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Stiprėjant priešrinkiminei ak
cijai, gruodžio 5 ištaigingame 
Philadelphijos Fairmont viešbu
ty buvo suruoštas priėmimas, 
kurio tikslas buvo sutelkti lėšas 
Carter-Mondale perrinkimui. Iš
kilmingus pietus ruošė Pennsyl- 
vanijos Carter-Mondale finansų 
komitetas. Šiame komitete yra 
ir lietuvių demokratų veikėjas 
Rimas Česonis, JAV LB krašto 
valdybos vicepirmininkas, sėk
mingai besidarbavęs už J. Car- 
terio išrinkimą, jam kandidatuo
jant į prezidentus prieš ketverius 
metus.

Minimas priėmimas buvoruo-—čiais pabendrauti. Kalbėdamas 
Siamas pagerbti JAV vicepre
zidentui Walter F, Mondale. 
Dalyvių skaičius buvo ribojamas 
iki 200 asmenų.

Deja, garbės svečias atvykti 
negalėjo, nes, Irano krizei tebe
sitęsiant, viceprez. Mondale su 
ponia Carter turėjo atstovauti 
prezidentui tą patį vakarą New 
Yorke vykusiame daug gauses
niame priėmime. Į Philadelphi
jos priėmimą JAV prezidento 
įgaliojimu iš Washingtono atvy
ko JAV iždo departamento sek
retorius William Miller ir trans
porto departamento sekretorius 
Neil Goldschmidt. Pietų metu 
jie pasakė kalbas ir maloniai at
sakinėjo į dalyvių jiem teikia
mus klausimus.

R. Česoniui esant rengėjų tar
pe, lietuvių d alyvių skaičius šia
me priėmime proporcingai buvo 
aukštas. Lietuviai pajėgė su
daryti net savo stalą, prie kurio, 
be Rimo ir Romos Česonių, 
sėdėjo iš Bostono atvykęs JAV 
LB tarybos prezidiumo vice
pirm. inž. Romas Veitas, LB

krašto valdybos vicepirm. Felik
sas Andrianas, Phillfelphijos 
LB apylinkės pirm. Teresė Ge
čienė, vicepirm. Kęstutis Pliuš- 
konis su dukra Danute ir kiti.

Svečių tarpe buvo naujai iš
rinktas Philadelphijos miesto 
burmistras William Green, JAV 
naujasis atstovas Jungčių 
Tautų žmogaus teisių komisijoj 
Jerome Shestack, Philadelphi
jos demokratų veikėjai, didieji 
bankininkai ir t.t.

Prie kiekvieno stalo buvo pa
likta tuščia kėdė, kad kabineto 
nariai galėtų prisėsti ir su sve-

ir pareigas einantiems Lietuvos 
Ordinarams.

' b) dekanų rankomis norima 
dusinti Katalikų Bažnyčią;

c) iš kunigų reikalaujama prį- 
sidėti prie bedievių vykdomo 
nusikaltimo, pažeidinėjant ti
kinčiųjų vaikų teises — jų ne- 
katekizuoti, nuvaryti nuo alto
riaus, iš procesijų ir t.t.;

d) šiuose pokalbiuose dekanai 
buvo pažeminti, nes tuo pačiu 
metu, kai įgaliotinis reikalavo 
išduoti Bažnyčios interesus, 
jie buvo vaišinami kava;

e) Vyskupijų Kurijos pažemi
no save, nes į vykdomuosius 
komitetus dekanus sukvietė ne 
valdžios pareigūnai, o pačios 
Kurijos. Pvz., Religijų Reikalų 
tarybos referentas Kožukaus- 
kas, J.E. vysk. į Labukui perda
vė tokią telefonogramą: “1979 
m. balandžio 24 d. Kauno mies
to vykdomajame komitete bus 
pravedamas pokalbis su Jūsų 
vadovaujamų vyskupijų deka
nais. Pokalbio pradžia 14 vai. 
Prašome užtikrinti visų dekanų 
dalyvavimą. Pageidaujama, kad 
pokalbyje dalyvautumėte ir 
Jūs”. Visos Kurijos, gavusios 
įsakymą, tuojau paskubėjo jį 
įvykdyti.

§v. Tėvas Jonas Paulius H 
savo kalėdinį sveikinimą perda
vė 34 kalbomis. Lietuviškai la
bai aiškiai ir tiksliai ištarė: 
“Linksmų Kalėdų Kristuje!”

Trys JAV dvasininkai per Ka
lėdų šventes aplankė JAV amba-

, sadoj Teherane laikomus įkai
tus, atliko religines apeigas ir 
pasikalbėjo mažose grupelėse. 
Pagal jų pareiškimus jie susiti-J-^ 
ko tik su 43 įkaitais, nors ofi
cialiai skelbiama, kad ten jų 
turėtų būti 50. Irano sluoksniai 
teigia, kad 6 įkaitai atsisakė 
pasimatyti su dvasininkais. Šis 
susitikimas buvo filmuojamas 
Irano TV, bet Amerikos TV 
stotys atsisakė- šį pasimatymą 
pertransliuoti, nes į filmą buvo 
įjungta propagandinė Khomeini 
kalba ir įkaitus saugojančių pa
reiškimai, nesideriną su. reli
ginėm apeigom.

Afganistane įvyko dar vienas 
perversmas. Nesenai čia valdžią 
perėmęs prez. Hafizullah Amin 
vėl buvo nuverstas ir likviduo
tas. Jo pareigas perėmęs dar 
griežtesnis sovietinės linijos ša
lininkas Babrak Karmai. Afganis
tano sostinėj Kabule įvyko smar
kūs susirėmimai tarp nužudyto i 
ir naujojo prezidento šalininkų. 
Susišaudyme dalyvavo ir So
vietų Sąjungos kariai. 1

Portugalijos ministerė pirmi- I 
ninkė Marie de Lurdes Pintas- 
silgo atsistatydfhe^Jos pareigos .vados 
buvo pavestos parlamento rinki
mus laimėjusios dešiniųjų koali
cijos vadui Francisco Sa Car- 
neiro.

Popiežius Jonas Paulius II 
savo kalboj kardinolų kolegijoj, 
neminėdamas Irano vardo, pa
smerkė jį už įkaitų laikymą, 
nes tai esąs tarptautinių įstaty
mų nepajudinamų principų lau
žymas, ir apgailestavo paskuti
nius aliejaus kainų pakėlimus.

Iš Kinijos gautom žiniom, 
Kambodijos ministeris pirmi
ninkas Pol Pot, vadovaująs sa
vo kariuomenė* likučių pasi
priešinimui prieš Vietnamo su
darytą vyriausybę, buvo pakeis
tas kitu — Khieu Samphan, ku
ris turėsiąs daugiau vilčių su
jungti visus kambodiečius prieš 
Vietnamo okupaciją.

Irano pietrytinėj Baludžistano 
provincijoj kelias dienas vyko 
prieš Irano vyriausybę neramu
mai!, kurių metu žuvo 11 ir 
buvo sužeista apie 80 vietinių 
gyventojų. Irano vyriausybė šioj 
provincijoj paskelbė išimties 
būklę.

Londone buvo iškilmingai pa
sirašyta Rodezijos taikos sutar
tis, pagal kurią visi karo veiks
mai turėtų būti sustabdyti. Su- — 
tartį pasirašė Britanijos užsienio 
reikalų sekretorius lordas Car- 
rington, Rodezijos buvęs minis- 
tėris. pirmininkas Abel T. Mu- 
zorewa ir partizanų vadai 
Jushua ir Robert Mugabe. Su
tartį pasirašius, JT saugumo ta
ryba panaikino visas Rodezijai 
taikytas ūkines sankcijas.

Aliejų eksportuojančių valsty
bių konferencija nepajėgė susi
tarti dėl ■ vienodų už ekspor- JAV, susirūpinusios Hormez 

sąsiauriu, jungiančiu Persijos 
įlanką su Indijos vandenynu, 
tariasi su Somalijos prezidentu 
Mohamed Siad Barre dėl sovie
tų įrengtų karo^aivyno ir avia
cijos bazių Barberos*tioste pa
naudojimo JAV karo laivams 
ir aviacijai.

JT visumos susirinkimas 
vieningai priėmė nuostatus, už
draudžiančius imti įkaitus ir torius Frank Church (senato už- 
įgallojančius nuostatus pasira
šiusias vyriausybes arba pačiom 
bausti įkaitų grobėjus ar juos 
grąžinti į jų kilmės kraštus, kur 
jie turėtų būti teisiami.

O gal jame bus talpi
namos nuotraukos, kaip pamal
dų metu alpsta tikintieji per
pildytoje Klaipėdos bažnyčioje, 
kaip daugelyje Lietuvos vietų, 
pvz., Sintautuose, Pilviškiuose, 
Bartininkuose, Alvite ir kt., riog- , 
so sugriautų bažnyčių griuvė
siai, ir niekas neleidžia jų at
statyti, kaip nuo vaikų kaklų 
mokytojai nutrauko medali kė
lius ir kryželius? Tad ką tas 
“iliustruotas leidinys” talpins? 
Taikos konferencijose dalyvau
jančių Ordinarų nuotraukas? 
Taip, bet tokios nuotraukos ti
kinčiuosiuose gali sukelti tik 
pasipiktinimą. Lietuvos kunigai 
yra įsitikinę, kad toks “iliust
ruotas leidinys” būtų tik propa
gandinis burbulas pasauliui, 
ypač artėjančios Olimpiados 
Maskvoje proga. Taigi prašome 
Ordinarus atšaukti “iliustruoto 
leidinio” prašymą, nes toks lei
dinys pasitarnautų ne Bažny
čiai, o bedieviams.

Tuojau po Velykų Religijų 
reikalų tarybos įgaliotinis P. 
Anilionis visose vyskupijose 
įkalbinėjo dekanus laikytis Re
liginių susivienijimų nuostatų. 
Pagal įgaliotinį, dekanai turi 
padėti, kad visi Lietuvos kuni
gai laikytųsi šių nuostatų.

Iš įvykusių pokalbių seka iš-

a) Religijų reikalų taryba de
kanams, o per juos ir kuni
gams nori įvaryti baimės, todėl 
dekanai ir buvo sukviesti ne į 
Kurijas, bet į vykdomuosius ko
mitetus;.

- o -

Š.m. pradžioje 522 Lietuvos 
kunigai ir du vyskupai — J.E. 
Julijonas Steponavičius ir J.E. 
Vincentas Sladkevičius pasic

klausimu, kad jie negalėsią lai
kytis Bažnyčiai primestų Reli
ginių susivienijimų nuostatų, ir 
reikalavo juos atšaukti. Labai 
tiktų šiuo klausimu pasisakyti

i '°-
Ypatingai Ordinarus raginame 

rūpintis vaikų teisių pažeidi
mais Lietuvoje, ir Vaiko metų 
proga šį opų, bet labai svarbų 
klausimą nuolatos ir nuolatos 
kelti. Mes esame įsitikinę, kad 
vaikų atžvilgiu ir mes, dvasiš
kiai, nesame be kaltės. Ordina
rai galėtų bent” privačiai para
ginti kunigus daugiau rūpintis 
vaikais ir jaunimti, o dėl bai
mės ar apsileidimo nesirūpi
nantiems vaikų pastoracija pa
siūlyti išsikelti į provinciją ir 
užleisti vietą drąsesniems ir uo
lesniems kunigams.

Gerbiami Ordinarai, Dievo 
Apvaizda mums leido gyventi 
ir dirbti labai svarbiu ir le
miamu Bažnyčios gyvenimo mo
mentu, tad garbingai atlikime 
Dievo skirtą misiją.

TTG Katalikų Komiteto na
riai — kunigai: Jonas Kaunec- 
kas, Alfonsas Svarinskas, Sigi
tas Tamkeoičius, Vincas Vėla- 
vičius, Juozas Zdebskis.

Tikinčiųjų Teisėms Ginti Ka
talikų Komitetas 1979 gegužės 
25 iisiuntė raitą Nr. 16, skir
tą LTSR Prokurorui ir LTSR 
Švietimo Ministerijai.

- o-
Mes esame labai susirūpinę, 

kad Lietuvos TSR mokyklose 
tebesitęsia mokinių terorizavi
mas. Į TTG Katalikų Komite
tą š.m. gegužės 15 d. kreipėsi 
Irena Želvienė. Iš pareiškimo 
matyti, kad jos sūnus Egidi-

(nukelta i 2 psl.)

su lietuviais, sekr. Miller paro
dė puikų Lietuvos padėties ži
nojimą, Sov. Sąjungos įvykdytą 
okupaciją prilygindamas išprie
vartavimui. Taip pat gerai yra 
susipažinęs su Lietuvos aukso 
rezervų padėtim JAV-ėse. Paaiš
kėjo, kad jo žmona esanti gudė. 
Sekr. Goldschmidt su pabaltie- 
čiais turėjo galimybę artimiau 
susipažinti Oregone, jam esant 
Portlando miesto burmistru. Jis 
gražiai atsiliepė apie Portlande 
esantį lietuvišką liaudies meno 
kryžių.

Pietų metu maldų sukalbėti 
buvo pakviesti žydų, protestantų 
ir katalikų dvasininkai. Kata
likam atstovavo kun. Kajetonas 
Sakalauskas, Šv. Andriejaus "pa
rapijos vikaras. Jo nestandartinė 
malda, palietusi žmogaus teisių 
paneigimą ir politinius kali
nius, atkreipė priėmimo daly
vių dėmesį. Žurnalistai ir televi
zijos reporteriai priėmimu labai 
domėjosi ir jo eigos dalis patei
kė žinių programos metu.

Gč (LB Inf.)

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvos spaudoje paminė
ta ir jau mirusios vilnietės ra
šytojos Onos Miciūtės (1909- 
1973) septyniasdešimties metų 
gimimo sukaktis. Gimusi Vilniu
je neturtingoje šeimoje (1909), 
1932 baigė Vilniaus lietuvių 
gimnaziją, Vilniaus universitete 
studijavo lenkų kalbą ir lite
ratūrą, aktyviai reiškėsi lietuvių 
studentų dramos sekcijoje, su 
vaidinimais važinėjo po lenkų 

^okupuotą Vilniaus kraštą. Jau 
bolševikų okupuotame Vilniuje 
1944-50 dirbdama Lietuvių li
teratūros institute, paruošė 
mokslinį darbą "Simano Dau
kanto rankraštinis palikimas”. 
O. Miciūtė yra nuoširdi lyrikė, 
kuri pąsisako, kad negalinti me
luoti. Dėl to ir jos raštuose 
beveik nėra sovietinių motyvų, 
ji džiaugiasi gamta, išsako savo 
intymius širdies jausmus. Jos 
eilėraščių rinkiniai: ‘"Žiburiai 
pelkėse” (1938) ir rinktinė "Slė
nių paukščiai” (1971), eilėraš
čių rinkinys vaikams “Išdai- 
gėlė” (1959), vaidinimas vai
kams "Laimės dėžutė” (1957). 
Kūrė ir beletristikos: autobio
grafiniai pasakojimai apie vaikų 
prieglaudą knygoje "Pirmoji 
šakelė” (1972), Mūsų Rytojuje 
spausdinta apysaka "Saulėtame 
vieškelyje” (1934).

— Idėjiniais, propagandiniais 
tikslais tarptautiniai vaikų me
tai buvo minimi ir Lietuvoje 
(kaip ir visoje Sovietų Sąjun
goje). Vaikų metų užbaigai Vil
niuje buvo suorganizuotas res
publikinis festivalis, vardu “Te
atrai vaikams”. Festivalis gruo
džio pradžioje truko 8 dienas,

sienio reikalų komisijos pirmi
ninkas), senatorius Jacob Javits, 
senatorius Charles Percy ir se
natorius Robert Dole.

Rezoliucijoj pareiškiamas pa-

.Alfonsas Velavičius,Robertas Selenis, Karolis Balys, Jonas
IrienėS. Nuotr. J. Urbono■nos

JAV LB Krašto valdyba gruodžio 15 Detroite pasikeitė pareigomis. Iš k. I-oje eilėje — 
Violeta Abariūtė, Ingrida Bublienė, Vytautas Kutkus — naujasis LB Krašto valdybos 
pirmininkas, Algimantas Gečys, Aušra Zerr-Mačiulaitytė, Jonas Kavaliūnas, II-oje eilėje 
— Feliksas Andrifbnas, Aleksandras Radžius. dr. Antanas Butkus, Bronius Juodelis, Algis 
Rugienius, Albertąs Misiūi 
Urbonas. Trūksta

i
JAV ir Kolumbijos vyriau

sybės pasiskundė JT, kad, ren
kant nepastoviuosius saugumo 
tarybos narius, į kuriuos kan
didatuoja Kuba ir Kolumbija, 
buvo ; nusidėta rinkimų tai
syklėm.

PABALTIJO REZOLIUCIJA 
PRIIMTA SENATE

tuojamą aliejų kainų ir dėl alie
jaus gamybos dydžio, bet prieš 
tai atskirų valstybių padaryti 
aliejaus kainų pakėlimai pasi
lieka galioti.

Argentinos karinė junta 
paskelbė politinių principų pla
ną Memokratinei santvarkai kraš
te atstatyti. Planas numato ren- ■ 
karną prezidentą, dviejų rūmų 
parlamentą ir provincijų auto
nomiją.

R. Vokietija nutarė padidinti 
savo gynybos reikalam skirtas 
išlaidas ir tuo sustiprinti Var
šuvos pakto valstybių karinį pa
jėgumą.

Prieš pat Kalėdas, gruodžio 
20-21 naktį, JAV senatoriai, 
prieš išsiskirstydami atostogų, 
vieningai priėmė Rezoliuciją 
Nr. 54. Šią rezoliuciją senatui 
pristatė lapkričio 28 senatorius 
Howard Baker. Visiškai panaši 
rezoliucija (H? Corr. Res. 200) 
JAV Atstovų rūmuose vieningai 
(390-0) buvo priimta’ lapkričio 
13.

Senate, prieš pat priimant re
zoliuciją, už ją stipriai pasisakė 
senatorius Howard Baker, sena-

geidavimas, kad JAV preziden
tas pavestų savo delegacijai 
Madrido konferencijoj' iškelti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos lais
vo apsisprendimo teisę, prieš 
tai išvedus Sovietų Sąjungos ka
rines įgulas ir politinį , admi
nistracinį bei policinį personalą. 
Rezoliucija taip pat pageidauja, 
kad prezidentas rūpintųsi, jog 
Amerikos informacijos šaltiniai 
keltų Baltijos valstybių laisvės 
reikalą.

Tai jau trečia rezoliucija Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos reikalu, 
priimta JAV Atstovų rūmų ir 
senato. Pirmoji buvo priimta 
1965 birželio «nėn. ir 1966 spa
lio mėn., antroji - 1975 gruo
džio mėn. ir 1976 liepos mėn.

— Vilniuje paminėta prieš- 
aušrinių laikų veikėjo ir rašy
tojo Mikalojaus Akelaičio (1829- 
1887) 150 metų gimimo sukak
tis. Respublikinėje Vilniaus 
bibliotekoje buvo atidaryta pa
roda, kurioje buvo išstatyti M. 
Akelaičio raštai, taip pat įvairūs 
rašiniai ir studijos apie jį. (A.

i Janulaičio monografija, J. Jurgi
nio straipsniai). Parodą paruošė 
tos bibliotekos lituanistikos sky
riaus vyresnioji redaktorė Ja
nina Petrauskienė. Sukaktis pa
minėta ir spaudoje. M. Akelai
tis kilęs nuo Marijampolės (iš 
Ciuoderiškių k.), buvo baigęs 
tik 4 Marijampolės progimna
zijos klases. Bet savo gyvu tem
peramentu ir apsukrumu pasi
darė žymiu visuomenės- veikėju 
ir laikraštininku. Pradžioje raši
nėjo į lenkų laikraščius, bet 
dar prieš 1 m. sukilimą ap
sigyveno Žemaitijoje (pas P. 

