoj ir Ukrai
noj. Stanislovas tapo visos Len
kijos globėju. 1088 Stanislovo 
kūną jo įpėdinis vysk. Lamber- 
tas III perkėlė į Krokuvos kate
drą, kuri buvo pavadinta šv. 
Stanislovo vardu

Jo kultas per Lenkiją pasiekė 
ir Lietuvą. Kai kurie miestai 
turėjo jį savo herbe. Jo garbei 
yra pašvęsta pirmoji Lietuvos 
bažnyčia — Vilniaus katedra.

National Catholic Register 
1978.XL18 rašė:

Pakartotinai prisimindamas, 
kad savo kilme jis nėra italas, 
popiežius Jonas Paulius II lap
kričio 5 malūnsparniu keliavo į 
Asyžių (95 mylios į šiaurę nuo 
Romos) ir automobiliu kryžmais 
Romą pagerbti Italijos globėjų 
— šv. Pranciškaus Asyžiečio ir 
šv. Kotrynos Šiemetės.

Miniom Šv. Petro aikštėj vidu
dienį popiežius pasakė, kad 
savo kelione į Asyžių ir prie šv. 
Kotrynos karsto Romos Švč. Ma
rijos Alla Minerva bazilikoj jis 
turi tikslą “įsijungti į išganymo 
istoriją, kuri taip išraiškiai ir taip 
gausiai kalba Italijos istorijoj 
ir šios šalies įvairiose vietovė
se”.

Netrukus iš Vatikano specia
liu italų karišku malūnsparniu 
pop. Jonas Paulius II išskrido į 
Asyžių, kur jo jau laukė 80,000 
minia. Kelionė truko apie vieną 
valandą.

Ten popiežius asistavo mi- 
šiom, koncelebruojamom kardi
nolo Oddi iš Romos, Asyžiaus 
vysk. D. Tomassini ir kohvėn? 
tualų pranciškonų generolo Vi- 
tale Bommarco. Tada popiežius 
iš bazilikos nuėjo melstis prie 
šv. Pranciškaus, Asyžiaus 
pirklio sūnaus, kapo, sūnaus, ku
ris paliko patogų gyvenimą, kad 
gyventų neturte iki savo mirties 
1226.

Po to iš vienuolyno balkono 
popiežius kalbėjo miniai aikštėj 
ir ant aplinkinių stogų, kad jis, 
būdamas ne italas, atvyko į Asy
žių dvasiniam “atgimimui”.

(Bus daugiau)

GRYBĄ U J AM IR UOGAUJAM 
LIETUVOJ IR AMERIKOJ

Dėkingas esu Dievo Apvaiz
dai, kad leido mane “gandrui 
nuskraidinti” dzūkų Dainavos 
šalelėn. Šiam pasauliui atmerk
tas mano akis pirmieji saulės 
spinduliai palietė Dusmenų pa
rapijoj, Bakaloriškių kaime.

Tėviškės kaimas driekėsi ne
toli nuo Švenčiaus ežero krantų. 
Moterys ir merginos iš to ežero 
sėmė vandenį, kibirais nešė na
mo. Gal jom tie vandens naš
čiai nebuvo sunkiausi, nes dai
nuodavo: “Verčiau prieš kalnelį 
vandenėlį nešti, nei įsimylėjus 
viens kitą pamesti...” Apylin
kėse tyvuliavo ir daugiau eže
rų. Dzūkiškai juos vadindavom: 
Juodzikis, Pikciukas, Sarmis, 
Šarmiūcis. Aplink visą ūkininkų 
nekilnojamąją nuosavybę spyg
liuoti ir lapuoti miškai ošė šla
mėjo.

Laukai kalvoti, pakalnėse mo
lienos lopeliai, ant to molio 
dzūkų mėgstami lęšiai derėjo. 
Saulėleidžio pusėj laukai smėlė
ti, bet vėjas tų smėlynų ne
pustydavo — mėlynžiedžiai lu
binai užklodavo. Gera trąša. Žy
dėjimo metu ūkininkai lubinus 
apardavo, kitą vasarą ten rugiai 
bangavo, o trečiąją — grikiai 

sniego baltumėliu žydėjo, bitės 
iš jų mažų žiedelių medaus nek
tarą rinko.

-o-
Kai aš paūgėjau, bėgioti pra

dėjau, su mama į mišką grybauti, 
uogauti ėjau. Uogas, it paukš
teliui, lengva buvo lesinėti, į 
burnelę dėti. Grybą tik mamytės 
parodytą su šaknimis išrauda
vau. Mat, nelengva man būdavo 
jų rasti ir valgomuosius atpažin
ti.

Lietuvos miškuose augo ska
nių grybų. Baravykai buvo visų 
grybų pulkauninkai. Bobausiai 
(mes juos vadindavom šmarš- 
kais) dygo ankstyvą pavasarį 
miško gaisravietėse, smėlėtuose 
pušynuose. Juos reikia ilgiau 
virti, valgyti karštus. Kas prieš 
valgymą tuos grybus šaltu svies
tu pasiskanindavo, apsinuody
davo ... Mano kaime ir parapi
joj būta atsitikimų, kad nuo bob
ausių išmirdavo visa šeima. Kaz
lėkai — labai slidūs. Kelmučiai 
papuvusius kelmus rudeniop 
apspisdavo. Lepšės, panašios į 
baravykus, dažniausiai stypsojo 
beržynuose; kai kas patyčiomis 
sakydavo, kad dzūkai ratų ašis 

tepdavo lepšėmis. Raudonvir- 
šiai pjaustomi pajuoduoja. Rud
mėses piemenaudami, ant rykš
tės pasivėrę kepdavom laužo ug
ny; būdavo skanios . . . Ūmėdės 
būdavo pasipuošusios geltona, 
žalia, raudona ir kitomis spal
vomis. Voveruškos — gelto
nos, it auksinės taurelės; neki
bo prie jų kirmėlaitės — nekir
mijo, gal dėl to mėgdavo jas val
gyti žydai. Žaliukės tiltais aug
davo pušynuose; itin skanios 
raugintos su grietine. Visi neval
gomi grybai, išskyrus musmi
rės, būdavo šungrybiais vadina
mi, nors joks šuo žalių grybų 
neėda.

-o-
Ir paaugęs, savo amžiaus de

šimtmetį peršokęs, mėgdavau 
uogauti ir riešutauti. Grybauti 
tebemėgstu tik su šakute prie 
stalo . . . Mat, su kaimynu vienas 
grybavimas man baigėsi liūd
nai . . . Nusibodo paskui tą vy
rą, grybų nerandant, goglinėti. 
Įsigeidžiau eiti namo vienas. 
Kryžkelėj pasukau ne tuo keliu. 
Nuciuksėjau į svetimą kaimą. 
Jaunuolis palydėjo mane per 
mišką iki mano kaimo laukų 
kelio. Namie atsiradau saulei 
nusileidus, šviesai pritemus . . . 
Namiškiai buvo didžiai susirū
pinę, o jauni kaimynai jau ruošė
si ant žirgų šokti, risčia joti, 
Kleinotų Petriuko ieškoti.

Lietuvos giriose sirpdavo sal
džios, skaniai kvepiančios žem
uogės (jų prisirinkęs, net klebo
ną vaišindavau), avietės ir mėly
nės. Pastarosios ir dažų turėjo: 

pirštai, rankos nuo rinkimo, o lū
pos, dantys ir liežuvis nuo val
gymo pamėlynuodavo . . . Sykį 
keli vaikai nuėjom į mišką mėly- 
niauti. Uogų radom tik paragauti 
ir mažiausios mergaitės veide
liui bei rankom “padailinti” . . . 
Raistuose augdavo uogos pana
šios į mėlynes, neteisingai “gir
tuoklėmis” vadinamos. Mat, su 
jų uogienojais augdavo aštraus 
kvapo gailių krūmeliai — tie gai
liai savo kvapu žmones apsvai
gindavo. Sykį ir aš nuo jų buvau 
“girtas”.

-o-
Amerikoj mėlynės auga dide

liais krūmais ūkininkų daržuose. 
Todėl čia uogaujant nereikia pa
silenkus kuprinėti; stovėdamas, 
šakas pasilenkdamas, dideles 
uogas į saują brauki, kibirėlin 
beri. Mum chicagiečiam nėra 
labai toli sodų ir daržų Michi- 
gano valstija. Netingūs atosto
gautojai, nepavargę poilsiauto
jai į sodus važiuoja vyšniauti, 
obuoliauti, į daržus braškių, mė
lynių pasirinkti. Rūpestingos, 
darbščios mamos savąsias šei
mas maitina šviežiomis ir šaldy
tomis uogomis be chemikalų; 
sveika ir skanu.

Ir mūsų šeimininkė sugeba 
uogienes virti, daržoves konser
vuoti. Todėl ir mes, jėzuitai, 
kartais net viršininko kun. J. Bo- 
revičiaus vadovaujami, pasi
kvietę talkininkų, važiuojam uo
gų prisirinkti, vaisių prisiraš- 
kyti.

-o-

Prieš keletą metų arti Waterv- 
liet miestelio užtikau parduotą 
sunaikinimui vyšnių sodą. Ūki
ninko sodyba jau buvo nugriau
ta. Vyšnių šakos linko, raudona
vo, niekas jomis nesidomėjo, ne
rinko. Dvi vasaras rinkom to so
do vyšnias, nesužinoję, kam už 
jas atsilyginti. Trečią vasarą to 
sodo vietoj buvo iškastas smėlis, 
liko didelės duobės.

Toj apylinkėj radau ir didelį 
daržą mėlynių. Pirmą kartą ten 
pasitiko mane kokių aštuonerių 
metų berniukas. Nors mėlynės 
tik už bloko nuo namų, bet į 
daržą jis norėjo mane palydėti 
ne pėsčias, o važiuodamas sa
vuoju automobiliuku; bet nega
lėjo rasti rakto . . .

Vėliau, sveriant uogas, ma
čiau, kad jų namų vidaus tvar
ka mišrainės sistemos: visi bal
dai ir grindys viskuo apdėti. 
Darže paklausiau tą berniuką, 
kokios tautybės jo tėvai. Atsakė: 
tėvas vokietis, mama “lugan” . . .

Mėlynių krūmų eilės per arti 
pasodintos viena prie kitos. To
dėl šakos suaugusios, suriz
gusios, tarpai pavirtę urvais. Ke
turpėsčia įlindęs, šakas pasi- 
skyręs, uogauji kaip į vandenį 
iki kaklo įbridęs . . . Gal dėl to 
uogos tam darže vėliau prinoks
ta, ilgiau nenurenkamos.

Nusivežiau sykį į tą daržą ir 
talkininkių, kuriom dėl amžiaus 
krūvio ir kūno apimties sunkoka 
buvo tais tuneliukais landyti. Iš
tiko jas ir kita nesėkmė. Ganėsi 
to ūkininko sodyboj baltų vištų 
pulkelis. Mano uogautojos pa

norėjo nusipirkti šviežiausių 
kiaušinių. Bet ūkininkė kiauši
nių pardavimui neturėjo; ten 
buvo ne vištos, o gaidžiai. . .

-o-
1975 dėl kelionės į Romą ir 

dėl akies operacijos tik vieną 
kartą su kun. A. Tamošaičiu rug
sėjo pradžioj į tą daržą mėly- 
niauti nudūmiau. Mėlynių dar 
radom apsčiai ir po vienos kitos 
valandos priuogavom beveik po 
20 svarų. Pradėjom justi reikalą 
pailsėti, o iš po krūtinių — 
“kvietimą” užkąsti, idant dar su 
didesne sparta į mūsų kibirėlius 
byrėtų mėlynės.

Prie automobilio mudviem 
besistiprinant, atvažiavo sens
telėjusi moteris. Išlipusi viena 
ranka laikė lazdą, kita nejudėjo, 
atrodė paraližuota. Uogauti ji 
negalėjo, norėjo nusipirkti pri
rinktų uogų. Bet čia pat užpuo
lė ją kamanė bitė: zy zy zy - 
suko aplink jos galvą. Kažką sal
dų toji bitė senutės veide paste
bėjo . . . Skubėjo senelė nuo 
persekiotojospasislėpti automo
bily, bet bitė zvimt — greičiau 
“slėptuvėn” pateko. Kai senutė 
vėl iš mašinos išlipo, bitė dingo. 
Moteris nuvažiavo uogų pirkti, o 
mes pasinėrėm į uogienojus.

Vos tik pradėjom uogas brau
kyti, ne bitė, o lėktuvas mus 
užpuolė . . . Žir žir žir — be
veik krūmus paliesdamas pra
skrenda, apsisuka ir vėl virš mū
sų galvų tratėdamas lekia. Tuo
jau pastebėjom, kad tas lėktuvas

(nukelta [ 4 psl.)
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GRAŽIOJ MOKYKLOJ IR PAS SUKAKTUVININKĄ 
KelionĖ į Californiją (8)

Iš anksto buvau įspėtas, kad 
turėsiu aplankyti lietuvišką mo
kyklą. Poetas Bernardas Braz
džionis rašė ir net klases bei va
landas nurodė. Sutikau, nes no
rėjau pamatyti, kaip jų mokykla 
veikia. Tada galėsiu palyginti su 
New Yorko Maironio lituanis
tine mokykla.

Mano globėjai Polikaičiai yra 
tos lietuviškos mokyklos entu
ziastai. Jie patys mokytojauja, 
mokytojauja ir jų atžalynas. Tą 
dieną Antanas Polikaitis ėjo ve
dėjo pareigas, nes pats vedėjas 
buvo išvykęs.

Mokyklos patalpos
Jų mokykla turi savas lietu

viškas patalpas. Koks tai didelis 
patogumas ir kokia pedagoginė 
prasmė! Vaikas iš karto įauga į 
lietuviškas patalpas, sales, baž
nyčią. Jis jose randa daug ko 
lietuviško, ko nėra kitose mo
kyklose, kurios naudojasi nelie
tuvių mokyklos patalpomis.

Šios mokyklos sumanytojas ir 
statytojas yra prel. Jonas Kučin
gis. Jam reikia atiduoti tikrai di
delę pagarbą, kad jis tokią mo
kyklą pastatė.

Pats statinys yra vienaaukštis, 
L raidės formos. Šone eina 
koridorius, iš kurio durys į kla
ses. Vidury yra kiemas. Moki
niam labai patogu kiekvienos 
pertraukos metu išbėgti į kiemą 
ir čia palakstyti, pažaisti. Ir pats 
kiemas yra beveik uždaras. Jį 
dengia salės pastatas. Įvažia
vimas tik pro bažnyčios šoųą.

