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keitimų. Jeigu Stalino ir Chruš
čiovo represijų įtakoje anksčiau 
pas daugeli kunigų vyravo pasy
vume ir bejėgiškumo nuotaikos

monstrantus ir fotografaotojus 
suėmė. Kanadn* amhamrf** įsi- 
nftis, Kanauretis - ouvo tuojau 
paleistas. Ispanų policija neži-

tų prisegamas.
Kai konferencija pradėjo už

daras posėdžius ir komisijų po
kštas, lietuviai nenurimo. At
vyto dar du Alios delegatai:

jos krypčiai, bet V. Kubilius H. 
Radauskų vertina trigfamrri Į- 
žvalgfati paniMilirauęi H. Ra
dausko eflėrašCk* sandank rašy-

JAV spauda palankiai vertina 
šen. Charles H. Percy pasikal
bėjimą su Sov. S-gos prez. Brež
nevu, kuris esąs priešingas san
tykių su JAV stagnacijai ir ne
norįs jų gadinti, tačiau pagal 
jį santykių pagerinimo negalės 
būti pasiekta, jei . JAV sieks ka
rinės pirmenybės.

R. Vokietija žymiai sumažino

dr. A. Cyuw, Vilniaus statybos 
kyl- -♦ -ff K-  lyimiiiiyąTi HCIZDCKmuUIIU KO****

SuTUbC^Jlj MKCtlIUB VMKįJM JrfOJ*

Įvykiai Lenkijoj tarp nepri
klausomos darbininkų unijos ir 
vyriausybės buvo vėl smarkiai 
įsitempę, ir vakarai būkštavo 
dėl galimo Sov. S-gos karinio 
įsikišimo į Lenkijos reikalus. _
Sangumo organai Varšuvoj buvo: (bodavo sakoma: “Su galva sie- 
areštavę du darbininkus už tai, 
kad jie esą pavogę ir platinę 
slaptus Lenkijos vyriausybės 
dokumentus kaip kovoti su dar
bininkų reikalavimais. Darbi
ninkai pareikalavo juos paleisti 
ir dėlto nutraukė 2 vai. darbą 
Varšuvoj ir Gdanske, o nepa- 
leidus grasino paskelbti streiką 
visose didesnėse įmonėse. Pas
kutiniu metu vyriausybė nusi
leido, ir sulaikyti darbininkai 
buvo paleisti iš arešto. Krizės 
tuo tarpu išvengta.

Madrido konferencijoj JAV 
delegacijos nariai atkakliai kalti
na Sov. S-gą už invaziją į Af
ganistaną. Delegacijos pirmi
ninkas Griffin B. Bell šią in
vaziją palygino su Hitlerio žy
giais prieš antrą pasaulinį karą 
ir pastebėjo, kad nei sovietų 
konstitucija, nei Helsinkio bai
giamasis aktas negali būti sude
rinti su sovietų invazija į Af
ganistaną ir Cekoslovakųą.

Jordano sostinėj vykusi Ara
bų lygos valstybių konferenci-

prof. dr. B. Vatitotačto, Vil
nimis universiteto ekonominės 
kibernetikos katedros vedėjas 
prof. dr. B. L. Rajecko*. Dabar

daug prakaitavo, įrodinėdamas, 
kad aktyvūs kunigai, esą “ekstre
mistai”, “vienybės ardytojai”, 
“politikieriai”, “tarybinės sant-

Radausko kūrybos rinktinė “Ly
rika” (350 psl., tiražas — 7000 
egz.), apimanti visą šio poeto 
kūrybą. Gimtasis Kraštas (Nr. 
44) išspausdino įžvalgią ir gana 
išsamią žinomo literatūros kriti
ko Vytauto KsAiliaus recenziją. 
iNors nancsistne iirenoniros kti-

taip atsakyti patarė šalia jo sė
dėjęs kopinnininkas Max Kam- 
pelman. Tenka priminti, kad 
valstybės departamento parei
gūnai keliais atvejais raštu (pvz. 
Eltos korespondentui) pažymė
jo, kad JAV stengsis kelti Lie
tuvos bylą.

Lietuviai korespondentai pa
skleidė ir naujai išrinkto pre
zidento Reagano pareiškimą Pąfc 
baltįjo valstybių reikalu. Tąą 
pareiškimas keliais atvejais bų- 
vo pranykęs nuo biuletenių lem
tos spaudos skyriuj, bet kas kai-
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sįėny, o Jordanas sėvo karino- 1 Estijos ir keli plakatai. Vie- 
menei paskelbė budrumo ną Lietuvos vėliavą laikė Ša

kalys. Kalbėjo dr. Špilners, dr. 
Bobelis, sugiedota Latvijos ir 
Lietuvos himnai, ir buvo sude
ginta Sovietų vėliava. Prie de
monstrantų dar prisidėjo Socia
listų Internacionalo suvažiavi
mo dalyvis J. Vilčinskas iš Ang
lijos ir Madrido gyventojas Br. 
Jurkšas. Paskum visi dalyviai 
skirstėsi, su vėliavomis ir pla
katais eidami gatvių viduriu ir 
šaligatviais, o latvių tautiniais 
kostiumais apsirengusios mergi
nos senamiesčio ispanams dali
no lapelius apie Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos kančias ir lais
vės kovas. Nuėjus apie kilomet
rą, policija paragino vėliavas 
ir plakatus suvynioti, bet te
peliai buvo tebedalinami.

Kitoj vietoj, netoli konferen
cijos posėdžių rūmų, Philadel- 
phijos latvių liuteronų kunigas 
Maris Kirsons įsipjovė abi ran
kas ir savo krauju aptaškė tryp
damas Sovietų vėliavą. Po to 
keli latviai demonstrantai tą vė-

prieš savo sąžinę, laikosi prieš 
Bažnyčią nukreiptų Religinių 
susivienijimų nuostatų, gina 
Berlyne sovietinės taikos mode
lį, duoda interviu apie tariamą 
Bažnyčios laisvę Lietuvoje arba 
bent tiek yra pasyvus, kad visa 
jo pastoracija suvedama į “miru
siųjų laidojimą”. Visi kiti kuni
gai sovietiniams pareigūnams

— Nauji akadenrikai. { Lietu
vos Mokslų Akademiją tikrai
siais nariais mokslininkais pri
imti: biologu dr. Kontrimavi- 
thn ir ekonomikos profesorius 
dr. V. UsdUasukat. Nariais ko
respondentais priimti: Vilniaus

•rantų “ekstremistas”, prašąs Bažny
čiai laisvė* — “politikierius”, 
pakritikuoją* valstybinio- ateiz
mo savivalę — “tarybinės san- 

”, kuriam vie

toto baltų veiklos centras.
Prieš pat peržvalginės konfe

rencijos atidarymą lapkričio 8 
Madridan atvyko Vliko delega- 
cųa: pirm. dr. Kazys Bobelis, 
vicepirm. dr. Kostas Jurgėla, 45 
baltų protesto Maskvoj dalyvis 
Vladas šakalys ir Alėto. Arturas 
Mičiudas iš Buenos Aires. Taip 
pat atvyko Alfos ryšininkas 
Jungtiniame Baltų Komitete dr. 
Jonas Genys iš Washingtono, 
BaMb pirm. Marga Rudienė iš 
Chicagos ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės atstovas Jonas 
Simanavičius.

Konferencijoj dalyvauti spau
dos kredencialus gavo Eltos ko
respondentas dr. K. Jurgėla, 
Argentinos žinių agentūros ko- 
resp. A. Mičiudas ir JAV res
publikonų partijos tautybių tary
bos koresp. dr. J. Genys. Cas- 
tellana viešbuty buvo įrengta 
Pabaltijo valstybių nuolatinė pa
rodėlė. Centre daugiausia dar
bavosi Laisvų Latvių Pasauli
nės Federacijos pirm. dr. Ing- 
vars Špilners iš JAV, informa
cijos biuro vedėjas Julius Kade- 
lis iš Vokietijos ir Jungtinio 
Baltų Komiteto Washington 
reikalų vedėjas Janis Bolštėins. 
Centras viešbuty buvo visų bal
tų susitikimo ir pasitarimų vieta.

Numatytą konferencijos ati
darymo dieną, lapkričio 11, iš 
anksto gavus policijos leidimą, 

ja ir įspėjo partijos pareigūnus senamiesty demonstravo beveik 
rodyti absoliučią ištikimybę par- pora šimtų baltų, daugiausia 
tijos linijai. latviai iš Švedijos, Vokietijos,

Sirija sutelkė savo karino- Anglijos, Kanados ir JAV. Buvo

nius apie Lietuvą ir jos ŠiauriL- 
nes kaimynes.

JAV delegacijos sudėty da
lyvavo ir Rimas Cesonis, kuris 
lietuviam korespondemtam pa
dėjo gauti kai kurias konferent- 
cijoj pasakytas kalbas. JAV de
legacijos vadovas Griffin Bell 
spaudos konferencijoj buvo dr. 
Genio paklaustas, ar JAV kels 
Pabaltijo klausimą. Jis atsakė, 
kad apie Pabaltijį bus kalba
masi “privačiai”; atrodo, kad

ukrataie&ų ir Krymo totorių ir 
armėnų- dkhdentai. Tomas 
Venclova ir Vladas Šakalys kal
bėjo keliose konferencijose, ra
gindami atšaukti Ribbentropo- 
Molotovo dalybų sutartis ir de- 
kolonizuoti Maderos imperiją.

Su šakaliu baltą centre pa
sikalbėjimus dari Vokietijos 
dienraščių apžvalgininkai (Die 
Welt, Frankfarter Allgemeine 
Zeitang ir kt), Madrido ir Ar
gentinos televizija, Laisvės Ra
dijo atstovas. Vienas laikraštis 
savo straipsnį pavadino šakalio 
žodžiais, kad vakariečiai komu
nistai yra “Maskvai naudingi 
idiotai”. Vienų televizijos lai
doj šakalys kalbėjosi su dabar
tinės Lenkijos disidentų atsto
vais. Paklaustas, ar lietuviai vėl 
norėtų unijos su Lenkija, jis at
sakė, kad lietuviai kol kas nori 
“unijos su Lietuva”. Turbūt nie
kada praeity Ispanijos spauda 
nedėjo tiek daug žinių, straips
nių ir vedamųjų apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją ir Sovietų ti
roniją, kaip dabar. Beje, šakalys 
kalbėjo dar latviškai, vokiškai, 
lenkiškai ir angliškai.

Konferencijos rengėjai lapkri
čio 11 laikrodį sustabdė, kol 
baigsis slaptos derybos dėl kon
ferencijos atidarymo, ir gerokai 
po vidurnakčio konferenciją ati
darė “lapkričio 11” (teta, kaip 
ir buvo numatyta.

Lapkričio 12 darbotvarkės vis 
dar nebuvo, nes rusai nenorėjo 
leisti kalbėti apie jų “vidaus 
reikalus”, ty. žmogaus teisių pa
žeidimus, religinį ir tautinį per
sekiojimą, rusinimą, Pabaltijo 
pavergimą ir Afganistaną. Tada 
pradėjo kalbėti delegacijų vado
vai. Lietuviai korespondentai ir 
dr. Bobelis lankė delegacijas, 
mezgė pažintis su koresponden-

AKTYVIŲ KUNIGŲ NIEKINIMAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčion Kroptos Nf. 44Savaitės 

įvykiai
kunigų-valdžios kol 
“diplomatinių žygių”, hpt dėl to, 
kad tikinčioji liaudis ir kuni
gai nuolatos reikahnųa savo ____
teisių, o ne vienas sudėjo net tvarkos šmeižikas1 
laisvės auką, pvz., ton: A. Šeš- la — už grotų, 
kevičius (už vaikų katekšzacįją), Į- Pagal sovietinių propagandis- 
Petras Plumps (ur religinę lite- tų logiką “geras kunigas” tik tas, 
natūrą), Nijolė Sadftnaitė (už kuris, drebėdamas ir eidamas 
“LKB Kronikos” dauginimą) ir 
kiti. ' s

Iš sovietinės valdžios “išside
rėti” pavyksta tik tada, kai ji pra
deda tikinčiosios liaudies b^oti, 
o kai tikintieji pasyvūs ir nesą
moningi — atsiranda palan
kiausia dirva klestėti valstybi
nio ateizmo tironijai. Pavyzdžiui, 
Latvijos bažnyčiose beveik neli
ko jaunimo, o Rygos Kunigų se
minarija jau treti metai gali pri
imti kandidatus tik su netetviš- 
komis pavardėmis.