 

Smuglevičių Syiri

pas Oginskius Rietave) ir buvo 
pasiruošęs leisti lietuvišką laik
raštį Pakeleivingas, kurį žadėjo 
remti ir vysk. M. Valančius. 
Oginskiai žadėjo Rietave įsteigti 
spaustuvę lietuviškiems leidi
niams leisti. I. Kraševskio pade
damas, M. Akelaitis buvo nu
matęs gauti nemažas pinigų su
mas iš Volinijos dvarininkų 
bendrovės. Tačiau įsiliepsnojęs 
1863 m. sukilimas ir jo pralai
mėjimas visus planus nunešė 
vėjais. M. Akelaitis pabėgo į 
Prūsus, iš ten atsidūrė Paryžiu
je. Sukilimui M. Akelaitis rašė 
lietuviškus atsišaukimus. į 
lenkų kalbą ne eilėmis išvertė 
K. Donelaičio "Metus”. 1860 
m. Vilniujeišspausdino lietuvis- suvažiavo visi Lietuvos profesi- 
ką Elementorių, kurio vėliau 
buvo išleistos dar kelios laidos. 
Rinko liaudies pasakas, kurių 
dalį J. Basanavičius 1907 iš
spausdino “Lietuvių Tautoje”.
Svarbiausias M. Akelaičio kūri
nys yra didaktinė apysaka 
“Kvestorius”, išleistas Vilniuje 
1860 m., vaizduojąs keliaujantį 
vienuolį, renkaptį aukas vienuo
lynui ir pasakojantį žmonėms 
apie nfokslo, istorijos ir geogra
fijos dalykus. Ta apysaka sukur
ta pagal lenkų rašytojo J. Chodz- 
kos panašią apysaką. M. Ake
laitis mūsų literatūros istorijoje 
turi savo vietą.

niai teatrai su savo repertua
ruose turimais vaikams skirtais 
veikalais. Vilniaus akademinis 
operos ir baleto teatras pasta
tė J. Juozą pa ičio operą "Marių 
paukšti’*. Panevėžio teatrus at
vežė R. Kiplingo veikaliuką 
"Katė, kuri vaikštinėjo pati sau 
pieną”. Šiaulių drumos teatrus 
atvyko su režisierės A. Ragaus- 
kaltis pagal V. Rimkevičiaus 
pjesę “Vandens lelįja” sukompo
nuotu vaidinimu "U ten ai atei
nu”. Kauno muzikinis teatras 
atsivežė B. Briteno muzikinį 
veikalą "Statykime operą”. Jau-

(nukelta į S psl.)
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teikiama šalpa ir kituose kraš-

Savaitės 
{vykiai

©ALFAS SVEIKINA IR DĖKOJA

Nato valstybės formaliai pa
siūlė atitraukti iš V. Europos 
13,000 JAV karių, jei Sov. S- 
ga sutiks atitraukti iš R. Vokie
tijos 33,000 karių.

Portugalijos savivaldybių rin
kimus laimėjo dešiniųjų partijų 
koalicija, išrinkdama savo atsto
vus net 60 proc. Portugalijos 
miestų.

P. Korėjos karo teismas nu
teisė buv. prezidento Park 
Chung Hee septynis žudikus 
mirti. Nuteistųjų tarpe yra ČIA 
viršininkas ir prezidento štabo 
viršininkas.

Buv. Kanados ministeris pir
mininkas ir liberalų partijos va
das Pierre Elliot Trudeau, prieš 
kurį laiką pasitraukęs iš parti
jos vado posto, vėl sutiko par
tijai vadovauti per ateinančius 
parlamento rinkimus.

Irano saugumo organai areš
tavo pasitarimam pašauktą Irano 
ambasadorių Skandinavijos 
valstybėm Abbas Amir Ente- 
ram, nes jis siekęs pagerinti 
santykius su JAV.

Jordano karalius nauju minist- 
teriu pirmininku paskyrė buv. 
savo ambasadorių JAV Sharif 
Abdul Hamid Shafar ir pavedė 
jam ypač rūpintis gyventojų 
socialine ir akine gerove.

Panamos studentai kelias die- " 
nas demonstravo prieš Irano 
šacho. įsileidimą ir JAV. Apie 
50 studentų buvo sulaikyta.

P. Korėjos prezidentas Choi 
Kyu Hah pareiškė, kad grįži
mas į demokratinę santvarką 
gali būti atidėtas iki 1981.

JAV paskelbė, kad Sov. S-ga 
prie Afganistano sienos sutelkė 
3 divizijas ir apie 1,500 karių 
pasiuntė į Afganistaną, kur da
bar sovietų karių ir karinių pa
tarėjų skaičius pasiekė 5,000. 
JAV dėl-to [pareiškė.S;gtd 
savo susirūpiAžmą,? ^ . i r

Salvadore kairieji teroristai 
buvo užėmę kavos plantaciją 
ir skerdyklą ir reikalavo pakel
ti atlyginimus. Kariuomenės 
daliniai su jais susikovė, ir 35 
teroristai buvo nušauti. /

Irane buvo nušautas buv. re
voliucinės tarybos narys ir te
ologijos fakulteto dekanas aja- 
tola Hojatolislam Mohammed 
Mofateh. *

š v» Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga sveikinam visus Balfo dar
buotojus ir rėmėjus.

Sveikinam brolius ir seses pa
vergtoj tėvynėj, su ryžtu kovo
jančius už žmogaus teises bei 
sąžinės laisvę, ir visus lietuvius 
laisvąjame pasauly. -

Kristaus gimimo šventės pa
laima telydi visus 1980-siais me
tais, ir broliška tarpusavio mei
lę težydi visų pasaulio lietuvių 
širdyse.

tėm Balfo 35-erių metų gyvavi
mo sukaktį. Su džiaugsmu galim 
pasigėrėti skyrių gražiu atsilie
pimu į centro paskatinimą su
rengti minėjimus. Daugumas 
Balfo skyrių ruošė akademijas, 
koncertus, iškilmingus pobū
vius ar susiriųjpmus. Minėjimų 
metu buvo pagerbti Balfo veik
loj pasižymėję veikėjai ir rėmė
jai, jiem įteikiant Balfo garbės 
ženkliukus.

tuvių visuomenės.
Dėkojam visiem direktoriam, 

skyrių pirmininkam, valdybom, 
tuose gyvenantiem lietuviam, nariam, talkininkam ir rėmėjam 

Pasiųstas žymiai didesnis lai- už jų įnašą į sėkmingą Balfo 
pos siuntinių skaičius negu bet 
kuriais ankstesniais metais.

Lapkričio mėnesį įvykęs di
rektorių suvažiavimas Los An
geles, Calif., kartu sujungtas su 
iškilmingu Balfo ir skyriaus 35 
m. veiklos sukakties minėjimu, 
praėjo su gražiausiu pasisekimu. 
Tai buvo pirmas suvažiavimas 
Balfo istorijoj vakariniame Ame
rikos pakrašty. Jis susilaukė

veiklą. Jų darbštumo ir pasiau
kojimo dėka daugybė lietuvių 
pajuto broliškos meilės šilumą 
savo sunkesnėse gyvenimo va
landose. Dėkojam už malonų 
bendradarbiavimą ir rūpestin
gumą einant pareigas. Visų pa
stangos ir darbas užtikrina orga
nizacijos gyvastingumą ir Balfo 
veiklos tęstinumą.

Balfo Centro Valdyba

it.advokatas. 357 Larkfleld Rd., E. North- 
46)968-5454, namų vakarais (516) 757- 

4296. Antrad. 2-8 vai. vak.?ieštad. 9:30-12:30 vai, į-ito patalpose: 66-01

VALDAS C. DUOBA, IM 
pert. H.Y. 11731. TeL

114th SU Richmond HiM, l’.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

AUCE*S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių pai> 
(Rietuvė. Gėlės Įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamalca Ava., Richmond HIII, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas. A

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamalca Ava. (prie Forest 
P*way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto ddftse. Tel. 296-2244.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

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

(atkelta iš 1 psl.)

Garbės ženkliukai, kuriuos 
centras išleido pereito seimo 
metu, susilaukė didelio pasise
kimo ir skyrių yra labai pagei
daujami. Skyriam jie yra pasiun
čiami pagal pageidavimą. Ženk
liukai nėra pardavinėjami; jie 
yra skirti įteikti Balfui nusipel- 
niusiem asmenim, kaip garbės 
ženklai.

Praėjusieji metai Balfui buvo 
išskirtinai sėkmingi, išrūpinant 
leidimą atvykti iš Lietuvos į JAV 
ir čia apsigyventi dviem šeimom
— Juodvalkiu ir Vaičekauskų, 
kurių kiekviena susideda iš 4 
asmenų. Tai pirmas toks atvejąs 
mūsų išeivijos pokario istorijoj. 
Vėliau, rudenį, Balfo rūpesčiu 
ir pastangomis į Ameriką atvy
ko dar 3 pabėgėliai iš Lietuvos
— Rimgaudas Kasiulis ir Eduar
das ir Marija Grubliauskai. Vi
siem atvykusiesiem buvo su-
r,li ... .fiiliiUl i T i.-l —

.. . .į.-. ... ,4

VTuebingen^ universiteto pro
fesorius liberalus teologas kun. 
Hans Hueng Vatikano buvo pa
peiktas už jo raštuose skelbia
mas teologines tiesas, nesutin
kančias su tradicine doktrina.

Sov. S-gos vienas pokarinės 
kartos ryškiausių rašytojų Va- 
silij Aksionov, protestuodamas 
prieš kitų dviejų rašytojų paša
linimą iš rašytojų unijos, pats 
iš jos pasitraukė.

Pabėgusio į Vakarus Sov. S- 
gos šachmatų meisterio Viktor 
Korčnoj sūnus Igor buvo Lenin
grado teismo nuteistas 2.5 m. 
darbo stovyklos už karinės prie
volės vengimą.

Ukrainos kovotojas už žmo
gaus teises ir Helsinkio grupės 
narys Jurij Litvin Kijeve buvo 
nuteistas 3 m. sunkiųjų darbų 
kalėjimo už priešinimąsi valsty
bės organam.

Armėnų teroristai Paryžiuj 
nužudė Turkijos ambasados 
spaudos attache Yilmar Kolpan.

Sov. S-ga leido išemigruoti 
Vilniuj gyvenusiam sekmini- 
ninkų sektos nariui Viktor Va
ši Ije v su žmona ir 2 sūnum.

Salvadoro kairieji teroristai 
paleido prieš 10 d. pagrobtą 
taikos korpo narę amerikietę 
Deborah Loff.

nimo teatras pastatė premjerą — 
A. Tolstojaus "‘Auksinis rakte
lis’*. . Vilniaus akademinis dra
mos teatras parodė vaikams M. 
Mašadu “Žydrąjį arkliuką“. 
Klaipėdos teatras atsivežė savo 
naują jaunos dramaturgės vei- 
kaliuką “Tumsius, Dumsius ir 
Jaunylis“. Vilniaus ir Kauno lė
lių teatrai taip pat rodė vai
kams pritaikytas programas. į 
festivalio vaidinimus buvo ve
žami moksleiviai iš Šalčininkų, 
Alytaus, Varėnos ir Vilniaus ra
jonų.

— Nors Lenino gimtadienis 
oficialiai švenčiamas tik 1980 
metais, bet" Šiaulių, rajone 
šventė pradėta labai iš anksto. 
Tuo tikslu Vilniaus valstybinė 
filharmonija Šiauliuose ir kituo
se rajono miestuose lapkričio 
pabaigoje ir gruodžio pradžioje 
jau surengė 16 koncertų. Su Le
nino gimtadieniu iškilmėse jun
giama ir Lietuvos “išlaisvini
mo” (pavergimo) 40 metų su- 
kafctis.1 -

— Lietuvos operos solistas 
Bronius Tamašauskas, viešė
damas Čekoslovakijoje, Prahos 
operoje Verdžio “Traviatoje” 
dainavo Alfredo partiją.

— Televizijos filmų festivaly- 
ję lapkričio mėnesį Baku mies
te (Azerbaidžane) pirmąją pre
miją laimėjo Lietuvos televizi
jos filmas “Dainuoja Giedrė 
Kaukaitė”. Režisavo ir scena
rijų parašė J. Janulevičiūtė, ope
ratoriai — A. Virbickas ir E. 
Narūnas.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tolxelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 425 Lafayotte SL (Cor. WUson Avė.), telef. 344-5172. Pe- 
ruošlamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

Pr.N.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven HIII 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamalca Avė., Richmond HIII, N.Y. 11418; 
Ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Aven Brookiyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York Statą laidotuvių direktoriai ir-bslza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninė* bet 
kurioj miesto dely.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, nemų perdevimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga vjslkla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Ava., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klijentais.________________ ’________

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom.
. 1863 Madlson St, Rldgowood, N.Y. 11227, 821-6440. Salė vestu

vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.___ _________ _______

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

SVARBESNĖS 
1980 METŲ 
SUKAKTYS

' 200 metų
Vasario 18 sueina 200 metų, 

■ kaip mirė žymusis lietuvių ra
šytojas Kristijonas Donelaitis. 
jGimė 1714 sausio 1.

vanotas lietuvis mokslininkas 
LMA-jos matematikos ir kiber
netikos instituto direktorius 
Vytautas Statulevičius. Šis žy
mus matematikas 1954 yra 
baigęs Vilniaus ' universitetą, 
1967 įsigijo matematikos mokslo 
daktaro laipsnį.

— Kauno staklių gamyklos ko
lektyvą Čekoslovakija apdova
nojo aukso medaliu. Kolektyvo 
nuopelnai — elektroerozinės 
staklės. Kas tai per daiktas, gali 
pasakyti tik elektronikos mokslo 
specialistai. .

— 1979 metais sukurtų kūri
nių paroda atidaryta Kauno pa
veikslų galerijoje. Rodoma per 
pustrečio šimto paveikslų: tapy
bos, grafikos, skulptūros. Iš ži
nomų dailininkų parodoje daly
vauja: L. Kazokas, R. Kalpokas, 
V. Žuklys, P. Stauskas. Yra ir 
daug jaunųjų dailininkų.

SPARTA—Rašomos mašinėlės {v. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, Įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraiti*, 10 
Barry Dr. E. Northport, N;Y. 11731. Tol. (516) 757-0055.

K 100 metų 
į1* Kovo 31 
^^mus "lietuvių dailininkas. Jis 

Jgfrnė Miškinkės vsd., Kvetkų ,
valsčiuje, Rokiškiu apskrityje. |<A'I' IC

la 100 metų, 
as Kalpokas, FLORIDA

Mirė 1945 gruodžio 9 Kaune.
Balandžio 9 sueina 100 metų 

kaip Gaidžiuliuose, Tauragnų 
valsčiuje, gimė kun. Jurgis Til
vytis, poetas, daugelio religinių 
giesmių autorius, parašęs ir atei
tininkų himną. Mirė 1931 gruo
džio 24 Panevėžyje.

Gegužės 17 sueina 100 metų, 
kaip Bagdoniškyje, Obelių vals
čiuj^, gimė Mykolas Roemeris, 
profesorius, žymus teisininkas, 
Vytauto Didžiojo Universite
to rektorius. Mirė 1945 kovo 14 
Vilniuje.

S > rkai.tosi ••• 'aabkast • •• notabtI'!’ 
5701 6outevord,$t. Aetertburg 6oach.FI. >5706

Telefonai («I9> >60’2440. Vakare (S<5) 945-2756

NAUJAUSIUS 1960 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, Maapeth, N.Y. 11378. i
MONY — Dr. M. SiemoneH, lietuvis, draudžia: sveikatą, nedarbingumą, 
pensijas, gyvybę. (N.Y., NJ. ir Ccnn.) Apaidrausdaml pas JĮ su
taupysite 30%-50% premijos Mokėjimą. Draudimo Įvairios grupės, kurias 
galite pasirinktu Skambinti dieną: 201 964-3600. Vok., sevaitgallala: 
201 654^756.______________________ ~ ;
RAYMOND KIVITA, lietuvių kilmėa nekilnojamo turto prekybininkas, 
dirba su Century 21 Friendly Realty, 63 West Merrlck Rd., Vslley 
Stream, N.Y. 11580. Telef. 516 825-6511. Pasigrožėkit Long Islend gamta. 
Visi modernūs patogumai. Aptarnaujama Valiny Stream, Lyndbrook, 
Mahreme, Frankfln Sguare, Woodhavon, Richmond HIII, Oueens.

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

pramogom, svečiam, o Įdek ma
žai išleidžiame lietuviškai kul
tūrai, lietuviškai spaudai ir kny-

Svarinskas, Sigitas Tamkevi- 
čius, Vincas Vėlavimus, Juozas 
Zdebikis.

je mokykloje. x
Tikinčiųjų Teisėms Ginti Ka

talikų Komiteto nariai — kuni-

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSE Y IR CONN ECTICUT V AUSTUO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

6646 80 ST. M1DDLE VILLAŠE, OUEEMS
• Phones: 326-1282 326-3150

TAI MOŠŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ

asoli
Prie Laisvės-statulos uolos 
demonstrantai Mr. Crocket 
ir A. Binkins.

posmą giedojo lietuviškai. Giesmė buvo transliuojama per 
radijo ir televizijos stotis. Nuotr. W.B. Rodpen

Telšių IV vidurinės mokyklos 
fizinio lavinimo mokytojas Va- 
lenčius 1979 m. balandžio 17 d., 
panaudodamas fizinę jėgą, 
atėmė iš IV klasės mokinių 
Sauliaus Stonkaus ir Mažeikos 
kryželius.

Istorijos mokytoja Kamišova 
toje pat mokykloje IX klasės 
mokinę Ritą Bumbliauskaitę vi
są pamoką klausinėjo apie tikė
jimą, tyčiojosi iš jos, įžeidinė
jo, liepė pasakoti apie pažįsta- * 
mus kunigus ir tt.

šm. balandžio 20 d. mes at
kreipėme Jūsų dėmesį, kad 
Plungės I-je vidurinėje mokyk
loje komjaunuolių yra persekio
jamas tikintis mokinys Vitalijus 
Semenauskas, o mokytojai jo ne
gina, tačiau atsakymo nesulau
kėme, nors tarybinės įstaigos 
privalo mėnesio laikotarpyje at
sakyti.

Terašome užtikrinti, kad atei
tyje nesikartotų panašūs peda
gogų nusikaltimai. Tokiems

jus, besimokąs Telšių IV vidu
rinėje mokykloje, tikrai yra skau
džiai persekiojamas. Mokytoja 
Pilipavičienė tikinčiam ir jokiai 
organizacijai nepriklausančiam 
mokiniui Egidijui Želviui prie
varta užrišo pionieriaus kakla
raištį, o šiam priešinantis mušė 
jį per veidą ir kartu su moky
toja Petraityte įžeidinėjo, vadin
damos jį bažnytininku ir net 
vartodamos necenzūriniu* žo
džius. Šią visą “pedagogiką” 
stebėjo didelis būrys vaikų.

Telšių IV vidurinės mokyk
los direktoriaus pavaduotojas, 
rajono ateistinio darbo koordi
navimo Tarybos pirmininkas 
Andrijauskas rajoniniame laik
raštyje “Komunizmo švyturys” 
(1979.IV.17) piktinasi, kad Vati
kano radijas kalba apie moki
nių persekiojimą Telšių mokyk
lose. Jis net drįsta teigti ne
žinąs nė vieno fakto, kad “už 
religinius įsitikinimus mokiniam Jįdagoįuns” ne rietą tarybinė^
būtų rašomi blogesni pa- 
kytojų būtų išjuokiami arba 
“įžeidinėjami”;, 
žymiai, blogiau įvertintas el
gesys, kad tokie mokiniai mo-

Galima pateikti daug mokinių 
įžeidinėjimo ir išjuokimo faktų.