Rodos, tai yra smulkmena, 
bet tokioje Maironio lituanisti
nėje mokykloje tokio liuksuso 
nėra. Yra penkios pamokos ir tik 
viena pertrauka, po trijų pamokų 
vaikai suvedami į salę pavalgyti.

Iškeliamos vėliavos
Buvau nustebintas, kad čia 

dienos darbas pradedamas kaip 

Lituanistika Instituto
suvažiavimo proga

(atkelta iš 3 psl.)

priklausomos Lietuvos laikais. 
Auga ir dabar. Ir čia Lituanisti
kos Institutui atsiskleidžia dar
bų darbai. Kiek dar nesurinktos 
literatūros istorijos medžiagos, 
kuri yra šiame krašte ir kuri 
greitai išnyks. Kiek dar yra tau
tosakos lobių, tautodailės. Ir čia 
Lituanistikos Institutas turi la
bai daug darbo.

Kadaise Daukša 1599 metais 
savo “Postilės” įžangoje pirmą 
kartą Lietuvos istorijoje iškėlė 
lietuvių kalbos svarbą ir teigė, 
kad ne žemės turtais, pilimis 
išsiskirsime iš kitų, o tik savo 
kalba.

Ir dabar parafrazuojant galima 
pasakyti, kad ne savo turtais, 
gražiais namais, mašinomis mes 
išliksime ir išsiskirsime iš ki
tų, o tik visa lituanistika, kiek ji 
mus apims ir kiek mes patys jai 
pasišvęsime.

Neturėjome praeityje panašių 
institucijų, neišmokome bran
ginti, kas sava. Tad stenkimės 
bent dabar įsisąmoninti Institu
to reikšmę ir įsijunkime į jo 
rėmimą.

Praeitame amžiuje ir dar 
prieš karą, kai Lenkija buvo pa
dalinta, jos šviesuomenė labai 
uoliai rėmė visas tautines apraiš
kas. Buvo draugija, kuri rūpino
si leisti istorinius dokumentus. 
Kita draugija samdė dailininkus, 
kad jie kurtų lenkų istorijos pa
veikslus. Tokioje Krokuvoje 
buvo dailės draugija, kuri turėjo 
10,000 narių. Joje tik labai ne
daug buvo dailininkų, o visi kiti 
buvo dailės rėmėjai. Kai draugi
ja rengė parodas, tai iš nario 
mokesčio nupirkdavo visus pa
veikslus ir juos išdalindavo svar
biom institucijom.

Panašiai galėtų ir Institutas 
suorganizuoti rėmėjų tinklą, ku
ris sudėtų pinigų, kad Institu
to veikla būtų gyva ir įspūdinga.

-o-
Instituto suvažiavimas skiria

mas Vilniaus universiteto 400 
metų sukakčiai paminėti. Apie 
šio universiteto reikšmę mūsų

kokioje stovykloje. Pirmiausia 
su tam tikrom ceremonijom pa
keliamos vėliavos, sugiedami 
himnai. Mokyklos kapelionas 
kun. A. Olšauskas sukalba mal
dą. Mokyklos vedėjas praneša 
svarbiausius potvarkius.

Mokiniai įpratinami prie tam 
tikro oficialumo, ugdoma pagar
ba vėliavom ir himnam. Tokia 
Maironio mokykla jau to padary
ti negali. Neturime savo patalpų, 
neleidžia ir klimatinės sąlygos. 
Californija juk saulėtas kraštas, 
labai retai lyja, neturi nė žiemos. 
Tad lengva mokinius sušaukti į 
aikštę rytmetinėm ceremonijom.

Didelė mokykla
Nuo seno čia liko tradicijos, 

kad reikia mokytis, kad 8 skyrių 
neužtenka. Mokykla turi 10 
skyrių ir dar pedagogines kla
ses, kur jaunimas rengiasi būti 
mokytojais.

Reikia sveikinti visus, kurie 
prisidėjo prie šios sistemos iš
ugdymo ir dabar ją palaiko. Tai 
turi didelę teigiamą reikšmę 
jaunimui. Jaunimas daugiau iš
moksta lietuvių kalbos, labiau 
pripranta prie lietuviškų tradici
jų, lengviau įsijungia į bendruo
meninį gyvenimą. Užkalbinti 
jaunieji geriau vartoja lietuvių 
kalbą, turi didesnį žodyną ir gra
žiai ištaria.

Tokiam New Yorke nėra taip 
gerai. Turime tik 8 skyrius. 
Nors ir buvo padėta daug pa
stangų išauginti 10 metų mo
kyklą, bet ja nesidomi nei tė
vai, nei vaikai. Bet taip nu- 
skriaudžiame jaunuosius, nesi
stengdami jiem suteikti kiek 
galima daugiau lituanistinių 
žinių.

Klasėse
Teko aplankyti bent kelias 

klases. Poetas Bernardas Braz- 

tautai daug rašėme ir dar ra
šysime. Universitetas lietuvius 
pratino prie mokslo ir parodė 
Lietuvos istoriją, skatino ją ty
rinėti. Per universitetą atėjo pir
mieji tautinio atgimimo žadin
tojai. Universitetas — tai lietu
vių tautos pasididžiavimas.

-o-
Sveikiname Lituanistikos In

stituto VH-tąjį suvažiavimą lais
vame demokratiniame pa
saulyje, kur kiekvienas gali pa
sisakyti laisvai rūpimais klausi
mais. Linkime pačiam suvažia
vimui kuo geriausios sėkmės, 
pačiam Institutui — augti ir stip
rėti.

Kviečiame visus lankyti pa
skaitas, dalyvauti minėjimo 
svarbiausiuose momentuose, 
nes įvykis tikrai didelis, ir jis 
vyksta mūsų Kultūros Židinyje!

GRYBAUJAM IR U O]AUGAM 
LIETUVOJ IR AMERIKOJ

(atkelta iš 3 psl.)

baltą skystį purškė, daržo kenkė
jus nuodijo.

-o-
Lietuvoj, kaip vyresnieji prisi

menam, daržų nei sodų purkšti 
nereikėjo; vaisius ir uogas val

gėm pasigardžiuodami, kirmėly
tės perkąsti nebijodami. Ameri
koj daržų ar sodų nepurk
ši — Uogų ir vaisių neturėsi. 
Vienas amerikietis ūkininkas 
man sakė, kad jie, naikindami 
vabalus kenkėjus, sunaikino ir 
vabalus geradėjus — kenkėjų 
naikintojus. Nors šių mėlynių 
savininkas sakė, kad apipurkštos 
uogos žmonių sveikatai ne
kenksmingos, mes jų daugiau 
nerinkom.

Ten pat mekeno dvi ožkos. 
Norėjom nusipirkti jų pieno. Bet 
viena ožkelė likusi bergždžia; 
iš jos — nei pieno, nei vilnų, 
o sveikatai labai naudingą mel
žiamos ožkos pieną ūkininkas 
geria pats.

džionis nusivedė į savo klasę, 
kur buvo pokalbis apie poetą 
Vytautą Mačernį ir jo kartą. Ap
lankiau vieną jungtinę klasę, kur 
buvo susirinkę vyresnieji. Ten 
vėl kalbėjom apie literatūrą. Dar 
buvojau ir kitoje bendroje kla
sėje, kur buvo sutelkti kiek jau
nesni. Ten kalbėjom apie lie
tuvių kalbą, literatūrą, tautinį 
atgimimą.

Mokytojai
Mokytojai įvairūs. Vyresnieji 

čia — poetas Bernardas Braz
džionis, rašytojas Bronys Raila. 
Viena ponia buvo neseniai atvy
kusi iš Lietuvos. Mokytojauja ir 
jaunimas, pats baigęs šią mokyk
lą. Visi jie turi entuziazmo ir 
meilės jaunimui ir lituanistikai.

Susirinkime
Po pamokų patekau į privatų 

butą, kur vyko moksleivių atei
tininkų susirinkimas. Čia buvo 
pokalbis ne apie literatūrą, o 
apie lietuvišką spaudą, redakci
nį darbą. Jaunuoliai gyvai domė
josi, kaip susiformavo lietuviška 
spauda, kaip ji dabar leidžiama, 
iš kur suteikiamos žinios.

Kartais vyresniam sunku 
prieiti prie jaunuolių, varžosi 
vieni kitų. Čia nebuvo to. Po
kalbiai vyko draugiškai, ir išsi
skyrėme visi labai maloniai. 
Kiekvienas atsisveikino ir pa
dėkojo.

Broniui Railai — 70 metų!
Jau mokykloje išgirdau, kad 

šiandien jų mokytojui, žymiam 
visuomenininkui, šmaikščiam 
rašytojui Broniui Railai sueina 
70 metų. Tokia graži sukaktis!

Po pamokų ir visų susirinki
mų Bernardas Brazdžionis tuoj 
ir išvežė į tą sukaktuvinę sueigą 
ir pagerbimą. Šis žymus poetas 
privačiai mėgsta juokauti, tie
siog žarstyti juokus, linksmus 
dvieilius, ketureilius, kuriuos 
čia pat surimuoja ir su blizge
siu pasako. Kiek tai suteikia juo
ko, išdaigumo!

Bronys Raila gyvena kalno 
šlaite. Namas gerokai pakilęs 
nuo gatvės, o viršum namo te
rasom dar kyla jo sodelis, pil
nas kaktusų. Puikus, majestotiš
kas reginys pro langą į miestą, 
į slėnį.

Čia suvažiavo gražaus sviete
lio pasveikinti sukaktuvininko, 
drauge pasidžiaugti bendra lie
tuviška sueiga. Ponia Railięnė 
turi nuolatinę jaukią šypseną, 
savaime ji visiem bičiuliška ir 
paslaugi ir vaišinga. Šeiminin
kas taip pat turi ramią aris
tokratišką šypseną, moka su vi
sais sugyventi, surasti bendrą 
kalbą ir draugystę. Tad sukaktu
vinį vakarą čia susirinko daug 
puikių jo bičiulių. Bernardas 
Brazdžionis atėjo su humoristi
niais sveikinimais, net su spe
cialiu adresu, linksmom eilėm 
ir linkėjimais.

Pasakyta ir sveikinimo kalbų.

Tik už bloko, antroj pusėj 
kelio, kito ūkininko pomidorai 
buvo beveik pernokę, šienligę 
sukeliančiose (ragweeds) ir kito
kiose piktžolėse paskendę. Jo
kių ligų kėlėjom piktžolėm aš ir 
kun. A. Tamošaitis nesam aler
giški. Todėl capt capt — iš tų 
žolių prisirinkom pomidorų.

Ir Šio ūkininko sodyba mūsų 
lietuviško žvilgsnio nepatraukė, 
pasigėrėjimo nežadino. Nei ta
kelio, nei krūmelio, nei gėlių 
darželio čia neregėjom. Didelio 
namo išorė — be mažiausio pa
puošalo; pakalnėlėj garažas, prie 
jo gremėzdiškas traktorius; ant 
pievelės vandens laistytuvas, 
zigzagais išraitytas; po kiemą 
sargis šunelis zujo uostinėjo. 
Akivaizdus pavyzdėlis, kaip čia 
trūko grožį mylinčios žmogaus 
širdies ir darbščių rankų . . .

Važiuojant namo, mūsų min
tys skrido Lietuvon; kalbėjom 
apie savąsias tėviškės sodybas ir 
kaimus . . .

Br. P. Kl.

Krokuvos choras, koncertavęs Dubline balandžio 13. Chorą savo laiku globojo dabar
tinis popiežius Jonas Paulius II, kai kuvo Krokuvos kardinolas.

L.K.R.Š. reikalų vedėjas Dubline ir kitur
Kun. Kazimieras Pugevičius, 

Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos reikalų vedėjas, Didžiąją 
savaitę praleido Dubline, Airi
joj. Ten jis buvo pakviestas tos 
pačios organizacijos, kuri prieš 
porą metų bandė pasiųsti Fati- 
mos Marijos statulą Lietuvos ti
kintiesiem, tačiau bandymas ne
pavyko. Iš to žygio kilo nemaža 
sėkmingos propagandos spaudoj 
apie tikėjimo persekiojimą 
Lietuvoj.

Ta pati organizacija The 
Centre for Community Concern, 
persispausdino ir išplatino šim
tus kopijų Nijolės Sadūnaitės 
kalbos teisme, rinkdama parašus 
ant atsišaukimo jai išlaisvinti.

Šia proga kun. Pugevičiui 
pavyko užmegzti ryšius su eile 
asmenų, kurie susidomėjo Lie
tuvos tikinčiųjų reikalu. Jų tarpe 
buvo vienas Airijos aukščiausio
jo teismo teisėjas. Vienas gydy
tojas, einąs pareigas sveikatos

Sugiedota Ilgiausių metų. Su
prantama, čia yra muziko Bro
niaus Budriūno žemė. Dalyvavo 
ir jis pats. Tai publika ir su
giedojo jo komponuotą ir visur 
dabar skleidžiamą Ilgiausių 
metų melodiją. Sugiedojo labai 
pakiliai.

-o-
Bronys Raila tai vienintelis 

mūsų literatūroje, kuris daug ra
šo dienos ir laiko klausimais. Jau 
išleido bent kelias knygas, ku
riose analizuoja mūsų laiką, mū
sų tautos likimą. Paliečia net 
kasdienines aktualijas, politiką, 
visuomenę, bet ir tuo metu su
geba išsilaikyti aukštumoje. 
Mėgsta jis literatūrą, apie ją įdo
miai ir mielai kalba bei rašo.

Užkviečiau aplankyti ir Atlan
to pakraštį. Pažadėjo rudenį pa
sikelti į kelionę. Tai bus proga 
pasiklausyti jo paskaitos. O jis 
kalba ir įdomiai ir sugestyviai, 
(p-j-)

(Bus daugiau) 

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT VVILL HAVE ENDLESS MEMORIES

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TOUR MANAGER

COST

DEPAR1 RETURN GROUP 30 G.I.T.