Lietuvos religinis atgimimas 
sovietinės valdžios viršūnėse 
jau seniai kelia nerimą, šiais 
metais ypatingai intensyviai 
pradėta niekinti aktyvius kuni
gus. Religijų reikalų tarybos 
(RRT) įgaliotinis Petras Anilio- 
nis per spaudą, televiziją ir po-

nos nepramuši”), tai paskutiniu 
meta jos nyksta. Kunigį persi
orientavimui gerąja kryptimi di
delės įtakos turėjo rusų disiden
tai, parodę daug aukos ir ryžto 
kovoje prieš melą ir prievartą, 
už pagrindines žmogaus teises, 
ir Lenktos dvasininkai su kardi
note Višinskiu priešakyje, labai 
energingai kovojantys už pilną 
religinę laisvę savo šalyje.

Lietuvos kunigai ir tikintieji 
jau seniai suprato tfeS^I kurią 
gražiai išreiškė popiežius Jonas 
Paulius II, sakydamas, kad reli
ginės laisvės tikintieji tiek tu
rėsią, kiek jos išsikovosią. Iš 
tikrųjų dešimties metų kova ne
liko be rezultatų: Kunigų semi
narijos limitas buvo padidintas 
keturis kartus (nuo 5 iki 20 
kandidatų per metus), šiais me
tais katalikai po 40-ties sovieti
nės valdžios metų sulaukė pir
mosios katekizmo laidos; nepai
sant valdžios draudimo, beveik 
visose parapijose viešai kateki- 
zuojami vaikai, mokiniai daly-

Prieš prasidedant Madride 
saaagunro ir bendradarbiavimo

dalyvavo Pietų Jemenas, Libija, 
Libanas ir Alžiras.

J.T. visuotinis susirinkimas 
antru kartu labai didele balsų 
dauguma pasmerkė Sov. S-gą 
už jos invaziją į Afganistaną. 
Prieš balsavimą Sov. S-ga pa
skleidė neviešą pareiškimą, kad 
balsavimas už šią rezoliuciją 
bus laikomas nedraugišku 
veiksmu.

Kinijos sostinėj prasidėjo 
senai ruošiama “4 gaujos” narių 
ir 6 kitų buv. aukštų pareigū
nų byla, į kurią vakarų kores
pondentai neįleidžiami. Pagrin
diniai kaltinimai yra, kad jie 
kultūrinės revoliucijos metu nu
žudę keliasdešimt tūkstančių 
žmonių, persekioję partijos pa
reigūnus ir ruošę sąmokslą Mao 
Zedong nuversti.

Lenkijos ministerio pirminin
ko pavaduotoju pirmą kartą bu
vo paskirtas valdančiai partijai 
nepriklausąs parlamento katali
kų grupės atstovas Jerzy Oz- 
dowsld. Be to, ten vyksta ne 
tik vyriausybės narių, bet ir 
partijos pareigūnų pakeitimai. 
Buvo pakeisti Varšuvos, Pozna
nės, Katowicų, Szczecino, Lod
zės, Toninės, Bydgoszcz ir Bia- 
lystoko partijos sekretoriai.

Izraelio buv. gynybos min. 
Ezer Weizman buvo išmestas 
iš vyriausybės koalicinė? He- 
rat partijos už tai, kad jis bal
savo už nepasitikėjimo pareiš
kimą vyriausybei.

Sovietų spauda labai aštriai 
kaltina Lenkijos darbininkų ne
priklausomą unųą ir vatoms, 
kad jie pila milijonus dolerių 
Deniuos opozicgai remti.

JAV delegacija Madrido kon
ferencijoj įteikė sovietų dele
guotai eilę skundų dėl emig
racijos varžymo, šalia kitų čia 
buvo išvardinti fe tie estai, lat
viai ir lietuviai, kurių šeimom 
neieidžiania susĮjungil Sovietai 
atrakę, tod jų dauguma tari 
1 t_ « _ -14—KruDuMuiuę ytreių.
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Alžiro deiog*aįja atvežė Irano 
atsakymą į JAV siūlymą dėl 
įkaitų paleidimo, bet greito šio 
klausimo likvidavimo nelan

kiusi ir jos grįžusios geresnė
mis lietuvaitėmis negu buvu
sios. “Nors Pietų Amerikos lie
tuviai ir nekalba lietuviškai taip

BUTUS RffiERAL HOME, Mario Totaelra, Jr. laidotuvių direktorius, Nen
eik Office: 422 Letayotto SL (Cor. WHson Ava.), tolei. 344-5172. Pa- 
riaeėiaieo*Bartrtigo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras žaidomas. 
Daug vietos automobMam pastatyti.

Spalio 25-26 Clevelando skau- 
tįja atšventė savo trijų dešimčių 
metų veiklos sukaktį.'- -?

laisvumo pobodį. (....) Emigra- 
dįoje H. Radauską lydėjo at
siskyrėlio esteto šlovė. Poetas 
tik iš dalies jos nusipelnė, dė-

VYTAUTAS BELECKAS IR SONUS JONAS, sav. WHitor Gardon Tavom. 
1823 Medtoon SL, Rldgenood, N.Y. 11227. Tėtei. 821-8440. Salė vestu
vėm ir ki, pramogom*- Be to, duodami potektotuvlntal pietos. Pirmos 
rtkttee lietuviška* artistas prieinama kaina.
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KVECAS
JONAS 

1133 + 1TU

Jugoslavijos intelektualų gru
pė, pasivadinusi socialistiniu 
susivienijimu prašė vyriausybės 
leidimo spausdinti laisvą de
mokratinį žurnalą, bet prašymas 
buvo atmestas.

R. Berlyno policija areštavo 
rašytoją Frank Wolf Matines 
už tai, kad V. Vokietijoj buvo 
spausdinama..jo kūrybat- •>

JUOZO ANDRIULIO R*al Esteto, namų perdavimas, visų rožių apdrau
dimai, Income Tax pldymas. įstaiga veikla naujo! vtetoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 88-11 Jemalca Av*„ Woodhaven, N.Y. Tėtei. 847-2323 
(namų tetef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite boti J.Andrfuito kHjentais. ,

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINES: Havon Hill 
Fanerai Noro, I**-. 184-38 Jamalca Avė., Richmond HIII, N.Y. 11418; 
Ir Gerazve Funeral Home, 231 Bedlord Avė, BrooMyn, N.Y. 11211. 
Modomtee, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos čal
mos generacija yra Now York State laidotuvių direktoriai ir batea- 
muotojaL Tol. 848-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bot 
kurioj miesto daly.

SPARTA—Rašomos mašinėlės Įv. kalbomis, radid, spaiv. TV, compiuto- 
riei, Įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojate* Ir Ur
mų autentiškus katalogus gausite Iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Bany Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tol. (518) 757-0055.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sttver BoH Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėme, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia Ir Alberte* Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Bhrd^ Corona, 
Ouosns, N. Y. 11388. Tetef. 779-5158.

na Butkūnaitės, akomponuoda? 
mos gitara, dainavo lietuvių 
kompozitorių dainas. Klausy
tojai jas pasitiko karštais ploji
mais. Antroj programos daly s. 
Aurelija Balašaitienė skaitė sa- 
vo poetinę skautų ideologijos in- džių ir veiksmų. new yoRK — Latetos Žibury*, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
terpyetaciją ir humoristinę Amelųa Balašaitienė FM. R. Kazys,217-2S54thAvė.,Bay*kte,N.Y.11384.TeL 212 229-9134.

nančio pasinešimo per visas pa- 
pasaulio platumas ir daiktus, 
tapo svarbiausia jo poetinio žo
džio maitintoja. Ji tiesiog purto 
eilėraščio strofą netikėtais su
jungimais, peršokimais, išrikia- 
vimais, viename aukšte skirtin
giausių plokštumų. Ji atveria į- 
prastiniuose pavidaluose nere
gėtus dydžiu*; įžvelgia kasdie
ninių realijų siužete stebuklin
gumo mirgėjimą, garantuoja ei-

disidentas prof. 
Sacharov paragino 
mokslų akademiją 

kad jo byla būtų 
svarstoma viešam teisme ir kad 
prieš 3 m. į vakarus išvykusio 
jo posūnio Jefrem Jankelovič 
sužadėtinė nebūtų ir toliau lai
koma įkaitu Sav. S-goj.

vakaronę su Clevelando Nerija, 
pailsėjusia po .totanoa ketionės 
Pietų Amerikoj. Svečių susirin
ko žymiai daugiau negu papras
tai. Salė buvo papuošta Nerijos 
koncertų spalvingais ir origina
liais plakatais, o ant stalų buvo 
išdėstyta programos- ir kelionių 
suvenyrai.

Programai vadovavo Rita 
Balytė, kelionės metu buvusi is
panų kalbos vertėja. Pasveikinu
si svečius, ji pasidžiaugė kelio
nės pasisekimu ir nuotaikomis 
ir padėkojo už Nerijai suteiktą 
materialinę ir moralinę paramą, 
kurių dėka jom buvo leista ap
keliauti Pietų Amerikos lietuvių 
kolonijas.

Viktutė I .enkau skaitė, sekda
ma didoką sienoj pakabintą P. 
Amerikos žemėlapį, nusakė ke
lionės maršrutą, o Vytas Kliorys, 
kelionės reikalų vedėjas ir admi
nistratorius, demonstravo spal
vingas ir įdomias skaidres. Už
gesinus šviesas, sekant skaidres 
ir sklandų, su humoro prošvais
tėmis Vyto Klorio pasakojimą, 
klausytojai turėjo progos artimai 
susipažinti su Nerijos kelionių 
aplinka, nuotaikomis ir šeimi
ninkais.

Uždegus šviesas, buvo bene 
pati įdomiausia vakaronės dalis, 
kai Nerija buvo paprašyta įver-

Rita Kliorienė-Čyvaite, pritarda
ma Nijolei, savo ilgoką nuo
monės pareiškimą baigė tvirtin
dama: “Kai ruošėmės vykti į jos 
Pietų Ameriką, mum atrodė, 
kad mūsų pagrindinis užda
vinys buvo gerai pasirodyti ir 

galimai geriau dainuoti. Pabu
vusios ten tik trumpą laiką, su
pratom, kad mūsų misija buvo 
sustiprinti ir pagilinti lietuvy
bės ryšius, sustiprinti kitus irpa- 
čiom sustiprėti”.

Sigute Lenkauskaitė trumpai 
papasakojo savo šeptynerių sa
vaičių buvimą su Pietų Ameri
kos jaunimu, Nerijos koncertam 
pasibaigus. Jau prieš išvykstant, 
ji buvo Ateitininkų Federacijos 
prašyta talkinti D. Kojelytei iš 
Chicagos, kuri turėjo vadovauti 
Pietų Amerikos jaunimo ateiti
ninkų stovyklai. Sigutė taip pat 
perdavė linkėjimus ir dovanas iš 
Urugvajaus Ąžuolyno vadovo jo 
grupę globojusiem asmenim 
Clevelande: Liudui Sagiui, Vla
dui Bacevičiui ir Jurgiui Maiš
iam.

Programai pasibaigus, svečiai 
dar nesiskirstė ir būriavosi apie 
dailiomis uniformomis pasipuo
šusias nerijietes.
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J.T. (galutinio Olaf Palme 
misįja sutaikinti Iraną su Iraku 
nepavyko, ir įgaliotinis grįžo

Praeigos metu buvo nėfeažas ŠT 
jeve ir apkaltintas Šnipinėjimu, svečius pasveikino s. Aldona menų skaičius, kurių buvimas 

B u v. JAV atstovų rūmų pir- Miškinienė. Trumpu žodžiu ji lyg ir būtų parodęs Jų bent mo- 
mininkas John W. McCormack, nusakė skautų ideologuos 
palankus ir lietuvių reikalam, 
mirė Dedham, Mass., sulaukęs 
88 m.