KVECAS 
.JONAS 

1933 + 1 976

^KELIOh IŲ IR TURIZMO 
A 3ENTŪRA

• LČKWVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI 

NUOMOJAMOS MAŠINOS 
VIEŠBUČIAI

• (DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

(LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ ’ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA Į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11 
TEL.: (212)

6oach.FI
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ZStikimybč lietuviškame darbe
Taip įprasta, kad Naujųjų Me

tų proga linkime vieni kitiem 
laimės, džiaugsmo, sveikatos, 
kad ateinantieji metai būtų bent 
neblogesni, nei praėję. Taip pat 
įprasta peržvelgti praėjusius ir 
padaryti pasiryžimus naujiem.

Taigi — kam mes galime pa
siryžti Šiais naujais metais, ką 
mes turime daryti, kad išliktume 
gyvastingi, kūrybingi ir net ga
lingi?

Tuoj susiduriame su pasyviu 
elementu, kuris nieko nenori, 
nė vieno neskatina ir nieko ne
trokšta. Toks žmogus vadina
mas pesimistu. Toks užkrečia ir 
kitus, stabdo mūsų pažangą ir 
mažina kovingumą.

Bet ar verta susidėti su to
kiu pesimistu, ar verta pesimis
tą įsileisti į savo tarpą, kad jis 
visiem gadintų nuotaiką?

Kiti sakys, kad verta ir su 
pesimistu kalbėti, išklausyti jo 
nuomonės, nes tai esąs realus ir 
konkretus/žvilgsnis į tikrovę, 
žvilgsnis, kuris neapvilia žmo
gaus. O kas iš tų optimistų? 
Tik muilo burbulai! Papučia vė
jas, ir nieko nelieka. Viskas nu
nešta, nupūsta.

Teisybė, kad reikia ramiai ir 
tiksliai jausti tikrovę, kad reikia 
tą tikrovę apskaičiuoti, o nepasi
tikėti kokiu tuščiu svaičiojimu. 
Bet taip pat teisybė, kad nerei
kia uždarytt'savęsr siauru pasau
liu,'9žsišHęWTr{i@sSAiz]^skl  ̂
čiais, kad, girdi, nieko nebus, 
nereikia ir nieko daryti.

Jau daugelį metų girdėjome 
panašius pesimizmo svarsty- 
musl o gyvenimas eina ir toliau. 
Priešingai, jis net sustiprėjo, 
mus\pačius ištiesino gražiam ir 
našiSnF^arbui. Tada ir norisi, 
kia mūsų blaivus žvilgsnis į 
/tikrovę būtų ir šiek tiek opti
mistinis, optimistinis ta prasme, 
kad nepasiduosime, nepasi- 
mesime. Vienas kitam palinkė
kime tik ištvermės darbe, ištver
mės gyvenime, ištikimybės lais
vės kovoje.

Esame išėję į sunkią kelionę,

į sunkų žygį. Mūsų Lietuva, 
kaip toji pasakų karalaitė, yra 
prie girnų prirakinta, ir reikia 
gulbinėlių, kad jai kas laisvės 
sparnus numestų. O tai tegalima 
padaryti ištvermingai, sistemin- 

ir nuolatos dirbant ir dir
bant, ryžtingai kovojant.

Žinia, tai sunki pareiga, sunki 
našta, ir kitam atrodo, kad ge
riau yra kur nors dingti, gyventi 
sAvo privatų gyvenimą, turėti 
gražų butą, gražius baldus, vie
ną ar du automobilius.

Toks gyvenimas irgi nuveda į 
dvasinį tuštumą, į beprasmybę. 
Kai kambariai paverčiami tik 
gražių baldų rinkiniais, tuo pa
čiu yra išvejama iš namų žmo
gaus polėkiai, žmogaus dvasia, 
kuri stengiasi įprasminti dienas 
ne per medžiagą, bet per kū
rybą, pasiaukojimą ir darbą. 
Toks gyvenimas sau yra tik pe
simisto gyvenimas.

Optimisto gyvenimas yra 
gyvenimas kitiem. Kai išmoksti 
duoti, išmoksti aukotis, tuo pa
čiu padarai ir visą aplinkumą 
turtingesnę ir gražesnę. Visiem 
tada yra kur kasJengviau ir jau
kiau gyventi. - —

Ir mum, kovojant dėjkpaverg
tos Lietuvos laisvės, negali būti 
jokių atsiprašinėjimų, jokių ne
galiu. Kietai dirbdami, siste
mingai dirbdami, besimoky
dami ir bęsišvięsdanri,jnqs ųe 

~tik.-p<ys išsilaikysime*. be$ Jųp 
pačiu pajėkime palaikyti ir ki
tus; ir šį kraštą darysime švie
sesnį, tvarkingėsnį, gražesnį.

Tad stiprinkime visas savo 
lietuviškas politines, kultūrines, 
visuomenines organizacijas, pla
nuokime ir plėskime jų veiklą, 
kad naujieji metai būtų judres
ni ir didesni. Nepasimeskime 
laike, tėkmėje, neišsigąskime pa
vojų, nes rytojus pažadėtas tik 
drąsiesiem, tik ištvermės ir 
darbo žmonėm. Planuokime jau
nimo stovyklas, kursus, parodas, 
šventes, kultūrinį gyvenimą, ati
duokime tam visas savo jėgas ir 
sugebėjimus.

Jeigu 
tas Basanavičiaus laikraštis ir 
nieko daugiau nebūtų nuveikęs 
(o jis tikrai daug nuveikė) — 
tik vieno Vinco Kudirkos atkri
timas nuo lenkomanijos ir grįži
mas į savo tautą pateisintų Auš
ros gimimą bei jos egzistenciją.

Tuo pat metu pradėjo aktyviai 
'veikti ir lietuviai kunigai: 1889- 
1896 jie Tilžėje spausdino Že
maičių ir Lietuvos Apžvalgą. Ap
žvalga visą laiką buvo nusista
čiusi prieš rusų valdžią, dau- 

į ginusia dėl katalikų tikėjimo 
persekiojimų.

1889-1906 iš Tilžės ir Ra
gainės skambėjo dr. Vinco Ku
dirkos Varpas, šaukdamas: “Kel
kite, kelkite, kelkite!” V. Ku
dirkos publicistiką iš tikro gali
me apibūdinti kaip galingą ir pa
stovų šaukimą vienybėn ir ko
von. V. Mykolaitis-Putinas didį
jį varpininką taip aptaria: “Ku
dirkos asmuo Tėvynės Varpuose 
gyvena su visomis savo turtin
gomis dvasios atošvaiste mis. Aš
trus pastabumas, gyvas reagavi
mas į gyvenimą, blaivi, greita 
orientacija, impulsyvi siela, 
humoras ir satyra, lengvas šyps- 
nis’ir rūsčiai apsiniaukęs veidas 
kaitaliojasi .Tėvynės Varpų la
puose.” Aušra dar gana atsar
giai pasisakydavo dėl santykių 
su Rusijos valdžia; o Varpas sto
jo griežton opozieijon rusų poli
tikai Lietuvoje, drąsiai kėlė val
džios daromas skriaudas lietu
viam, smerkė priespaudos ir ru
sinimo neatlaidumą. Dr. V. Ku-

Margarita Samatieni, LMK 
Federacijos pirmininkė, ati
daro spaudos atgavimo 75 
metų sukakties minėjimą 
spalio 14 Kultūros Židiny. 
Nuotr. L. Tamošaičio
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ŠV. ANTANAS PADUVIETIS
IŠVERTĖ ANTANAS VAIČIULAITIS

Aplinkui viešpatavo tyla. Broliai 
čia, tarp-medžių, buvo pasista
tę nedidelį namelį, panašų į 
Asyžiaus “Carceri”. Brolis Anta
nas žinojo tą vietą derant kon
templiacijai ir pasiprašė ten iš
leidžiamas. Jo pasitikti išėjo gra
fas ir iškėlė jam didelę puotą. 
Jis norėjo Antaną pasiimti į pilį, 
tačiau tasai troško pasilikti su 
broliais girios namely. Tenai, 
laukymėje, augo didžiulis lazdy
nas, kurio status ir grubus ka
mienas aukščiau skilo į šešias 
storas, tankiai sužėlusias šakas. 
Užuot skėtusios į šonus, šakos 
lenkėsi viena prie kitos ir iš la
pijos sudarė nelyginant kokią 
sieną. Antanui, vos tai išvydus, 
tuojau dingtelėjo tikrai pranciš
koniška mintis: aukštai tenai pa
sidirbti padangtę, lyg kokį lizdą. 
Lazdynas čežėjo nuo sparnų 
vasnojimo, bet žmonių balsai jau 
nesiekė taip aukštai. Tuo būdu 
Antanas galėsiąs ten, tarp šakų, 
susitelkti sielos ir Dievo vizi
jai. Camposampiero grafas gal ir 
gūžtelėjo pečiais dėl tokio keisto

ĘOVA DĖL RAIDŽIŲ
Spaudos atgavimo 75 m. sukaktis

St Santvara paskaita, skaityta spaudos 
atgavimo minėjimuose Washingtpne ir New 
Yorke (4)

dirka iš tikro buvo didžio darbš
tumo, kilnaus pasiaukojimo, dėl 
nesveikatos graudžiai dramatiš
ka, bet kartu ir viena pačių 
tauriausių asmenybių lietuvių 
tautos atgimimo laikotarpy.

1896-1904 Tilžėje buvo 
leidžiamas mėnesinis laikraštis 
Tėvynės Sargas. Kaip Varpo 
siela buvo dr. Vincas Kudirka, 
taip čia — kun. Juozas Tumas- 
Vaižgantas. Jei Apžvalga dau- 
gjpu gynė tikėjimo reikalus, tai 
tėvynės Sargas savo dvasia 
buvo artimesnis Varpui, nors kai 
kada su juo ir pas įkapodamas.

Pradžioje Tėvynės Sargo 
šūkis buvo toks: “Ne kataliky
bė dėl Tėvynės, bet patriotiz
mas iš Dievo meilės”. Nuo 
1896 m. 11 nr. jau buvo aiš
kesnis šūkis: “Mylėk Viešpatį 
Dievą už visą labiaus,, artimą 
kaip pats save, o Tėvyųg už 
save daugiaus”.

Tie šūkiai atspindi patį Tėvy
nės Sargo redaktorių Tumą- 
Vaižgantą, kuris pats save taip 
apibūdino: “Ir tapau savosios 
lietuviškos visuomenės tarnas;
ne, dar daugiau; jos vergas, 
dėl jos metų metais nebema
tęs, kaip skaisti saulutė šviečia 
ir džiugina ...”

Tumo-Vaižganto redaguoja
mas Tėvynės Sargas katalikybę 
siejo su lietuvybe, o tai. turėjo 
didelės reikšmės lietuvių liau
dies tautinės sąmonės ugdymui, 
padėjo atsispirti ne tik rusų bet 
ir lenkų įtakai. Tėvynės Sargas 
sugriovė katalikybės ir lenkybės 
mitą, ir Bažnyčia, apvaldyta nuo 
lenkiškumo, .pamažu tapo tvirta 
lietuvybės abaąpia. Be to, Tu
mas-Vaižgantas buvo laiminges- 
nfc .»žf.dr^ V, Kudirką, jis dar 
buvo labai veiklus savosios vi
suomenės tarnas, anot Myk. Vait
kaus, ir nepriklausomybės sau
lėj.

Prisiminėm tik keturis lietu
viškus laikraščius, leistus Mažo
joj Lietuvoj spaudos draudimo 
sutemose. Buvo ir daugiau laik- 
raščiiį, tačiau tie keturi darė 
daugiausia įtakos lietuvių tautos 
atgimimui. Jie buvo sutelkę gau
sius būrius bendradarbių, ugdė 
lietuvių kalbos kultūrą, juose 
pasireiškė ir brendo ne vienas 
ano meto rašytojas, tarsi buvo

mynas davė žmogų ir sunkų ve
žimą, kokius vartoja Venecijos 
srityje. Į vežimą buvo pajungti 
du stiprūs palšiai. Ant dugni-

šioj žemėj, kurią ji netrukus pa
liks. Mūsų pasaulis jam rodėsi 
vis tolesnis irtolesnis, mažas ir 
varganas, palyginus su tuo, kuris 
jam atsivėrė, spindėdamas aukš- nės pakreikė šiaudų su lapais 
čiausio grožio šviesa.

įgeidžio, bet Antaną jisai taip 
gerbė, kad pats savo kirtikams 
liepė pastatyti aną narvą, sienų 
šakas suveržiant karklais. Jis ir 
darbą prižiūrėjo, šalia jie padir- - 
bo dvi mažesnes padangtes, nes 
lazdynas buvo milžiniškas. Jose 
tūnojo broliai Lukas ir Rogeris, 
abu iš švč. Marijos vienuoly
no. Su trobele apačioje šias šėt
ras jtingė ilgos kopėčios, kurio
mis brolis Antanas lipo džiū
gaudamas: jo šęrtlžiai visados 
brangūs buvo medžiai, kurie ke
liasi į dangų, o taip pat ir 
paukščiai laisvūnai, tie linksmi 
sutvėrimėliai. Juos dangiškasai 
Tėvas peni diena iš dienos, pa
našiai kaip ir brolius vienuolius, 
kurie per pasaulį eina nesirū
pindami, ką valgys ir kur pastogę 
ras.

Lazdyno viršūnėje; savo žalu
mynų šėtroje globiamas ramy
bės, brolis Antanas galėjo kiau
rą dieną skendėti apmąstymuo
se. Jo siela jautėsi vis 
atsiskirianti nuo visų

Vienok brolis Antanas* ligi 
galo ištikimai laikydamasis regu
los, nusileisdavo pamaldų arba 
tada, kai atsiskyrėlių varpelis 
kviesdavo prie kuklaus už
kandžio.

Toks gyvenimas tvėrė tik dvi 
savaites. Vieną rytą, kai įpras
tas tintėj imas pasigirdo miške, 
Antanas, nors silpnas bodamas, 
norėjo nusileisti ap^ion. Jis jau 
buvo bepasiekiąs žemę, kai ap
alpo ir nugriuvo. Taip jisai iš
gulėjo, kolei jį surado broliai. 
Pirmiausia: jie ištiesė jįt’ant krū
vos lapų ir samanų, jų pririnkę 
girioje. B ką daryti su ligo
niu nkoje trobelėje, kur nė 
Ip^os nebūta? Įgimtu savo švel
numu brolis Antanas suprato jų 
rūpestį ir painiavą. Būdamas 
mandagus ir gailestingas ligi 
galo (jis jautė ateinant mirtį), 
jis pasišaukė Rogerį ir tarė jam 
slapčiomis: “Mano broli, tavo 
leidžiamas, kad nebūčiau bro
liams našta, norėčiau grįžti į 
Paduvą, į švč. Marijos 
lio pastogę”. Anas suprato An
tano mintį ir nė nemėgino prie
šintis. Be to, jis pats getai matė, 
kad šioje vietoje visa to stigo. 
Vienas jų tada nuėjo pu kaimy
ną ūkininką ir pasipnJė vežė
čių, kurias traukė jaučiai. Kai-

rengiamasi daryti dar aukštesnį 
šuolį tautinės kultūros ugdyme. 
Prie tų laikraščių leidimo 
jungėsi ir Maž. Lietuvos lietu
viai patriotai, dažnu atveju im
damiesi atsakingųjų redaktorių 
pareigas, talkindami ir techniš
kai spausdinių mošai. Neužmirš
tini, nuoširdžiai pagerbtini šia 
proga ir lietuviai knygnešiai, są
moningi, ryžtingi ir drąsūs vyrai, 
kurių ne vienas ir galvą pa
guldė, per sieną eidamas su 
lietuviškom knygom.

Spaudos draudimo nąetu daug 
dirbo ir Amerikos lietuviai. Tie
sa, jie kovėsi ir draskėsi savo 
tarpe, kaip ir mes tą patį su pa
sismaginimu darome, bet gi jie 
spausdino ir leido lietuviškas 
knygas, steigė laikraščius (Lie- 
tuviszką Gazietą išleido anks
čiau už Aušrą), tuose laikraš
čiuose kartais ir nevalyvai barėsi, 
o telkė lėšas, savo leidinius 
siuntė į Tilžę, kad iš ten knyg
nešiai juos neštų į Lietuvą ir 
be jokio pelno žmonėm išdalin
tų. Taigi ir Amerikos lietu
vių tarpe būta valios, ryž-
to ir kilnaus patriotizmo. Visų 
šiame krašte išleistų knygų ir 
laikraščių čia nesuminėsim, nors 
vienas savaitraštis — Vieny
bė (anuomet Vienybė Lietuv
ninkų) dar ir dabar tebeina gyva 
New Yorke. Nors ne kartą ji kei
tė savo tikėjimus ir pažiūras, to
ji Vienybė 1986 bus šimtametė 
lietuvių spaudos paukštė JAV.

Be to, dar paminėtina, kad 
Amerikos lietuviai buvo suorga
nizavę 'Tėvynės mylėtojų drau
giją. Tėvynės mylėtojai, nors 
taip pat . griuvo ir kėlėsi, išlei
do Jie- -vieną, gerą leidinį, o jų 
tarpe 1909 dar ir nūdien ne
pasenusius šešis tomus dr. 
Vinco Kudirkos raštų (deja, iki 
šiol antro ir naujai paruošto lei
dimo dar nesulaukusių!). Dary
dami apibendrinimą, nesvyruo
dami galime tarti, kad Amerikos 
lietuviai kovą dėl spaudos atga
vimo ne tik stipriais pečiais pa
rėmė, ją sudinamino, bet ir mū
sų visų nuoširdžios pagarbos nu
sipelnė. .

Kokius nuostolių kalnus spau
dos draudimas lietuvių tautai 
sukrovė? Aišku, užsmaugė laisvą 
mūsų mokslo ir meno kūrybą,

.sustabdė visokeriopą dvasinių 
darbų pažangą, paspartino lie
tuvių lenkinimą, vienu kitu at
veju ir rusinimą, slopino tautos 
apšvietę ir jos sąmoninimą, at
sivėrė piktom, o kartais ir be
prasmiškom okupanto žiau
rybėm. Ir visi čia minimi nuo* 
stoliai tėra tik paviršiumi palie
čiama niekšybė.

Prisimintina dar, kad spaudos 
draudimas nelietė vien tik lietu
viškų knygų ir laikraščių spaus
dinimo lotynų raidėm — visa 
buvo persekiojama ir draudžia
ma, kas tik anuo metu buvo ta
riama lietuvių kalba. Lietuvių 
tauta, kaip atskiras asmuo, kaip 
atskira savaiminga būtybė, buvo
įžūliai ignoruojama, ji tebuvo tik 
Šiaurės Vakarų šalis, vargana ca
rinės Rusijos provincija.

štai, kai 1899 Palangoje, tada
administraciniu požiūriu priskir
toje prie Kuršo, buvo suvaidin
ta nekalta Keturakio komedija 
Amerika pirty, visi to vaidinimo 
dalyviai buvo suimti, tardomi ir 
kalinami. Taigi regim, kad spau
dos draudimas išvirto ne tik į 
aklą ir beatodairinį jos gaudy
mą ir naikinimą, bet ir aplamai 
į lietuvių kalbos žudymą vieša
jame gyvenime.