June 26
July 04

July 10
July 19

$1249.00(Super apex fare)
$1199.00 (Super apex fare)

July 24
Aug. 08

Aug. 07
Aug. 24

$1249.00
$1199.00

(Super apex fare)
(Super apex fare)

Aug. 21 Sept. 05 $1249.00 (Super apex fare)

Sept. 06
Sept. 20
Oct. 15

Sept. 15
Sept. 29
Oct. 25

$849.00
$849.00
$779.00

(Group 30 fare)
$899.00
$849.00

CITIES AND NIGHTS
Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3 

Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 
Moscovv 2, Copenhagen 1 
Vilnius 5, Rome 5, Moscovv 3

Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 
Moscovv 2, Copenhagen 1

Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3, 
Copenhagen1

Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1 
Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1 
Vilnius 5, Warsaw 2

TOURS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAYTRIPTO TRAKAI

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

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

Group 30 fare mušt have 30 or more participants

ministerijoj, pažadėjo raginti 
savo kolegas Airijoj, kad jie or
ganizuotai protestuotų prieš 
Lietuvoj praktikuojamą nepri- 
leidimą kunigų net prie mirš
tančių ligonių. Kun. Pugevičius 
taip pat gavo audienciją pas 
Dublino arkivyskupą, kuris pa
rodė susirūpinimą Lietuvos ti
kinčiųjų persekiojimu ir prisimi
nė vyskupus iš Lietuvos, ku
riuos jam teko sutikti antrojo Va
tikano suvažiavimo proga.

Velykų antradienį kun. Pu
gevičius išskrido iš Dublino į 
Muencheną ir aplankė prel. 
Joną Avižą, kuris Vokietijos vys
kupų skirtas rūpintis lietuviška 
sielovada visoj Vokietijoj. Ryto
jaus dieną kun. Pugevičius trau
kiniu išvyko į Bad Woerishofe- 
ną. Ten tris dienas dalyvavo Eu
ropos lietuvių katalikų suvažia
vime. Jį sukvietė Europos lietu
vių katalikų sielovada, kuriai va
dovauja vysk. Antanas Deksnys, 
sekretoriaujant prel. Petrui Ce- 
liešiui. , <•.

Suvažiavimas vyko gražiose 
vietinės parapijos patalpose^ 
Tos parapijos klebonas yra kun. 
Antanas Bunga. Suvažiavime 
dalyvavo 15 kunigų ir 15 pasau
liečių. Buvo atstovaujamos Ang
lija, Prancūzija, Vokietija ir 
Italija.

Suvažiavime, tarp kitų gerai 
paruoštų paskaitų, kun. J. Vaiš
nora, MIC, iš Romos, paaiškinęs 
kanonizacijų procedūrą, pra
nešė, kad kanonizacijų kongre
gacija prie Vatikano yra pareiš
kus, jog ateity pirmenybė bus 
duodama kandidatam į šventuo
sius iš tų kraštų, kur mažiau 
praeity yra buvę kanonizuotų 
šventųjų.

Iš Paryžiaus atvykęs kun. Jo
nas Petrošius savo paskaitoj pa
lietė lietuvių kalbos išeivių tar
pe problematiką. Prancūzijos ir 
taip jau mažoj lietuvių koloni
joj tik 5% šeimose tekalba lietu

viškai. Įvesdamas šalia lietuvių 
kalbos krašto kalbą, klebonas 
jaučiasi prilaikęs daugiau lietu
vių prie lietuviškos bendruome
nės ir kartu laimėjęs naujų ki
tataučių mišriose šeimose lie
tuviškiem reikalam.

Kiti referatai buvo lygiai gy
venimiški, ir diskusijos buvo 
gyvos.

Šio Europos lietuvių katalikų 
suvažiavimo proga aiškiai buvo 
matyti, kad Vakarų Europos lie
tuviai, nežiūrint jų palyginti ne
didelio skaičiaus, gana sėkmin
gai veikia savo kolonijose. Ypa
tingai nuosekliai veikia Vakarų 
Europos lietuvių sielovada, va
dovaujama vysk. Antano Deks- 
nio. Suvažiavusieji šia proga 
kukliai paminėjo vysk. Deksnio 
konsekracijos dešimtmetį.

Neseniai iš Lietuvos atvykęs 
solistas Ričardas Daunoras su
važiavime atliko įspūdingą reli
ginį koncertą, akomponuojant 
Vyteniui Vasyliūnui.

Iš Bad Woęrishofeno kun. Pu
gevičius grįžo penktadienį į 
Muencheną, kur spėjo trumpai 
pasikalbėti su Laisvės Radijo 
darbuotoju Kęstučiu Jokubynu. 
Rytojaus dieną išskrido į Londo
ną, iš ten traukiniu į Notting- 
hamą, kur aplankė kun. Steponą 
Matulį ir pasakė pamokslą sek
madienį susirinkusiem lietu
viam.

Iš Nottinghamo keliauninkas 
išskrido pirmadienį vėl į Airiją. 
Ten dalyvavo airių misionierių 
kongrese. Kongresas, kuris su
traukė dešimtis tūkstančių daly
vių, dvasiškių ir pasauliečių, 
įvyko airių Šiluvoj, Knock kai
mely. Ten trečiadienį mišiose 
dalyvavo 5 tūkstančiai vienuo
lių, koncelebruojant kardinolui 
iš Čilės, dešimčiai vyskupų, ke
turiem šimtam kunigų. Šio pa
saulinio masto kongrese Religi-

(nukelta į 5 psl.)
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LIETUVIŲ FONDO

Chicagoj, Jaunimo Centre, ge
gužės 5 įvyko Lietuvių Fondo 
metinis suvažiavimas. Jį atidarė 
valdybos pirmininkas dr. Ge
diminas Balukas, o invokaciją 
paskaitė tėvas Petras Daugintis, 
SJ.

Prezidiuman buvo išrinkti: 
pirmininkauti — dr. J. Valaitis, 
inž. V. Kutkus (Detroitas), Vacys 
Slotkus (Kolumbija), sekreto
riauti — Milda Lenkauskienė 
(Clevelandas) ir Daina Kojelytė.

Suvažiavimą žodžiu sveikino 
PLB pirm. Vytautas Kamantas ir 
JAV LB krašto valdybos var
du Antanas Gailiušis. Raštu 
sveikino Vak. Vokietijos lietuvių 
vardu tėvas Alfonsas Bernatonis, 
OFM Cap. (jo laišką perskaitė 
Ona Zailskienė), ir Lietuvos 
generalinė konsule Juzė Dauž- 
vardienė.

Pernykščio suvažiavimo pro- 
ti)okolą, labai sklandžiai parašy
tą, perskaitė sekretorė Daina 
Kojelytė.

Buvo sudarytos šios komisi
jos: a) registracijos — K. Barz- 
dukas, K. Girvilas, A. Kareiva, 
P. Žolynas, B. Šliažas ir A. P. 
Bagdonas; b) spaudos — A. 
Juodvalkis (Dirva), Vyt. Kutkus 
(Draugas), A.P. Bagdonas (Dar
bininkas), S. Juškėnas (Nau
jienos) ir J. Kuprys (fotografas); 
c) balsų skaičiavimo — J. Vaz- 
nelis ir J. Kučėnas; d) rezoliu
cijų — A. Šahtaras, M. Lenkaus
kienė ir dr. V. Tauras. *

Apie praeitų metų atliktus 
darbus išsamų pranešimą patei
kė tų metų valdybos pirm. dr. A. 
Razma. Jo pranešimą papildė 
ižd. K. Barzdukas.

Investavimo komisijos pirm. 
P. Kiliaus pranešimą perskaitė 
V. Naudžius.

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. dr. K. Ambrozaitis prane
šė, kad 1978, atskaičius visas iš
laidas, kultūriniam reikalam 
buvo paskirta 73,000 dol., o per 
visą savo gyvavimo laikotarpį 
Lietuvių Fondas paskyrė lietu
vių kultūriniam ir švietimo rei
kalam 550,000 dol.

Kontrolės komisijos vardu tik
rinimo aktą perskaitė A. Šanta- 
ras.

Leidinio “Lietuvių Fondas” 
redaktorius Ap. Bagdonas pain
formavo apie šiam leidiniui tel
kiamą medžiagą ir finansinį jo 
stovį.

Po to vykusiose diskusijose 
dalyvavo dr. F. Kaunas, dr. G. 
Balukas, A. Juodvalkis, J. Grau
žinis, A. Gailiušis ir kiti.

Visi pranešimai buvo suvažia
vimo dalyvių priimti rankų plo
jimu.
l----------------- - --- ----

Dubline
(atkelta iš 4 psl.)

nės Šalpos reikalų vedėjui teko 
užmegzti gerų pažinčių ir daly
vius supažindinti su Lietuvos ti
kinčiųjų rūpesčiais. Buvo išda
linta 5,000 brošiūrų, kuriose iš 
28-tos ir 36-tos Kronikos buvo 
perspausdinti atsišaukimai į 
airių tautą, kad ji visokiais bū
dais remtų brolius lietuvius.

Po dviejų dienų kun. Pugevi
čius išskrido į Torontą, kur buvo 
pažadėjęs Kanados Kunigų Vie
nybės ir Kanados Lietuvių Ka
talikų Sielovados Centro suva
žiavimuose padaryti praneši
mus. Šia proga Prisikėlimo para
pijoj sekmadienį jam teko per 
visas mišias sakyti pamokslus 
apie Lietuvos tikinčiųjų padėtį. 
Kun. Pugevičiui buvo įteiktas 
$9,000 čekis, skirtas Religinei 
Šalpai; tai Kanados lietuvių 
auka.

Prieš grįždamas namo po viso 
mėnesio kelionių Religinės Šal
pos reikalais, kun. Pugevičius 
dalyvavo Toronte Juozo Kapo
čiaus pagerbime, Lietuvių En
ciklopedijos bei Encyclopedia 
Lituanica leidinių užbaigtuvėse. 
Savo tartame žody kun. Pugevi
čius pabrėžė, kad tos užbaigtu- 
vės reiškia tam tikras pradėtu - 
ves: reikia dabar pradėti lietu
viam populiarinti Encyclopedia 
Lituanica kitataučių tarpe ir 
skleisti abi Enciklopedijas, kiek 
tik įmanoma, nežiūrint visų 
trukdymų.

SUVAŽIAVIMAS

Registracijos komisijos vardu 
savo duomenis pateikė K. Barz
dukas. Suvažiavime užregist
ruota 116 su 3935 balsais.

Nominacijų komisija (St. Ba
ras, dr. F. Kaunas ir dr. M. Vy
gantas) pranešė, kad pagal statu
tą turi būti išrinkta trečdalis Lie
tuvių Fondo tarybos narių. Ter
minas yra pasibaigęs šiem tary
bos nariam: dr. A. Razmai, dr. G. 
Balukui, V. Kutkui, dr. J. Va
laičiui, dr. J. Račkauskui ir J. Ku- 
čėnui. Į tarybą nominacijų ko
misijos buvo pasiūlyti šie kandi
datai: dr. A. Razma, dr. G. Ba
lukas, V. Kutkus, dr. J. Valaitis, 
dr. J. Račkauskas ir D. Kojelytė. 
Suvažiavimas dar pasiūlė G. Ja

nutą. Į kontrolės komisiją: A. 
Šantaras, A. Dundzila, dr. A. 
Gleveckas, P. Turūta, K. Dirkis 
ir V. Prūsas.

Po pietų pertraukos adv. P. 
Žumbakis kalbėjo apie teisingų 
testamentų sudarymą ir visą 
testamento vykdymo procedūrą.

Apie Lietuvių Fondo veiklą 
kitose vietovėse pirmiausia pra
nešė Milda Lenkauskienė iš 
Clevelando. Ten lietuviai Fon
dui yra sudėję 85,500 dol.

V. Kutkus iš Detroito prane
šė, kad ten yra 326 nariai, kurie 
sudėjo 75,000 dol.

Dr. A. Razma painformavo 
apie St. Petersburgo lietuvių su
rengtą Lietuvių Fondo vaka
rienę, davusią 4,000 dol. pelno.

Po to buvo diskutuojami į- 
vairūs klausimai: testamentų su
darymo, pelno skirstymo, Ko
lumbijos lietuvių parėmimo ir 
kt. Kun. K. Kuzminskas painfor
mavo apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikų leidimą ang
lų, ispanų, prancūzų ir lietuvių 
kalbomis.

Balsų skaičiavimo komisija 
pranešė, kad į LF tarybą išrink
ti šie kandidatai: dr. A. Razma 
(3,666 balsai), dr. G. Balukas 
(3,413), V. Kutkus (3,488), D. 
Kojelytė (3,331), dr. J. Valaitis 
(3,207), dr. J. Račkauskas (2,609); 
kandidatu liko G. Janula (797 
balsai).

Į kontrolės komisiją išrinkti: 
A. Šantaras, dr. A. Gleveckas ir 
P. Turūta.

KULTŪROS TARYBOS VEIKLOJ

— JAV LB Kultūros taryba fi
nansiškai parėmė Dainavos an
samblio A. Jurgučio muzikinės 
dramos “Emilija Platerytė” (A. 
Kairio libretas) pastatymą Chi
cagoj. Taip pat parėmė LB 
New Yorko apygardos tradicinę 
Vasario 16-osios parodą. Ši para
ma buvo panaudota Kultūros 
Tarybos vardo premijai, kurią 
laimėjo dail. Juozas Bagdonas.

— Kultūros taryba suteikė pa
ramą Lituanistikos Institutui 
jo suvažiavimui rengti New 
Yorke š.m. gegužės mėn. Suva
žiavimo metu įvyks iškilmin
gas Vilniaus universiteto 400 
metų sukakties minėjimas, ren
giamas drauge su Kultūros tary
ba. Taip pat suteikta parama 
specialiam Lituanus Čiurlionio 
numeriui ir Lietuvių foto archy
vui, paruošusiam filmą apie 
poetą Joną Aistį, kurį dar prieš 
mirtį nufilmavo foto menininkas 
kun. Algimantas Kezys.

— Rūpinamasi paruošti Do
nelaičio studiją anglų, o jei bus 
galimybė, ir vokiečių kalba. Šiuo 
metu ieškomi autoriai studijai. 
Lygiagrečiai stengiamasi pa
ruošti nedideles lietuvių litera
tūros antologijas anglų, ispanų ir 
portugalų kalbomis. Antologijų 
paruošimu pažadėjo rūpintis 
prof. dr. Stasys Goštautas.

— Kultūros taryba nutarė pa
skelbti lietuviškųjų radijo valan
dėlių konkursą Vilniaus uni
versiteto sukakties minėjimo 
programom paruošti. Tam rei
kalui iš Lietuvių Fondo gauta 
1000 dolerių. Sąlygos ir vertin
tojų komisija bus paskelbta vė
liau.