Italijos policija areštavo 9 
elektroninės firmos tarnautojus, 
bandžiusius perduoti karinio ra
daro paslaptis Rytų Europos 
valstybei.

JAV teisingumo departamen
tas dėl įrodymų stokos, nutrau
kė deportacijos bylą prieš Chi- 
cagoj gyvenantį lenką Frank 
Walus, kaltintą naudojus prie
vartą prieš žydus paskutinio 
karo metu.

Tikinama, kad Irane laikomi 
JAV įkaitai buvo perduoti vy
riausybės žinion. Tai būtų pir
mas žingsnis įkaitų paleidimo 
kyptim.

Lenkuos kariuomenė įspė
jusi darbininkus sutramdyti 
savo reikalavimus.

tolinę paramą tyliam darbui, 
už kurį niekas neskiria pre- 
"fe dOriMMrtojai MAOjAu8w|8.Wie metų JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUSįgalima Įsigyti
re^i tepasirodo. scėrta..,, O gamintojo kaina.- Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. Ir daugiau. Dėl 
kalbam dažnai ir gudfei jagte informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54

mu į ruonių kelią per jaunimo .. . ■ -
rijas. SHALIN8 RJNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamatea Av*. (prie Forast
rakių didžicNoi parapi- RVray SL), Woodhav*n, N.Y. 11421. Suteikia gatblnga* laidotuv**.

.įvyko Hbbnlng,nei- «****• •***!>*.T*L2a«4M4.
g* su tradicine rikiuote, įsaky
mų skaitymu ir kitais išoriniais 
skautiška drausmės atribntris, 
kurie daro Juos tokius patrauk
lius pašaliečiam. Kai tvirtu 
žingsniu, mariui grojant, į salės 
vidurį įžygiavo patys taažiausi 
vilkiukai, padarė teisingus posū
kius ir tiksliai sustojo išsilygia- 
vę,į iš anksto nurodytą vietą, 
žiūrovu ir svečiai juos sutiko 
su karštais (riejimais.

Sueigos metu trys skautes ir 
vienas skautas turėjo laimės 
duoti įžodį tokių reikšmingų iš
kilmių proga. Vyr. skautininkė 
Irena Kerelienė, atvežusi sim
bolinių h skautiškų dovanų, pra
bilo į visus jautriu žodžiu, kvies
dama lietuvišką skautybę mylėti 
drauge su ja ir jai drauge su ja 
dirbti. V s. Regina Nasvytienė, 
kuriai buvo pavesta tarti pagrin- 
domį žodį, su humoru ir rimti
mi nusakė skautiškos ideologijos 
reikšmę bei kasdieninio skau- 
tybės įgyvendinimo metodus.. 
Sueigoj taip pat buvo pagerbti 
visi buvę tuntininkai ir tunfi- 
ninkės. Sueiga baigta tradicinė
mis damomis.

Jubiliejus reikšmingas, atšvęs
tas tyliai ir’ kukliai. Pasige- 
dom mūs;"didžiųjų” organi-

JAV kongreco komisuos pir
mininkas Helsinkid susitarimų 
vykdymui sekti Dante B. Fas- 
cell Madrido konferencijoj pri
kišo Sov. S-gai invaziją į Af
ganistaną pabrėždamas, kąri 
Afganistano prez. Hafizullah 
Amin buvo likviduotas sovietų 
karinėm pųėgmn puolant jo 
būstinę, o dabartinis prez. Bab- 
rak Karmai buvo paskelbtas pre
zidentu tik sovietam Afganista
ne įsigalėjus, todėl nei vienas 
nei antras nė negalėję sovietų 
kviesti į Afganistaną.

Gvineją-Bissau dabar valdo 
revoliucinė taryba, kurios pirmi
ninku yra prezidentą Luis de 
Almeida Cabral nuvertęs min. 
pirmininkas mjr. Joao Bernardo 
Vieira.

JAV baigia susitarti su pas
kutinėm J.T. patikėtinio teisėm 
valdytom Palau salom dėl jų 
politinės ateities. Kaip ir su ki
tom teritorijom (Mariana, Mar- 
shall ir Mikronezijos salos) JAV 
siekia pasilikti tik jų gynybos 
teisę.

Staigaus panaudojimo jungi
nio dalinių kariniai pratimai 
Egipte kaštuos 25 mil. dol., 
arba40.000 dol. kiekvienam pra
timuose dalyvavysiam kareiviui.

Prez. Carter atidėjo neribotam 
laikui Lenkijos prašymą suteikti 
jai 3 bil. dol. paskolą.

Izraelio policija yra pagami- 
riūsi prietaisą,' “ūžuodžiantį” 
įVOirhį rūšių ' pė^iėptus sprog
menis ir metodą, nustatantį, ar 
įtariamas asmuo yra turėjęs savo 
rankose šaunamą ginklą per pas
kutines 8 vai.

Sov. S-ga yra nusprendusi per 
ateinančius 5 metus išmesti į 
Aušrinės (Venus) planetą 4 ro
botus. Tam reikalui ji panaudo
ja JAV radaro pagamintus pla
nus robotų nusileidimo vietai 
parinkti ir artimai bendradar
biauja su JAV mokslininkais.

Pietinės Italijos 29 miestus 
nusiaubė visa eilė vykusių že
mės drebėjimų, per kuriuos 
žuvo apie 5.000 žmonių ir bu
vo sunaikinta daugybė miestelių 
ir kaimų.

Sovietų 
Andrei D. 
Sov. S-gos 
reikalauti,

to —vijotai sukuria atdarą ne- 
papraato stiprumo įtampos lau- 
kąt kuriame Ukįfia ir gyvuoja 
kMaįfsn, Kritikas savo recenzųą 
užbaigia viltimi, kad fiuokrikhrt 
lietsnist lyrika dėmesingai įsk 
tUtrir į H. Radausko konsiruk- 
tyviąįą eilių sąrangą jo usidab
ro miado” matinį spindesį.

— Italas kalbininkas dr. 
G»d Mftelfaai jau ketvirtą k» 
tą šį raadtaį atvyko į TįHafią ste- 
dųuoti netartų kdbta te 
mokslininką* BoionŲds entver-



Nuomonių dėl boikoto būta 
įvairių. Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjunga, vasario 9 Chica- 
goj vieningai pasmerkusi Sov. 
Sąjungos agresiją Afganistane, 
paskelbtame atsišaukime į Pa-

nimo veiksniais, Vlikas į 
suomenę grąžino erzelį, visuo
menės diferenciaciją į “gerus” 
ir “blogus” patriotus, o svar
biausia prisidėjo prie Vliko au
toriteto sumažinimo, kuris kilo 
visuomenei skaldantis ir atsisa
kant nurodymų klausyti.

kuriose per Srėnfef šJAAt 
giesmės, kųj j 

liai degs prie Prakartėlės.

Atsiminkime ir nelaiminguo
sius, vienišus žmones. Yra daug 
ir labai daug ir mūsų tarpe 
vienišų žmonių, net užmirštų, 
apleistų. Švenčių metu tokie 
yra dar nelaimingesni, vienišes
ni. Juos sušildykime artimo mei
le, kad bent per šventes jiem 
būtų geriau, linksmiau. Pasi- 
kvieskime į savo namus Kūčiom, 
Kalėdų pietum, pakalbėkime, 
pasidžiaukime drauge su jais. 
Ir jiem uždekime žiburius vil
ties ir meilės!

Lietuvą Velykų 
metu. Deja, šiuo klausimu ne
buvo pasistengta pasitikrinti su 
gimnazijos vadovybe ir ją lan
kančių ar lankiusių mokinių tė
vais ar pačiais mokiniais. Gim
nazija jokių ekskursijų niekad 
nėra organizavus ir jom nie
kad nėra pritarusi.

Š.m. sausio 17. Vliko valdy
ba kontaktavo mūsų visuomenę 
atsišaukimu, apeliuojančiu “...į 
visus laisvojo pasaulio lietuvius 
tiesioginiai ir per kraštų lietu
vių organizacijų vadovybes, 
kad nei vienas lietuvis neva
žiuotų į okupuotą Lietuvą ir

Kur gi boikoto klausimu atsi
stojo mūsų patriotinė spauda? 
Nei vienas lietuviškas laikraš
tis neatsisakė skelbti savo skil
tyse kelionių biurų pranešimų 
dėl kelionių į pavergtą Lietu
vą, o mūsų tautiečiai, sąžinės 

(nukelta f 4 psl.)

parodoje rengėjai ir svečiai. I-oje eilėje B k.: A. Vekselis, L. Mihddenė — Tau
todailės Instituto pirmininkė, j. Simutienė, Lietuvos g en. konsulas A. Simutis, I. 
VakseHenė, Tėv. L. Andriekus, OFM. L Lukoševičienė — viešnia iš Kanados; Etoje eilėje: 
G. Stankūnienė, A. Katinienė, Aldona Cičinskienė — viešnia iš Kanados, A. Alins- 
Itienė, J. Kregždienė, Danutė Štaškevičienė ir Vitalis Matulaitis, abu iš Kanados, R. 
Česnavičienė, E. Jūrevičifite, Antanina Kuncevičienė — viešnia iš Kanados, P. Jurkus, M. 
Kvedarienė. Nttotr. L. Tamošaičio

šaulio lietuvių jaunimą taip sam
protavo: “Okupuotos Lietuvos 
gyventojai nėra atsakingi už so
vietų agresiją. Asmeniški kon
taktai su Lietuvos gyventojais 
yra mums svarbūs ir reikalingi. 
Pageidaujam, kad ten važiuojan
tis jaunimas geriau būtų susi
pažinęs su esama padėtimi oku
puotuose kraštuose”. Atsišauki-

visuomeninio gyvenimo apraiš
kų, kurios paskutiniųjų metų 
bėgyje prisidėjo prie Vfflpo au
toriteto nuosmūkio ir sumažino 
jo darbingumą. Surasta darbo
tvarkėj laiko Alg. Vokietaičio 
referatui, liečiančiam “Vliko at
stovybę Švedijoje 1944 m.”, 
tačiau apeita santykių su kraš
tu, su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomene, Madrido konferenci
jos klausimai. Tebūna tad leis
ta minimais klausimais žemiau

gai dekoruoti. Girdisi muzika, 
skambina varpeliai ir prašo au
kų, Tai Salvation Army. Tai 
čia ir yra tikrąjį švenčių pras
mė ■ auka, davimas. Jie yra 
tikrieji švenčių žiburiai, žiburiai 
prie kelio į Kalėdų šventes, į 
Kristaus gimimą.

Kai užeiname J didžiąsias 
krautuves, stebina nuostabūs 
papuošimai. Kiek ten išradingu
mo, meilės, džiaugsmo. Ten pa
sakų muzikantai groja, ten stir
nos, rogės, nykštukai. Ir visi 
jie reiškia tą patį — Kalėdų 
džiaugsmą — meilę vienas ki
tam, kad pasaulis būtų gražes
nis, jaukesnis.

Kalėdos yra ir dovanų šventė. 
Duodamas gyveni ir drauge 
džiaugies. Tad žmonės ir perka. 
Visos krautuvės vakarais tiesiog 
pėrkimštos žmonių. Visi nori 
anksčiau apsipirkti, kad paskui 
nerūpėtų lakstyti po krautuves.

Ir mes lietuviai esama įsi
jungę į tą patį srautą. Ir mes 
skubame, perkame. Perkame sa
vo vaikam, artimiesiem. Tai tik
rai gražu ir reikalinga!

Bet čia norisi priminti, kad 
neapkrautume savo artimųjų 
bendromis dovanomis. Paieško
kime .lietuviškų, atributų.. Juk. 
daug yra^iiettmškų^dttižirifų* 
kryžiukų, įvairiausių rankdar
bių, dirbinių.'Kodėljų flfesu* 
rasti ir nepraturtinti savo bi
čiulių dar viena lietuviška do
vana?!