Tačiau, kaip jau žinome, to
kia plika neteisybė sukėlė be
veik visuotinį lietuvių pasiprie
šinimą, paspartino tautos atgimi
mą, žmonių sielose užkūrė ne
regėto šviesumo idealizmą bei 
kovingumą, atvėrė akis ir vie
nam kitam blaivesniam rusui, 
kaip minėti gubernatoriai Svia- 
topolk-Mirskis ir Veriovkinas, 
kurie pamatė ir įsitikino, kad 
priespaudos priemonėm lietuvių 
tauta niekada nebus nugalėta.

Tie keturi dešimtmečiai, ku
pini skriaudų, neteisingumo, 
ašarų ir kraujo, davė mum ir bū
rį lietuviškojo rašto žmonių, ku
rių čia paminėsime tik vieną 
kitą: Simanas Daukantas, Mo
tiejus Valančius, Maironis, Anta
nas Baranauskas, dr. Jonas Basa
navičius, dr. Jonas Šliūpas, dr. 
Vincas Kudirka,dr. Vincas Pieta
ris, Jonas Jablonskis, kun. Juo
zas Tumas-Vaižgantas, Eglė- 
Šliūpienė, Gabrielė Petkevičai- 
tė-Bitė, Marija Pečkauskaitė-Šat- 
rijos Ragana, Žemaitė, Jonas Bi
liūnas ... Betgi, jeigu jie pajėgtų 
susitarti ir susiprasti, rusai ir 
lenkai vargu pajėgtų spaudos 
draudimo nuostolius lietuvių 
tautai atlyginti, netgi krūvon su
žėrę ir amerikoninių dolerių bi
lijoną .. L

(nukelta į 4 psl.)

ir paguldė ligonį. Aukštai dan
guje žėrėjo birželio mėnesio 
saulė. Buvo pati popiete. Dul
kėtas ir įkaitęs kelias vingiavo 
per laukus, primėčiotas akmenų, 
su išraustomis provėžomis. Ra
tai dardėjo, vartaliodamiesi į 
šonus. Ši sunki kelionė truko 
ligi pat vakaro, negailestingai 
kepinant vasaros saulei. Kas tuo 
tarpu dėjosi brolio Antano sie
loje? Suvargęs jo kūnas kentė
jo žiauriai, deginamas tuose gru
biuose ratuose. Taip jie nuke
liavo aštuoniolika kilometrų, ku
rie skiria Camposampierą nuo 
Arcelos. Netoli jau buvo Padu
va. Priartėjus prie miesto sienų, 
kelias, kuriuo? vežė ligonį, su
ko pro vargdienių senelių bu
veinę, kurią Antanas kartkartė
mis aplankydavo. Ties šia vieta 
jie susitiko vieną brolį, kuris 
kaip tik žygiavo į Camposam
pierą pas . Tas vienuo
lis išvydo/jį gulint vežime ir 
suprato,

vargo jie iškėlė jį iš ratų ir 
nunešė į siaurą kambariuką, ku
rio sienos buvo tuščios. Liga 
blogėjo, ir Antanas buvo labai 
susirūpinęs. Tačiau atlikęs išpa
žintį, jis pajuto tikrą ramybę. 
Vienu tarpu jisai tvirtu balsu 
pragydo pergalės giesmę Šven
čiausiajai Panelei. Ta giesmė, 
kurią jisai buvo išmokęs 
vaikas, taip skambėjo:

O gloriosa Domina 
Excelsa super sidere. 
(“O šilingoji Ponia, 
už žvaigždes aukštesnė”).

dar

artinasi paskutinė 
Bet jis tik tiek tepra- 

tarė:ydsą, visas miestas subėg

 

siąs^prie Švč. Marijos bažnytė- 
ės pamatyti Antano, ir taip 

aplink jį būsią daug triukšmo 
ir sumišimo. Todėl ar nege
riau būtų jį nugabenus į mažą 
namelį Arceloje, kur gyveno ke
letas brolių, ėjusių kapelionų 
pareigas vargdienėms seserims. 
Brolis Antanas sutiko. Ne be

šaulį. Jį prilaikęs brolis paklau
sė, ką jisai tenai išvydęs. O ji
sai atsakė: “Savo Viešpatį ma
tau”.

Kunigas vienuolis atėjo, su
teikė paskutinį patepimą. Anta
nas ištiesė rankas, sudėjo del
nus ir su broliais užtraukė at
gailos psalmę. Jis giedojo, kol 
pabaigė ją visą. Dar apie pus
valandį jis pasiliko gyvųjų tar
pe. Ir 
vakarą numirė brolis Antanas, 
švento Pranciškaus “vyskupas”. 
Aplink skraidydamos, neramiai 
šmėsčiojo kregždutės, o greti
mame name raudojo vargdie
nės seserys. Oras buvo pilnas 
to neramaus sparnų plasdenimo 
ir raudos.

tip aną ramų birželio

Buvo tai paskutinė giesmė, 
džiaugsmo ir padėkos giesmė, 
prasiveržusi iš lūpų to vyro, 
kuris visą savo gyvenimą išti
kimai ir karštai garbino švč. 
Mariją, įkvėpusią gražiausias jo 
pamokslų vietas. Nuo prakartė- 
lės, prie kurios jisai nūn savo 
sieloje regėjo Dievo Motiną, jo 
dvasia nuskriejo ir išvydo ka
ralienę, lygiai kuklią, bet aukš
tai pastatytą ir galingą Dievo 
karalystėje, kurios vaitus ji savo 
rankomis atidaro vargšams žmo- 
neliams. Ir toji giesmė baigėsi 
jausmingais žodžiais, kreipian
tis į visus tvarinius: „

Vitam datam per Virginem 
Genies redemptae plaudite. 
(“Atpirkimo žmonės, > 
šlovinkite gyvenimą, 
kurį jums davė švč. Panelė”).

Baigęs giesmę, brolis Antanas 
ilgą laiką gulėjo nejudėdamas, 
akis pakėlęs į dangų, išplėtęs

Brolio Antano Šlovė
Tą petį vakarą miesto gatvė

mis pasipylė vaikučių būriai. 
Jie šaukė: “šventasis mirė! Bro
lis Antanas mirė!’’ Arcelos pran
ciškonai norėjo nuslėpti Antano 
mirtį prisibijodami, kad padu
viečiai susibėgę ir sielvartau
dami garsiai vaitos, mirus tam 
žmogui, kuris pakeitė jų*41r- 
dis bei sielas ir kurį jie va
dino šventuoju. Bet gandas skli
do kaip ugnis. Ii Capo di Pon- 
te, gretimo priemiesčio^ atėjo 
visi vyrai, kurie tik galėjo pa
kelti ginklą. Jie stojo saugoti, 
kad iš čionai neišneštą ito bran
gaus kūno. Ii miesto atbėgo 
pirkliai, metę savo krautuves, 
amatininkai, bąjorai ir univer
siteto studentai.

(Būt daugtau)
labiau 
daiktų
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vietos kai k: New Ydrfae ir

įjungti Jį lietuvių veiklą. Iš čia

i
liai ir' darniai. Dainuojant J.

dainos reikšmę lietuvio, ypač

religinės muzikos, koncertui.

KAI<

1955

LIETU-

kelionės

pavadinęs

-Jž-'vafetįjur ~

| Varnų. Keliasi kunigaikščiai, Bendruomenės chorks
plojimų ir gėlių.

kad laiško auto- vo reles. Ir . čia bus tęsinys, ar

leistų Vikrioj, e ketvirtosios—- moterų. Viena jau surasta. Tai 
Anstrak^oj, visų apie Vilnian<r šio numerio Nancy. Ar ^tikrai 

Vertinama objektyviai, dalyioš- labai įvairios. Visi sutiks, kad ji 
herojiška ir tragiška. Tik, Vy
tautai,. tau reikia nosinės, arba 
rinkis kitą, pseudonimą!

ties puslapių “Jaunimo” skyriuj

tartai

džio... Ir čia daugybė nuotrau
ką .

. Viršelis ir keliolika puslapių

.Bunda: jo un-to) temomis. jaunimo veikiai atramos ieš-
PJS. Šis numeris suredaguo- ko sąlyty su kraštu. Šeštojo lituo

tas ne nuolatinio arba vyriausio nistikos seminaro'įspūdžius pa- 
’i "> ' * ■ - beria Rūta Pakštaitė Qos rašiny***** .

KOVA DĖL IAIDŽIŲ
įutįelfaį3pH.r Simtmeči

tytė,. viešnia » New Korto. Ji

Kreislerio, Brahmso ir Saint-

o rytojaus dieną buvo pamal
dos už mirusius šio choro di
rigentus ir choristus.

šio vienintelio iškiliojo šios 
vietovės lietuvių dainos vieneto

liona dainom R. Obalis, kuris

prisiminimų švente- Tai buvo
sė plačia lietuviška juosta. Cho- 

* iš tolimesnių vietovių ir iš oku
puotos Lietuvos.

Koncerto programą pradėjo 
trumpu-žodžiu choro pirm. Pr. 
Puidokas, o prancūzų kalbos

30 metų, tik atvykę į šį kraš
tą, buvome jauni, kupini ener
gijos, daugumas dar nevedę. 
O šiandien kai lame daininin
kai ar dainininkės, vadinami ve
teranais, atsivedė jau ir savo 
suaugusius sūnus ar dukras. Bet 
veteranai n&tftbdė 'šusenę. Jie

1 lietuvišką kultū
rą- ■ C 'i ' - ...

toncerte, kuris buvo gruo
džio 1. Nootr. V. Staskevičiam

■ •tcrf »<<«<*•» •t -’

KAlkLIKŲ
MOKSLO 
AKADEMIJOJ

nupjamas dainas.
Rochesterio Lietuvių Bend-

sius choristus ir dirigentas (Z. 
Nomeiką, J. Strolią ir St. Nor
kų)^ Giedojo mišrus choras,-var
gonais grojo R. Obalis. Mirusių 

Mišrios choro padainuotos choristų ir dirigentų pavardes

padainavo A. Cieminis ir Vyt. 
Žmmdzinas. .

Koncerto programa' susidėjo 
iš dviejų dalių. Jų tarpe malo
niai buvo sutikta ir nenoriai 
klausytojų nuo scenos paleista

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijoj Šiuo metu yra 238 
nariai: B jų 5 yra garbės na
riai, 116 narių mokslininkų ir 9 
mecenatai.

Akademijos nariai veikia pasi- 
• skirstę į 10 židinių: Chicagos 

— įsteigtas 1956 spalio 17, Bos
tono — įsteigtas 1963 lapkričio 
17, Neuloriso — įsteigtas 1962 
gruodžio 15, Detroito — įsteig- 
tas 1964 vasario 9, Daytono — 

jį. įsteigtas 1965 sausio 24, Putna- 
tno -r- įsteigtas 4971 gruodžio 
20r Monrealio įsteigtas 1964

SKIRTAS AIDŲ NUMERIS 1964 gruodžio 16, Ottasros —

20.



VADOVYBEI PASIKEIČIANT

sakytos
kų namuose, perimant Federacijos Vado parei
gas iš dr. Petro Kisieliaus? _

=
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(tąsa, iš praeito numerio)

Kalbėdami apie mūsų parei- 1927 metų Palangos reorgani- 
gas bei priemones, turėtume pa- - ~ - 
galvoti ir apie mūsų sąjūdžio
plėtimą ne tik vertikaline, bet if 
horizontaline kryptim. Man at
rodo;-kad esam labai apriboję 
dirvą savo gretom papildyti: savo 
nariais daugiausia kviečiam vien 
tik i$ Federacijos rėmuose^Ben- 
dusių šeimų, tartum nežinodami 
aplinkybės, kad Jungtinėse Vaįs- 

se gyvena kelių genera- 
lietuviai. Kiek žinau, iš

ankstesnės kartos lietuvių kata
likų—pasauliečių ir kuni
gų—esam įjungę į savo eiles 
labai mažą narių skaičių.

Rūpinantis savo Federacijos 
pažanga visose veiklos srityse, 
visų pirma sustiprintinas organi
zacinis gyvenimas visuose vie
netuose—pradedant sendrau
giais, ir baigia nUįau niausią Fe
deracijos šaka. I^įgva suprasti 
vyresniųjų išsiilgimą “anų gerų 
laikų”, prieš 40 metų, kai moks
leivių sąjungos gretose džiaug
tasi vienuolika tūkstančių narių, 
kai studentų sąjunga buvo sutel
kusi gal visą tūkstantį. Narių 
skaičium sendraugių sąjunga 
šiandien negalėtų skųstis — ji 
gali pasigirti pralenkianti nariais 
ir studentus ir moksleivius. Lie
tuvoj buvo atvirkščiai. Tačiau 
ne užmirškim, kad anais metais 
turėjom visai kitokią dirvą savo 
idėjų sėklai sėti ir vaisiui nu
imti. Moksleiviai buvo pasiekia
mi šimtais susitelkę tose pa
čiose mokyklose. Beveik visi 
gimnazijų kapelionai buvo mūsų 
ateitininkiškos mokyklos alum- 
nai. Jie dažnu atveju Ipivo tas 
didysis spiritus-' ftiuvons, 
mūsų sąjūdžiui nepaprastą pasi
sekimą. Be kapelionų pasiau
kojimo, be jų besąlyginės mei
lės mūsų jaunimui mūsų sąjū
džio praeities veidas būtų vi
sai kitoks. Galima teigti, kad ne
priklausomoj Lietuvoj didžioji 
kunigų dalis, gimusi jau šio 
šimtmečio pradžioj, perėjo atei- 
tininkišką mokyklą. Mes pagrįs
tai didžiuojamės, kad arkivys
kupas Reinys, vyskupai Brizgys, 
P ado Iškiš, Boriševičius, Rama
nauskas, Brazys, Deksnys, Povi
lonis buvo ateitininkai nuo pat 
jaunystės dienų. Esam laimingi, 
kad ateitininkija davė gausą pa
šaukimų ir kunigystei, ir moterų 
bei vyrų vienuolijom. Deja, šian
dien turim liūdėdami, apgailes
taudami ir susigėdę prisipažin
ti, kad religinių pašaukimų sri
ty esam skaudžiai išsekę. Apie 
šią liūdną padėtį turėtume daž
niau, drąsiau ir viešiau kalbėti, 
ją svarstyti, išeities ieškoti. 
Ir sekmadieniais, ir įvairių savo 
švenčių mišiose, ir asmeniš
kai turėtume įjungti ir maldavi
mą, kad Dievas palaimintų mus 
didesniu pašaukimų derlium.

Rūpindamiesi artima ir toli
mesne ateitim, ypač su dideliu 
dėkingumu turim nukreipti savo 
žvilgsnius į jaunųjų ir vyresniųjų 
moksleivių - globėjas-globėjus. 
Jos^ir jie yra mūsų organizaci
jos tikroji pažiba ir užtikrini
mas, kad jos gyvavimas bus tvir
tai tęsiamas. Globėjai ir negau
sūs kapelionai, su didžiausiu pa
sišventimu dirbą su jaunimu 
įvairiuose kursuose ir vasaros 
tovyklose, o taip pat ir Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seselės už
sitarnauja mūsų visų didžiausios 
pagarbos ir padėkos.

Sielodamiesisavojauniausiais,
negalim užmiršti ir savo jaunų vienetų vadovybes ir visus Fe- 
akademikų, kurie moksleivio ię<—deracįjos narius: a) siekti visa
studento dienomis gyvai reiškė
si mūsų sąjūdy, bet kurių dau
gelio šiandien nematom mūsų 
organizacinėse gretose. Be jokių 
priekaištų asmenim ar vienetam 
bendromis jėgomis pabandykim 
susidariusią prarąją išlyginti. 
Gražią pradžią jau padarė Fe
deracijos taryba, savo vakarykš
čiame posėdy svarstydama mū- 
sų viduriniosios kartos įjungimą 
į jaunimo auklėjimosi ir auklė
jimo darbus. Organizacijai visa-

da vertinga kūfybtoė-iniraatyva. , 
Galim džiaugtis, kad jau nuo

stituciją iniciatyvai reikšti irpuo-
selėti — Federacijos tarybą. Per 
tuos 50 su viršum metų jai va
dovavo žinomi mūsų sąjūdžio 
žmonės, pasižymėję savo kūry
biniu įnašu ne tik į ateitininkų, 
bet ir visos tautos gyvenimą 
— Eduardas Turauskas, Kazys 
Bizauskas, Antanas Maceina, 
Stasys Barzdukas, Juozas Meš
kauskas, Vytautas Vardys, kun. 
Gediminas Kijauskas, dabartinis 
tarybos pirmininkas Adolfas Da- 
mušis. Dabartinė taryba pasuko 
labai gyvenimišku keliu, užsi
mojusi parūpinti moksleivių-jau- 
nųjų ir vyresniųjų- ir studentų 
pasiruošimo bei veiklos progra
mas ir mūsų ideologijos klausi
mais studijų seriją “Mūsų idė
jos dabarties šviesoje”.

Norėčiau žodį kitą tarti ir mū
sų vidujinio santykiavimo reika
lu. Jokia paslaptis, kad ateitinin
kai šiandien nėra tokie vieningi 
ir solidarūs, kaip prieš 40 metų. 
Taip, organizacija yra vieninga. 
Iš paviršiaus ji atrodo gal net 
perdaug vieninga — rinkimuo
se į Federacijos vadus jau ke
lintą kartą turim vos vieną kan
didatą. Tuo tarpu kandidatų į 
bendrinių organizacijų vadovy
bes nepritrūksta. Tačiau, prisi- 
pažinkim, už organizacijos rėmų 
nemaža mūsų narių gerokai susi
skaldę tautinės veiklos atžvilgiu. 
Negalima norėti, kad ateitinin
kai būtų visiškai uniforminio 
vienodumo savo nuomonėmis 
įvairiais visuomeninės veiklos 
klausiniais*,' ‘išškynis Hštikimybę 
katalikybei ir lietuvybei. Vis 
dėlto siektina, kad mūsų nuo
monių išsiskyrimai dėl veiklos 
metodų įvairiose bendrinėse or
ganizacijose nepaliktų savitarpy 
kartėlio, kad mes visi galėtume 
vienas kitam tiesiai į akis pa
žvelgti, nuoširdžiai dešinę iš
tiesti ir vienas į kitą vardu 
kreiptis. Ateitininkų savitarpio 
šilumos ugdymo srity dėsiu vi
sas pastangas, likdamas atviras 
visiem Federacijos nariam.

Esam susirinkę į Chicagos 
Ateitininkų namus, kurių atsira
dimas daugumai iš mūsų tikra 
staigmena ir net paslaptis. Pro
ėjo vos vieneri metai, kai Elena 
Razmienė metė mintį apie rei
kalą ateitininkam Chicagoj įsi
gyti savo židinį, savo namus. 
Štai jau esam juose. Nors ir 
negaliu nieko apčiuopiamesnio 
pasakyti, kaip tie namai bus 
tvarkomi ir panaudojami organi- 
zacijos\eikalam, kaip jie bus iš
laikomi, bet jaučiu, kad dauge
liui gali tekti ir atitinkamų įsi
pareigojimų. Šie namai susi
laukia paramos ir iš neateiti- 
ninkų. Reikšdami dėkingumą 
šiuos namus parūpi nūs i em 
idealistam, turim stiprinti Atei
ties fondą — Ateitis Founda
tion, tvarkysiantį šias patalpas, 
kurias turbūt visi norėtume va
dinti Ateitininkų Rūmais. ~~

Baigdamas savo pirmąjį žodį 
naujos Federacijos vadovybės 
vardu, norėčiau sutrauktai pa
brėžti vieną pasiryžimą, kuris 
bus pagrindine gaire man pati
kėtame veiklos laikotarpy:

Niekada neužmiršti, kad mūsų 
šūkis ir tikslas įpareigoja visų 

atnaujinti Kristuje, vadovaujan
tis patvariais krikščionybės prin
cipais, b) be atvangos rūpintis 
išlaikyti pasauly lietuvybę — 
lietuvių kalbą, tautines tradici
jas, net ir kultūrą — gyvastin
ga jėga ir c) daryti visa, kas tik 
įmanoma, pagrindinėm žmo
gaus teisėm Lietuvoj ginti, Lie
tuvos žmonių vargam šalinti, 
Lietuvos laisvės bylai pasauly* 
kelti ir Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo dienai priartinti.