— Pasaulio lietuvių archyvas 
Chicagoj veikia JAV LB Kultū
ros tarybos žinioj. Šiuo metu ve
dėjo Česlovo Grincevičiaus pa
stangomis archyvas inkorporuo
tas Illinois valstybėj ir suorga-

Dedamos pastangos išaiškinti lietuviško kryžiaus sunaikintojus. Iš k. lietuviško kry
žiaus komiteto pirm. P. VVytenus, Queens Borough prezidento patarėjas Steven S. Orlow, 
valst. prokuroro asistentė Constance M. Mondino, kriminalinio teismo atstovas Josh 
Sussman, prokuroro įstaigos atstovas Lt. Mahoney, liet, kryžiaus komiteto vicepirm. 
VVallace B. Rodgers. Nuotr. Joseph Scordo

Rezoliucijų komisijos vardu 
dr. V. Tauras perskaitė suvažia
vimo rezoliucijas. Suvažiavimas 
jas dauguma balsų priėmė.

Po to dr. T. Remeikis siūlė
L. Fondui imtis iniciatyvos 
steigti lituanistikos katedrą JAV 
universitete. Dr. K. Ambrozaitis 
paaiškino, kad tos iniciatyvos tu
rėtų imtis Lietuvių Bendruome
nė, o LF visada tai paremtų.

Suvažiavimas buvo baigtas vi
siem sugiedant Lietuvos himną.

Vakare Jaunimo Centro kavi
nėj vyko Lietuvių Fondo iškil
minga vakarienė. Jai vadovavo
M. Reinienė.

Programą atliko solistai Mar
garita ir Vaclovas Momkai. Jie 
padainavo solo dainų ir duetų. 
LF valdybos pirm. dr. G. Balu
kas pasidžiaugė labai pasise
kusiu suvažiavimu, kuris Lietu
vių Fondui davė 19,600 dol. pel
no.

Taip šis Lietuvių Fondo su
važiavimas įrodė, kad lietuviai 
gali vieningai dirbti lietuvybės 
išlaikymo labui. A.P.B.

nizuotas globos komitetas. Šio 
komiteto pirmininku yra dr. An
tanas Razma, kaip Kultūros tary
bos pirmininko atstovas, sekre
torium — P L A vedėjas Čes
lovas Gincevičius, teisine pata
rėja — dr. Rima Skorubskaitė, 
P L A ryšininku su ame
rikiečių visuomene — Sau
lius Girnius, nariais —Vincentas 
Liulevičius — PLA steigėjas ir 
ilgametis jo direktorius ir kun. 
Antanas Saulaitis, SJ — Jauni
mo Centro direktorius.

— Kultūros taryba su vardi
nėmis pasveikino žymų mūsų 
kultūrininką prof. dr. Juozą Ere
tą ir pridėjo 100 dol. dovaną. 
Savo padėkos laiške profesorius 
rašo: “Dėkoju Jums taip pat už 
čekį, kuris man palengvins iš
leidimą naujos knygutės, lie
čiančios lietuvių kalbą. Matote, 
norėdamas supažindinti visuo
menę su šiąja kalba, dabar ruo
šiu (vokiškai) literarinį jos port
retą”. Ši knyga pasirodysianti 
ateinančią žiemą. Toliau profe
sorius mini, kad šiais metais ža
danti pasirodyti dar viena jo 
knyga lietuvių kalba — “Valan
čiaus šviesa už marių”.

— Jau sudaryta JAV LB Kul
tūros Tarybos dramos konkurso 
vertinimo komisija. Į ją įeina 
Jurgis Blekaitis, Antanas Vaičiu
laitis, Alfonsas Nyka-Niliūnas, 
aktorius Juozas Palubinskas ir 
Kazys Almenas. Konkursas 
spaudoj paskelbtas 1978 lapkri
čio mėnesį. Primenama, kad 
rankraščius reikia siųsti iki š.m. 
lapkričio 15 Antanui Vaičiu
laičiui, 9307 Chanute Dr., Beth- 
esda, Md. 20014. Autoriai rank
raščius pasirašo slapyvardžiu. 
Į atskirą voką, ant kurio užra
šomas kūrinio pavadinimas ir 
slapyvardis, įdedamas lapelis. 
Jame pažymima slapyvardis,

“NIJOLĖS SADŪNAITĖS 
MEILĖS DAINA
Tokia antrašte pasirodė įta

kingo konservatyvaus žurnalo 
National Review kovo 16 nume
ry straipsnis, kurį parašė Jack 
Milės, Californijos universiteto 
žurnalo redaktorius. Šiame ilgo
kame straipsny, kurio pagrindi
nė tema yra “Religija už gele
žinės uždangos”, nagrinėja
mas priespaudos klausimas. 
“ . . .švelniausia priespauda yra 
labiausiai skelbiama . . . žiau
riausia skelbiama mažiausiai”, 
tvirtina Jack Milės, lygindamas 
žinias Amerikos spaudoj apie 
priespaudą Haiti ir priespaudą 
Kuboj. Tačiau, nežiūrint nepa
prastos priespaudos, komunisti
niuose kraštuose pasirodanti re
liginė spauda.

Nemaža vietos autorius skyrė 
Kestono kolegijai, kuriai vado
vauja ir Clevelando lietuviam 
pažįstamas Michael Bourdeaux, 
1974 rudenį su Aurelija Balašai- 
tiene per didžiausią Clevelando 
radijo stotį diskutavęs religinę 
padėtį už geležinės uždangos, 
1978 išleidęs dokumentuotą biu
letenį “Teisė tikėti”.

Toliau savo straipsny Jack 
Milės daug vietos paskyrė Lie
tuvos Kronikai (mum pažįstamai 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikai). Matyti, gerai susipa
žinęs su Kronika, cituoja M. 
Bourdeaux, sakydamas, kad toji 
Kronika esanti pirmiausia pa
prastas prisirišimas prie tiesos. 
Ji esanti savo tonu mažiau 
pamokslinga, negu komunistų 
propagandinė spauda. Ji ban
danti pateikti tikslią informaciją 
ir tęsianti “aplamdytą, bet vis 
tiek dar kilnią Vakarų žurnalis- 

autoriaus vardas, pavardė, ad
resas, telefono numeris ir dra
mos pavadinimas. Vokas, prieš 
siunčiant kūrinį, užlipdomas. 
Komisija atidarys tik laimėjusio 
slapyvardžio voką. Premijos su
ma — 1500 dol. 1000 dol. pasky
rė Lietuvių Fondas, 500 — Kul
tūros Taryba. Premija nebus 
skaldoma. Pageidautina, kad 
drama atitiktų vidutinišką 
spektaklio laiką. Kūrinių temos 
paliekamos autorių nuožiūrai.

— Indianos universiteto Tra
dicinės muzikos archyvas 
Bloomingtone, Ind., gavo iš Lie
tuvių Fondo paramą Juozo Bū
gos lietuviškų dainų rinkiniui 
kataloguoti. Įvertindamas para
mą, universiteto prezidentas 
John W. Ryan parašė padėkos 
laišką Kultūros tarybai ir Lietu
vių Fondui, nes susirašinėjimas 
paramos reikalu buvo vedamas 
ir su Kultūros taryba. Be to, 
Bloomingtono laikraštis “The 
Herald-Telephone” vasario 15 
atspausdino žinią, kad Lietuvių 
Fondas parėmęs šį universiteto 
darbą. Patį katalogavimą vykdė 
stud. Danutė Staškevičiūtė, va
dovaujant Tradicinės muzikos 
archyvo vedėjui Frank J. Gillis 
(Giliauskui).

LB Inf.-R. 

tinę tradiciją”, kuri “buvo be
mirštanti . . . Lietuvoj”. Auto
rius pastebi, kad Kronika esanti 
skaitoma ne tik tų, kurie tikėji
mo laisvės kovoj dalyvauja, bet 
ir pačių komunistų biurokratų, 
kurie norį “sužinoti, kas iš tikro 
dedasi”.

Toliau autorius cituoja ištrau
ką iš “Kryžių žemės”, perduo
damas Nijolės Sadūnaitės “slap
tą” kalbą teisme. Jaudinantis, 
kad ir sentimentalus, jos kalbos 
tekstas rodo jos beveik kankinės 
pasiaukojimą tikėjimo laisvės la
bui ir didžiosios krikščionybės 
idėjos įgyvendinimui. Ji jaučiasi 
laiminga, galėdama kentėti ir už 
Kroniką, ir už Amžinąją Tiesą.

Perduodamas jos nuteisimo 
faktus, autorius skatina skaityto
jus jai rašyti šiuo adresu: USSR 
663430, Krasnojarsky Kraj, Bo- 
guchany, Partizanskaya 17-1, 
Nijolė Sadūnaitė. Baigdamas jis 
išveda įdomią ir didingą parale
lę tarp garsaus Solženicyno ir 
Nijolės: “Solženicynas — įtūžęs 
pranašas. Tu gali šaukti ant jo 

su tuo pačiu įtūžimu. Bet kaip tu 
gali kovoti ugnim prieš ugnį, jei 
ugnis yra atleidimas!” Autorius 
baigia sakydamas, kad Rytuose 
krikščionybė beveik paradoksiš
kai išlieka gyva per asmenis, 
iš kurių mažiausia laukiama ir ti
kimasi tikros, didelės jėgos.

Aurelija Balašaitienė
F-'1 ' ■■■.... 1 '—■■■•' ..................

LOS ANGELES, 
CALIF.

Statoma Opera “La Boheme”
Tarptautinės Operos ansamb

lis birželio 3, sekmadienį, Im- 
maculate Heart kolegijos audito
rijoj stato G. Puccini operą “La 
Boheme”. Malonu paminėti, 
kad šiame didingame pastatyme 
turėsim progos išgirsti savuosius 
lietuviškus menininkus.

Operą režisuoja teatro ir voka
linių kūrinių pastatymų srity ge
rai žinomas Algimantas Žemai
taitis. Vedamąją Mimi rolę atlie
ka mūsų žavi ir ypatingai mėgs
tama solistė Birutė Dabšienė. 
Kartu su orkestru pianu palydės 
Raimonda Apeikytė, kuri visuo
met praturtina įvairius pasirody
mus savo ypatingu talentu. De
koracijas sukūrė ir šiai operai 
pritaikė sumanus lietuvis daili
ninkas. P. Jasiukonis. Operos pa
statyme dalyvaus ir eilė kitų 
lietuvių, net mūsų jaunimas. 
Operą diriguos patyręs ir gabus 
muzikas R. Lessing.

Pilnas operos pastatymas 
vyksta su orkestru, choru, kostiu
mais ir dekoracijomis. Graži ir 
melodinga “La Boheme” muzi
ka, viliojanti lyrika, realus ir gy
vas siužetas bei mėgstami atli
kėjai turėtų suvesti visus Los 
Angeles apylinkių lietuvius į šią 
šaunią kultūrinę popietę.

Albina Gedminienė-
Uknevičiūtė

— Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos tarybos na
rių suvažiavimas įvyks birželio
9-10 Dainavos stovyklavietėj, 
Manchester, Mich.

— Balio Gajausko sveikata, 
kaip praneša į sovietų šnipus iš
keistas Ginzburgas, yra labai pa
šlijusi. Ginzburgas kalėjo toj pa
čioj sunkiųjų darbų stovykloj, 
kaip ir Gajauskas. Gajausko gel
bėjimo akcijai Washingtone va
dovauja kongresmanas iš Cali- 
fomijos Robert K. Dornan.

— Vaclovas Kleiza, PLB val
dybos vykdomasis vicepirminin
kas, po sėkmingos kelionės per 
Australiją sugrįžo į Chicagą ge
gužės 16.

— Vilius Bražėnas, žurnalistas 
ir paskaitininkas iš Fort Myers, 
Fla., Clevelande pasakys pa
grindinę kalbą birželio 17 mi
nint birželio įvykius. Minėjimą 
organizuoja Clevelando Altos 
skyrius.

— Rekolekcijos lietuviam ku
nigam vyks birželio 4-8 Nekal
to Prasidėjimo Marijos sese
rų vienuolyne Putnam, Conn. 
Rekolekcijos vyks lietuvių kalba. 
Jas ruošia Lietuvių Kunigų Vie
nybės valdyba.

— Lietuvių Rašytojų dr-jos 
premijos įteikimas laureatui Sta
siui Santvarui įvyks birželio 10, 
sekmadienį, 12:30 vai. dienos 
Los Angeles, Calif., Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos salėj.

— Simas Kudirka, kurio ke
lionę į Pietų Ameriką suplana
vo ir suorganizavo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos pirm. 
Gabija Juozapavičiūtė ir vice
pirm. Viktoras Nakas, birželio 
mėnesį aplankys Argentinos, 
Brazilijos, Kolumbijos, Urugva
jaus ir Venecuelos lietuvių kolo
nijas. Bendru susitarimu tarp 
PLJS ir PLB, jį lydės kaip pa
lydovas “Pasaulio Lietuvio” re
daktorius ir buvęs PLB valdy
bos vicepirm. Romas Kasparas. 
Kelionės išlaidas apmoka pusiau 
PLJS ir PLB. Pietų Amerikos 
lietuviai labai laukia Simo Ku
dirkos apsilankymo.

— LB Waterburio apylinkė 
balandžio 21 surengė pavasario 
balių pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso paramai.

— PLB valdyba, vykdydama 
PLB šeinio Toronte įpareigoji
mus, nutarė sudaryti PLB poli
tinių reikalų komisiją, kuri de
rins ir skatins laisvojo pasaulio 
lietuvių politinę veiklą bei rū
pinsis visų kraštų Bendruome
nių aktyviu dalyvavimu Lietu
vos laisvinimo darbe. Šios komi
sijos darbo planą paruošti pa
vesta keturiem PLB valdybos 
nariam: pirm. V. Kamantui, vice
pirmininkam S. Kupriui ir R. Sa- 
kadolskiui ir ižd. M. Šilkaičiui, 
kurie gegužės 9 posėdy sutarė 
pagrindinius komisijos tikslus ir 
darbus. Netrukus PLB pirm. Vy
tautas Kamantas susitiks su JAV 
LB Krašto valdybos pirm. Algi
mantu Gėčių ir Kanados LB 
Krašto valdybos pirm. Jonu Si 
manavičiumi detaliau pasitarti 
dėl PLB politinės komisijos su
dėties, darbų ir lėšų.

— Lietuviu Fondas, remiąs 
lietuvių švietimo, kultūros ir 
jaunimo veiklos apraiškas pa
skyrė 3,000 dol. IV pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso paramai.