Nepamirškime ir lietuviškų 
knygų! Ji visada stovės lenty
noje su įrašu, primindama šių 
metų Kalėdų šventes. Yra bran
gių, vertingų knygų, kurios tik
rai tinka visiem kaip dovana. 
Tai Br. Kviklio Lietuvos Baž
nyčių pirmas tomas — Telšių 
vyskupija. Labai vertinga do
vana! Toliau V. Vijeikio — Lie
tuvos istorijos vaizdai.

Yra knygų anglų kalba apie

konSerencųoa, jvyrusios 
1874 WhttC Pbins’ N Y” nUta- šant VHto nutaitmą paremti. kraštu klausi-

Aukščiau suminėtam sausio mu. Savo atsišaukimu, padary- 
17 d. atsišaukinmi dar nespė- tu nepasitaraa.su kitais laisvi- 
juabūti paskelbtam mūsų spau- nimo veiksniais, Vlikas į Vi
doj, tos pačios dienos laiško 
Vliko pirm. dr. K. BobeUs laiš
ku painformavo JAV prez. J. 
Carter, “kad Vlikas apeliavo į 
visus laisvus lietuvius boikotuo
ti keliones į Sov. Sąjungą, kol 
sovietai paklus (gtuiĮl Hye up 
toj tarptautiniams' įsipareigoji
mams”. Šiuo pareiškiu Vliko 
pinnininkas suklydo diplomati
nėse sąvokose ir Lietuvą pi
kiavo į Sov. Sąjungą. Iki šiol 
Lietuvos nelaikėme Sov. Sąjun
gos dalimi ir tie, kurie į ją 
vyko, vyko į “okupuotą”, “pa
vergtą”, “sanvališkai aneksuo
tą” .Įdetuvą ir akcentavo, JĄV- 
ių vykdomą aneksijos nepripa
žinimo politiką, pripažįstančią 
Lietuvos valstybingumą.

Liėtuviškąjai išeivijai Vliko 
kvietimas boikotuoti Maskvos 
olimpinius žaidimus buvo su
prantamas ir priimtinas. Ji ta-

Lietuvą. Jų išeina ir išeina. 
Knygos liečia mūsų dabartinę 
padėtį, okupacijas, priespaudos, 
pasipriešinimus, genocidą. Tai 
gera dovana draugam amerikie
čiam. Gera dovana ir mūsų jau
nimui, kuris gerai kalba ang
liškai. Tegu ir tokiu būdu pa
žįsta Lietuvos praeitį. Gera kny
ga Tamošaičių “Lithuanian 
Costume”.

Gera dovana yra ir lietuviš
ką laikraštį užprenumeruoti, 
ypač tiem, kurie gyvena atokiai, 
kurie nėra pasiturintys. Visus 
metus laikraštis lankys ir pri
mins tą, kuris jam laikraštį už
sakė.

Bet dar ir to bus maža, kad 
švenčių žiburiai šviestų skais
čiau ir mus pačius nuskaidrin
tų. švenčių metu reikia prisi
minti ir savo artimą.

Pirmiausia prisiminkime svar
biausias lietuviškas įstaigas, ku
rios vadovauja mūsų gyvenimui. 
Tai yra laikraščiai, Lietuvių 
Bendruomenė, Altą, Vlikas, Lie
tuvių Fondas, Balfas, Religinė 
Šalpa. Kaip būtų gražu, kad 
švenčių metu pasipildytų jų iž
das naujom pajamom. Nebūtina 
daug aukoti. Jei aukosime visi, 
bus daug, ir tada bus geresni 
lietuviški laikraščiai, visa veik- 
tuviška veikla gyvesnė.

Asaęrikos miestai uždegė Ka
lėdines šviesas. Gatvėse ištiesti 
vaii^ai, pilni įvairių lempučių,

' • ^5-
no pabaigoj PldS-gos. vadovy
bė primina Ketvirtojo Pasaulio 
Jaunimo Kongreso nuėerimąį 
na kuo gumaesm ryšiai tarp 

okupuotos tėvynės ir išeivijos 
stiprins mūsų bendras jėgas”. 
Pasaulio Liežuvių Bendruome
nė rado reikalą taip pat pasi
sakyti. Vasario 26 d. posėdyje 
PLB Visuomeninių reikalų ko
misija pasisakė dėl sovietų ka
rinių jėgų ištraukimo iš Afga
nistano ir iškėlimo olimpinių 
žaidynių iš Maskvos. Kįek tai 
liečia išeivijos santykius su lie
tuviais okupuotoje tėvynėje, 
PLB pabrėžė, “...kad lietuvių 
tauta nėra atsakinga už sovie
tinius imperializmo veiksmus. 
Todėl būtų klaidinga jai taiky
ti bet kokias sankcijas, nes Lie
tuva yra tokia pat imperializmo 
auka, kaip ir Afganistanas. Iš
eivijos pareiga yra toliau remti 
lietuvių tautą įvairiausiais bū
dais šiais jai pasunkėjusiais lai
kais. Turėtume atsiriboti nuo 
siūlymų savo veiksmais izoliuo
ti pačią pavergtą lietuvių tautą, 
lyg ji būtų atsakinga už sovie
tų agresiją. Turime skirti oku
pantą nuo okupuoto lietuvio.” 
Savo pareiškimą PLB baigė ci
tata iš White Plains laisvinimo 
darbo konferencijos nutarimo: 
...“Kiek įmanoma okupacinio re
žimo varžtų ribose, laisvojo pa
saulio lietuviams tikslinga puo
selėti ir plėsti ryšius su pa
vergtoje Lietuvoje gyvenančiais 
tautiečiais išeivijos tautiniam ta
patumui su tauta išlaikyti ir so
lidarumui su ja ugdyti.”

Būta visuomenėje balsų pa
rėmusių Vliko nutarimą. Nuta
rimui visokeriopai pritarė Altą, 
“reorgai” ir dalinai Lietuvių 
Moterų Klubų Federacija, spau
doj paskelbusi kreipimąsi į Va
sario 16-sios gimnazijos vado
vybę, kuriuo gimnaziją kvietė

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Antanas Rubšys, 
Manhattan College

Armėnai verti pagarbos už primena, kad esame visuomet 
laukiami svečiai, ir prideda, kad

šventuosius (Iz 44, 28; 45,1). sa/ Hamadan (Ekbatana) Ra- 
Tobijo ir Esteros knygų fonas' ges (Reyy). 
yra Persija, o Persijos pietvaka- - -j • 
rių kampas, kultūriniu požvil
giu, priklauso Tigro ir Eufrato 
slėnio kultūrai, kurioje gimė ir 
gyveno Abraomas.

Susą, arba Šuša, lyguma ka- ninkus. Net žydai mokėsi iš per- 
daise buvo vadinama Elam. Čia 
Persija išmoko rašyti. Kasitai iš 
šiaurinės Persijos viešpatavo 
Mesopotamijoje (apie XIV a.), 
o atgimusi elamitų karalystė vėl 
uždėjo savo leteną ant Babilono

t Isfehan šviesos dingo. Už lėk- 
tuvo langų naktis labai tamsi. 
Esu pakeliui į širaz — Perse- 
polį ir Pasargadae, iškiliausius 
persų istorijos ir religijos liudi-

Oro erdvė apie Širaz tuščia. 
Pilotas tyčiom mus perveža ir

ne prie pastatų durų. Matau 
ženklą “Archeological Survey 
’76”. Near East Tours kelionių 
biuras mūsų laukia.

Pakeliui į Širaz Inn viešbutį.

1971 metais šachas Mu-

kilmės vyko Persėpolio ir Pa- 
sargadae griuvėsiuose. Tačiau į

lia katedros yra pastatas su mu
ziejumi. Jame pajunti ne tik 
armėnų Persijoje, bet ir aplamai 
Armėnuos praeitį, laimėjimus, 
nelaimes ir kultūrinį kraitį. Su 
armėnais pabuvoti jauku. Atsi
gauni.

Sutikti armėnai prie katedros 
sako, kad Julfe priemiestyje yra

nelaukia. Jie pridedami prie są
skaitos.

Autobusiuko sėdynė labai

temsta. Penktadienio vakaras. 
Chahar Bagh — Keturių eodų 
alfea pilna >ww»nių Is&lnm pa-

Iranair skridimas 231 laiku.

mogai. Juodbruviai berniukai fe 
mergaitės domisi svečiu, kuris

Iki širaz 480km. Lėktuvo sė
dynė dar geresnė negu auto* 
bariuko, darnai tik Isfehan —- 
naktie* sodas tamsoje. Mano 
nefHriote A korta i bėda neito*

mos mieste!

buvo Tobijo knygos fonas.
Persijos priešistorė turi tris

ir asirus Persijoje teliudija tik

blykčioja Unksnių šviesų takai. 
Spalvų ryškumai/ neįprasta*. 
Ore jokios drėgmės. į pietry
čius nuo širaz mateli fe daugiau
šviesų telkinių. Para provincija 
tuštesni gyvemofns.

Nusileidžiame lyg ant maldos 
kiHmėho. Oro kelias be duobių.

čioį

jos provincijos, sostinė. Miestas 
yra slėnyje.1 Tačiau slėnis yra 
1,600 metrų aukštumoje nuo jū
ros lygio. Užtat, jis pastebi, kli
matas malonus. Gamta čia ža
liuoja visais metų laikais. Anot 
jo, Širaz yra Persuos poetų Mec- 
ca.

Klausia, ar pažįstame Firdan-" 
si, Kayymn, Hafiz ir Saadi —

žai kas telaiko Šventraščio kraš* 
tu. Tačiau net iefeo* Senųjų Tes
tamento knygos turi tamprius 
ryštosre JhiCTljte Esdrų^Pto 

fereafr Autssjr isabd;^*1 
fe .patarnautojai padeda pasi- 55). Antrasis fafefos anuo puria*

nepasitaraa.su
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Pąlrėlnsi akis, pamačiau atsi
dūrusi ties griūvančiomis gar
siojo Romos Forumo kolonomis, 
o už jų dunksojo nemirštamas 
istorinis paminklas visame savo 
vaiduokliškame majestote — 
Koliziejus. Fonono kolonos, iš

radėjo stotimis k įtakingais apy- 

Sacred > - Heart v niveraitetas

Niekas per daug nesijaudin
tų dėl Vliko paskelbto boiko
to, jei mūsų visuomeninėm in
stitucijom prieš ar už jį pasi
sakius, galėtame savo tarpe dar
niai gyventi. Taip tačiau nėra 
“Naujienos” judošiais tituluoja 
pavergtoj tėvynėj apsilankiu
sius, o laisvinimo veiksnių tar
pe patriotiškumas matuojamas 
pareigūno šeimos nario nuvyki
mu- į pavergtų Lietuvą. Vargu 
tam Vliko tarybos nariui šiais 
metais nuvykusiam į tėvynę, 
bet dar blogiau tiem bendru* 
menininkam, kurių vaikai nu
vyko į pavergtų Lietuvą pajur 
tt, kad tai ne pasakų šalis, bet 
krauju , ir ašaromis laistoma
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mažd už pusės mylios yra bilMs pripildytų plačių gatvę, 
univt meras. Čia prtal daugelį šimtmečių

nevaržomi, keliavo į tėvynę gi
minių lankyti, jiems veždami 
paguodos žodį, išeivijoje išleis
tą knygų, gausias materialines 
dovanas ir viltį, kad laisvojo 
pasaulio tautiečiai pagergtų lie
tuvių nėra pamiršę.

| tų teisių laužymų Sov. S- 
goj. Iš lietuviškų organizacijų 
Koancijo) dalyvauja Dnageporto 
LB apylinkė ir Lietuvos vy*