Tamošaitis, vyr. red. kun. dr. Pranas Gaida ir pranciškonų provincijolas Tėv. Paulius Baltakis.

VIEŠNAGĖ ANAPILY 
Tėviškės Žiburių 30 gyvavimo 
metų sukakties proga

Kai mano automobilis prisi
artino prie man tik iš rašto 
pažįstamo adreso Stavebank gat
vėj Mississaugoj, stambus už
rašas “Anapilis” svetingai nu
rodė kryptį į plačią aikštę, ap
suptą didelių mūrinių pastatų, 
kurių aukščiausias dominavo sa
vo bokštu — tai Lietuvos Kan
kinių bažnyčia. Iš tikro impo
zantiškas modemus pastatų 
komplektas daro pasiturinčio ir 
skoningo kultūros centro įspū
dį. Teko patirti, kad visa toji 
statyba esanti dabartinio klebo
no ir šeimininko kun. Petro 
Ažubalio nuopelnas. Aikštėj gali 
tilpti 500 su viršum automo
bilių (mano labai nepatikimu 
apskaičiavimu), o kiek gi joj 
tilptų žmonių?

Prieš kurį laiką(gavusi kvie
timą į Tėviškės /Žiburių tris
dešimtmečio minėjimą, pasiry
žau keliauti Kanados link, ar
čiau susipažinti su populiariuo
ju Kanados savaitraščiu ir jo 
personalu. Gruodžio 9, sekma
dienį, 11 vai. ryto, nuskubėjau 
į iškilmingas pamaldas. Mišias 
celebravo svečias iš Putnamo 
kun. Stasys Yla, o turiningą 
ir gilų pamokslą pasakė Mont- 
realio lietuvių parapijos klebo
nas kun. Feliksas Jucevičius. 
“Ne tai svarbu, ką mes turim, 
bet tai, kas mes esam” — to
kia buvo viena iš pagrindinių 
pamokslo minčių. Jis kalbėjo, 
kaip pradžioj savo pamokslo pa
stebėjo, apie rūpesčius ir “žmo

BALTIC HOLIDAYS 
COME TO LITHUANIA IN 1980 

JOIN US 4ND FULFILL A DREAM THAT WILL HAVE ENDLESS
- MEMORIES

TOURS INCLUDIįFULL DAY EKCURSION TO KAUNAS AND HALF 
DAY TRIPTO TRAKAI

4- .» •

OBERAMMERGAU INCLUDES THE PASSION PLAY 
SPACE AVAILABLE FOR SUMMER OLYMPIC GAMĖS

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD. 
Tbur Managor . _ SM RRh Avaaaa

New tariu N.Y. INI?
H2N7 7M7

DEPART RETURN CTIES AND NIGHTS

May 13 May 22 Vilnius 5, Moscow 2, Copenhagen 1

May 27 June 05 VHnlua 5, Moscow 2, Copenhagen 1

June 08 June 23 Vintus 5, Lenlngrad 2, Vienna 2,
Munich 2, Oberammergau 1, Moscosr 1

June 10 June19 Vllnlua 5, Moecow 2, Copenhagen 1

June 21 July 05 _ Vllnlua 5, Lenlngrad 3, Rlga 2,
— --- —— Moacour 2, Helsinki 1, Amstordam 1

June 25 Juty 03 VHnlua 5, Moacow 2

Aug18 ’ Aug 30 Vilnius 5, Lenlngrad 3, Rlga 2,
Moscow 2, Helsinki 1, Amstordam 1

Aug 22 Sept 05 VHniua 5, Romo 5, Moscow 3

Sept 09 Sept 18 f VHnkis 5, Moscow 2, Copenhagen 1

Sept 12 Sept 28

Sept 18 Sept 25
Qt>t( Miliui MyRii 2* Lsnlnyrid 1, Mmcow 1

giškųjų vertybių plėšimą iš šir
dies”.

Po pamaldų buvo galima pa
rapijos salėj pasivaišinti kava 
su ponių pagamintais puikiais 
tortais.

Prieš ketvirtą valandą salė bu
vo apsupta šimtų automobilių, 
o prie rūbinės stovėjo ilgos ei
lės. Vėliau teko patirti, kad 
šventėj buvo per 500 dalyvių. 
Erdvi salė. Jos prieky didelė 
scena, o šonuose, palipus laip- 
t rifais, dar erdvūs balkonai, tal
piną taip pat eiles paruoštų 
stalų. Ant šventiškai padengtų 
stalų stovėjo baltos žvakutės 
ir gvazdikų puolės. Galima 
buvo pastebėti svečius “iš už
sienio”, apie kuriuos stovinėjo 
vaišingi ir malonūs torontiečiai.

Programa prasidėjo su labai 
mažu pavėlavimu, Kanados Lie
tuvių Katalikų Kultūros Draugi 
jos pirmininkas dr. S. Čepas 
tarė trumpą ir turiningą įžan
ginį žodį, nušviesdamas nepa
vydėtiną T.Ž. kūrimosi pradžią 
1949 vasarą. Sustodamas ties šia 
diena, jis iškėlė T.Ž. įnašą į 
tremties visuomenės kultūrinį 
gyvenimą. Viešnia iš Rocheste- 
rio Izabelė Žmuidzinienė, knyg
nešio vaikaitė, prisimindama 
mūsų spaudos atgavimo 75 metų 
sukaktį, jautriai perskaitė dr. 
Jono Basanavičiaus prakalbą iš 
Aušros nujnerio. Koncertinėj da
ly girdėjome Giną Čapkauskie- 
nę, Vaclovą Verikaitį ir Vytau
tą Paulionį dainuojančius lietu

vių ir pasaulinių kompozitorių 
dainas. Solistam energingai ir 
labai temperamentingai akom- 
ponavo Jonas Govėdas, kurio 
keturias kompozicijas teko iš
girsti pirmą kartą viešai. Izabe
lė Žmuidzinienė dar kartą pasi
rodė scenoj su ilga ir įspū
dinga ištrauka iš Vaižganto 
“Pragiedrulių”, giliai išgyven
dama kiekvieną žmogiškojo siel
varto niuansą, išryškindama 
kiekvieną dvasios virptelėjimą.

Programa truko vieną va
landą ir 15 minučių. Po prog
ramos svečiai buvo pavaišinti 
skania vakariene su vynu.

Po vakarienės buvo keli trum
pi sveikinimai žodžiu. Kalbėjo 
konsulas J. Žmuidzinas, kun. 
Stasys Yla ir Kanados LB at
stovė. Į pabaigą buvo pakvies
tas žodį tarti ilgametis Jėviš- 
kės Žiburių redaktorius kun. 
dr. Pranas Gaidamavičius. Jam 
svečiai sugiedojo “Ilgiausių 
metų” ir sukėlė ilgokai truku
sią ovaciją. Pažymėtina, kad dr. 
P. Gaidamavičius Tėviškės Ži
buriuose dirba jau '25. neta 
ir jo įnašas į juos atžylhėfinas 
sugebėjimu 1 susitelkti ištikimų 
ir gerų bendradarbių ir išlaiky
ti laikraščio lietuviškai krikščio
nišką kryptį žurnalistinės etikos 
aukštumoj.

Svečiam skirstantis, gavau as
menišką dr. Gaidamavičiaus 
kvietimą apsilankyti klebonijoj. 
Ten jau radau didoką būrį sve
čių. Buvo nepaprastai malonif 
susitikti su programos dalyviais, 
juos asmeniškai pasveikinti.

Minėjimo metu pastebėjom, 
kad balkono viršuj kažkas fil
muoja programą. Pasirodo, tai

(nukelta į 6 psl.)

— Solistė LilijaSukytė, Bava
ruos operos Muenchene lyrinis 
sopranas, lapkričio 30-gruodžio 
13 gastroliavo Londono Covent 
Garden operoj, čia šešiuose 
spektakliuose ji -dainavo W.A. 
Mozarto operos “Cosi fan turte” 
Fiordiligi vaidmenį.

— Pasaulio Lietuvio specialus 
100 puslapių numeris, skirtas 
IV-jo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso įvykiam paminėti, pa
sirodė prieš pat Kalėdų šventes.

— Dr. V. Stankus ir kun. K. 
Pugevičius Clevelande gruo
džio 9 kalbėjo per televizijos 
trečią kanalą apie Holocaust fil
mo neteisingas scenas, kur buvo 
rodomas lietuvių SS batalionas, 
naikinant Varšuvos žydus. Kun. 
K. Pugevičius kalbėjo ir apie 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kroniką.

— Kun. Vytautas Žemaitis, 
dirbęs Scranton, Pa., vyskupijoj, 
mirė gruodžio 25. Velionis bu
vo gimęs 1918 gegužės 12 Scran
ton, Pa. Koncelebracines mišias 
aukojo diecezijos ordinaras 
vysk. McCormick su 7 prelatais 
ir 30 kunigų. Pamaldose daly
vavo daugelis seselių vienuolių 
bei pilna bažnyčia tikinčiųjų. 
Lietuviam pranciškonam atsto
vavo Tėv. Gabrielis Baltrušaitis, 
OFM, ir Br. Jurgis Petkevičius, 
OFM.

— Onos Mikulskienės ini
ciatyva ir šiais metais Žalgirio 
kuopos šaulės Clevelando teis
mo rūmuose įrengė penkias ka
lėdines eglutes, papuoštas lie
tuviukais ornamentais.

— Brolis Pijus7 Gudelevičius, 
MIC, daugel įmetu dirbąs lietu
vių parapijoj Buenos Aires, Ar
gentinoj, ir ypač talkinąs prie 
Argentinos lietuvių'1 <4ašįc<nščio 
“Laikąs” leidimo, prieš , Šv. 
"KaifeHaš panifh’ŽJfr’ vleh'tVolinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį.

— PLB valdyba per Mečį 
Šilkaitį atsiuntė malonų sveiki
nimą, kuriame padėkojo už Du
bininko talką PLB darbuose, jau
nimo kongreso ruošoj , ir jo eigoj. 
IV pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso finansų komiteto var
du palinkėjo visokeriopo pasise
kimo Naujuose 1980 Metuose.

— Philadelphia, Pa., L. M. 
Klubų Federacijos klubas pa
puošė lietuviškais šiaudinukais 
Kalėdų eglutę ir ją išstatė 
Baltch Instituto suruoštoj eglu
čių parodoj. Paroda vyksta nuo
gruodžio 11 iki sausio 15.

— VVashington, D.Č., Office'of 
Horticulture, National Museum 
of History and Technology, 
Smithsonian Institution patal
pose nuo gruodžio 14 iki sausio 
2 vyko trylikos kalėdinių eglu
čių paroda. Antrame aukšte 
buvo išstatyta ir lietuviška eg
lutė.

— Solistė Roma Mastienė, 
kaip pranešama iš Pietų Austra
lijos, gruodžio 16 koncertavo 
Adelaidėje. Jos dainavimas bu
vo nepaprastai puikiai sutiktas. 
Solistė koncertuoja ir kituose di
desniuose Australijos miestuo
se. Ją pakvietė Australijos Lie
tuvių Katalikų Federacija. Tad 
solistė dainavo ir Federacijos 
suvažiavime Sydnėjuj gruodžio 
30.

— Dr. Vanda Sruogienė pasi
traukė iš liaudininkų sąjungos.

— Pietų Amerikos lietuvių 
koncertas Chicagoj, Jaunimo 
Centre, įvyks vasario 22.

— Pianisto M. Motekaičio pia*-. 
no rečitalis įvyks Chicagoj, Jau
nimo Centre, vasario 24.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Williams, Brooklyn, N.Y., 
V.Vidugiris.PalosVerdes.Calif, 
C.S. Marcin, Upper SadHle Rl- 
ver, N.J. Užsakė kitiem’: E. Ri- 
bokienė, Brockton, Mass. — A. 
Prižgintaitei, Brockton, Mas*. 
Sveikinam naųjusjksitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem mėtom tik 10 
dol. Atnaujinant — .visiem 13 
dol. metam.
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Laiškai redakcijai
DĖL AUSTRALIJOS VYRIAUSYBĖS 
NUTARIMŲ

Gerbiamoji Darbininko 
Redakcija,
Sveikinu Kalėdų švenčių pro

ga ir siunčiu prie šįp laišką, 
kuriuo atsakoma Broniui B lė
liukui į jo straipsnį, įdėtą Dar
bininke gruodžio 21 d. laidoje. 
Dalykas labai rimtas ir prašau 
laišką įdėti ištisai.

Jeigu nedėtumėte, nemeskit į 
krepšį, bet prašau man jį grą
žinti.

Laimingų Naujųjų Metų. Jūsų 
J. Audėnas.

(Pagal J. Audėno pageidavimą 
laišką spausdiname ištisai. Kal
ba ir stilius netaisyti. — Red.)
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Baltįjos ir bendrai
Rytų Europos kilmės australų j 
akyse.”

Tolimesnė VLIKO veikla, 
prieš Australijos vyriausybės į- 
vykdytą tarptautinį kriminalą 
Baltijos valstybių atžvilgiu 
ELTOS rugp. 20 d. Nr. 33
pasakyta taip: “Gavęs žinias 

. apie Australijos vyriausybės pri
pažinimą Sovietų Sąjungai, jai 
neteisėtai į savo imperiją įjun
gus Lietuvą, Latviją ir Estįją, 
dėl bendros akcijos prieš Austra
liją, VLIKAS palaiko nuolatinį 
ryšį su PLB, ALTĄ ir Pasaulinę 
Pabaltiečių Santalka^”

šios visos žinias Rusios per 
\ ELTA, kaip tuo metu visiems 

lietuviams labai .aktualios, per
ėjo ir per lietuvių spaudą. Ti
kiu, kad ir B. Bieliukas, kaip 
VLIKO tarybos narys jas skaitė 
ištisai. Bet kodėl jis dabar apsi
metė nieko apie tai nežinąs 
ir prieš VLIKĄ sąmoningai kir
šina lietuvių visuomenę? Ko to
kiomis insuniacijomis siekiama? 
Iš to prašosi tik vienas atsaky
mas — ardyti VLIKĄ, o jis tai 
yra jau bandęs ne vieną kartą.

Juozas Audėnas
So. Ozone Park, NY

(pašto antspaudas ant laiško: 
December 22).

Vokietijos LJS suvažiavimo dalyviai ir paskaitininkai. Kalba 
VLJS pirmininkas Mečys Landas. Suvažiavimas buvo lap
kričio 23-25. Nuotr. Georg Wiegand

tijos nepriklausomybės pripa- 
žinimą.

Apie šį Australijos vyriausy
bės Baltijos valstybes smogiantį 
ir Sovietų Sąjungos imperializ
mą stiprinantį žygį, Reuterio te
legrafo agentūros žinios VLIKA 
pasiekė šeštadienio, rugpjūčio 3 
d. vakarą. Po to, dar įvairiais 
kanalais žinių buvo gauta rugp.
4 ir 5 d. rytą. Tą pačią rugp.
5 d. tuojau buvo kreiptasi į
Lietuvos atstovą Vašingtone p. 
Juozą Kąjecką ir prašyta žinios 
tikrumą patikrinti Australijos 
ambasadoj. Po pietų, atstovybės 
patarėjas dr. Stasys Bačkis per . kad aš “šūviu iš rankovės pu- 
New Yorko Lietuvos Generalinį " —-i—- u._*. * «
Konsulatą telefonu pranešė, kad 
Australijos ambasadoriuss Sir 
Show žinios tikrumą patvirtino 
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių nepriklausomybės pri
pažinimas esąs Australijos vy
riausybės nutrauktas.

Rugpjūčio 5 d. vakarą VLIKO 
valdyba skubiai susirinko nepa
prasto posėdžio aptarti susi
dariusią padėtį. Imdama dė
mesin 'Austftdijoš vyriausybė? 
žygį, labai skaudžiai palietusį 
Lietuvos valstybės ir lietuvių 
tautos interesus, VLIKO valdy
ba nutarė: 1) pasiųsti Australi
jos vyriausybei protesto pareiš
kimą; 2) šią žinią paskelbti viso 
pasaulio laisviesiems lietu
viams; 3) kviesti visus lietuvius 
siųsti protestus Australijos vy
riausybei ir drauge su latviais ir 
estais rugp. 17 d. visur ruošti 
bendras demonstracijas ir jose 
priimti atitinkamus nutarimus. 
Laiškus, telegramas ir kitus 
nutarimus siųsti tokiu adresu — 
His Excellency Mr. Gough 
Whitlam, Prime Minister of 
Australia, Canberra, Australia.”

Australijos vyriausybei pripa- 
žinusfsovietinę Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos aneksiją, Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas rugpjūčio 9 d. Australi
jos ministeriui pirmininkui p. 
Gough Whitlam pasiuntė griežtą 
protestą — šio turinio: “Austra
lijos vyriausybei oficialiai pripa
žinus Sovietų Sąjungos smurto 
aktą, kuriuo lygiateisiai tarptau
tinės bendruomenės ir buvusios 
Tautų Sąjungos nariai — Lietu
va ir kitos dvi Baltijos valsty
bės — Latvija ir Estija buvo 

■ 1940 nf*. sovietinių karinių pajė- 
būta žurnalisto Vlado Būtėno, įgų užgrobtos ir Kremliaus ap- 
kuris specialiai į iškilmes at- gaulingomis machinacijomis 
vyko kaip Amerikos Balso savavališkai inkorporuotos, 
VVashingtone korespondentas. ’ _
Turėjome progos pasidalinti VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠ- 
įspūdžiais ir mintimis. Svečių LAISVINIMO KOMITETAS,
tarpe buvo ir garsioji mūsų tau- kaiP teisėta Hetuviųjautos at-
tinių šokių propaguotoja ir mo
kytoja Genovaitė Breichmanie- 
nė. Pats Anapilio šeimininkas 
kun. Petras Ažubalis kvietė vi
sus jaustis “kaip namie” ir kiek
vieną apdovanojo ilga nepa
mirštama lietuviško vaišingumo 
ir šilumo^nuotaika.

Privalomydžiaugtis kiekviena 
pozityvia mūsų gyvenimo kūry
bine sritim, ypač spauda. Buvo 
laikas, kada-už spaudos laisvę 
buvo tremiami mūsų knygne
šiai, o dabar laisvame pasauly 
per spaudą galim laisvai išreikš
ti savo idėjas ir nuomones. To-

Gerbiamąja! Darbininko 
Redakcijai!
Tamstų redaguojamo savait

raščio 1979 m. gruodžio 21 d. 
laidoje įdėtas Broniaus Biliuko 
VLIKO seimo, įvykusio gruo
džio 8-9 d. Baltimorėj aprašy
mas ir prie jo žymiai daugiau 
įvairių priedų, nieko bendrą su 
pačiu seimu neturinčių. Tarp ki
tų dalykų parašyta: “Juk Austra
lijos vyriausybės Lietuvos 
aneksijos pripažinimo atšauldn 
mas-pasiektas tik PLB ir Austra
lijos LB, latviams, estams ir 
australiečiams talkinant, nes 
tuolaikinis VLIKO Valdybos 
pirmininkas tokia galimybe neti
kėjo ir nieko nedarė.” (mano pa
braukta. J. A.)

Šiuo savo šūviu “iš rankovės 
putom” straipsnio autorius siekė 
suniekinti tada veikusią VLIKO 
valdybą ir jos pirmininką. Pa
rašyta visiška netiesa. Šį visuo
menę klaidinantį ir VLIKO nie- 
1 '■ ;mą atitaisau esamais doku- 
nu ntais, o ne vaizduote ar pra
simanymais, kaip ne kartą VLI
KO niekintojai yra rašę.