— Vilniaus universiteto 400 
metų minėjimas Clevelande, 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos salėj, įvyks rug
sėjo 30.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: J. Andrejauskas, Cleve
land, Ohio. Užsakė kitiem: A. 
Ruggles, Holyoke, Mass. — A. 
Lofranboise, Marietta, Ga. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant — visiem 13 
dol. metam.
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Testamento pataisa BALTIMORE

Advokatas Charles P. Kai

Advokatai dažnai susiduria su 
neaiškiais klausimais. Pvz., 
žmogus padaro testamentą, pa
skiria savo turtą pagal savo ge
riausią nuožiūrą. Mano darytame 
testamente buvo reikalinga įra
šyti apie 17 paveldėtojų, kurių 
tarpe buvo pavieniai asmenys ir 
įvairios organizacijos. Testa
mentas buvo sudarytas iš 12 la
pų. Aš buvau pataręs, kad skirti 
savo turto dalį kokiai organiza
cijai nėra praktiška. Pvz., palie
kama suma “Jokūbo klubui”. 
Po dvejų-trejų metų klubas lik
viduojasi. Tuo atžvilgiu čia jau 
pasidaro komplikacija. Todėl 
advokatas turėtų išaiškinti, kad 
panašios organizacijos nėra pa
stovios.

Po dvejų metų ateina tas pats 
kijentas į mano raštinę ir tes
tamente nori pakeisti daug daly
kų. Advokatas nurodo, kad testa
mentą beveik reikėtų perrašyti. 
Tačiau klijentas sako, kad advo

VITAS TRAVEL SERVICE 
94-10 JAMAICA AVENUE 
VVOODHAVEN, N.Y. 11421 

(212) 847-5522

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje,* 1 naktis Maskvoje

VIENOS SAVAITES: B Bostono ar New Yorko B Chicagos
Gegužės 14 ir 21 d.
Birželio 11d. — Upardnote

$850.00 $980.00

Liepos 9, BIRŽELIO 18 $875.00 $1010.00
Rugp. 20, Rūgs. 3 Ir 10 $875.00 $1010.00
Rūgs. 17 $850.00 $980.00

DVIEJU SAVAIČIŲ:
Birželio 25, Liepos 18.
Rugpiūčio e $1200.00 $1330.00

2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Rygoje,
3 naktys Leningrade, 2 naktys Helsinke

Liepos 2 $1375.00 $1500.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
5 naktys Romoje

Liepos 23 $1400.00 $1530.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
2 naktys Luceme, 2 naktys Muniche, 1 naktis Baden-Baden,
1 naktis Zuriche

Rugpiūčio 14 $1375.00 $1500.00
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
6 naktys Paryžiuje

Visas grupes lydės patyrę Vadovai. Įskaitoma ekskursuos Į Kauną ir 
Trakus, ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are subject 
to changes and/or goverament approval). Vienam kambaryje 1 savaitei 
reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00.

Kainos apskaičiuotos 30-čiai ar daugiau keleivių.

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

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

55 veikimo metai (1924-1979) — SAVI, PAS SAVUOSIUS! 
t - - — ■ ■■■ 1 '■

TURTAS (ASSETS) $15,000,000.00

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

• Mokami aukšti, Įstatymų leidžiami dividendai.

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

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

katas prirašytų du lapus prie to 
paties testamento. Tai vad. “co- 
dicile”. Tačiau šiame atsitikime 
vad. “codicile” reikėjo rašyti 
5-6 lapai. Perrašant naują testa
mentą, sumažėtų komplikacijos. 
. Įstatymai laikas nuo laiko taip 
pat keičiasi. Pvz., per daugelį 
metų mes turėjom “personai ex- 
emption” tarp vyro, žmonos ir 
jų vaikų. Būdavo iš viso 20,000 
dol. “exemption”, o dabar Il
linois valstijoj yra 40,000 dol. 
“exemption”.

Neseniai buvau “probate 
court” teisme, kur jaunas advo
katas, priėjęs prie teisėjo, sakė, 
kad nori užtvirtinti testamentą. 
Teisėjas pamatė, kad viso turto 
tik apie 1,700 dol. ir išbarė tą jau
nuolį: “Jei nežinai, ką darai, tai 
bent pasiklausk vyresnį savo ko
legą”. Jei palikimo yra mažiau 
negu 5,000 dol., tai nereikia už
vesti bylos “probate” teisme; 
tuo būdu sutaupomos teismo iš
laidos.

Žinoma, teisėjas turėjo jau
nam advokatui patarti, bet jo ne
diskredituoti.

Advokatai turi būti labai atsar
gūs, kad juos klijentai suprastų. 
Klijentai taip pat turi būti ap
dairūs, nes kai kurie advokatai 
nukopijuoja savo kazusus iš kny- 
gų-

Koncerto programas, bilietus, 
pakvietimus, vestuvių pakvieti
mus ir kitokius spaudinius 
spausdina lietuvių pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Jei yra 
reikalas skambink 212 827-1350.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
metinį pikniką turėjo gegužės 
20 Patapsco State Parke, Balti
morės priemiesty.

Maldininkų kelionė į Mount 
Saint Mary’s kolegijos Liurdą, 
Emmitsburg, Maryland, rengia
ma gegužės 26. Jai vadovauja 
kun. Antanas Dranginis. Maldi
ninkai autobusais išvyksta 9 vai. 
ryto nuo Šv. Aldonso bažnyčios. 
Liurdo koplyčioj kunigas aukos 
mišias, po jų bus pietūs Mount 
St. Mary’s valgomajame. Maldi
ninkai aplankys Šv. Elzbietos 
Ann Seton relikvijas gražioj Sis- 
ters of Charity koplyčioj. Visos 
maldos bus už pasaulio taiką. 
Bilietų galima įsigyti Šv. Alfonso 
klebonijoj.

Šeštinės šiemet bus gegužės 
24. Kunigai primena žmonėm, 
kad tai yra įsakyta šventė. Mi
šios bus aukojamos kiekvieną 
valandą. Paskutinės 5:30 vai. 
vak.

Vainikų šventėj Amerikos le
gionieriai pagerbs žuvusius už 
Amerikos ir kitų kraštų laisvę. 
Gegužės 30, trečiadienį, 10:30 
vai. ryto Baltimore National ka
pinėse pagerbimo programą pra
dės su malda Amerikos legionie
rių organizacijos kapelionas 
kun. A. Dranginis.

Lietuvių festivalį rengia 
Baltimorės lietuvių draugijos ir 
organizacijos birželio 9 ir 10. 
Festivalio atidarymas įvyks bir
želio 9, šeštadienį, 12 vai. Svei
kinimo žodį tars miesto burmist
ras ir lietuvių bičiulis J. Donald 
Schaeffer. Bus stalai su lietuviš
kais drožiniais, knygomis ir 
plokštelėmis, bus stalai su įvai
riausiais valgiais, kurių bus gali
ma nusipirkti. Meninę progra
mos dalį atliks tautinių šokių 
grupės ir vyrų choras Daina.

Antonette Penn Mazelevi-

SUVAŽIUOJA 
GYDYTOJAI

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos XII suvažiavimas įvyks 
rugsėjo 1-3 Kanadoj, Toronte, 
Royal York viešbuty.

Visus kolegas ir koleges su 
šeimomis kviečiame dalyvauti 
ir atitinkamai planuoti vasaros 
atostogų laiką.

Suvažiavime šalia įdomios 
mokslinės programos taip pat 
bus įdomi pramoginė programa 
kolegom, poniom ir jauni
mui.

Tai bus geriausia proga susi
tikti seniem, o taip pat susipa
žinti naujiem kolegom.

Pagal turimus adresus steng
simės išsiųsti kvietimus, progra
mas ir viešbučio rezervacijas. 
Jei kas to negautų, sekite infor
maciją spaudoj. Smulkesnes ži
nias teikia PLGS sekretorius. Jo 
adresas: Dr. A. Barkauskas, 64 
Ellesmere Rd., Scarborough, 
Ont., Canada M IR 4C2. Telef. 
416 444-6117.

PLG Sąjunga

8 % 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
8 metams

5 1/4% 
indėliams 

be termino

6 1/2%
Taupymo Lakštams 

nuo $2,500.00 
2 metams

7 1/2% 7 3/4%
Lakštams Lakštams

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

Neterminlniams indėliams dividendai 
mokami nuo įdėjimo ligi išėmimo dienos.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

25 dol. — D. Pranckevičius, 
Hollis, N.Y.

13 dol. — Ž. Groh, Sharon, 
Mass.

Po 12 dol. — M. Manomaitis, 
So. Boston, Mass., V. Matyckas, 
Warren, N. J., K. Lambertas, 
Pottstown, Pa., B. Andrasiūnas, 
Milwaukee, Wisc., A. Jankaus
kas, Reno, Ohio.

Po 10 dol. — dr. L. Kriauče- 
liūnas, Palos Park, III., kun. A. 
B. Jansonis, Pocasset, Mass.

čiūtė, pirmosios kartos lietuvė, 
staigiai mirė nuo širdies smū
gio gegužės 13, sekmadienį, Šv. 
Agnietės ligoninėj. Antanina 
išėjo į pensiją prieš kelerius me
tus. Buvo Šv. Alfonso bažnyčios 
uoli pamaldų lankytoja ir daly
vavo įvairiuose parapijos paren
gimuose. Jos vyras Reynold 
mirė prieš kelerius metus. Jis 
buvo Amerikos Legionierių or
ganizacijos žymus veikėjas ir 
Lietuvių Posto 154 vadas. Mi
šios aukotos už jos sielą Šv. Al
fonso bažnyčioj gegužės 16. Pa
laidota Baltimore National kapi
nėse. Nuliūdime liko sūnus 
Reynold, broliai Stasys ir Felik
sas, sesuo Frances ir daug anūkų.

Jonas Obelinis

Jaunųjų kūrėjų 
vakaras ir paroda

IV PLJK kultūrinių renginių 
komisija yra lig šiol pakvietus 
21 jauną menininką jaunų kū
rėjų vakarui, kuris įvyks liepos 
27 Koenigsteine (prie Frankfur
to), Haus der Begegnung salėj. 
Daugumas menininkų yra iš 
Šiaurės Amerikos, tačiau taip 
pat yra kandidatų iš Australijos, 
Brazilijos, Prancūzijos ir Vokie
tijos. Yra gitaristų ir dainininkių, 
pianistų, išraiškos šokių šokėjų 
ir viena deklamatorė. Numatyta 
12 skirtingų pasirodymų. Kiek
vienas pasirodymas truks maž
daug 10 minučių. Atrodo, kad 
jaunųjų kūrėjų vakaras bus ne 
tik įdomus, bet ir gero lygio.

Taip pat ruošiama paroda. Ka
dangi kiekvienas parodos daly
vis turi savo darbus atsivežti 
arba pasiųsti, priimami tik 2-3 
vieno menininko darbai. Dabar 
yra 10 kviestų. 3 iš jų jau su
tiko dalyvauti. Yra grafikių, ta
pytojų, fotomenininkų ir net ka
rikatūristų. Kaip ir per jaunų kū
rėjų vakarą, nebus premijų ar 
vertinimo komisijų. Draugų ir 
bendraamžių tarpe mūsų gabes
nis jaunimas pasirodys su savo 
talentais.

Jau nedaug laiko beliko iki 
kongreso. Jau dabar reikia nu
matyti dalyvius šiuose rengi
niuose, kad būtų galima sudary
ti ir išspausdinti programas bei 
kitus pasiruošimo darbus atlikti. 
Tačiau, jeigu būtų kitų, dar ne
pasiektų, kūrėjų-menininkų, ku
rie norėtų dalyvauti, tegu kuo 
greičiau praneša adresu: IV 
PLJK, Kultūrinė Komisija, Ro
muva, 6840 Lampertheim 4, W. 
Germany.

Garso kūrėjai (pvz. daini
ninkas) atsiunčia įrekorduotą 
juostelę. Judesio kūrėjai atsiun
čia tikslų aprašymą. Menininkai 
atsiunčia darbų vardus, dydžius 
ir pasako, ar reikės juos į- 
rėminti. Pačius darbus pristato 
bent savaitę prieš kongreso už
darymą (atstovai gali atsivežti 
į studijų dienas). Visi atsiunčia 
trumpą savęs aprašymą, ypač lie
čiant pasirodymus savo meno 
srity, ir, jei įmanoma, nuotrauką. 
Viską, žinoma, kuo greičiau. Po 
gegužės pabaigos tikrai nebus 
galima įtraukti jų į programą.

-o-
IV PLJK Kolumbijos atstovai 

yra: Kęstutis V. Slotkus, Kazys 
Slotkus, Gina Gaurišaitė ir 
Vacys Trakymas.

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

9 dol. — dr. A. Šešplaukis, 
Chicago, III.

8 dol. — K. Račkauskas, Rich
mond Hill, N.Y.

Po 7 dol. — dr. H. Armanas, 
Baltimore, Md., L. Simanavi
čius, Poughkeepsie, N.Y., Z. 
Steponavičius, Stamford, Conn., 
E. Laukys, Ft. Salonga, N.Y., 
kun. S. Morkūnas, Sioux 
City, Iowa, A. Diskėnas, May- 
wood, N.J., V. Dreseris, St. Pe- 
tersburg, Fla., L. Mathews, 
Elmhurst, N.Y., A. Shukis, Mira- 
mar, Fla., J. Roland, San Fran- 
cisco, Calif., A. Zdanys, New- 
ington, Conn., L. Drangauskas, 
VVoodhaven, N.Y., D. Ambrozai
tis, Kalamazoo, Mich., A. Klup- 
šas, Toronto, Ont., A. Balsys,
N.Y., N.Y., B. Kondratas, Quaker 
Hill, Conn., S. Meškys, Center 
Harbor, N.H., P. Rasimas, Lin- 
denhurst, N.Y., J. Mackevičius, 
Lynbrook, N.Y.

6 dol. — V. Meiliūnas, Brook
lyn, N.Y.

Po 5 dol. — K. Žalpys, Sioux 
City, Iowa, J. Bartkus, Rich
mond Hill, N.Y., J. Janušauskas,
W. Hartford, Conn., J. Karpus, 
Brooklyn, N.Y., Sr. M. Fran
cesca, Pittsburgh, Pa.

Po 4 dol. — A. Sheputis, 
VVoodhaven, N.Y., V. Lileika, 
Groton, Conn., S. Srupsas, W. 
Hartford, Conn., J. Puodžiūnas, 
Philadelphia, Pa., kun. P. Jonai
tis, Gloversville, N.Y., I. Lauč- 
ka, Bethesda, Md., B. Vai
čiūnaitė, Roselle, N.J.