1- -------. BF—_< -B-S-cnj m Kuopa. &oaiicpa sidaa 
viešumon kelti sovietų vykdo*
mus prasižengimus žmogaus tei- ketvirtainiAų ėpte dešiimt| pė-

ttantyfclal iii Paimi*k> 
Lietuvių Bendruomene

-Prieš metas laiko Baltimorėje 
įvykęs Vliko seimas neatkreipė 
tinkamo dėmesio į Vliko val
dybos posėdžio mėta Vliko 
pirm. dr. K. Bobelio netaktiš
ką elgesį su PLB atstovu Alg. 
Gurecku. PLB atstovas Vliko 
pirmininko iš posėdžio buvo iš
varytas ir ...iškoliotas. Netaktiš
kų elgesį su jos atstovu PLB 
vaidyba laiko savosios institu
cijos įžeidimu. Su PLB valdyba 
šiame klausime solidarizuoja 
JAV ir Kanados LB centriniai 
organai. Vliko š.m. birželio 21 
SUSaUKMį KOImCTCOC^Ov • ■ 
JAV LB ir Kanados LB «Mo- 
vai nedalyvavo, nes nebuvo iš 
anksto su jais tartasi, dėl kon-

Jį likimas buvo nuvedęs į 
Estiją, kur 1932-34 Taline vado
vavo jo paties įsteigtam jauni
mo auklėjimo institutui ir 
drauge mokytojavo rusų gim
nazijoje. 1941-1944 buvo kape
lionas Prekybos Instituto Šiau
liuose, o nuo 1942 ir šv. Ig
naco bažnyčios rektorius.

tuvų, kada ten minima 40 me
tų prisijungimo prie Sov. Šilin
gos sukaktis. Ir šia proga nori
me pasakyti štai ką: kad Lie

čia yra Veneros šventyklos li
kučiai ir Konstantino arka, pa
statyta 312 metais prieš Kristaus 
gimimą. Taip sunkiai derinasi 
tie du nutolę pasauliai, ir neži
nia, ar gaila buvusios Romos 
imperijos didybės, ar šių dienų 
modernios maišaties. Visi pa
minklai Romoj sužaloti grubiais 
komunistinės propagandos užra
šais ir “Vota Comunista” plaka
tais ...

Mūsų kalbusis palydovas mum 
sako: “Dabar nepaklysit. Koli
ziejus čia pat Ir ačiū už malo
numų su jumis kalbėti angliš
kai”. Nenoromis iš manęs pri
ima suvenyrą iš Amerikos — 
monetų su Kennedy galva.

Atsargiai leidžiamės žemyn į 
patį Forumų. Čia laiptų nėra

Pagerbimo akademijų didžio- 
joje Jaunimo -salėja ati
darė rengimo koaaitetoTąpfomi- 
ninkas ir šaulėj wrla< K-. Mil-- 
kovaitis. Pačiai programai vado* 
varo M. Marcinkienė. Pasakyta 
visa eilė sveikinimo kalbų, 
gauta daugybė sveikinimų raštu. 
Pagrindinę kalbų padakė dr. Vy
tautas Vygantas. Jis pabrėžė, 
kad kun. J. Borevičius yra atsi
naujinimo dvasios judintojas lie
tuviuose. Jis visus derina ir su
vienija. Toks jis reiškėsi savo 
studijose Olandijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje. Toks jis reiškiasi ir 
Chicagoje.

Iš rengėjų paaiškėjo, kad mie
lasis kun. J. Borevičius artėja į 
savo amžiaus 75 metus, gimęs 
1906 gruodžio 6, visuomeninėje 
veikloje jau reiškiasi 50 metų, 
60 metų jis ir skautas.

Sukaktuvininkas yra dzūkas, 
gimęs prie Alytaus, lankė Aly
taus pradžios mokyklų ir gim
nazijų. Paskui įstojo į jėzuitus 
ir ten ilgai mokėsi. Socialinius, 
mokslus dar studijavo Miunste- 
rio (Vokietijoje) ir Louvaino 
(Belgijoje) universitetuose.

garsiojo Knlirinjau* lėnA- 
gūs italai mielai nurodinėjo 
kryptį, tačiau per klaidų išlipom 
per anksti ir atsidūrėm Piazza 
Venoria, kuri būro dįar tolokai 
nuo Koliziejaus, Bet ^uvo verta 
dėmesio, kaip ir dauguma seno
sios Romos kampelių. Kiek vė
liau patyriau, toji klaida buvo iš 
tikro maloni, nes Venecijos aikš
tė yra laikomoa senovinės Ro
mos centru. Čia dominuoja im-

Pokario metais 1945-1946 gy
veno Šveicarijoje, buvo lietu
vių tremtinių komiteto pirmi
ninkas, Šveicarijos Caritas 
bendradarbis.

Į Ameriką atvyko 1946 ir čia 
tuoj ėmėsi organizuoti jėzuitų 
namus Chicagoje, buvo šių na
mų steigėju. Nuo 1948 buvo jė
zuitų generaliniu ekonomu.

Mokėdamas su visais sugy
venti, jis sugebėjo judinti visą 
Chicagos lietuvišką visuomenę, 
veikti eilėje draugijų. Jis veikė 
ir ateitininkuose, skautuose, 
šauliuose, Lietuvių Bendruo
menėje uoliai lankė seimus, vi
sur ėjo ir dirbo, kad tik lietu
viškoji veikla būtų platesnė, iš
samesnė.

Tad nenuostabu, kad sukak
ties proga ir susirinko tiek svei
kintojų ir tiek publikos. Visi pa
linkėjo jam sėkmės ir toliau 
taip gražiai reikštis lietuviškoje 
visuomenėje.

ga-- yra surinkta | kėlių, šimtų 
puslapių knygų o ukrainiečių 
dokumentacija randama 325 
pusi, veikale “Ukraine and the 
Helsinki Accords” ir 66 pusi, 
knygelėje “The Persecution of 
the Ukrainian Helsinki Group”. 
Mūsų laimei, prieš Madrido 
konferenciją buvo išspausdinta 
dr. T. Remeikio parašyta ir JAV 
LB Krašto valdybos lėšomis iš
leistas 680 pusi, veikalas “Op- 
position to Soviet Rule in Lit- 
huanią, 1945-1980”. R. Česonis 
ir T. Venclova šiuo' veikalu 
pasistengė aprūpinti Madrido 
konferencijoje * dalyvaujančių 
valstybių delegacijas.

toro Emanuelio paminklas, ku
ris buvo pastatytas Italijos kara
lystės 50 metų jubiliejaus 
proga. Jo centre ant aukšto 
piedestalo yra bronzinė raito 
Viktoro Emanuelio skulptūra. 
Čia yra nežinomo kareivio ka
pas, žuvusio 1915-1918 metų ka
re, ir prie to paminklo vyksta 
visi iškilmingieji respublikos 
minėjimai. Paminklas išbaigtas 
grandiozine kolonada, kurios 
viršų dabina Italijos provincijas 
simbolizuojančios skulptūros, į- 
vairios istorinės alegorijos ir 
Įstatymų, Pasiaukojimo, Har
monijos ir Stiprybės statulos. 
Aplink paminklo aikštę vingiuo
ja svarbios Romos gatvės, o tolu
moj matosi Koliziejaus griuvė-

Š.m. birželi^ ■ŽtBrooklyne 
Vliko iniciatyva sukviestoji 
veiksnių politinė konferencija 
priėmė visų, eilę rezoliucijų. 
Viena iš jų skamba gan arogan
tiškai: “Konferencija skelbia, 
kas visas Lietuvos laisvinimo 
pastangas Madride ir kitur de
rintų Vlikas, pagal lietuvių tau
tos jam suteiktų mandatų”. Ar 
Vilkas įvykdė jam suteiktus įpa
reigojimus? Veikiu Lietuvių 
Bendruomenėje ir derinimo ak
cijos nejutau. Kiek žinau jos ne
juto ir mano bendradarbis LB- 
nės darbuotojas Rimas Česonis, 
JAV delegacijos į Madrido kon
ferencijų narys. Savaitę prieš 
konferencijos pradžių suvažia
vome į New Y orką ir.Lietuvių 
Informacinės Tarybos, JAV LB 
Visuom. reikalų tarybos darbuo
tojam ir Tomui Venclovai su
glaudus pečius skubiai buvo 
paruošti politinių kalinių, į psi
chiatrines ligonines patalpintų 
asmenų, 45 pabaltiečių pareiš
kimo dokumentai. VHko paruoš
toji medžiaga apėmė tik Vliko 
pirm, ir Lietuvos Diplomatijos

Žmogaus teisių minėjimas

Tatjana Yankelevich, žymaus 
žmogaus teisių gynėjo dr. And
rėj Sacharov’o podukra, kalbės 
žmogaus teisių minėjime, kuris 
rengiamas Sacred Heart univer
siteto bibliotekos salėj gruo
džio 7, sekmadienį, 7 vai. vak.

Jos tema — “Helsinkio susi
tarimų poveikis į disidentinį 
judėjimą Sovietų Sąjungoj ir 
disidentų šeimų būklė”. Sacred 
Heart universiteto prezidentas 
dr. Thomas Melady, dalyvau
jąs Madride konferencijoj ste
bėtoju, padarys pranešimų. Ta 
proga Koalicija Sacred Heart 
universitetui įteiks knygą 
“Land of the Crosses”. Prog
ramoj skiriama laiko laiškų ra
šymui trim Sov. S-goj balina
miem žmogaus teisių aktyvis
tam, jų tarpe ir lietuviui An
tanui Terleckui, kuris neseniai 
buvo nuteistas trejiem metam 
sunkių darbų kalėjimo ir penke- 
riem metam tremties. Numaty
ta ir muzikinė minėjimo dalis.

Minėjimų rengia Bridgeporto 
Koalicija žmogaus teisėm ginti. 
Tai aštaonių visuomeninių bei 
religinių amerikietiškų organi
zacijų junginys, kuris kas metai 
gruodžio pradžioj pamini Jung-

rele, už kurios yra erdvi auto- 
rokai pageltasis karštos saulės ii- mobilių aikštė, supanti beveik 
deginta. Iš arti vaizdas labai Pastatą. Aplink vaikštinėja 
graudus, nes visi akmenys, arkų būreliais turistai.
trupiniai ir statulų likučiai suda-

šiai.
Pailsėję prie marmurinio fon

tano, padarę eilę nuotraukų, pa
sileido! 
minklo. 
venyni 
pardavj 
vininkai, praeiviam ir pirkėjam

id) Koliziejaus link. Pa- 
/ę4ivėsy ant šaligatvio su- 
is ir pigius papuošalus 
{nėjo mažyčių kioskų so

tins remti Vasario 16-sios gim
nazijos Vokietijoje išlaikymo tol, 
kol jos dabartinė vadovybė, mo
kytojai ir moksleiviai atsisakys 
nuo okupanto apmokamų kelio
nių į kenčiančių Lietuvą.” Keis
čiausia, kad tie žodžiai yra sa
komi lūpomis to asmens, kuris 
prieš keletą metų į pavergtą 
Lietuvą ekskursųas organizavo, 
ragino vykti į “didingas Lietu
vos dainų šventės”, Amerikoje 
rodė tų švenčių filmus, rengė 
iš Lietuvos atvykusiųjų koncer
tus ir Vienybėje (1975 rugsėjo 
5) skelbė: “...nestatykime ge
ležtės uždangos tarp jų ir mū
sų”. Šiandienų jb “tautinės 
erausmes

Visa tai snmtnėfrm, kad iškel
ti svarbų VHko seime būtinai 
peritiūrėti VHko šsn. sausio 17 
a aUiltaiiHmų dėl kelionių j

tvarka Italijoj, socialinėmis ne
teisybėmis ir ekonominiais rū
pesčiais. Pritariančių netrūko, 
ir Įtiek savo menku italų kalbos 
supratimu galėjau suvokti, stip
riai pasisakė už komunizmo bū
tinumų.