1971 m. ELTOS informacijos 
rugpjūčio 6 d. Nr. 31 apie įvy
kius Australijoje skaitome: “Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pranešimas, dėl Aust
ralijos vyriausybės nutarimo nu
traukti Lietuvos, Latvijos ir Es-

VIEŠNAGĖ
ANAPILY
(atkelta if 5 psi.)

stovybė, reiškia griežčiausią 
. protestą prieš tokį Australijos 
vyriausybės poelgį ir atkreipia 
jos dėmesį į šiuos dalykus:

a) nusižengė tarptautiniams 
teisės principams, prekiaudama 
kitų tautų žemėmis ir jų žmonių 
likimu;

b) kėsinosi paneigti civilizuo
to pasaulio, ypač anglo-saksų, 
visuotinai pripažintomos ap
sisprendimo teisės vykdymą 
Baltijos tautoms;

c) sustiprino sovietinio impe
rializmo ir kolonializmo užma-

_ ___ ______ ______________ čias naujiems Sovietų Sąjungos 
dėl branflfakim spausdintą žo- - ugrobimams Europoj;dį ir tuį kurieTfo^ dir-. d) susilpnino lietuvių ir kitų 

tautų — latvių ir estų išsivada- 
Ilgiausių metų Tėviškės 2i- vimo 11 Sonetų Sąjungos prie- 

huriam! • ' spaudos vfltts;
Vp Bahtm'ticnč savo orimą ir

BRONIAUS 
BIELIUKO 
PAAIŠKINIMAS

J uozas Audėnas mane kaltina,

tom” siekęs “suniekinti tada 
veikusią VLIKo valdybą ir jos 
pirmininką”, rašęs “visišką ne
tiesą”, klaidinęs ir sąmoningai 
kiršinęs lietuvių visuomenę, ap
simetęs nieko nežinančiu apie 
tariamas VLIKo pastangas at
šaukti Lietuvai ir kitoms Pabal
tijo valstybėms žalingą Australi
jos vyriausybės aktą, skelbęs 
insinuacijas ir visa tatai bandęs 
daryti jau “ne vieną kartą”.

-^Nesidžiąųgiu šiais) mane rier 
siogiai liečiančiais J. Audėno 
kaltinimais, nors jie man ir ne
limpa, nes, kaip dr. Vinco Ku
dirkos kaimynas, ilgus metus ak
tyviai raiškiausi varpininkuose 
ir liaudininkuose (mano ryšius 
su jais nutraukė panašios rūšies 
pastangos). Atrodo, neturėtų 
būti malonūs tokie nepagrįsti 
kaltinimai ir mano draugui da
bartiniam liaudininkų pirminin
kui Gražvydui Lazauskui, buvu
siam VLIKo valdybos pirminin
kui dr. Kęstučiui Valiūnui ir da- Shukys, Chatham, N.J., prel. 
baltinės VLIKo tarybos nariams 
(ten skirtingų pažiūrų žmonėms 
reiškiant ir priešiškas nuomo
nes, randama dora svarstybų 
kalba, apsieinama be J. Audėnui 
būdingų posakių).

Labai gaila, kad J. Audėnas 
nebandė atsiliepti į tas pačias 
mano mintis VLIKo seime. Sel
enui pirmininkavęs Stasys Lūšys 
veikiausiai nebūtų leidęs tokių 
nepagrįstų kaltinimų ir nevaly
vų posakių.

J. Audėno cituojamos ELTOS 
Informacijos (1974 rugpiūčio 6 
d. nr. 31 ir rugpiūčio 20 d. nr. 
33) iššaukia iš miško visą eilę 
įtarių ir jį patį nemaloniai ku
tenančių klausimų. Ar ne tas 
pats J. Audėnas yra jo cituoja
mų žinių autorius, netinkamai 
informavęs visuomenę už atlygi
nimą į| jos suaukotų pinigų? 
Kaip Reuterio žinia pasiekė 
VLIKą ir kodėl ji nebuvo tuo
jau perduota pirminifiko parei
gas ėjusiam Jurgiui Valaičiui? 
Kodėl žinia nepatikrinta, tuč 
tuojau tiesiog susisiekiant su 
Australijos Lietuvių .Bendruo
mene, ar čia pat, New Yor-

Vokietijos LJS suvažiavimo metu kalbasi du paskaitininkai, 
iš k. Kęstutis Jokubynas (kalbėjo apie žmogaus teises Lie
tuvoje bei Sovietų Sąjungoje) ir Andrius Smitas (kalbėjo 
apie pasaulio lietuvių jaunimo kongresus). Suvažiavimas 
buvo lapkričio 23-25. Dalyvavo apie 60 jaunuolių. Nuotr. 
Georg Wiegand

DARBININKUI 
PAREMTILAUKOJO

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

Po 12 dol. — V. McGinty, 
Edison, N.^., R. Bureika, Los 
Angeles, Calif., K. Pintsch, W. 
Milford, N.J., A. Budraitis, Rich- 
mond Kili., N.Y., Z. Martino- 
nytė, So. Boston, Mass., F. Man- 
chun, VVindsor, Conn., W. Mar- 
kalonis, Reynoldsville, Pa., J.

at-

J. Kučingis, Los Angeles, Ca
lif., E. Janulaitis, Hyannis, 
Mass., G. Sirusas, Flemington, 
N.J.

3d dol. — kun. A. Rubšys, 
Bronx, N.Y.'

Po 10 dol. — J. Jasaitis, Chi- 
cago, 111., V. Šlapelis, Redondo 
Beach, Calif., kun. T. Palis, 
Pittsburg, Calif., B. Macijaus
kas, Point Pleasant, Beach, N.J.

Po 7 dol. — E. Jurevičius,

New York, N.Y., J. Jodelė, Cul- 
ver City, Calif., J. Mikeliflnas, 
J*. Chicago, Ing)., I- Mąsaitis, 
Yonkers, N.Y., J. Krištolaitis, 
Cleveland, Ohio, P. Beleckis, 
Coxackie, N.Y., P. Tyla, Fox- 
boro, Mass., Altman, Fairfield, 
N.J., E. Baltrūnas, Brooklyn, 
N.Y., A. Vebeliūnas, Richmond 
Hill, N.Y., dr. J. Makštutis, Pa
los Heights, Iii., B. Andrisu- 
nas, Hot Springs, Ark., A. Da- 
vis, Linden, N.J., B. Oniūnas, 
Juno Beach, Fla., S. Lukas, 
Brooklyn, N.Y., V. Vaškūnas, 
Brooklyn, N.Y., A. Vaiculius, W. 
Mifflin, Pa., v. Lietuvninkas, 
Elizabeth, N.J., A. Balsys, Ken- 
sington, Md., V. Kamaitis, Mill- 
bury, Mass., P. Narkevičius, 
Somerville, Mass., G. Stancius, 
Mt. Vernon, N.Y., A. Ąžuolai
tis, Ozone Park, N.Y., K. Gruz
dąs, Quincy, Mass., M. Slavins
kas, Singer Island, Fla., K. Wai- 
telis, St. Petersburg Beach, Fla., 
B. Ramanauskas, VVoodhaven, 
N.Y., J. Landsbergis, Richmond 
Hill, N.Y., V. Malinauskas, 
Stamford, Conn.

Po 6 dol. — B. Gudonis, 
Hot Springs, Ark., kun. dr. V. 
Širka, Brockton, Mass.

Po 5 dol. — A. Pakštienė, 
Centerville, Mass., P. Rasimas, 
Lindenhurst, N.Y., M. Gludą,

Argi VLIKo vald. pirm. dr. K. 
Bobelis siekė “suniekinti VLIKo 
valdybą ir jos pirmininką”, kai 
jis VLIKo seime kalbėjo, kad iš 
buvusios valdybos negavo in
formacijų ir pagalbos apie santy- St. Petersburg Beach, Fla., G. 
kiūs su atskirų valstybių vyriau
sybėmis?

Nebuvo to ir kai aš seime kal
bėjau, kad Australijos vyriau
sybės Lietuvos aneksijos pripa
žinimo atšaukimas pasiektas tik 
PLB ir Australijos LB, latviams, 
estams ir australams talkinant, 
nes tuolaikinis VLIKo vald. 
pirm, tokia galimybe netikėjo 
ir nieko nedarė. Prie to gal reik- 

ke, Australijos konsulate, o dels- pridėti, kad tuolaikinis PLB • 
ta ir ieškota aplinkinių kelių per Pirm- Bronius Nainys tokia gali- 
Washingtone esančias įstaigas? 3 rayBe tikėjo, nuvyko į Australi- 
Kokį gi “nuolatinį ryšį” ir kas . prašė opozicijos lyderį, kad, 
iš VLIKo palaikė su PLB “dėl kai Jis bus trinktas mini stenu 
bendros akcijos prieš Australi- pirmininku, atšauktų aneksijos 
ją”? (argi prieš Australiją?!). Ko- ‘ PrtP^n’’n4 Jį , Wi,Uia? 
dėl J. Audėnas apsimeta man 
primetamu nežinojimu ir nepa
cituoja ELTOS informacijų, išu 
kurių matytųsi, ką konkrečiai 
darė VLIKo valdybos pirminin
kas dr. K. Valiūnas, kad Lietu
vai ir kitoms Pabaltijo valsty
bėms Australuos vyriausybės ža
lingas aktas būtų atšauktas?

Cleveland, Ohio, J. Mąjauikas, 
Mt Laurai, N.J., A. Alufonis, 
Providenee, RJ^M. Augustus* 
kas, VVaterbury, Conn., A. Igau- 
nis, Waterbury, Conn., D. Kas- 
per, Brockton, Mass., E. Dai- 
dynas, Brooklyn, N.Y.

Po 2 dol. — A. Survila, Bing- 
hamton, N.Y., J. Gerdvilienė, 
Woodhaven, N.Y., C. Surdokas, 
Baltimore, Md., F. Marais, Be
no, Nev., L. Kybartas, Hamil- 
ton, Ont., A. Budzinauskas, Va- 
terbury, Conn., E. Slivinskas, 
Indialantic, Fla., kun. G. hfa- 
tejūnas, CP, J. Pažemėnas, Me- 
tuchen, N.J., V. Abraitis, Palm 
Coast, Fla., J. Osuchas, Hart
ford, Conn., B. Dapšys, So. 
Boston, Mass., M. Petras, Ants- 
terdam, N.Y., C. Čėsna, Wor- 
cester, Mass., L. Orentas, Nian- 
tic, Conn., J. Pikūnas, Detroit, 
Mich., J. Ugenskas, St. Peters- 
burg, Fla., V. Kligys, Edison, 
N.J., P. Žilinskas, Lyndhnrst, 
Ohio., G. Bauža, Detroit, Mich., 
V. Naronis, Jericho, N.Y., V. 
Kasniūnas, Beverly Shores, 
Ind., P. Bizauskas, New Britain, 
Conn., J. Chapukas, Sunny 
Hills, Fla., S. Dzikas, India- 
lantic, Fla., kun. V. Dabuiis, 
Paterson, N.J., J. Tumas, Har- 
rison, N.J., A. Lucas, Bristai, 
Conn., C. Praleika, Little Falls, 
N.J., B. Vitkus, Chicago, 111., 
K. Graudis, Milltovvn, N.J., A. 
Dubauskas, Cambridge, Mass., 
J. Augius, Baton Rouge, LA, 
S. Aleksiejus, Valley Stream, 
N.Y., P. Simanauskas, Hartford, 
Conn., S. Zacharka, Corning, 
N.Y., A. Andriulionis, So. Bos
ton, Mass., S. Jaras, W. Hart
ford, Conn., K. Matusevich, 
Lavvndale, Calif., J. Gavėnas, 
E. Hartford, Conn., I. Tamo
šiūnas, Belmont, Calif., dr. J. 
Kriaučiūnas, Putnam, Conn., R. 
Chirokas, Brockton, Mass., P. 
Lalas, E. Greenbush, N.Y., A. 
Slema, VVorcester, Mass., C. Ma- 
tuzas, Richmond Hill, N.Y., P. 
Jakaitis, Philadelphia, Pa., J 
Diržius, Keamy, N.J., A. Mo
lis, Worcester, Mass., kun. A. 
Pupšys, Middletown, Conn., L. 
Masiliūnas, So. Boston, Mass., 
G. Johnson, Yonkers, N.Y., A. 
Macionis, St Petersburg Beach, 
Fla., J. Gelgota, Brooklyn, N.Y., 
E. Shimanskis, Kenosha, Wisc., 
V. Šaulys, Kinnelon, N.J., M. 
Palūnas, Akron, Ohio, C. Sta
niulis, Bloomfield Hls., Mich.,
G. Balanda, Warren, Mich., B. 
Maciuika, Storrs, Conn., J. 
Strungys, Waterbury, Conn., A. 
Petrash, Richmond Hill, N.Y., 
V. Razminas, Linden, N.J., A. 
Giniotis, Chicago, III., F. Bra- 
dūnas, VVaterbury, Conn., dr.
H. Lukaševičius, Gulfport, Fla., 
A. Subačius, Cranford, N.J., V. 
Anonis, Rego Park, N.Y., J. Kuo
dis, Arlington, Mass., J. Kisie
lius, New Haven, Conn.

Po 1 dol. — A. Daunoras, 
Keamy, N.J., E. Čekas, Wood- 
haven, N.Y., P. Mitalas, Mel- 
rose Park, Pa., C. Lapinskas, 
VVorcester, Mass., E. Tamašaus
kas, Brooklyn, N.Y., kun. J. Balt
rūnas, Esperance, N.Y., E. Ra
dzevičiūtė, Chicago, 111., F. Kaz
lauskas, Hartford, Conn., A. čė* 
sėnienė, Detroit, Mich., G. Ba- 
brauskas, Cicero, III., A. Liepi- 
naitis, Kew Gardens, N.Y., D. 
Tebėra, Cambridge, Mass, J. Ba
nys, Brockton, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Valiulis, Waterbury, Gonn., J. 
Mikalauskas, Marstons Mills, 
Mass., V. Valukas, New Haven, 
Conn., D. Polikaitis, Los Ange
les, Calif., kun. A. Dranginis, 
Baltimore, Md., F. Stankus, 
Hartford, Conn., J. Raugalis, 
VVaterbury, Conn., J. Andrius, 
Santa Monica, Calif., G. Ged
minas, VVoodhaven, N.Y., A. 
Lazdauskas, Bridgeport, Conn.,
M. Petrauskas, Dorchester, 
Mass., C. Marshall, Omaha, 
Nebr., J. Žukas, Richmond Hill.,
N. Y., V. Tomkus, Juno Beach, 
Fla.

Po 4 dol. — V. Ivanauskas, 
Dorchester, Mass., J. Jasukai- 
tis, Linden, N.J., A. Rimydis, 
Woodhaven, N.Y., D. Tautvilas, 
Sands Point, N.Y.

Po 3 doL — Pr. Buškevi
čius, Hartford, Conn., A. Gaiga
las, Philadelphia, Pa., R. Ju- 
ralis, Hartford, Conn., N. Bay* 
oras, Pittston, Pa., E. Burienė, 
Greenpoint, N.Y., J. Starinskas, 
Belmont. Mass., K. Balaišis,

Pradžios mokykloj
Mokytojas:
— Kas gali greičiau suminėti 

5 žvėris, gyvenančius Afrikoj?
Dešimties metų Jonukas, pa

kėlęs ranką, sako:
— Dramblys ir keturios bež

džionės.

VVilliam 
, Snedden, buvo išrinktas ir at

šaukė Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos aneksijos pripažinimą.

VLIKas siekia teisingumo lie
tuvių tautai ir Lietuvos valsty
bei tarptautinėje plotmėje. Taigi 
mes savo ruoštu turime būti 
tarpusavyje teisingi.

Bronius Bieliukas

Garbinga lietuvio įeina
Lietuviukas į lituanistinės 

mokytojos užklausimą, koks jo 
vardas, ir į prašymą išvardinti 
visus jo šeimos narių vardus bei 
pavardę, atsako:

— Mano jaunesnysis broliu* 
kas vadinamas šešku, sesutė — 
vištele, vyresnysis brolis — bu
lium. Tėtė mamytę vadina kar
ve, mamytė tėtę asilu, mūsų kai
mynai mus vadina galvijais, o 
mane tėveliai vadina paršu.
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PENNSYLVANIJOS SCHUYLKILL APYGARDA

iviai pasiuntė JAV 
1800 parašų turi n- 
prašant, kad jie pa-

■ Jau spaustuvėj surinktas ir į 
puslapius sulaužytas kun. J. 
Prunskio paruoštas leidinys “Bė- 
gome nuo teroro”. Jame 39 
autoriai liudija, kaip okupantų

bent vienas narys, kilęs iš Ry
tų Europos, gerai pažįstąs už
grobtų tautų reikalus.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
INFORMUOJA

Medžiotojai tėvas ir sūnus Arvydas ir Juozas Gra
jauskai su praeitų metų laimikiu. Jie gyvena Cliffside Park, 
N. J., priklauso prie N.Y. medžiotojų ir žuvautojų klubo' 
Aro.

ELIZABETH, N.J

Mokyklos kalėdinė eglutė
Nors čia veikiančios V. Ku

dirkos šeštadieninės mokyklos 
mokinių skaičius yra sumažė
jęs iki 11 mokinių, tačiau tra
dicinė eglutė nebuvo pamiršta. 
Tiesa, apie ją mažai kas ir 
težinojo, nes''■gruodžio 14-osios 
Darbininkas su informacija apie 
šią eglutę N.J. pasirodė tik gruo
džio 20. Su mokytojais, moki
nių tėvais, parapijos klebonu 
kun. Petru Žemeikiu ir kun. 
Jpozu ETagųlbApkų, seselėm vie- 
mofen.rytjiūo. pakraščio, š«št, 
mokyklų jau atsistatydinusiu 
inspektorium Antanu Masioniu 
ir< LB N.J. apygardos valdybos 
pirmininku Kaziu Jankūnu susi
darė apie 20 žmonių.

Gruodžio 15 įvykusios eglu
tės programą pradėjo jos vado
vas tos pat mokyklos mokinys 
Vilius Sruoginis, painformuo
damas, kad bus suvaidintas Ire
nos Regienės parašytas vaizde
lis Neįvertinta dovana. Vaidino 
visi mokiniai: Gailutė, Ramunė 
ir Rasa Kligytės, Andrius, Kris-

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Šiaulių miesto komanda (A. 
Uogelė, I. Bergeris, J. Burštei- 
nas, R. Valuckas, V. Domkutė) 
laimėjo antrus metus iš eilės 
Pabaltijo “Lokomotyvo” draugi
jos šachmatų pirmenybes Kali
ningrade (buv. Karaliaučiuj), su
rinkusi 19 taškų iš 30 galimų. 
Dalyvavo 7 komandos. Laimėto
jai parsivežė Pabaltijo geležin
kelininkų taurę.

Kaunietis A. Butnorius sėk
mingai žaidžia Bialystoko (Balt
stogės) tarptautiniame turnyre. 
Jis laimėjo penkias partijas iš 
eilės ir pirmauja 5-0 su viena 
nebaigta. Butnorius įveikė Len
kijos tarpt, meisterį R. Skro- 
beką, O. Polosą (Jgsl.VL Bu- 
ginskį (Vengrija), lenkus H. Mo- 
džejevskį ir Z. Cilviką. Šeštąją 
partiją prieš R. Vokietijos Ch. 
Bauerį atidėjo geresnėj padėty. 
Kitas Lietuvos dalyvis tm Vla
das Mikėnas iš Vilniaus turi 
3 taškus. Jis 4 partijas baigė 
lygiomis, įveikė Lenkijos at
stovą R. H asą, bet pralaimėjo 
jugoslavui S. Teržičiui.