Po 3 dol. — S. Cenkus, 
Hovvard Beach, N.Y., A. Kazlaus
kas, Putnam, Conn., J. Kapo
čius, Dorchester, Mass., S. Vaš
kys, St. Petersburg Beach, 
Fla., K. Mitinąs, Fremont Cen
ter, N.Y.

Po 2 dol. — V. Razminas, 
Linden, N.J., L. Pilis, Noank, 
Conn., E. Grudzinskas, Floss- 
moor, 111., dr. A. Razma, Joliet,

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

A. Karpovas, pasaulio meiste
ris, pasidalijo I-II v. su buv. pa
saulio meisteriu M. Taliu Mont- 
realio Žvaigždžių dešimtuko 
turnyre. Abu surinko po 12 tš. iš 
18 galimų, 3 v. vengras Portisch
— 10.5 tš., toliau jugoslavas Lju- 
bovič — 9, pasaulio eksmeiste- 
ris Spasskis su olandu Timmanu 
po 8.5 tš., amerikietis L. Kava- 
lek, vokietis Huebner ir čekas 
Hort — po 8 tš., danas Larsen
— 5.5 tš.

Šį turnyrą įpusėjo pirmuoju A. 
Karpovas — 6.5 tš., Portisch ir 
Talis — po 6 tš., o lentelės už
baigoje buvo amerikietis Ka- 
valek su 1.5 tš.; tačiau antra
jam rate Kavalek buvo geriau
sias taškų rinkėjas, jis antrąjį 
ratą baigė pirmuoju, surinkęs 
6.5 tš., Talis — 6, Karpovas — 
5.5, Spasskis — 5, Portisch, Tim- 
man, Hort — po 4, Ljubojevič
— 3.5, Huebner ir Larsen — po 
3 tš. Apie turnyro eigą mus nuo
lat informavo Ignas Žalys. Ačiū 
jam.

Lietuvos šachmatų pirmeny
bėse Panevėžy dalyvavo 16 vy
rų, jų tarpe trys svečiai — tm
K. Lerneris iš Odesos, A. Ma- 
levinskis iš Kaliningrado ir L. 
Gutmanas iš Rygos. Pirmenybių 
užbaigos lentelė gana netikėtai 
pasidarė tokia: 1-2. Levas Še- 
veliovas (Klaipėda) ir tm Lerne
ris (Odesa) — po 10 tš., 3. tm 
Vladas Mikėnas (Vln.) — 9.5 
tš. Toliau rygietis L. Gutma
nas — 9, plungietis Majorovas, 
kaunietis Butnorius ir Malevins- 
kis (Kaliningrad) — po 8.5 tš.

Lietuvos moterų pirmenybėse 
dalyvavo 7 viešnios. Jos visos 
užbaigė priešaky Lietuvos mo
terų. 1-2. R. Biunova ir Chu- 
gašvili — po 10 tš., 5 v. estė 
T. Vilerte — 8 tš. Respublikos 
čempijone tapo vėl vilnietė Rasa 
Kartanaitė — 6 tš., sidabro me
dalį pelnė jos mama M. Karta
naitė — 5 tš., o bronzos S. La- 
kiūnaitė — 4.5 tš.

Prieš šias pirmenybes įvyko 
Žalgirio moterų p-bės. Jas lai
mėjo daugkartinė Lietuvos čem- 
pijonė V. Kaušilaitė drauge su 
Vilniaus univ. studente S. La- 
kiūnaitė ir 16-mete moksleive
L. Žemaityte; jos visos trys su
rinko po 6.5 taško iš 9.

III., Ch. Shimkus, W. Hartford, 
Conn., V. Stašaitis, Nevvington, 
Conn., dr. B. Svagun, Elmont, 
N.Y., Imm. Conc. Convent, Put
nam, Conn., M. Mackevvich, 
Pompano Beach, Fla., S. Šerge- 
lis, Weston, Ont., Z. Gavelis, So. 
Boston, Mass., L. Černauskas, 
Astoria, N.Y., J. Matonis, Wilbra- 
ham, Mass., B. Liaudanskis, 
Detroit, Mich., K. Buragas, 
Richmond Hill, N.Y., J. Kazake
vičius, Maspeth, N.Y., R. Reme- 
za, Ozone Park, N.Y., E. Trei- 
manis, Richmond Hill, N.Y., A. 
Razutis, Los Angeles, Calif., J. 
Višniauskas, Peely, Pa., A. Kon- 
cė, VVoodhaven, N.Y., kun. S. 
Yla, Putnam, Conn., prel. J. Bal
kūnas, St. Petersburg Beach, 
Fla., J. Zdanys, W. Hartford, 
Conn., R. Didžbalis, Linden, NJ, 
J. Stonkus, Hot Springs, Ark., 
A. Biretta, Manchester, Conn., 
N. Gust., Simsbury, Conn., S. 
Butan, Torrrington, Conn., J. Si- 
rutavičius, So. Boston, Mass., P. 
Gražulis, VVorcester, Mass., M. 
Biliūnas, Centerville, Mass., S. 
Griežė, Dorchester, Mass., J. 
Žadeikis, Chicago, 111., kun. A. 
Pupšys, Middletown, Conn., Z. 
Gavėnas, E. Hartford, Conn., 
P. Bilėnas, Pomona, N.Y., V. 
Palubinskas,Cleveland, Ohio, J. 
Perminąs, Providence, R.L, E. 
Valiukonienė, So. Boston, Mass., 
J. Kavaliūnas, Beverly Shores, 
Ind., J. Ridikas, Norvvood, Mass.,
F. Dimas, Brooklyn, N.Y., V. Gy
vas, Cleveland, Ohio, V. Vilia
mas, Alliance, Ohio, dr. W. Vait
kus, VVorcester, Mass., K. Že
brauskas, Toronto, Ont., dr. Z. 
Smilga, Chicago, III., M. Girnius, 
Hovvell, N.J., P. Stanelis, St. Pe
tersburg Beach, Fla., F. Kukaus- 
kas, Brockton, Mass., V. Lisaus
kas, VVaterbury, Conn., J. Simai
tis, Forest Hills, N.Y.

Po 1 dol. — G. Pažemėnas, 
So. VVindsor, Conn., C.J. Kru- 
šinskas, VVoodhaven, N.Y., 8. 
Durickas, Gulfport, Fla., kun. F. 
Kireilis, Chicago, III., J. Andru
lis, Islington, Ont.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELJVER 
Mlchigan 2-4130

GAUTOS 
PLOKŠTELĖS

Kur bėga Šešupė, 10 dainų ir 
8 giesmės, įdainuota muzikos 
meno būrelio ir solistų. 8 dol.

Lietuvių liaudies dainos, sol. 
V. Noreikos. 6 dol.

Operų arijos, sol. V. Noreikos. 
6 dol.

Estradinės melodijos, vokali
nio inst. ansamblio. 6 dol.

5-oji dainų šventė Toronte, 
dvi plokštelės. 15 dol.

LIETUVIŠKI 
LEIDINIAI

Dr. A. Gerutis, Petras Klimas. 
10 dol.

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

G. Valančius, Žemaičių Didy
sis. Loji ir Il-oji dalis. Po 12 
dol.

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

J. Prunskis, Lietuva bolševikų 
okupacijoj. 6 dol.

A. Rūgytė, Švėkšna, kietais 
viršeliais. 10 dol.

A.P. Bagdonas, Pruo gintarą 
longa, poezija. 3 dol.

J. Balys, Lietuvių dainos 
Amerikoj. 8 dol.

V. Juodeika, Didžioji iliuzija, 
I tom. 15 dol.

A. Bagdonas, Lietuvos poli
cija. 6 dol.

J. Jankus, Anapus rytojaus, 
romanas. 7 dol.

K. Barėnas, Kilogramas cuk
raus. 8 dol.

J. Gliaudą, Narsa gyventi, ro
manas. 6 dol.

Postage Stamps of Lithtiania. 
16 dol. (red. D. Jonaitis).

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės ir suvenyrai gau
nami Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.
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PAGERBTI DU 
SIGNATARAI
Specialus komitetas surengė 

dviejų nepriklausomybės akto 
signatarų — Stepono Kairio ir 
Petro Klimo — pagerbimą. Nuo 
pirmojo gimimo suėjo 100 metų, 
o nuo antrojo mirties — 10 
metų. Jų pagerbimas buvo gegu
žės 13 Kultūros Židiny. Bene 
pirmą kartą susirinko tiek daug į 
mažąją salę — buvo per 200 
svečių.

Pradėjo trumpu žodžiu rengi
mo komiteto pirmininkė Sofija 
Jasaitienė. Sugiedotas Lietuvos 
himnas. Toliau visai programai 
grakščiai vadovavo Eglė Ži
lionytė.

Tolimieji svečiai
Pirmasis buvo pristatytas Sta

sys Lozoraitis, Jr., svečias iš 
Romos. Jis tarė ir žodelį, pa
brėždamas nepriklausomybės 
akto svarbą ir primindamas sig
natarą dr. K. Šaulį, nuo kurio 
gimimo taip pat suėjo 100 metų.

Toliau buvo pristatyti Petras ir 
Žiba Klimai iš Paryžiaus, iš Bos
tono — Jackus Sonda ir Juozas 
Kapočius, iš Waterburio — dr. 
Petras Vileišis.

Gen. konsulo žodis
Sveikinimo žodyje gen. kon

sulas A. Simutis išryškino sig
natarų metus . P. Klimas buvo 
vienas iš jauniausių, Bizauskas 
buvo 25 metų, Klimas — 27.

i

Mirga Bankaitytė skambina 
kanklėmis Stepono Kairio ir 
Petro Klimo minėjime gegu
žės 13 Kultūros Židinyje. 
Nuotr. L. Tamošaičio

A.A.
JURGIUI MONTVILAI

mirus, jo marčią dailininkę Giedrę Montvilienę ir visus 
artimuosius giliai užjaučia

New Yorko Lietuvių Dailininkų
Sąjunga

Klimo minėjime gegužės 13 Kultūros Židinyje. I-je ei- 
.. Lietuvos gen. konsulas A.

Publika Stepono Kairio ir Petro J ___ _____
Įėję iš k. p. Čiurlienė, J. Simutienė, St. Lozoraitis, J r., Lh 
Simutis, P. Klimas, Ž. Klimienė, G. Zauniūtė. Nuotr. Liudo Tamošaičio

Basanavičius gi buvo 67. Jie at
stovavo visai Lietuvai. Prisimi
nė ir anų metų okupacines sąly
gas.

Raštu sveikino Vliko garbės 
pirmininkas dr. K. Valiūnas.

Apie Petrą Klimą
Lietuvos atstovas Washingto- 

ne dr. Stasys Bačkis, kartu 
su P. Klimu dirbęs Lietuvos pa
siuntinybėje Paryžiuje, labai 
jautriai prisiminė savo šefą, pa
pasakojo jo gyvenimą, plačiau 
išryškino karo metus, kaip Lietu- suknelės. (Viena buvo net 1980 
vos pasiuntinybę perdavė So
vietų Sąjungai, paskui kaip buvo 
vokiečių okupacijos metais, kaip 
suėmė Petrą Klimą. Prisiminė ir 
jo gyvenimą Kaune, kai grįžo iš 
Sibiro beveik apakęs. Gyvenimą 
baigė dideliam skurde ir varge. 
Prelegentas-paskaitė jautrių laiš
kų, rašytų broliui.

Kanklių muzika
Po paskaitos Mirga Bankaitytė 

iš Clevelando, Čiurlionio an
samblio kąnklininkė solistė, , 
paskambino du lietuviškus kūri- 
niųs. Jos kp.nklėę,— didelės, su 
daugel stygų ir su kitokiais prie
taisais tonam niuansuoti. Tai 
kanklių muzika jau pasidaro ir 
turtinga ir įspūdinga. Klausaisi 
kaip iškalbingo pianino. Mirga 
Bankaitytė skambina puikiai — 
su puikia technika, jautrumu. 
Visiem padarė puikų įspūdį ir 
mažai pažįstamą kanklių muzi-

(nukelta į 8 psl.)

BALFO 100-JO SKYRIAUS 
PADĖKA

Gegužės 6 suruošta Balfo 100 
skyriaus valdybos madų paroda 
sutraukė gausų būrį žiūrovų. 
Prie parodos pasisekimo prisi
dėjo visa eilė moterų, kurios kū
rė, mezgė ir siuvo drabužius, 
kad tik jie būtų gražesni. Ir ne
profesionalių drabužiai buvo 
įdomūs gražūs ir skoningi. Įspū
dingai atrodė A. Koval-Kova- 
liausko originalios vakarinės 

metų mados). A. Kovaliauskui,
R. Jasinskienei, S. Kačinskienei, 
Garnienei (iš Australijos), M. 
Raugienei (iš Delran, N.J.(, E. 
Minkūnienei, Garbauskienei, A. 
Šeibienei, R. Ceilienei, O. 11- 
gutienei, R. Černiauskienei ir 
kitom už jų sumaniai numegz
tus ir pasiūtus drabužius Balfo 
100 skyriaus valdyba taria nuo
širdų ačiū.

Valdyba dėkinga Lietuvos 
gen. konsulo žmonai J. Simutie
nei už šiltą parodos atidarymo 
žodį, red.'P; Jurkui už madų pa
rodos garsinimą spaudoje ir pras
mingą scenos papuošimą, mu
zikei N. Ulėnienei ir jos padė
jėjui dr. J. Ulėnui už muzikinę 
parodos palydą, pranešėjom G. 
Tiškutei-Tucci ir A. Rygelienei, 
modeliuotojom B. Radzivanie- 
nei, S. Kačinskienei, M. Raugie
nei, dr. E. Nicolai, V. Šeivytei,
L. Kiaunytei, V. Jurytei, A. Kati- 
naitęi, L. Ridikaitei, M. Milu- 
kaitei, V. Gerdvilytei-Coleman; 
vaikučiam A. ir G. Vainiam, V. 
ir G. Radzivanam, R. Ilgutytei, 
D. Černiauskaitei, R. ir K. Sin- 
kevičiūtėm, V. ir A. Garbauskam 
ir mažajai N. Tucci; dr. J. Vytu- 

Sveikinu mano draugo Leono Juozapavičiaus žmonų

ROMUALDĄ. TEKORIŪTĘ-
JUOZAPAVIČIENĘ, $

atvykusių iš Lietuvos į Amerikos padangę 1979 gegužės 18 
ir linkiu jiem daug laimės ir gražios lietuviškos šeimos

vienei, V. Galinienei, R. Jasins
kienei, J. Pumputienei, E. Vai
nienei, G. Donohue, A. Katinie- 
nei, B. Vaičiulienei, V. Coleman 
ir kitom — už skanius pyragus; 
E. Rastenienei, R. Jasinskienei, 
E. Mickeliūnienei, K. Bačaus- 
kui, V. Padvariečiui, V. Cole
man — už vertingas loterijos do
vanas; tėvui Pranciškui už at
spausdintus bilietus, A. Ruo- 
kytei, R. Jasinskienei, B. Vaičiu
lienei, J. Pumputienei, A. Pum
pučiui, J. Vebeliūnienei, A. Ei- 
dukevičienei, V. Gerdviliui, L. 
Milukienei, J. Jurkuvėnui už vi
sokią pagalbą ir L. Tamošaičiui 
už nuotraukas. Jum ir tom, kurių 
pavardes gal per neapsižiūrėji
mą praleidau, esu giliai dėkinga.