Nuskubėjom toliau. Už priar
tėjusių pastatų sienų staiga din
go iš akių Koliziejus, ir siauros 
gatvelės visiškai sumaišė kryp
ties pajautimą. Bandžiau klausti 
kelis praeivius, bet nepavyko 
suprasti nurodymų. Pagaliau 
pamačiau inteligentiškos išvaiz- 

portfeliu ran
koj, italų. Nutarusi, kad tai 
turįs būti koks nors profesorius 
(nors Amerikoj portfeliai dau
giau simbolizuoja prekiautojus), 
pasiklausiau kelio į Koliziejų. 
Jo veidas nušvito. “Jūs America- 
nos? Kaip gerai, kad aš galėsiu 
išbandyti savo anglų kalbų. No
rit į Koliziejų? Aš jus palydėsiu.” 
Kalbusis italas pasileido prie
šinga kryptim, landydamas tarp 
lekiančių automobilių, kai ku
riuos pristabdydamas ir pasibar
damas su įtūžusiais automobilis
tais. Aš, įsikibusi į savo bičiu
lio ranką, jam akis baimin
gai įsmeigus į mūsų vadovo nu
garą, kvapų užėmusi, smulkiais 
žingsniais trypčipjau, žiūrėdama 
į grindinį, nes į gatvę nebuvo 
kada dairytis. O ėjom nuo ša
ligatvio į gatvės vidurį, paskui 
vėl per akmenis, per pievutę ir

tur buvo tamsu.
Dar kartų nutariau grįžti. Pa- 

. galian netoli įėjimo į katedrą su
stojau ties viena gnrtais atitverta 
anga. Pro jų gilumoj matėsi 
Dievo Motinos paveikslas, kuris 
man priminė Aušros Vartų Die
vo Motinų. Degė mažytė amži
noji liepsnelė, bet į vidų įeiti 
nebuvo galima. Pagaliau, gerai 
įtempusi akis, dešinėj sienoj pa
mačiau nelabai dailų užrašų 
~ “Dievo Motina, gelbėk mus”. 
Supratau, kad tai Lietuvių Kan
kinių koplyčia. Taip buvo grau
du, kad jokiu užrašu ji nebuvo 
atžymėta. Geriau pasidairiusi 
pro grotelius po nedidelę patal
pų, pastebėjau, kad grubioj grin
dų “mozaikoj”* bandyta įterpti 
lietuviškus liaudies motyvus. 
Dviem eilėm sustatyti aštuoni 
ar dešimt suolų sudarė visų kop
lyčios inventorių, kiek tai gali
ma buvo įžiūrėti pustamsy.

Pastebim besiartinančią vi
duramžę porą. Juodu kalbėjo 
tarpusavy lietuviškai. Pasirodo, 
kad tai būta lietuvių turistų iš 
Los Angeles. “Ar čia tojimūsų 
koplyčia?” paklausė manelietu- 
viškai aukštas, dailus vyriškis, 
pastėbėjęs, kad ir aš, ir mano bi
čiulis kalba lietuviškai. “Man 
atrodo, kad taip”, atsakiau aš.

Dar valandėlę pastovėję, 
ėjom požeminiu koridorium to
liau. Viename šone darbinin
kai kasė ir kažką statė. Nepa
vyko sužinoti, kokių tai darbų 
esama, bet atrodo, kad po bazi
lika nuolat yra kasama, tyrinėja
ma ir ieškoma.

Pagaliau pasiekėme paviršių 
kitoj bazilikos pusėj. Buvo švie- 
sS, kaitri Italijos dlėmtd Netolie- 
se ieškojom rešto^inb,’ ries staiga 
pajutom alkį. Ilgai ieškoti ne-

ro nykaus, išniekinto kapinyno 
atmosferą. Pagaliau kitoj pusėj 
užsikapstom atgal į gatvę, ve
dančių į Koliziejų. Kolizfcjus, 
kaip tas kalnas, priartėjus prie 
pastatų, išnyko už akiračio, bet 
staiga ir vėl išniro prieš mūsų 
akis, kaip miegantis, sužeistas 
milžinas. Einam šaligatviu, o 
mus nuolat užkabina taksių šofe
riai, siūlydami pavežti. Sunku jų 
atsikratyti. Prisiartinam prie 
milžiniškos Konstantino arkose 
pro kurių zuja greiti maži itališki
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laisvalaikiais, žodžiu, visa, taea 
tilkltaįpvių kalba. Jaunins čh 
yrasukrendęs ir paprašyti la
bai nuoširdžiai kooperuoji. Tik 
reikia, pridėjo T. Vaiša^bad 
studentai, kurie atvyksta Į traos 
kursus, būtų beta metu jam

Mokytojus paruošti galipaBė- 
ti, kaip jau minėta, ir Pedago
ginis Lituanistikos Institutsu; 
Chicagoj ir apylinkėj gpre- 
nantięji gali lankyti akiviizdžnį

Yra dar viena galimybe mo
kytojam pasitobulinti • tai ii 
metų į metas mokytojų ittdĮjų 
savaičių lankymas ir lituaiitai- 
nės pedagoginės spaudos sekri-

oficialų švietimo organą tetuuri

sos geresnės studijų sanitėste 
skaitytos paskaitos ir šiiipj&ui 
tais klausimais straipsniai, kai
riais gali gerai pasinaudoti ir tie 
mokytojai, kurie studijų savaitėj 
negalėjo dalyvautk. Tautos 
paskaitos ir spausdinamos, švie-

kai galėtų būti gera medžiaga 
jau minėtiem mokytojų lokali
niam kursam. Reikėtų ten iš

jais. Tai ir būtų dalis kunpnfec- 
džiagos.

Basitaiko kurtais jge&unms 
džiagos ir kitoj periodinėj spam- 
doj. Pvz., veteranas pedagogas 
Ignas Malėnas, vadovėlių auto
rius, ypač vadovėlio Eletom- 
toriaus E, kuris kai kuriose li
tuanistinėse mokyklose ir dabar 
vartojamas, neseniai išspaus
dino Drauge savo atsimkimuas, 
pavadintus “Kovota už lietuvio- 
kų”. Ten jis kaip tik rašo apie 
metodinius dalykus, būtentapie 
skiemeninį skaitymą. Mokytojai 
puikiausiai gali tuo pasinaudoti 
savo praktikoj.

Mokytojai pageidauja sMgų

Jau pačioj pradžioj esuninė- 
jęs, kad mokytojai abejojo tai 
kurių paskaitų tikslingumu, bū
tent apie tokius dalykur, ipėe 
kuriuos jie patys gali pasiskaity
ti. Jie norėjo daugiau pnktidoų, 
metodiškų dalykų. Ypač to pa
geidavo jaunesnieji mokytojai, 
kurie ėjo metalus jau Amerikoj. 
Jie yra pripratę kolegijose prie

taus darbo sesijų, kur kiekvienai

pintuoju klausimu ir praktišku 
prie jo priėjimu. Jie pripratę 
prie simpoziumų, seninta), 
prie kelių žmonių diskus^ ij»a- 
nel discussions).

ta eiti Rytinio Atlanto phrmi- 
čio mokytojų konferencijose 
New Yorke. Viena iš propano*

ko mokytojo darbo šeitdenį 
pamokų metu Maironio Ht sao- 
Ir^Alrut Į- - - —r - f 11--- • • mmA.KUTlOJ ROM}
<mvo» otfniaiisii toj. Kwq jis 
pato savo mokykloj dštteP® ūo, 
jau konferencijos salėj, boda
vo klausimai ir parisimi 
mintimis. Be ta, viemasija

Buvo -girdėti, privačiai pesi- 
kalbant,ve»vėlfou jau ir viešai 
šitame punkte apie mokyklų 
problemas kažkieno pareikšta, 
kad Irtam kitas mokytojas, pa
sižiūrėjęs į iš anksto paskelb
tų programų, nors buvo renge-
sis į studijų savaitę vykti, dėl 
jau minėtų dalykų neatvykęs.

Australąjoj pasiliks iki Lietuvių 
dienų pabaigos. Lietuvių dienos 
vyks Adelaidėje senųjų ir naujų
jų metų sąvartoj, _

— Griškabdžio klebonįjon 
spalio vidury įsibrovė plėšikai 
ir sunkiai sužeidė bemiegantį 
kleboną kun. Vytautą Užkuraitį. 
Apiplėštam ir sumuštam klebo
nui teko visą savaitę gydytis 
šakių ligoninėj. Kun. Užkuraitis 
yra gimęs 1930, kunigu įšven
tintas 1960.

Su lietaviš-

navof toirie dalykai buvo gana

ir kalbėjo net du tokiom klasėm 
vadovėlių autoriai: A Rinktinas 
ir D. Tamultonytė. Kenne- 
bunkporte šių problemų buvo

Lilija Keturakytė-Kulbienė iš 
Brocktono, Mass., matydama, 
kad programoj minėta klausimu

dar studijų savaitės pradžioj, su
sirietė visus mokytojus, kurie 
dėsto lietuviškai nemokančių

vadovėlius ir kitas mokslo prie

susijusias problemas. Gaila, kad 
aš tĄ trumpam tegalėjau į tų 
posėdį užeiti ir negaliu daugiau 
nieko apie, tai pasakyt Girdėjau 
tik, kad ten buvo tuo metu svars
tomas vadovėlių, būtent A Rin
ktino parašytų, klausimas. Pra
šiau, kad L. Kulbienė parašytų 
apie tuos svarstymus švietimo 
Gairėse. Tikiuosi, kad mes apie 
tai dar sužinosim.

■—- T -------
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Mokinių mažėjimas irgi yra 
viena iš svarbių lituanistinių 
mokyklų problemų, svarstytų 
studijų savaitėj. Švietimo Tary
ba, kaip žinom, buvo paskelbu-

krašto valdyba ragino savo ap
linkraščiais aktyviai visiem j tų 
vsųų įsijungti ir daryti visa, kas 
tik įmanoma, pradedant nuo 
spaudos, nuo susirinkimų, baž
nyčių iki asmeninių kontaktų su 
tėvais. Visą laiką ir dabar stu
dijų savaitėj buvo konstatuota, 
kad didžiausia kliūtis yra tėvų 
surambėjimas ir nejautrumas 
lituanistinio švietimo reika
luose. Mokytojai, kurie dažniau
siai jau neturi arba dar neturi 
savo vaikų lituanistinėse mo
kyklose, aukoja savo šeštadie
nius, kitaip sakant, dėl svetimų 
vaikų, o patys tėvai nenori dėl

vėžėti savo vaikus į mokyklą.

Vis tiek studijų savaitėj priei
ta prie išvados, kad be tėvų

juos kreiptis pakartotinai, nepa
liekant ramybėj visų tų, kurie 
tari mokyklinio amžiaus vaikus. 
Kai kur, kaip Philadelphijoj, po

pintais į tėvus laiškais. Kitur ne- 
pegelbiti net ir asmeniniai kon
taktai žodžiu ar telefonu, šiaip 
ar taip, reikėtų kasmet rudeni

Ksrfriomrnėr atkūrimo minėjime lapkričio 23 Apreiškimo parapijos salėje rengėjai ir

dr. E. Noakas, ramovėnų pina nunirę, Stovi J. Zarauskas — savanorių kūrėjų pirmi-

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventė prisiminta lapkričio 
23 — tikrųjų šventės dienų. Jos 
minėjimų surengė ramovėnai, 
savanoriai kūrėjai, birutietės, 
šauliai.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje 11 vai buvo iškilmingos 
pamaldos. Mišias koncelebravo: 
klebonas kun, Jonas Pakalniš
kis, kun. Antanas Račkauskas, 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, kuris pasakė gražų pa
mokslų. Giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas muziko Vik
toro Ralio. Su vėliavomis daly
vavo ramovėnai, savanoriai, šau
liai.

Po pamaldų tuoj visi perėjo 
į parapijos salę. Čia visam rai

įneštos vėliavos. . Sugiedotas 
Lietuvos himnas. Giedojo solis
tė Angelė Kiaušaitė ir visa salė.