Bostonietis K. Merkis nuo 
1978 pabaigos žaidžia New Eng
land 1 komandoj, JAV "Postai 
Chess” pirmenybėse ir šiuo 
metu pirmauja tarp savo lentos 
varžovų, surinkęs 4-1 taškų. Jis 

. įveikė S. Simcoe, Calif., 1-0, 
W. Verbias, Mich., 2-0 ir su J.F. 
Campbell, R. L, sužaidė 1-1. 
Liko nebaigtos dar trys partijos.

Danijos dm B. Larsen laimė
jo Buenos Aires (Argentina) 

' tarptautinį turnyrą, surinkęs 9.5 
taško iš 11 galimų.

pirmad. 7^0-SM vaL vak. WSOU-FM
77-01 JAMAICA AVCNUB

NEW YORK — Lite,** Žiburys, sskm.

11344. TuL 212 229-3134.

Vardas, pavirdd

Miestas, viMlįa, Zlp .

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, 
šeštad. 4-5 vaL WEVD 1330 AM Ir

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHU ANIAN COOKERY
(In Engilah, 318 pagos, prfco 8 dol.)

Agronome Iz. SlnkovIftlOtO* parašyta lietuvišką valgių 
receptą kiųąa- Grali dovana draugėm amorikletOm. Knyga uu 
plaatlniniu aplanku, nugerėto patogiai suverta. 31S puaL Kaina • 
dol. Darbininkas, 341 HlgMend BlvcL, Brooklyn, N.Y. 11237.

DEKTER PARK

tina, Laima ir Vincas Sruogi- 
niai ir Monika ir Tomas Šer
nai. Vydas Matonis dėl jį išti
kusios ligos vaidinime negalė
jo dalyvauti. Vaidinimui gražiai 
pavykus, klausytojai išklausė 
Ramunės Kligytės ir Monikos ir 
Tomo Šernų sklandžiai padek
lamuotų eilėraščių, o pabaigai 
vėl visi mokiniai sušoko tau
tinių šokių mokytojos Audrės 
Tursaitės paruoštą šokį Suk, suk 
ratelį.

Mokinius paskatinančias kal
bas pasakė parapijos klebonas 
ir mokyklų inspektorius.

Klausytojus šioj šventėj ste
bino visų mokyklos mokinių 
palyginti gera lietuvių kalba. 
Matyti, kad mokyklos mokyto
jos Liucija Alinskienė ir Mo
nika šemienė skiria nemažai 
dėmesio kiekvienam mokiniui.

Nors Kalėdų senelis ir nepa
sirodė, bet visi mokiniai gavo 
dovanėlių.

Programai pasibaigus, moki
niai ir dalyviai buvo pavaišin
ti mokinių tėvų paruošta kava 
ir užkanda.

Prie mokyklos veikia ir vaikų 
darželis su mokytoja Astra Kve
darai te.

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Kalėdos Šv. Alfonso bažny
čioj atšvęstos iškilmingai. Sa
vaitę prieš Kalėdas bažnyčia 
buvo skoningai išpuošta. Klebo
nijoj žmonės galėjo įsigyti ka
lėdinius sveikinimus anglų ir 
lietuvių kalbomis, taip pat ka
lendorių ir plotkelių. Kūčių va
karą 11:30 vai., prieš vidurnak
čio mišias, Dainos choras gie
dojo kalėdines giesmes. Berniu
kai, kurie tarnauja mišiom ir 
novenos pamaldom, vidurnak
tyje sugiedojo Adeste Fideles 
prie grotelių, ir procesija lydėjo 
kunigus prie didžiojo altoriaus. 
Mišias aukojo klebonas kun. A. 
Dranginis. Koncelebravo kun. 
Antanas Gražulis, marijonas. 
Klebonas visus pasveikino, lin
kėdamas* linksmų švenčių ir 
daug laimės per naujuosius me
tus.

Raupsuotųjų vajus gerai se
kasi. Ne tik lietuviai, bet ir 
kitataučiai aukoja šiam kilniam 
tikslui. Šį gailestingumo užsi
mojimą.. pradėjo prel. L. Men- 
delis, kuris klebonavo šv. Al
fonso bažnyčioj daugelį metų.

Naujų Metų sutikimą rengia 
Lietuvių Svetainės šėrininkai. 
Rengimo komitetas kviečia vi
sus sutikti Naujus Metus Lie
tuvių Namuose su savais lietu
viais. Bilietus dabar galima įsi
gyti Lietuvių Namuose. Bus 
akambučių^skanių valgių, viso
kiausių gėrimų ir muzikos šo
kiam. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Cicero 
senatori 
čius lai 
remtų Atstovų rūmuose priimtą 
rezoliuciją, senate pasiūlytą 
kaip Senate Concurrent Resolu- 
tion 54. Siuntė laiškus ir kitų 
kolonijų lietuviai.

Šia rezoliucija reikalaujama, 
kad Sovietą Sąjunga Baltijos 
valstybėse nekliudytų gyvento
jam naudotis laisvo apsisprendi
mo teise, prašoma JAV vyriau- ' 
sybę Madrido konferencijoj iš
kelti Baltijos kraštų laisvės rei
kalą.

Rezoliucija senate priimta 
gruodžio 20.

Talka Įtartam Irane
Altos centras pasiuntė prez. 

Carteriui raštą, kad Altą pritaria 
jo žygiam laisvinti amerikiečius 
įkaitus Irane.

Iš Baltųjų Rūmų gautame pa
dėkos rašte prezidento spaudos 
sekretorius J. L. Powell užsime
na, kad būtų gerai, jog Irano 
valdžios žmonėm būtų duota su
prasti, kad visi Amerikos gyven
tojai yra vieningi savo pasiry
žime išlaisvinti užgrobtus pa
siuntinybės personalo narius.

Altą, paremdama šį reikalą, 
skatina lietuvius Irano at
stovybei prie Jungtinių Tautų ir 
atstovybei Washingtone rašyti 
protesto laiškus ir reikalauti, kad 
užgrobtieji amerikiečiai 
paleisti.

būtų

Pageidavimai JAV 
vyriausybei

Chicagoj gruodžio 11 World 
Without WarCouncil drauge su 
kitomis organizacijomis surengė 
Žmogaus teisių konferenciją. 
Apie Madrido konferenciją pra
nešė iš Washirigtpnp _ atvykęs 
Valstybės departamento Euro
pos reikalų skyriaus pareigūnas 
M. McClean. Konferencijos da
lyviai buvo paprašyti pareikšti 
savo pasiūlymas JAV vyriausy
bei ryšium su Madrido kon
ferencija.

Altai atstovavęs kun. J. Pruns- 
kis paprašė JAV vyriausybei 
perduoti šitokius lietuvių pagei
davimus:

JAV vyriausybė turi atsižvelg
ti į Atstovų rūmų ir senato 
priimtą rezoliuciją, kuria reko
menduojama Madride iškelti 
Baltijos valstybių klausimą. 
Madride turi būti keliamas ne 
vien žmogaus, bet ir tautų teisių 
klausimas. JAV delegacijoj į 
Madrido konferenciją turi būti

Šv. Vardo draugijos nariai, 
kurie per metus kiekvieną antrą 
mėnesio sekmadienį priėmė ko
muniją bendrai su kitais drau
gijos nariais per 8:30 mišias 
Šv. Alfonso bažnyčioj, už tokį 
gražų pavyzdį bus apdovanoti 
sekmadienį, sausio 13, Šv. Al
fonso bažnyčioj per 8:30 mi
šias.

Šv. Alfonso parapijos mokyk
los vaikučių Kalėdų atostogos 
prasidėjo gruodžio 21 ir tęsis 
iki sausio 7.

Jonas Obelinis

Užsakau ‘‘LHhuanlan Cookory"

South l$osfon

x Nauja lietuvių 
radijo programa

Pennsylvanijos kietųjų anglių 
rajone gruodžio 16 buvo įves
dinta pirmutinė lietuvių radįjo 
programa. Ji buvo pristatyta 
klausytojam kaip Vytis — Lith- 
uanian Anthracite Hour. Jos me
cenatas yra Lietuvių Bendruo
menė.

Pereitą vasarą į 65-ąją lietu
vių šventę Lakewood Parke 
buvo pakviestas tuometinis JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos pirmininkas Algiman
tas Gečys. Jis buvo pagrindinis 
dienos kalbėtojas Dalyvauda
mas suvažiavime, jis turėjo pro
gos betarpiai susipažinti su šios 
apylinkės lietuviais ir pajusti jų 
šiltą, nors blėstančią dvasią. Su
prato reikalą pažadinti angliaka
sių vaikus iš mieguistumo, pa
kelti jų lietuviškąją savigarbą ir 
padrąsinti išsiristi iš nerangumo 
kevalo. Rado pritariančių jo su
manymam ir pažadėjo parūpin
ti paramą jų veiklai vaizdžiau 
pasirodyti kitų tautų tarpe.

Ši radįjo programa, globojama 
Lietuvos vyčių Anthracito 144 
kuopos, kaip tik ir siekia pagy
vinti lietuviškąją širdį ir išgar
sinti lietuvių tautos vardą apy
linkės visuomenėj, supažindinti 
jaunesniąją kartą ir kitų tautų 
klausytojus su Lietuvos istorija, 
jos geografija, kultūra, lietuvių 
kalba ir dabartinė varginga Lie
tuvos padėtim.

Kun. Algimantas Bartkus, Ap
reiškimo parapįjos, Frackville, 
klebonas, yra programos vedė
jas. Įžanginiame žody jis pasvei
kino brolius lietuvius lietuviš
kai ir pristatė prel. Juozą Ne- 
verauską, Šv. Jurgio parapijos, 
Shenandoah, kleboną ir progra
mos komiteto pirmininką, prašy
damas jį palaiminti pradedamą 
darbą ir melsti Dievą sėkmės 
šiam kilniam žygiui. Prelatas 
savo trumpoj kalboj nušvietė 
numatytą programos turinį, už
tikrindamas, kad valandėlė visa
da bus gyva ir įdomi įvaireny
bėmis, įvykiais, žiniomis^ pra
nešimais. Kol kas programa yra 
pateikiama daugiausia anglų 
kalba. Ji bus transliuojama kas 
sekmadienį 8:30 v .r. WZTA-FM 
(105 MHz) bangomis ir pakarto
jama 12 v. WPAM (1450 kHz) 
stoties.

Be šios radijo programos, 
gruodžio 23 iš Apreiškimo baž
nyčios, Frackville, pradėtos 
transliuoti mišios lietuvių kalba. 
Klebonas kun. Alg. Bartkus sek
madienio pranešimuose pri
minė mūsų tėvus, tėvukus ir

bolševikų prievarta ir skriaudos WATERBURY, CONN. 
Lietuvoj privertėdešimtis tūks- # >
tančtų lietuvių palikti savo te- r Mite U. o. •aiMenė 
yynę ir gelbėtis svetur, pake- po ilgos ir sunkios ligos 1979 

. liant didelius pavojus. „ gruodžio 8 Watesbtmo ligoni-
* nėj mirė Ona Birutė! Balsienė, 

Knyga turės 288 psl. Leidžia- sulaukusi 49 m. amžiaus. Ve- 
Vytauto Didžiojo šaulių Rinkti- ’ lionė gyveno Waterbury, o vė- 
nė. Numatoma, kad knyga skai
tytojus pasieks sausio mėnesį. 
Perrašinėjimuose korektūrų 
taisymuose talkino Altos rašti
nės personalas.

protėvius, kurie, ką tik atvykę 
į Pennsylvanijos kasyklas, ryž
tingai ėmėsi kurti lietuviškas 
parapijas ir statydinti savas baž
nyčias. Žymus šių garbingų lie-. paprastą kilnumą ir paslaugu- 
tuvių ateivių skaičius dar tebe
gyvuoja, bet, ligų, negalių ir var
gų nuslopinti, daug kas jau ne
pajėgia atvykti į bažnyčią. Baž
nyčiai dera jų neužnųrtttrįver- 
tinti jų tikėjimo meilę ir nuo
pelnus, pagal išgales lankyti 
juos jų nampose radijo bango
mis. [

Mišios su lietuviškomis gies
mėmis bus transliuojamos kas 
sekmadienį 8:00 v.r. per 
WPAM radįjo stotį. Stotis parū
pins šį patarnavimą apylinkės 
lietuviam nemokamai.

Sveikintinas užmojis, ir linkė
tina ištvermės, gražios kloties 
ir sėkmės.

Stasys Vaičaitis

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

VI. Judeika, Didžioji Iliuzija, 
I-mas ir II-ras tomas. Po 15 
dol.

J. Puzinas ir J. Palukaitis, 
Tautinės minties keliu. 13 dol.

B. Krištolaitis, Jūrų keliais, 10 
dol.

O. V. Milašius, Septynios vie
natvės. 4 dol.

Vysk.. M. V alančius, Vaikų 
knygelėL 3,doL (., <: z -

A. Rūgytė, Zanavikija, II-ras 
tomas. 15 dol., kietais virše
liais 20 dol. Pirmas tomas minkš
tais 12.50 dol., kietais 15 dol.

Lithuanian heritage, spalvotas 
katalogas įvairiausių lietuviškų 
pirkinių-suvenyrų. 2 dol.

Sesuo O. Mikalaitė, Esame 
Dievo vaikai, religiniai prati
mai. 2 dol.

Sesuo B. Matu kaitė, Aleliuja. 
Giesmynėlis jaunimui su gaido
mis. 2 dol. j—•

Visi leidiniai gaunami Darbi
ninko administracijoj.

Merkelis Giedraitis, tai naujo
ji knyga apie žymųjį lietuvį ir 
jo nuostabius laikus. Gaunama 
Darbininke, pas platintojus ir 
tiesiai iš leidyklos: Amberland 
Publishing Co., 1813 Larch- 
wood Avė., Troy, Mich., 48084. 
Kaina 7 dol., kietais viršeliais 11 
dol. \

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

Bmw-BV-mniL 
Postogepaid both 111095

liau persikėlė į; Naugatuck, 
Conn. * ■'*

Nuliūdime liko vyras Anta
nas, sūnūs Linas ir Rimas, tė
vai, sesuo Leonora Jasulevičie- 
nė ir daug artimųjų. Velionė 
buvo pašarvota Stocks šermeni
nėj. Rožančių sukalbėjo kun. 
Jurgis Vilčiauskas, šv. Juozapo 
lietuvių parapijos klebonas. 
Atsisveikinimo žodį LB ir LF 
Bičiulių vardu pasakė Waterbu- 
rio LB apylinkės pirm. Viktoras 
Vaitkus. Jis iškėlė velionės ne- 

mą savo šeimai, artimui ir savai 
tautai.'

Šv. Juozapo parapijos bažny
čioj mišias už velionės sielą au
kojo kun., J. Vilčiauskas. Avė 
Maria solo giedojo Ed. Stulgins- 
kas.

Po mišių ilga mašinų vilksti
nė nulydėjo velionę į lietuvių 
kapines. Kun. J. Vilčiauskui su
kalbėjus paskutines maldas, su
giedota giesmė Marija, Marija. 
Dalyviai pakviesti pusryčiam į 
Harten House restoraną.

A. a. Onos Birutės Balsienės 
vardui įamžinti L F Bičiulių 
iniciatyva buvo renkamos aukos 
Lietuvių Fondui (suaukoja 205 
dol.). Aukojo: po 10 dol. —J. Ja- 
sulevičius, I. Kriaučiūnas, V. 
Laudinskienė, J. J. Muraškai, M. 
Z. Cherkai, J.J. Paliuliai, V.J. 
Puodžiukaičiai, K.E. Sapetkai, 
J. S knis di s, G. Valiulienė, V. 
Vaitkus, dr. P. Vileišis, A. Žel
vys, po 5 dol. — Z. Delinin- 
kaitis, A. Gylienė, V. Kuliešius, 
V. Kuzmickas, St. Kuzminskas, 
M. Kudirkienė, B. Melninkaitis, 
F. O. Narbutai, V. Petruškevi
čius, J. Samoška, J. Šlivinskas, 
E. Šukaitis, V. Vameckas, E. 
Vaitkus, A. Velička. — J.M.

Bostono 
parengimų 
kalendorius

Tautinių šokių sambūrio vaka
ras su programa įvyks kovo 8

Vasyliūnų sonatų vakaras į- 
vyks First and Second Church 
Bostone, kovo 9.

Minkų radijo valandos 46 
metų sukakties koncertas ir iš
kiliosios New England lietuvai- 

<tės balius kovo 23.
Laisvės Varpo radijo valandos 

pavasarinis koncertas įvyks ba
landžio 13, per Atvelykį, Lie
tuvių Piliečių dr-jos salėj, So. 
Bostone.
LAISVĖS VARPAS Sukmadluntal* 
11^4-12^0 vaL 1430 banga Iš WWEL 
12:10-1 «0 vai. 1400 baitoa » WBET 
Vadšjas Putras Viščinis/ 
173 Arthur Si, BrocktoA, MA 02402 
Tatof. (017) 500-7209

BOSTON, MASS. — WN8R 1300 
bangos sofcm. nuo 1 Iki 1:30 vai. 
Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 00127. Talei. 
200 0409. Parduodamaa Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų paslrlnkl-
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DARBININKAS SKAUTŲ KOČIOS
KULTOROS ŽIDINY

Jtunimo mišios Kultūros Židi
nyje bus sausio 20, sekmadienį, 
12 vai,

Kun. Domininkas Valenti, ly
dinus kun. L. Budrecko, apsi- 
lanlič Darbininko redakcijoje. 
Kaip žinia, jis yra gimęs Brook- 
lyneprie Apreiškimo parapijos 
bažnyčios, išmoko tobulai lietu
viški, Romoje baigė kunigų se
minariją ir dabar yra Bad Woer- 
isho(en«, kur gyvena vysk. A. 
Deksnys. Ten gyvendamas, jis 
rašo doktorato darbą iš Šv. Raš
to. Atvykęs Kalėdų atostogų ir 
gyvendamas Apreiškimo klebo
nijoje, jis pasakė gražų pa
mokslą Kalėdų naktį •

Lietuvių Atletų Klubo ketvir-> 
tadienio popiežių darbuotojai 
pabaigė aštuntus veiklos metus. 
Per tą laiką grupė sutelkė ir 
perdavė per Tėv. Pranciškonus 
Kultūros Židinio statybai ir iš
laikymui 290,150 dol. Per 1979 
grupė Kultūros Židinio išlaiky
mui perdavė 37,000 dol. Šiai su
mai sutelkti popiečių darbuoto
jai, kiny beliko vos 35, bingo 
salėj praleido apie 3,700 valan
dų. Lietuvių Atletų Klubas jiem 
nuoširdžiai dėkoja už jų pasi
šventiną ir ištvermę.

Kalėdų švenčių proga šiais 
metais Brooklyno vienuolyno 
sodely baivo gražiai papuošta eg
lutė, kurią paaukojo Alice’s gė
lių krautuvės savininkė, o pa
puošalus ir apšvietimą dovanojo 
Marytė Valinskienė. Padėka au
kotojom, o taip pat visiem, kurie 
prisidėjo darbu prie eglutės pa
puošimo.

Paminko administracija dė
koja visiem skaitytojam, kurie 
laiku užsimokėjo Darbininko 
prenumeratų ir nepagailėjo pri
dėti keletą dolerių už kalen
dorių ar šiaip spaudai pa
remti. Daugelis skaitytojų, 
užuot Siuntę šventinius atviru
kus, skyrė auką Darbininkui. 
Taip pat padėka visiem, kurie 
surado naujij skaitytojų. Vie
niem skaitytojam pasitraukiant į 
amžinybę, būtina surasti naujų, 
kad laikra_štis galėtų gyvuoti ir 
toliau.Gaila, kad ir 1979 metais 
teko nutraukti siuntimą eilei 
skaitytojų, kurie nemokėjo pre
numeratos už 1978-1979 metus. 
Tai labai apsunkina laikraščio 
leidimą, nes įvairios išlaidos di
dėja. Naujuose Metuose Darbi
ninko administracija visiem 
spaudos geradariam, rėmėjam ir 
skaitytojam linki sėkmės ir svei
katos.