Šią parodą ruošdama, valdy
ba norėjo įrodyti, kad Balfo šei
ma New Yorke yra gana gausi, 
kad mes turime puikių drabužių 
kūrėjų ir labai gražių lietuvai
čių modeliuotojų. Ji norėjo su
ruošti gražią ir jaukią popietę 
ir sukaupti lėšų šalpos darbui.
Paroda praėjo tikrai pakiliai ir 

su gražiu pasisekimu.
Tikrai nuoširdžiai visiem 

dėkoju!
Janina Gerdvilienė, 
valdybos pirmininkė

Šiemet sueina jau 64 metai, 
kaip leidžiamas Darbininkas. 
Pradėtas jis leisti 1915 Bostone. 
1951 perkeltas į Brooklyną ir su
jungtas su Brooklyne ėjusia 
Amerika ir Pittsburghe ėjusiom 
Lietuvių Žiniom. Auka prisidėk 
prie šio laikraščio išlaikymo.

Laisvės Varpo koncertas
Lietuvių radio valandos 

“Laisvės Varpas” sidabrinė su
kaktis atžymėta puikiu koncertu 
ir dailiuoju žodžiu.

Sukakties minėjimą pradėjo 
LB Bostono apygardos pirm. 
Juozas Kapočius. Jis pakvietė 
JAV LB Krašto valdybos vykd. 
vicepirm. Balį Raugą tarti žodį.

B. Raugas kalbėjo apie LB 
veiklą ir ateinančius tarybos rin
kimus, o perėjęs prie Laisvės 
Varpo sidabrinės sukakties, la
bai įvertino Laisvės Varpo at
liekamą darbą. Už tą darbą Pet
rui Viščiniui įteikė Lietuvių 
Fondo Mindaugo medalį.

LB Bostono apylinkės pirm. 
Antanas Matjoška tos sukakties 
proga sveikino Laisvės Varpą, 
o vedėjui P. Viščiniui įteikė 
dovanėlę.

Meninėj daly dainininkė Ma
rytė Bizinkauskaitė,akomponuo- 
jant dr. Maxine Asselin ir jos tė
veliui dr. Petrui Bizinkauskui, 
atliko: Intorno all’idol mio —
M. Cesti, II mio bell voce — 
B. Marcelio, The Sleep that 
Flits — J. Carpenter, Jubal’s 
Lyre (iš operos “Joshua”) — 
G.F. Haendel, Plaukia sau laive
lis — St. Šimkaus ir Žvaigž
dutė — B. Dvariono.

Pianistas-kompozitorius Vytas 
J. Bakšys atliko: Rapsodija B

Stepas Levickas mirė gegu
žės 16 Hamburge, Vokietijoje. 
Jis buvo sūnus čia, Richmond 
Hill, gyvenusios pianistės Sofi
jos Levickienės Palečk. Jis buvo 
likęs Lietuvoje, po karo buvo 
net išvežtas į Sibirą, grįžęs dai
navo operos chore, paskui jam 
pavyko repatrijuoti į Vokietiją. 
Iš ten buvo atvykęs į Ameriką 
pas savo motiną. Čia išgyveno 
apie dešimt metų, uoliai reiš
kėsi Perkūno chore. Maždaug 
prieš 7 metus grįžo į Vokietiją 
ir ten vedė, dirbo banke. Greitai 
pas sūnų išvyko ir jo motina So
fija Levickienė-Palečk. Ji buvo 
čekė, ištekėjusi už Lietuvos 
karininko, atvyko į Lietuvą ir 
buvo Kauno teatro akompania- 
torė. Į Ameriką atvyko 1949, 
čia vertėsi muzikos pamokomis 
ir dažnai akomponuodavo lietu
vių koncertuose. Jai dabar jau 85 
metai, gyvena Hamburge pas 
marčią.

Kun. dr. prof. P. Ragažinskas, 
Central, N.M., dažnas Darbinin
ko rėmėjas, atnaujindamas me
tinę prenumeratą, atsiuntė 50 
dol. Administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

minor, Opus, No. 1 - J. Brahms 
ir Cinque Mezzo Pezzo, Opus 3, 
No. 1 (1975) —V.J. Bakšio.

Aktorius Algimantas Dikinis 
atliko: Ištraukas iš “Metų” poe
mos — K. Donelaičio, Didieji 
vandenys — Bem. Brazdžionio 
ir Kazimiero Sapiegos monologą 
(iš dramos “Kazimieras Sapie
ga”) — B. Sruogos.

Antrojoj daly Marytė Bizin- 
kauskaitė atliko: Nemunili, 
Nemunėli — Alg. Bražinsko, 
Miela širdžiai — E. Laumens- 
kienės, Gundė mane bernužė
lis (iš operos “Raseinių Magdė”) 
J. Žilevičiaus, Kur bakūžė sama
nota — St. Šimkaus ir Pamylė
jau vakar.

Vytas J. Bakšys atliko: At
spindžiai — J. Kačinsko ir Sona
ta C major, Opus 53 “Waldstein” 
— L. Beethoven. Plojijimam 
nesustojant, dar paskambino 
“potpourry”.

Aktorius Algimantas Dikinis 
atliko: Švitrigailos priesaiką (iš 
“Milžino paunksmė”) B. Sruo
gos ir Aš pasaulio lietuvis — 
P. Andriušio.

Visi programos dalyviai į- 
vertintini aukščiausiu pažymiu.

Po meninės programos iš
kviesti jaunųjų menininkų tėve
liai, o taip pat pagerbtas komp. 
Julius Gaidelis, kuriam suėjo 70 
m. amžiaus ir kurio pagerbimas 
įvyks balandžio 29 specialiu 
koncertu ir banketu.

Gaila, kad publikos buvo ne
daug ir toks gražus koncertas 
liko neįvertintas.

-o-
Baisiojo birželio minėjimas 

Šv. Petro lietuvių parapijos sa
lėj įvyks birželio 9.

Keleiviui paskelbus, kad ge
gužės 15 Bostono ir apylinkių 
lietuvių savaitraščio leidimas 
sustabdomas, Darbininkas iš
reiškia užuojautą Keleivio lei
dėjam, redakcijai, administraci
jai ir skaitytojam. Jei šioje sri
tyje neatsiras kito lietuviško laik
raščio, Darbininko administra
cija siūlo naujiem skaitytojam už 
5 dol. užsisakyti Darbininką iki 
šių metų galo. Atsiuntus 15 
dol., laikraštis bus siunčiamas 
1979 ir 1980 metus. Kiekviena
me Darbininko numery yra ir 
Bostono žinių skyrius. Adresas: 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Darbininko skaitytojai kviečia
mi šią žinią pranešti tiem Ke
leivio skaitytojam, kurie iki šiol 
Darbininko dar neskaitė.
La.<SVĖS VARPAS Sekmadieniais 
11:30-12:00 vai. 1430 banga iš WWEL 
12:10-1:00 vai. 1460 banga iš WBET 
Vedėjas Petras Viščinis 
173 Arthur St., Brockton, MA 02402 
Telef. (617) 586-7209

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

HoHdays”
ALBERTUI PETKEVIČIUI

staiga mirus, Br. Jurgiui Petkevičiui, OFM, ir kitiem gimi
nėm nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuvos vyčių

Vid. Atlanto apskritis

Lionginas Vaitkevičius
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnius/

m
Š. m. gegužės 27 Lietuvių Tautinėse Kapinėse Chicagoje 
bus atidengti paminklai

Elyria, Ohio, gegužės 17 staiga mirė

ALBERTAS PETCAVAGE 
PETKEVIČIUS,

sulaukęs 51 m. amžiaus. Jis buvo Br. Jurgio Petkevičiaus, 
OFM, dvynas. Nuliūdime liko žmona Florceda, vaikai ir kiti 
giminės.

STEPONUI KAIRIUI,
Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui, 
ir

KIPRUI BIELINIUI
Lietuvos laisvės kovotojui.

balandžio 25 — $795.00 liepos 12 ir rugpiūčio 2 — $865.00
gegužės 2 — $829.00 rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — $829.00
gegužės 16 — $839.00 spalio 10 — $829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

birželio 20 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2, 
Helsinkis 2 — $1189.00

rugpiūčio 2 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

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

MEMBER

A.A.
HENRIKUI RAUBAI

Lietuvoje mirus, jo broliui Jonui ir šeimai reiškiame 
gilią užuojautą

Gražina, Petras Bartkai 
Julija Petronienė, 
Edmundas Baliūnas

Paminklo autoriai — architektai:
A. KERELIS, B. MASIOKAS, J. KOVA

Šie didvyriai neliko Lietuvai skolingi. Kviečiame prisidėti 
nors pinigine auka jų atminimui granite įamžinti.

Čekius rašyti “Kairys-Bielinis Memorial Committee” vardu. 
Siųsti:

J. Skorubskas 
1634 So. 50 Avė. 
Chicago, III. 60650

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
398 West Broadway, P. O. Bos 116

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

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZI0NAS.
Prices are based on doubie oecupancy and are subject to 

chang'es and/or Government approval.
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Šį savaitgalį Kultūros Židiny
je: gegužės 25, 26, 27, 28, 
penktadienį, šeštadienį, sekma
dienį ir pirmadienį, vyksta Li
tuanistikos Instituto suvažiavi
mas, skirtas Vilniaus universite
to 400 metų sukakčiai paminėti. 
Paskaitos bus didžiojoje salėje, 
mažojoje salėje — Vilniaus uni
versiteto paroda.

LB Queens apylinkės metinis 
susirinkimas bus birželio 3, sek
madienį, 2 vai. popiet Elenos 

Legeckienės bute, 85-19 164 
Street, Jamaica, N.Y. Valdyba 

kviečia visus narius dalyvauti.
Redakcijoje lankėsi K. Dirkis 

iš Chicagos, Vytautas Banelis, 
Antanas Firavičius, abu iš To
ronto. Jie buvo atvykę į Tautos 
Fondo suvažiavimą ir ta proga 
apsilankė redakcijoje.

Dail. Viktoras Vizgirda Litua
nistikos Instituto suvažiavime 
skaitys paskaitą “Lietuvos 
dailės vingiai Vilniuje”. Paskai
ta bus gegužės 26, šeštadie
nį, 4:20 v. popiet Kultūros 
Židinyje. Skaidrėmis iliustruota 
tema palies senąją Vilniaus dai
lės mokyklą 17-19 amžiuje ir da
barties lietuvių dailės apraiškas 
Vilniuje.

Vainikų — karių prisiminimo 
dieną, gegužės 28, pirmadienį, 
10 v.r. pranciškonų koplyčioje 
bus mišios už žuvusius bei mi
rusius karius ir partizanus. Po 
mišių bus lankomi kapai. New 
Yorko ramovėnai kviečia daly
vauti visus savo narius, taip pat 
birutietes ir šaulius su šeimo
mis bei draugais. Po kapų lan
kymo — užkandžiai Kultūros 
Židinyje.

Premija už dailę bus įteikta 
gegužės 26, šeštadienį, 8 v.v. 
Kultūros Židinyje. Premiją ski
ria JAV LB Kultūros Tarybos su
daryta dailininkų komisija. 1978 
metų dailės premija paskirta 
New Yorke gyvenančiai skulp
torei Elenai Kepalaitei. Premi
jos įteikime dalyvaus pati 
laureatė, o premiją įteiks Kul
tūros Tarybos atstovas Cezaris 
Surdokas iŠ Baltimorės. Premi
jos mecenatas yra Lietuvių Fon
das. Tą vakarą Kultūros Židinyje 
bus Lituanistikos Instituto suva
žiavimo banketas.

Apreiškimo parapijoje gegu
žės 27, šį sekmadienį, bus dide
lės iškilmės. Bus paminėta kun. 
Jono Pakalniškio kunigystės 40 
metų sukaktis. Iškilmingos pa
maldos 11 vai. Tuoj po pamal
dų — pietūs viršutinėje para
pijos salėje. Pietų metu progra
mą atlieka parapijos choras, va
dovaujamas Viktoro Ralio, ir 
New Yorko tautinių šokių an
samblis. Tryptinis, vadovauja
mas Jadvygos Matulaitienės. Bi
lietus į pietus reikia įsigyti iš 
anksto, nes prie įėjimo jų nebus.

Lietuvių Kultūros Židinio 
Fondo specialus narių susirinki
mas įvyks birželio 9, šeštadienį, 
10 vai. ryto. Susirinkime bus 
svarstoma teisinė sutartis, pagal 
kurią LK Fondas perims Kultū
ros Židinio administravimą.

Four Continent Book Co., per 
kurią užsakomi laikraščiai ir žur
nalai iš okupuotos Lietuvos ir 
kitų Sovietų valdomų kraštų, tar
nautojai streikuoja jau keletą sa
vaičių. Streikuotojai reikalauja 
padidinti algas ir sutvarkyti ap- 
draudos reikalus. Darbininkų 
rojaus atstovai praktikoj darbi
ninkų teisių negloboja.

New Yorko Neringos ir Tauro 
tuntų iškyla įvyks birželio 16-17 
estų stovyklavietėj, New Jersey. 
Yra užsakytas autobusas. Sesės, 
norinčios iškyloj dalyvauti, krei
piasi į savo draugininkes ar 
tuntininkę s. B. Kidolienę iki 
birželio 5, o broliai į savo drau
gininkus ar tuntininką ps. V. 
Kirkylą. Vienam asmeniui nu
statytas 10 dol. mokestis kelio
nės ir maisto išlaidom padengti.

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Magdalena Galdikienė mirė 
gegužės 22 Putname, Conn. Bus 
pašarvota M. Šalinskienės 
šermeninėje. Laidojama Cypress 
Hills kapinėse.