Atidarymo žodį tarė dr. E. 
Noakas. Buvo pagerbti visi žu
vę kariai, partizanai dėl Lietu
vos laisvės. Jie buvo pagerbti 
tylos ir susikaupimo minute. 
Ypačiai buvo pagerbtas pasku
tinis prieš 38 metus sušaudy
tas partizanas. I

Pagerbti minėjime dalyvavę 
savanoriai kūrėjai. Jie buvo: Jur
gis Kiaunė, Petras Jurgėla, Jo
nas Jankus ir Juozas Zarauskas. 
Jiem ketvertų metų mergaitė, 
pasipuošus taitiniais drabužiais, 
ir birutiečių pirmininkė M. Kli- 
večkienė prisegė gėles.

sės, kad jų vaikai neturės jokios 
gėdos dėl nemokėjimo lietuviš
kai, nes jie ras mokykloj tokių 
draugų, kaip jie patys.

Verbuojant mokinius, reikia 
neužmiršti priminti tėvam, kad

nistines mokyklas, pristatę iš sa
vo mokyklų pažymėjimus, gali 
gauti kolegijose įskaitos ir jiem 
nereikės imti svetimos kalbos, 
kitaip sakant, kur reikalaujama, 
stojant į kolegiją, svetimos kal
bos pažymėjime, jų gali atstoti 
lietuvių kalba iš aukštesnės 
lituanistinės mokyklos. Br. Juo
delis dar pastebėjo, kad kitur jau 
ir gimnazijos (high schools) į- 
skaito svetimos kalbos kreditų, 
jei pristatomas pažymėjimas iš 
aukštesnių klasių lituanisti
nės mokyklos. Gal kai kur 
ir reikės išlaikyti kokį egza-

— Latvijos Nepriklausomybės 
paskelbimo švęstas sukakties 
proga (lapkričio 18) PLB val
dyba pasiuntė sveikinimo laiš-

Išnešus vėliavas, turiningų ir 
prasmingų kalbų pasakė svečias 
iš -Philadelphijos, visuomeni
ninkas Balys Raugas. Jis sugre
tino lapkričio 23 ir vasario 16, 
kaip jos viena su kita rišasi, 
kų jos pasako Lietuvai, kų pa
sakė tada, kai Lietuva kūrėsi 
ir kariavo dėl savo laisvės, kų 
dabar pasako. Ypačiai išryškino 
dabarties įsipareigojimus pa
vergtos tėvynės labui.

Meninę dalį atliko solistė An
gelė Kiaušaitė. Ji padainavo: 
O tėvyne manoji — Salomėjos

Čerienės, Saulelė raudona — 
J. Tallat-Kelpšos, Motinos val
sas — M. Vaitkevičienės, Žibu
rėlis — J. Stankūno, Mano sie
loj šiandien šventė — J. Tallat- 
Kelpšos. Bisui padainavo — Kur 
bakūžė samanota. Jai akompo- 
navo Bary Faber.

Reikia pasidžiaugti šia jauna 
dainininke, jos gražiu balsu ir 
nuolatine pažanga** ’

Po minėjimo visi nusileido 
į žemutinę salę, kur buvo su
rengtos gražios vaišės. Publi
kos buvo apie 130.

Minėjimas buvo gerai suorga
nizuotas, sklandžiai ir tvarkin
gai, su pakilia nuotaika praves
tas. (p.j.)

deracijos pirmininkui dr. I. Spil- 
ners, perduodama jam laisvojo 
pasaulio lietuviu sveikinimus ir 
linkėjimus, kad bendromis bro
liškomis jėgomis ir pastangomis 
siektume laisvi ir nepriklauso
mybės Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos kraštam.

— Kun. AntaMRubšys, Man
hattan Kolegijos ilgametis pro
fesorius ir pastovus Darbininko 
bendradarbis, neseniai parašęs 
dviejų tomų premijuotą veikalų 
“Raktas į Naująjį Testamentą”, 
spaudai parudė naują knygą 
“šv. Rašto kraštuose”. Knygą 
leidžia Krikščionis Gyvenime 
leidykla.

— “Ateities” žurnalo groo-

AR VERTA SPORTININKUS 
SIŲSTI Į TOLIMĄ AUSTRALIJĄ?

sportiniam jaunimui auklėti, 
PLB valdybos narį sporto rei
kalam ir Šiaurės Amerikos lietu
vių fizinio auklėjomo ir sporto 
sąjungos Vidurio Vakarų apygar
dos sporto vadovų Zigmų 
Žiupsnį.

Šį kartų, kaip išsireiškė vado
vas Zigmas Žiupsnys, į Austra
liją nebus siunčiamos mūsų 
sporto žvaigždės. Jas paliekam 
namie. Išvykon vyksta tik repre
zentacinės mergaičių ir vyrų

Spaudoj skaitom, kad gruodžio 
20 Australijon vyksta PLB orga
nizuojama lietuvių ekskursija. 
Kaip žinia, šių metų Kalėdų 
švenčių laikotarpy Adelaidėj 
įvyksta Australijos lietuvių die
nos. Taigi ir pati ekskursija sie
kia tikslo pabuvoti australiečių 
lietuvių rengiamose dienose, 
kur bus proga arčiau susipažinti 
su Australijos lietuvių kultūrine, 
visuomenine veikla.

Drauge su šia ekskursija yra 
numatyta ir Šiaurės Amerikos 
lietuvių sportininkų išvyka 
Australijon. Kada skardena žinia 
apie išvykų, kai kas paklaus: 
ar tokia išvyka reikalinga, ar ji 
duos kų nors naudingo lietuviam, 
ar apsimoka išleisti gana stambių 
sumų pinigų?

Tad ir pažvelkim į šiuos klau
simus iš esmės.

PLB vadovybė jau seniai rū
pinasi kituose kraštuose, kur 
tik begyventų lietuvių, stiprinti 
lietuviškųjį judėjimų, puoselėti

vienų komandų ir du lauko teni
so žaidėjai — berniukas ir mer-

ka ŠALFASS vadovybė. Numa
tyta Australijoj išbūti iki sausio ;
10. Ir ten žaisti Sydnėjuj, Ade- < 
laidėj, Melbourne, Geelonge iri

adv. Saulius ir dr. Roma Kup
riai, bus skiriamas Amerikos

kongresui, įvykusiam Detroite.

inu salėj gruodžio 7.

metu mirties sukakties minėji
mas įvyks gruodžio 12 Chicagos' 
Jaunimo Centro kavinėj.

— Šv. Rašto seminaras gruo
džio 12-14 vyki Chicagos Jauni
mo Centre. Kun. Alfonsas Graus- 
lys skaitys paskaitą tema “Šv. 
Rašto įdomybės”.

— Adelaidės lietuvių teatras 
Vaidila spalio 12 gastroliavo 
Melboume ir suvaidino Vinco 
Krėvės “Žentą".

ti gyvų lietuvybės išlaikymo bei 
ugdymo mintį. Tam tikslui yra 
siunčiami įvairūs meniniai vie
netai, solistai, tautinių šokių 
grupės, ansambliai, aktoriai, 
poetai ir pan. Taip pat iš kitų 
kraštų Amerikon ir Kanadon

lietuvių, bet ir sū australųį 
komandomis. Mūsų išvykos; 
sportininkus globoja ir žaidynių • 
planų paruošia Australijos lietu- : 
vių sporto sąjunga.

Australijos lietuviai dar mena 
mūsų prieš keliolika metų ten

remti drauge su PLJ Sąjunga vos 
1,500 doL ŠALFASS atiduoda 
savo auką apie 4,000 doL Tiki
masi, kad išvyką parems JAV ir 
Kanados lietuvių fondai. JAV 
LB krašto valdybos pirminin
kas Vytautas Katkus nuo
širdžiai jungiesi su visa valdy
ba į lėšų telkimo vajų, paža
dėdamas šiokią tokią paramą ir

se. Lėšom telkti talkina ŠAL- 
FASS valdyba, vadovaujama

Visa tai, tiesa, brangiai atsieina. 
Tačiau įdėtas kapitalas neša ge
rus procentus, nes meninių vie
netų pasikeitimai kaip tik duo
da kitų kraStų lietuviam naujo 
ryžto dirbti lietuviškosios veik
los plotmėse. Taigi ir sporti
ninkų išvyka Australijon yra 
prasminga, reikalinga, kr jų siųsti 
apsimoka.

Gaila, kad iki Šiol į mūsų 
to- nistinės mokyklos mokytojų. sportuojantį jaunimų mažai te-

išlydint mūsų sportininkus 
Australijon, atsimintina, kad ne 
tik daina, tautinis šokis, teatras, 
solistas ar aktorius atlieka tautinę 
misijų, bet neblogiau Jų atliks ir 
mūsų sportuojantis jaunimas. 
Sporto aikštėse jis gins mūsų 
vėliavų, o Australijos lietuviai 
geba foirtas progas tinkamai iš
naudoti ir australam pristatyti

Esu ne kartą minėjęs, kad

■ n
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mybė: 11 dienų kelionė į Vfl-

NAUJI

AUKŠTA NAMŲ KOKYBE, KAINOS PRIEINAMOS. medžiaga moteriškėm kostiumsHui arba dviem sukne-

kietais viršeliais. 15 dol.
A. Budreckis, Rytų Lietuva, 

kietais viršeliais. 15 doK
N.A. Dičpetris, Trys dienos

LEIDINIAI AME 
ARKIVYSKUPĄ JURGI 

MATULAITj-MATULEVIČIŲ

K
‘į
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buvo

bitair 
rovė 
Lietuvą ir J. Adęmė-

. <4A_M UmMa *-------------•^Mjp^^BM NV^BeulB^p

mu Prahoje. Kita galimybė: 15 
dienų kelionė įskaito Vilnių, Ry
gą bei sustojimus Maskvoj ir 
Leningrade. Kita galimybė: 15 
dienų kelionė įskaito Vilnių, 
Maskvą, Leningradą ir 3 dienas 
Romoj. Dar kita galimybė: 15 
dienų kelionė Vilniuj, Taline, 
Maskvoj ir naktis Prahoj.

Bendron kainon įskaitoma lie
tuviškai kalbąs amerikietis paly
dovas, valgiai Pabaltijo kraštuos 
ir Rusijoj, kai kurie valgiai Ro-

Opposition to Soviet Rule in 
Ltthuania 1945-1980, by T. Re- 
meilds —15 dol.

Lithuanian Pioneer Priest of 
Ne w England, by W. Wolkovich 

—6 dol.
Eternal dream, by L. Andrie- 

kus — 6 dol.
Merkelis Giedraitis. 7 dol., 

kietais viršeliais 11 dol.

DALIA 
MųecAo

SKAMBINTI: (212) 441-0969

LIETUVIAI, JOSŲ LAUKIA 
DAYTONA BEACH, FLORIDA!

RIVERVVOOD

Susitarti dM luito Ir pssltftrinti kalnas

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

NAUJA. GRAŽIAI PLANUOJAMA GYVENVIETE

tis Matulevičius — Užrašai”. 
2.50 dol.

Stasys Yla, “Jurgis Matulai
tis”. 7.00 doL

Dr. A. Kučas, “Arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis Matulevičius”. 
115.00 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj.

P. Gaudys, Ispanų novelės. 
10 dol.

P. Naujokaitis, Kalbininkas J. 
Senkus. 5 doL

A. Vaičiulaitis, Ir atlėkė vo
lungė, eilės, 4 dol.

GYVENSITE RAMIOJE, GAMTOS PRIEGLOBSČIO 
SUPAMOJE, APLINKOJE.

RAŠTAI
JUOZAS BRAZAITIS

JUOZO BRAZAIČIO 
RAŠTŲ

l-mas tomas apima jo Hto- 
ratfirlnes studijas apie 
Vaižgantų, Aleksandrų 
Dambrauskų — Adomų 
Jakštų, Kristijonų Done
laiti, Simoną Daukantų, 
Motiejų Valančių, Antanų 
Baranauską, Vincų Pietarį.

Tomas turi 552 pusla
pius, kaina 15 doL (Pašto 
išlaidoms padengti pra-

3 dol.
Rinktinė jaunimui Nr. 1 ir Nr.

2 po 1.50 dol. Rašytojų kūry
bos ištraukos.