Darbininko redakciją pasiekė 
sveikinimai ir iš tolimos Argen
tinos. Iš Buenos Aires sveiki
na vietos lietuvių veikėjas 
Aleksandras Arturas Mičiūdas ir 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
Augustinas -Steigvilas, MIC.

Švenčių proga Darbininko re
dakciją sveikino ir Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos valdy
ba.

Iš Metropolitan Operos rūmų 
sausio 5,šį Šeštadienį, 2 vai. po
piet Nev Yorko laiku per radiją 
tthnsliuojairaa Ponchielli opera 
La Giocondsi. Pagrindiniai solis
tai: Scotto, DJave, Taillon, Mau
ro, Quilico, Giaiotti. Diriguoja 
Patane. Sausio 12, ateinantį šeš
tadienį, 1:30 vai. popiet New 
Yorko laiku bus transliuojama 
Strauss opera Der Rosenkava- 
lier. Pagrindiniai solistai: Balt- 
sa, Tonwa-Sintow, Blegen, 
McCoy. Diriguoja Leinsdorf.

Americm Ballet Theatre tru
pė Šiemet Švenčia 40-ties metų 
veiklos sukaktį. Pradedant gegu
žės 5 pc dešimt savaičių Met
ropolitan Operos rūmuose New 
Yorke bu statomi įvairiausi ba
letai pagal c-horęografiją šių di
džiųjų baleto kūrėjų: Ailey, Ba- 
lanchine.Bauyshnikov, de Mil- 
le, Fokine, Makarova, Petipa, 
Robbinsjetley ir Tudor.

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

341 HIGHLAND BLVO. 
BROOKLYN, N. Y. 11207

Visi lietuviai, kaip ir kiti sve
timtaučiai, gyveną Amerikoj ir 
dar neturį JAV pilietybės, pri
valo sausio mėnesį (iki 31 d.) 
užsiregistruoti. Specialios re
gistracijos kortelės gaunamos 
pašto įstaigose. Užpildytas kor
teles galima pasiųsti paštu.

Kas turi dail. Petro Kalpoko 
paveikslą, prašom pranešti Dar
bininko redakcijai. Šiemet suei
na 100 metų nuo šio žymaus 
dailininko gimimo. Jo kūrinių 
tikrai yra šiame krašte. Jų ke
letas buvo išstatyta ir 1939 metų 
pasaulinėje parodoje New" Yor
ke. Yra ir kitu keliu pakliuvu
sių. Šią dailininko sukaktį no
rima prisiminti šių metų vie
nuoliktoje dailės parodoje, kuri 
rengiama vasario 9-10 Kultūros 
Židinyje. Rengia LB New Yor
ko apygarda. Jei bus surasta 
nors ir pora paveikslų, bus pa
rodoje jie pakabinti, ir dail. 
Petras Kalpokas iškilmingame 
parodos atidaryme bus pagerb
tas specialiu žodžiu.

Maironio lituanistinė mokyk
la po atostogų darbą pradeda 
sausio 5. Tą dieną bus mokyk
la fotografuojama. Mokyklos va
dovybė pageidauja, kad vaikai 
būtų apsirengę gražiau ir tvar
kingiau ir kad visi dalyvautų.

Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė, 
gyvenanti Santa Barbara, Calif., 
sveikina visas moterų organiza
cijas, kuriose ji veikė, sveikina 
visus savo bičiulius ir pažįsta
mus šy. Kalėdų proga ir linki 
visiem kuo daugiau visokerio
pos laimės, džiaugsmo, sveika
tos ateinančiuose metuose. Vie
toj sveikinimo kortelių ji siun
čia auką Darbininkui paremti.

šiais 1980 metais sueina 65 
metai, kaip leidžiamas Darbi
ninkas. Jis išleistas 1915 Bosto
ne. Į Brooklyną buvo perkel
tas 1951 ir sujungtas su čia ėju
sia Amerika ir su Pittsburghe 
ėjusiom Lietuvių Žiniom.

Dail. Vladas Vijeikis surinko 
ir išleido Lietuvos istorijos vaiz
dus. Tai didžiulė knyga, turi net 
548 puslapius, apima visą Lie
tuvos istoriją nuo seniausių lai
kų iki dabar. Taip pat įdėta ir 
vaizdų iš bendros istorijos, pa
minėti tie įvykiai, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu turėjo ry
šių su Lietuva, kurię kuo nors 
buvo svarbūs istorijoje.

Darbininko kalendorių šiemet 
puošia dail. C. Janušo paveiks
lo spalvota reprodukcija. Kalen
dorius jau išsiųstas visiem skai
tytojam. Jei kas norėtų daugiau 
egzempliorių, prašom prisiųsti 
po 1 dol. už kiekvieną (persiun
timas įskaitomas). NIDOS lei
dykla Anglijoj išleido kasdien 
nuplėšiamą kalendorių. Jo kairia 
7 dol. Visi Šie kalendoriai gau
nami Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

BATUN’o — “Balde Appeal 
to the United Nations” — lie
tuvių skyriaus susirinkimas 
įvyks sausio 10, ketvirtadienį, 
7:30 v.v. Religinės šalpos patal
pose, Kultūros Židinio kieme, 
šį organizacija atlieka svarbų 
vaidmenį tarptautinėj plotmėj 
informuojant Jungtines Tautas 
apie Pabaltijo kraštus liečian
čius klausimus. Lietuviška vi
suomenė yra raginama arčiau 
susipažinti su BATUN’o darbais 
ir prisidėti prie veiklos dalyvau
jant BATUN’o lietuvių skyriaus 
viešame susirinkime.

Viėnam dirbančiam vyrui rei
kalingas kambarys lietuvių šei
moje. Su pasiūlymais skambin
ti į Darbininko redakciją — 827- 
1352. _

Savo draugauto švenčių pro
ga užprenumeruok Oarblnlnkų!

Tradicinės New Yorko skautų 
kūčios buvo gruodžio 22, šeš
tadienį, 6 v.v. Kultūros Židiny. 
Rengė Tauro ir Neringos tuntai, 
valgius pagamino vyr. skaučių 
židinys Vilįja. Svečių buvo arti 
300. Buvo daug jaunimo.

Scenoje stovėjo graži, šiau
dinukais papuošta eglutė. Pa
puošti buvo ir salės langai ir 
visi stalai.

Kūčias pradėjo Neringos tunto 
tuntininkė s. Birutė Kidolienė. 
Paskui programai vadovavo pr. 
sk. Rūta Bobelytė. Pradžioje 
įnešta didelė kalėdinė žvakė, 
kuri buvo įstatyta į eglių šakų 
vainiką. Žvakės palyda sustojo 
prie scenos, ir čia jaunieji pa
deklamavo eilių, parafrazavo šv. 
Pranciškaus maldą apie meilę 
ir šviesą. Paskui nuo didžio
sios žvakės uždegė kitas žvake
les ir su jom jau uždegė žva
kes ant stalų. Didžiąją žvakę 
padėjo ant garbės svečių stalo.

Maldą prieš kūčias sukalbė
jo Tėv. Antanas Prakapas, OFM, 
skautų kapelionas. Savo maldos 
žodyje prisiminė ir dabartį, ir 
Lietuvą, ir linkėjo visiem gied
rių švenčių.

Pradžioje buvo paplotėlių lau
žymas, sveikinimasis, linkėji
mai. Tada sujudo visi stalai, 
ėjo vieni pas kitus. Vaikai svei
kino savo tėvelius ir mokyklos 
draugus.

Kūčių valgiai buvo bent kelių 
rūšių žuvys, grybai, vinigretas,

LANKĖSI 
LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖJ

Bronius B ieliukas, P LB valdy
bos pavestas suorganizuoti Lie
tuvių atstovybę prie Jungtinių 
Tautų, gruodžio 20-21 iš New 
Yorko lankėsi Lietuvos paiėnn* 
tinybėj Washingtone pas Lietu
vos respublikos atstovą , dr. 
Stasį A Bačkį. Lietuvos atsto
vui sutikus, tartasi ir informuo- 
tasi apie organizuojamą atstovy
bę. B. Bieliukas paaiškino, kad 
toji atstovybė bus visuomeninė, 
ne valstybinė institucija (valsty
binės institucijos gali išriedėti 
tik iš Lietuvos respublikos vy- 
riausybės), kad joj veiks keli 
skyriai ir kad viename jų — Švie 
timo, mokslo ir kultūros — jau 
yra sutikę dirbti šiame krašte 
baigę aukštuosius mokslus pro
fesoriai ir vyresnio amžiaus oku
puotos Lietuvos gyvenimo žino
vai. Tikimasi, kad sausio 9 PLB 
valdyba sąrašą patvirtins ir pa
vardes paskelbs spaudoj. Kvie
čiami kitų atstovybės skyrių dar
buotojai.

Ta pačia proga išsiaiškinta su 
Lietuvių žmogaus teisių komisi
jos pirm. dr. Domu Krivicku, 
kad organizavimas Lietuvių at
stovybės Žmogaus teisių sky
riaus nesiduplikuos su dr. D. 
Krivicko pirmininkaujamos ko
misijos darbu. B. Bieliukas suti
ko talkininti dr. D. Krivickui ir 
paprašyti kun. Kazimierą Puge- 
vičių, religinės šalpos, religinės 
ir bendros informacijos centro 
vedėją, kad jis, kaip ir aną

PAMINĖJO 
LIETUVĄ

Daily News gruodžio 26 per
davė UPI agentūros žinią apie 
Kalėdas Sovietų Sąjungoj. Mask
voj veikia tik viena katalikų baž
nyčia, ten buvusios pamaldos 
lotynų, rusų ir lenkų kalba. 
Žmonių dalyvavę apie 400.

Toliau jau cituojamas sovieti
nės agentūros Tasso praneši
mas, kad kalėdinės pamaldos 
Lietuvoj buvusios visose 630 
bažnyčių. Lietuvoj gyveną dau
giausia Sovietų Sąjungos katali
kų. Toliau prideda, kad ortodok
sų bažnyčia laikosi kito kalendo
riaus ir kad jų Kalėdos bus sau
sio 7.

Iš Tasso agentūros pranešimo 
atrodo, kad Lietuvoje tikrai bu
vo Švenčiamos Kalėdos. Taip 
nėra. Kalėdos yra darbo diena, ir 
valdžia baudžia tuos, kurie nuei* 
na į bažnyčią ir neateina į dar- 
b*

kisielius, paskui kava ir pyra
gaičiai.

Pavalgius, prieš kavą buvo 
programa scenoje, šiemet ji 
buvo ypatingai gerai suorgani
zuota ir praėjo sklandžiai. Čia 
skambino gitarom, dainavo, dek
lamavo eiles. Buvo ir gyvasis 
paveikslas — Betliejus, paruoš
tas itin gražiai. Paveikslą pa
rengė vyr. sk. Vida Jankaus
kienė. Prie Betliejaus scenos 
vyko šventiška programa — vai
kai nešė pasižadėjimus Kūdikė
liui Jėzui, deklamavo eiles.

Buvo suorganizuotas ir bend
ras giedojimas. Pradėjo vyr. 
skaučių židinys Vilija. Prie jų 
jungėsi ir kiti. Dainavo ir gie
dojo dviem atvejais. Čia buvo 
prisimintos kelios žinomos kalė
dinės giesmės, partizanų ir 
skautiškos dainos.

Pabaigoje B. Kidolienė pager
bė prie kūčių rengimo daug 
prisidėjusias skautes. Jom pri
segė gėlių. Taip pat pagerbė 
tėvų komiteto ir Vilįjos židinio 
pirmininkes už jų vadovaujamų 
vienetų didelę finansinę paramą 
akautam per praėjusius metus.

Visa kūčių programa užtruko 
porą valandų ir praėjo sklan
džiai, pakilioje nuotaikoje. Da
lyvavo ir lietuvių skautų įkūrė
jas Petras Jurgėla. Užbaigus kū
čias, visi turėjo progos dar pasi
šnekučiuoti. Platesnis kūčių ap- 
rašymas^ bus skautų skyriuje.

metą, prieš Belgrado konferen
ciją, paruoštų reikalingą medžia
gą dr. D. Krivicko numatytam 
leidiniui apie tikinčiųjų perse
kiojimą, įvykdytą po Belgrado 
konferencijos okupuoto) Lietu
voj.

Pasiinfbrmuota su PLB Visuo
meninės komisijos Greitosios 
akcįjos kolegijos vadovu Algi
mantu Gurecku apie jų organi- 
zuojamom institucijom bendra
darbių telkimą.

Gruodžio 21 Vliko patalpose 
pasimatyta su Vliko valdybos vi- 
cepirm. politikos reikalam dr. 
Kostu Jurgėla, perduota jam 
prof. Algirdo Landsbergio, Eg- 
zilų PEN Centro Amerikoj vice- 
pirm., pranešimas apie jo po- 
reiškius PEN konferencijoj lap
kričio 19-21 Londone ir aiškin
tasi Vliko ir PLB politika.

Vliko valdybos vicepirminin
kas informacijos ir spaudos rei
kalam dr. Jonas Balys painfor
muotas apie iš New Yorko atvež
tą medžiagą, ir pažadėta jam pa
galba ateity.

BRIDGEPORT, 
CONN.

Lietuvių kalba Bridgeport, 
Conn., Sacred Heart universite
te bus dėstoma ir šių metų pa
vasariniame semestre, regist
racija vykdoma sausio 10-16 nuo 
6 iki 9 vai. vak. SHU Center 
Lounge patalpose. Pavasario se
mestras prasideda sausio 17.

“Practical Lithuanian” kursas 
dėstomas trečiadienių, vakarais 
nuo 7:15 iki 10 vai. Instrukto
rius bus praneštas vėliau.

“Intermediate Lithuanian II” 
kursės bus dėstomas antradienių 
vakarais nuo 7:15 iki 10 vai. 
Instruktorius — Vitalis P. Žu
kauskas.

“Modem Lithuanian History 
and Culture” kursas bus dėsto
mas ketvirtadienių vakarais nuo 
7:15 iki 10 vai. Instruktorė — 
Vaiva R. Vėbraitė-Gustienė.

Informacijos ir registracijos 
reikalais galima kreiptis į Sac
red Heart universiteto Con- 
tinuing Education skyrių telefo
nu 374-9441.

Charles ir Antoinetta Binkins, abu foto farbais talkiną 
Darbininkui, neseniai atšventė vedybinio gyvenimo 50 me
tų sukaktį. Ta proga gavo šv. Tėvo palaiminimą, kurį sukak
tuvininkam po specialių mišių įteikė klebonas kun. Br. Kru
zas. Iškilmėse dalyvavo būrys Binkins giminaičių ir pa
žįstamų. Gauta sveikinimų raštu iš prez. Carter, N. Y. bur
mistro Koch, kongresmano Zeferetti ir kitų pareigūnų bei 
bičiulių. Prieš Šv. Kalėdas Antoinetta atsigulė į Baptist 
Hospital, 759 President St, Brooklyn, N.Y., kur jai Kalėdų 
antrą dieną buvo padaryta sėkminga operacija. Ligonė ge
rai jaučiasi ir tikisi netrukus grįžti namo. Nuotr. Bongiomo

VIENUOLIKTOJI DAILĖS 
PARODA KVIEČIA

Tradicinė dailės paroda, skirta 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventei pagerbti, rengiama vasa
rio 9-ip kultūros Židinyje. Su 
paroda rengiama ir meno šventė 
— bus koncertas ir literatūros 
vakaras.

Esama žmonių, kurie iš anksto 
nupeikia tokias parodas, kad jos 
esančios žemo lygio. Tas parodų 
lygis priklauso nuo pačių dai
lininkų kūrėjų. Kas nedalyvauja 
ir laikosi nuošalyje, tam ateina 
tos pesimistinės mintys. Kiti re
mia tas parodas ir nori pakelti 
jų lygį. Jei daugiau dalyvaus 
mūsų dailininkų, tuo tos paro
dos bus geresnės, pakilesnės. 
Didės ir jų lygis.

Sako kiti, kad premijų per 
daug. O prisiminkime, kiek pre
mijų skiriama amerikiečių paro
dose* Žymiai daugiau. Šioje dai
lės parodoje yra penkios, šešios 
premijos, o amerikiečių parodo
se — net keliolika.

Nepatinka kitiem ir premijų 
dydis, sako, per mažas. Šių pa
rodų premijos yra tokios: 300, 
200 dol., kitos po 100 dol. 
Ir čia pasišaukime amerikiečius. 
Jų parodose premijos irgi pana
šios. Po 100 dol. yra daugybė, 
bet yra ir po 50 dol., po 25 dol.

Premija visgi skatina kūrybą 
ir ją augina. Nėra taip sau iš
galvotas dalykas. Premijos suke

KLAIPĖDOS KRAŠTO

57-rių metų atvadavimo minėjimas bus sausio 12, šešta* 
dlenį, 7 v.v. KultOros Židinio mažojoje ėbH|s, 361 Highland 
BlvcL, Brooklyn, N.Y.

Atidarymo žodf tars Simo Kudirkos šaulių kuopos pir
mininkes.

InvokscIJa.
Sveikina LB New Yorko apygardos pirmininkas. 
Paskaitą skaito dr. JONAS 8T1KLORIUS Iš . 
PhRadetphijos.
Malonė dalis.
Po minėjimo pabendravimai prie ksvutšs.

(einant aukotame.

MINĖJIMĄ RENGIA IR VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA:

L.Š. S.T. Simo Kudirkos iaulių kuops 
LZV.S. Ramovė* N.Y. įkyriu* 
DLK. Birute* Draugiu N.Y. ik*** 
L. Smnortų — Kerėją Są/ungo* N.Y. *kyriu* 
Msžo*io« Lietuvo* Resteteactoi* SąjSdi* 
Mažo*io* Ltetuvo* Bičiuką Draugija

lia judėjimą, atkreipia dėmesį į 
vieną ar kitą žmogų, taip ir patį 
meną labiau suartina su visuo
mene.

Darbai suvežami vasario 2, 
šeštadienį, nuo 10 vai. iki.7 vai. 
vakaro į Kultūros Židinio biblio
teką. Kiekvienas gali pristatyti 
apie 10-15 darbų vidutinio for
mato. Jei bus sutelkta daugiau 
parodos dalyvių ir jei bus suvež
ta daugiau darbų, tada paveikslų 
skaičius gali būti sumažintas.

Paroda iškilmingai atidaroma 
vasario 9, šeštadienį, 7 v.v. Įtei
kiamos premijos. Koncertas ir li
teratūros vakaras — vasario 10, 
sekmadienį, 4 v. popiet. Po kon
certo paroda uždaroma. Uždary
mo metu paskiriama populiaru
mo premija.

Premijos skiriamos kaip ir 
pernai: M. K. Čiurlionio var
do, 11-tos dailės parodos, tauti
nės tematikos, tradicinio meno 
jaunojo dailininko. Šias premijas 
skiria speciali komisija. Populia
rumo premiją nubalsuoja patys 
lankytojai. Taip pat skiriami ir 
trys garbės pažymėjimai.

Premijom ieškomi mecenatai. 
Iki šiol į mecenatų eiles įsijun
gė dr. Juozas Kazickas ir Elena 
Mickeliflnienė.

Kviečiami visi dailininkai 
rengtis parodai ir joje dalyvau
ti. Darbus visi pristato ir atsiima 
savo lėšomis.