Lietuvos vyčių vid. Atlanto 
apskrities narių suvažiavimas 
įvyks birželio 3 Nevvarke, N.J., 
12 vai. mišios Švč. Trejybės lie
tuvių parapijos bažnyčioj, 1 vai. 
posėdžiai parapijos salėj.

Aniceto Simučio, Lietuvos 
gen. konsulo New Yorke, na
muose gegužės 13 tarėsi Lietu
vos atstovas VVashingtone dr.
S.A. Bačkis, Lietuvos atstovas 
prie Vatikano St. Lozoraitis Jr. 
ir gen. konsulas A. Simutis. Ap
sikeista informacijomis apie 
svarbesnius politinius įvykius 
JAV ir Europoj bei jų įtaką 
Lietuvos reikalam. Pasitarimo 
metu išnagrinėta padėtis oku
puotame krašte ir aptarta eilė 
einamųjų reikalų.

Apreiškimo parapijos pietūs 
įvyks gegužės 27, šį sekmadienį, 
tuoj po sumos parapijos salėj.

Nuoširdi padėka Alice Florist 
Shop už gėles altoriaus papuoši
mui ir gegužinei, Kultūros Židi
nio pavasario šventės proga.

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai, sugrįžę iš atostogų, ku
rias praleido Italijoj, paaukojo 
500 dol. pranciškonų vienuoly
nui. Anksčiau jie vienuolynui ir 
Kultūros Židiniui yra paaukoję 
10,000 dol. Lankydamiesi Ro
moj, lietuvių kolegijos viloj susi
tiko vysk. A. Deksnį, prel. P. Ja- 
tulį, prel. L. Tulabą. Juos ypatin
gai globojo prel. A. Jonušas. Po
piežių Joną Paulių II teko matyti 
net du kartus — beatifikacijos 
apeigose ir bendroj audiencijoj. 
Žmonės naująjį popiežių labai 
myli. Per tuos kelis popiežiavi
mo mėnesius atvirukų su po
piežiaus atvaizdu parduota dau
giau negu per Pauliaus VI 14 
popiežiavimo metų.

Jaunučių ir jaunių ateitininkų 
iškyla įvyks birželio 2, šeštadie
nį. Tuoj po lietuviškos mokyk
los jaunimas automobiliais bus 
vežamas į Old Bethpage Village, 
Long Island. Ten vaizduojamas 
senoviškas kaimas su vaikam 
pritaikytais įdomumais ir užsi
ėmimais. Jaunimas, norįs daly
vauti, registruojasi pas globėją 
Liudą Gudelienę. Jos telef. 203 
869-6303.

Vyresnieji moksleiviai ateiti
ninkai kviečiami dalyvauti Phi- 
ladelphijos ateitininkų rengia
moj metinėj šventėj, kuri įvyks 
šį savaitgalį, gegužės 26-27, 
Gasparėnų sodyboj. Šeštadienį 
kalbės kun. Kęstutis Tri
makas, Ateities žurnalo vyr. re
daktorius. Vakare bus laužas su 
žaidimais. Sekmadienį mišios ir 
iškilmingas posėdis. Jaunimas, 
norįs dalyvauti, registruojasi pas 
Rasą Razgaitienę. Jos telef. 212 
849-6233.

A. a. Vincės Vaškūnienės at
minimui Kultūros Židiniui au
kojo po 25 dol. Marytė Šalins- 
kienė ir Ona Bilerienė. Šeimos 
artimiesiem reiškiame nuošir
džią užuojautą, o aukotojam lie
tuvišką ačiū.

Dalia ir Jaunius Gilvyčiai iš 
Franklin Village, Mich., ne 
Gvildžiai, kaip praeitam Darbi
ninko nr. buvo parašyta, a.a. Jur
gio Montvilos atminimui paau
kojo 25 dol. Kultūros Židiniui.

Išnuomojamas savaitėmis ar
ba mėnesiui trijų miegamųjų 
namas Ocean Beach, N.J. Du 
blokai nuo jūros. Tinka miegoti 
8 asm. Skambinti telefonu 201 
322-6163 po 6:30 vai. vak.

CO-OP. APT. FOR SALE. 
3 rms. excellent condition, 
completely renovated. 15 min. 
from Mid-Manhattan, 1 block 
from Yankee Stadium. Low 
maintenance. Reasonable. Call 
212 749-7137 evgs. & wkends.

PAGERBTI DU 
SIGNATARAI

(atkelta iš 7 psl.) 
ką tiesiog priartino prie publi
kos.

Antroje dalyje ji dar paskam
bino ilgesnį Alfonso Mikulskio 
kūrinį “Girios idilija”.

Apie Steponą Kairį
Jurgis Valaitis kalbėjo apie 

Steponą Kairį, apie jo jaunystę, 
mokslą, įsitraukimą į revoliucinį 
darbą, lietuvišką veiklą, jo daly
vavimą politikoje — Lietuvos 
seimuose, paskui —Vlike ir jo 
pasišventimą Lietuvai.

Iš signafarų raštų
Dramos aktorius Henrikas Ka

činskas su derama jam rimtimi 
ir orumu paskaitė abiejų signata
rų raštų ištraukas. Kad pasirink
tos vietos būtų vaizdin- 
gesnės, jis pasirinko palydos žo
dį iš dailiosios literatūros. Prie 
Petro Klimo ištraukos pirma pa
skaitė Oscaro Milašiaus “Lietu
va”. Tada skaitė Klimo Žmogaus 
istorijoje, įžangą į knygą.

Prie Stepono Kairio ištraukos 
pasirinko motto iš Balio Sruogos 
“Apyaušrio dalia” — Vilniaus 
bokštai. Toliau skaitė Kairio
— “Mano Vilnius, kurį vadina 
brangakmeniu. Baigė karaliaus 
Jogailos žodžiais iš Balio Sruo
gos dramos “Milžino paunksmė”
— Kai Vilniun atvažiuoju . . .

Uždarant akademiją, pirmi
ninkė Sofija Jasaitienė visiem 
padėkojo už bet kokį prisidėji
mą prie šios akademijos suren
gimo.

Buvo ir fotografijų parodėlė su 
labai retomis ir senomis nuo
traukomis.

Po programos buvo kavutė.
-o-

Minėjimas buvo tikrai puikus 
ir sėkmingas. Visuomenės dė
mesys savo tautos vadam buvo 
tikrai gražus. Ir paskaitose buvo 
išryškinti tų vyrų idealistiniai ir 
patriotiniai momentai. Ir tai su
stiprino klausytojus, (p.j.)

LB Tarybos rinkimų rezultatai 
Nevv Yorke

New Yorko apygardoje iš viso 
teisėtų balsavimo kortelių buvo 
820. Balsai pasiskirstė taip:

Kornelijus Bučmys — 420, 
Aleksandras Vakselis — 403, 
Romas Kezys — 378, 
Kęstutis Miklas — 330, 
Vladas Sidas — 293, 
Petras Wytenus — 291, 
Jonas Vilgalys — 264, 
Dalia Sakaitė — 255, 
Danutė Mikulskytė — 247, 
Kęstutis Nemickas — 226, 
Jonas Adomėnas — 204, 
Česlovas Janušas — 199, 
Janina Gerdvilienė — 195, 
Jonas Klivečka — 190, 
Vida Šlapelytė — 175, 
Juozas Pažemėnas — 151, 
Jonas Landsbergis — 141, 
Apolinaras Vebeliūnas —129, 
Jadvyga Lukošienė — 110.
Šis sąrašas suvestas tik New 

Yorko LB apygardos rinkiminė
je komisijoje. Kiek atstovų pa
teks į LB tarybą, dabar nustatys 
vyriausioji rinkiminė komisija.

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖ 

KENNEBUNKPORTE

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

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

Svečiai, rengėjai, programos dalyviai Stepono Kairio ir Petro Klimo minėjime gegu
žės 13 Kultūros Židinyje. Iš k. Stasys Lozoraitis, Jr., Eglė Žilionytė, Henrikas Ka
činskas, Sofija Jasaitienė, Žiba Klimienė, Petras Klimas, dr. Stasys Bačkis, Jurgis Valaitis, 
Mirga Bankaitytė. Nuotr. L. Tamošaičio

Moterų Vienybė birželio 3, 
sekmadienį, 3 v. popiet Kultū
ros Židinyje rengia neseniai 
išėjusios knygos apie Lietuvos 
pašto ženklus — Poštage Stamps 
of Lithuania — pristatymą. Apie 
ją kalbės A. Barbatavičius iš Ka
nados, angliškai kalbės žinomas 
filatelistas Ernest Kehr iš Rich
mond Hill, N.Y. Po programos — 
vaišės.

Raimondas Lapas iš Chica
gos dalyvavo tarptautinėje filate
listų parodoje Statler viešbutyje 
Manhattane. Paroda vyko gegu
žės 18, 19, 20 dienomis. Pas
kui Raimondas Lapas atsilankė 
Kultūros Židinyje ir dalyvavo 
pavasario šventėje. Jis dabar 
Chicagoje perėmė Margučio ra
diją, kuriam iki šiol vadovavo 
Petras Petruitis.

VISI KVIEČIAMI

Šį savaitgalį Kultūros Židinyje 
vyksta Lituanistikos Instituto 
suvažiavimas. Tai labai svarbus 
įvykis. Apie jį rašoma ir veda
majame. Suvažiavimas skiria
mas Vilniaus universiteto 400 
metų sukakčiai paminėti. Pa
skaitų planas skelbiamas atski
rai. Visuomenė kviečiama kuo 
gausiausiai lankyti paskaitas ir 
dalyvauti įvairiuose to suva
žiavimo momentuose.

Paroda, skirta Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukakčiai, 
bus išstatyta žemutinėje salėje. 
Bus išstatyta daug įdomios me
džiagos, dokumentų, knygų, ku
rios pavaizduos įvairią universi
teto veiklą. Parodą parengė Bro
nius Kviklys, Draugo redakto
rius. Apie parodą, jos rengėją 
atidaryme kalbės dr. Jurgis Gim
butas. Paroda atidaroma gegu
žės 25, penktadienį, 8 v.v.

NEW YORKO VYRŲ CHORO

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

bus birželio 9, šeštadienį, 7:30 v.v 
Kultūros Židinyje.

15 METŲ JUBILIEJINIS

KONCERTAS

PROGRAMOJE:
• Perkūno choras, vadovaujamas

VYTAUTO DAUGIRDO, 
chormeisteris VIKTORAS RALYS

• solistė IRENA STANKŪNAITĖ, sėkmingai
dainavusi įvairiose operose;

• PAULIUS RAJECKAS — pantomimikas, neseniai
pasirodęs televizijoje.

Šokiai, bufetas, užkandžiai.
Šokių metu dainuoja: JUOZAS NAKAS ir 
“Jinai ir trys gintarai”.

įėjimo auka — 6 dol., jaunimui — 3 dol

Vll-tojo Lituanistikos Instituto 
suvažiavimo

PROGRAMA

Suvažiavimas vyksta Kultūros 
Židinyje. Jis skiriamas Vilniaus 
Universiteto 400 metų su
kakčiai atžymėti. Visos paskaitos 
yra viešos, ir visuomenė kvie
čiama kuo gausiau dalyvauti. Vi
suomenė taip pat kviečiama kuo 
gausiausiai dalyvauti suvažiavi
mo bankete ir iškilmingame Vil
niaus universiteto sukakties mi
nėjime.

-o-
Gegužės 25, penktadienį,
7:30 v.v. — susipažinimo va

karas.
8 v.v. —parodos atidarymas.

Banketas bus gegužės 26, šeš
tadienį, 8 v.v. Kultūros Židiny
je. Pradžioje bus koncertas. .Da
lyvauja pianistė Dalia Sakaitė ir 
dramos aktorius humoristas Vi
talis Žukauskas. Įteikiama 1978 
metų dailės premija. Po to vaka
rienė.

Iškilmingas Vilniaus universi
teto 400 metų sukakties minėji
mas bus gegužės 27, sekmadie
nį, 7 v.v. Kultūros Židinio di
džiojoje salėje. Pradžioje iškil
mingas aktas, kur organizacijos 
dalyvauja su vėliavomis. Paskui 
— Simo Sužiedėlio paskaita, 
Vilniaus universitetas skaidrėse, 
Vilniaus universiteto kūrybinis 
žodis — ištraukos iš įvairių 
autorių, kurie ar ten mokėsi, ar 
profesoriavo.

Lituanistikos Instituto darbo 
posėdžiai vyksta sekmadienio 
vidurdienį ir pirmadienį prieš 
pietus.

Gegužės 26, šeštadienį,
9- 10 v. — registracija.
10- 11 v. — suvažiavimo atida

rymas.
11- 11:45 v. —Vincas Trumpa: 

XIX amžiaus pradžios Vilnius 
Stanislovo Moravskio atsimi
nimuose.

11:45-12:30 v. — Jonas Dai- 
nauskas: Vilniaus akademija 
edukacinės komisijos veikloje.

12:30-1:45 — užkandžiai.
1:45-2:30 v, popiet — dr. Ra

mūnas Kondratas: Medicinos 
mokslai Vilniaus Universitete 
XIX amžiaus pabaigoje.

2:40-3:25 v. popiet — Stasė 
Vaškelienė: Vilniaus Universi
teto biblioteka pokario metais.

3:35-4:15 v. popiet — dr. Sta
sys Goštautas: Ispanijos huma
nistas Petras Roizijus Vilniuje 
1551-1571 metais.

4:20-6 v. popiet — dail. Vik-
toras Vizgirda: Lietuvos dailės 
vingiai Vilniuje (paskaita ir 
skaidrės).

8 vai. vak. — koncertas ir 
banketas.

Gegužės 27, sekmadienį,
11- 12 v. —Lituanistikos Insti

tuto Tarybos posėdis.
12- 1 v. — užkandžiai.
1- 2 v. — Lituanistikos Insti

tuto skyrių posėdžiai.
2- 3:45 v. — dr. Juozas Jakštas: 

Vilniaus Universiteto vaidmuo, 
įtvirtinant katalikybę Lietuvoje.

3- 3:45 v. popiet — dr. Vin
cas Maciūnas: Senasis Vilniaus 
Universitetas ir studentų žemai
čių “Tautiška giesmė”.

4 v. popiet — užkandžiai.
7 v. vak. .— iškilmingas Vil

niaus Universiteto 400 metų su
kakties minėjimas. Pagrindinė 
paskaita: prof. Simas Sužiedėlis 
— Vilniaus Universiteto būdin
gieji tarpsniai.

Gegužės 28, pirmadienį,
10 vai. ryto — visuotinis Li

tuanistikos Instituto narių susi
rinkimas.
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