Persiuntimui pridedama 50

INFORMACIJAS TEIKIA: ADOLFAS ANDRULIS, 
7 TALO CIRCLE, PORT ORANGE, FLA. 32018 
TELEF. 904 761-3825

medžiagos galima dadėti 4 m. Ir dirbtinio minko kailio 
paltui 2.75 m.

6260.00

Highland Blvd. Brooklyn, NY 
11207.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Kai skrido baltos burės. Įvai
rūs solistai dainuoja B. Gorbuls
kio 14 estradinių dainų. 8 dol.

Aš tau saulėtos vasros linkiu.

B. Gorbulskio dainas. 8 dol.
Valio jaunystei. Los Angeles 

LB jaunimo ansamblis Spindu
lys įdainavo 11 įvairių lietuviš
kų dainų. 8 dol.

Lik sveikas. Baisa Urbonienė 
dainuoja B. Gorbulskio 16 estra
dinių dainų. 8 dol.

Visas šias plokšteles išleido 
Gintaras, Hollywood, Calif. Per
siuntimui pridedama 1 dol. Gau
nama Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

LIAUDIES 
INSTRUMENTŲ 

KURSAI 
LIETUVOJ

Kanklės — Birbynės — Skudučiai 
14 dienų kelionė su 10 dienų VH- 
niu| Ir ekskursijoms Į Kauną ir

■ ' * bh*rito14-ŽI, 1981
1981 m. ekskursuos prasideda 

gegužės 1 d.
Vislų skaičius ribotas.
Del smulkesnių Informacijų pra
šom kreiptis :

BALTIC TOURS 
8 White Oak Roto 
Newton, MA 02168 

(617) 969-1190

Vyriškas arba moteriškas megztinis ______
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojines

43.00 
340 

1440 
1340 
2140 
52.00 

3340 
6740 

7640 
11040 
6740 
•440 

Šie malate produktai galima siųsti su rūbais: 1/2 
arbatos — 6440; 1/2 sv. nsscafss — 37.06; 1 sv. kavos

BALTIC STORES & CO. 
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromlay, Kent, BR1 4HB, 
England. Tat 014602692.

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 177S BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 16919. TEI-----5614500;

•■J, JT;" Į*

— r** 
I DlVU.

Brooklyn, N.Y. 11207

LORENCE CONTRACT1NG CO„ INC.

«SMM

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

®PACKAGE EKPRESS *■ TRAVEL AGENCY IRC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

MOŠŲ SKYRIAI
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Tristanai 212 649-2731 arba
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Simo Kudirkos Šuolis j lais-

Bostono pakraščių prieš 10 me
tų, lapkričio 23 buvo prisimin
tas Kultūros Židinio, didžiojoj

šurengė Lietuvių Fronto Bičiu
lių New Yorko Sambūris.

Pradžioj Rasa Bobelytė jaut-

liaus ir Bernardo Brazdžionio 
eilėraščius, skirtus Simui Kudir-

Vytautas Maželis, L.F. Bičiu
lių New Yorko Sambūrio pir- j
alininkas, suglaustai priminė S. J
Kudirkos įvykių eigą ir išeivi
jos, ypač kiek arčiau sustojant 
prie New Yorko, lietuvių re
akciją. Prisegtos gėlės Simo mo
tinai, žmonai ir jam pačiam

Vytautas Volertas kalbėjo apie 
S. Kudirkos šuolio poveikį į 
lietuvių visuomenę. Išeivijos 
monotoniją S. Kudirkos įvykis 
sukrėtė teigiama prasme. Ypač 
atgimė jaunimas, kuriam bėro- J 
izmas viršija logiką — demon- 1 
stracijos vyko po demonstraci- ] 
jų. Lietuvos ir lietuvių vardas 
skambėjo daugelio lūpose su 
pasididžiavimu ir kovos dvasia.

Rima Mironienė peržvelgė 
įvykius, nulėmusius S. Kudirkos 
šuolio laimingą pabaigą. Su dė
kingumu prisimintas Robertas 
Briezė, latvis žvejys, kuris ati
dengė S. Kudirkos išdavimą. 
Kalbėtojos nuomone, 1974 m. 
laikytini ne tiek įvykių laimin
ga užbaiga, kiek vaisinga pra
džia. Simu domėjosi įvairiausių 
kategorijų žmonės, bet didžiau
sias .laimėjimas —" stambus 
straipsnis apie Simą Reader’s 
Digest žurnale, filmas apie Simo 
Šuolį ir Jo knyga. ,
• *7!

Daiva Kezienė kalbėgo apie 
S. Kudirkos šuolio poveikį į 
amerikiečius ir įtaką tarptauti
nėj plotmėj. Kalbėtoja, daug ke
liavusi su Simu po Ameriką, 
turėjo progos asmeniškai patir
ti kiek daug Simas Kudirka iš
kėlė pavergtos Lietuvos ir lie
tuvių vardą amerikiečių visuo
menėj. Prisimintas ir sunkus 
kelias, ruošiant filmą apie tra
gišką šuolį. Tačiau rezultatai

Simas Kudirka kalba lapkričio 23 Kultūros Židiny, kai ten 
buvo minima jo šuolio į laisvę dešimtmečio sukaktis. Prie 
stalo sėdi simpoziumo dalyviai. Iš k. Vytautas Volertas, 
Rima Mironienė ir Daiva Kezienė. Nuotr. v. Maželio

PATERSON, N.J
Mes džiaugiamės jo pasisekimu 

Vytautas Gružas atvyko į šį 
kraštą 1956. Apsigyveno Eliza- 
bethe. Po metų persikėlė į Pa
tefoną: Čia ji? gayo darbąfPub-Į 
lic Service Electric & Gas Com- ■ 
pany, kur dirba iki šiol. Jo il
gas darbas toj pačioj darbovie
tėj neliko neatlygintas. Va
dovybė, pamačius jo gabumus 
ir sąžiningumą, paskyrė jį dar-

buvo puikūs. 23 pagrindiniuose 
JAV miestuose filmo tekstas bu
vo naudojamas amerikiečių mo-

(hukelta į 8 psl.)

Aušros Vartų parapijos vargonininkui ir Lietuvos Vyčių 
12 kuopos nariui

A-A. MUZIKUI MYKOLUI CIBUI
mirus, jo žmonai kuopos naro! Eufemgai roižkiame gilių 
užuojautų ir kartu IMkHme

Lietuvos vyčių 12 kuopa Neto Yorke

ALBINUI TREČIOKUI

ri.

nereikia pirkti atskirų bilietų. 
Juos gauna kiekvienas, surinkęs 
daugiausia taškų. Taip pat gafi-

prize”.

Joseph Mondelo (jis yra ita
las, o jo žmona lietuvė, abu 
veiklūs parapiečiai) prieš pen
kerius metus, dirbdamas prie 
statybos, nukrito nuo 6 aukšto 
ir, labai sunkiai susižeidė. Gy
dėsi ligoninėse ir namie. Te- 
besigydo ir dabar. Visi draudi
mai (insurance) išsibaigė, o 
dirbti jis negali ir gal visai nega
lės, Todėl sodalietės lapkričio 
16 surengė “Spagetti” pietus. 
Pasisekimas buvo didelis. Paja
mų gauta daugiau kaip 1000 
dol. Pyragus suaukojo sodalie
tės, o gėrimai buvo pardavinė
jami atskirai (juos paaukojo Ma
rytė Aleksaitė). Lapkričio 24, 
sudėjus visas pajamas ir atskai
čius kiek išlaidų, Mondelo šei
mai įteikta 1040 dol.

Jei tokia mažytė parapija ga
lėjo tai padaryti, tai galima ir 
kitur. Kai kur pamaišius pietus 
rengia lituamistinėm mokyklom 
paremti (pvz., Philadelphijoj bu
vo cepelinų pietūs, kitur balan
dėlių ir tt).

Kristaus Karaliaus šventė
Bostono ateitininkai lapkričio 

23 minėjo Kristaus Karaliaus 
šventę. §v. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioj ta intencija bu
vo aukojamos mišios. Kleb. kun. 
Albertas Kontautas pamoksle 
kalbėjo apie'Kristų Karalių.

Po mišių parapijos salėje bu
vo tęsiamas minėjimas, kurį pra
dėjo inž. Bronius Kruopis. Kun 
kleb. Kontautas sukalbėjo mal
dą, o taip pat kalbėjo religinėm 
temom.

Po klebono kalba? - Janina 
Ambraziejienė puikiai paskaitė 
Bernardo Brazdžionio du eilė
raščius: Apvaizda ir Garbės him
nas. Solistas Benediktas Povi
lavičius, akomponuojant muz. 
prof. Jeronimui Kačinskui, pa
dainavo — O Visagali, — Ma- 
niuškos.

Po programos visi buvo pa
vaišinti kavute ir užkandžiais. 
Minėjimas buvo trumpas, bet 
gražiai pravestas ir atliktas.

tąrettkta

Eugenija ir Michael Donohue 
Antanina Retoytienė

r . ’f-

KUN. VACLOVUI UARTINKUI

. Prasidėjo parapijos lankymas
Parapijos administratorius ir 

prie parapijos gyvenąs kun. 
emeritas V. Dabušis lanko para- 
piečius. Jų pageidavimu, būtų 
geriau, kad parapiečiai, kurie 
nori, kad juos kunigai aplanky
tų ir palaimintų namus, patys 
pasikviestų kunigus jiem tinka
mu laiku.
Lietuviai kareiviukai siunčiami 

į tolimą šiaurę
Aleksandra Masionieriė, gyv. 

Fair Lawn, N.J., gavo žinią 
iš Lietuvos, kad jos jaunesnio' 

Visor & PŠG&G management brolio sūnus, prieš metus pa- 
team).

Kiekvieno lietuvio pasiseki
mu mes džiaugiamės. Juo la
biau džiaugiamės V. Gružu. 
Jis ne tik daug pasiekė sau, 
bet ir beveik visą savo laisva
laikį atiduoda savo tautai, bend
ruomenei, parapijai. Jau 12 me
tų jis vadovauja Vasario 16 gim
nazijos rėmėjų būreliui. Per tą 
laiką gimnazijai surinko ir per 
Balfą nusiuntė 7000 dol. Jis 
aktyvus Lietuvių Bendruome
nės Patersono apylinkės narys, 
ėjęs jos valdyboj įvairias pa
reigas.

Gyvendamas Vokietijos sto
vyklose, jis neleido laiko vel
tui. Turėdamas meniškų suge
bėjimų, juos puoselėjo, lankyda
mas mūsų žymiųjų menininkų 
vadovaujamą meno studiją. To
dėl dabar be jo puikių deko
racijų neapsieina nė vienas Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mas ar kitas Bendruomenės bei 
parapijos parengimas. Jis pade
da parapijai, puošdamas bažny
čios ir klebonijos aplinką, ap
tvarkydamas ten esantį sodelį, 
atnaujindamas lietuvišką kryžių 
ir t.t. Vėliau žada studijuoti 
meną. Sėkmės jam!

bų prižiūrėtojų /foreman). Tai 
buvo maždaug prieš 10 metų. 
Vyriausioji bendrovės vadovybė 
ir čia jį pastebėjo. Šiais me
tais pakvietė jį vyr. darbų pri
žiūrėtoju (construction sūper- 
visor) ir tuo pačin į" bendro
vės vado vybg,/fijstJįnejSųpęr-

imtas į kariuomenę, yra išsiųs
tas į tolimuosius rytus ir prie 
Kinų sienos tiesia naują gele
žinkelį. Jis skundžiasi, kad ten 
labai šalta. Yra silpnos sveika
tos, todėl artimieji manė, kad 
jis visai nebus imamas į ka
riuomenę. Jo tėvas 1959 pa
slaptingai žuvo, ir po 4 mėn. 
jo lavonas buvo rastas su laik
rodžiu ant rankos ir apie 100 
rublių kišenėj. Vadinas, tai buvo 
ne vagiu darbas. Du kartus atė
jusi į namus milicija labai pa
viršutiniškai apklausinėjo, ir tuo 
viskas baigėsi. Laiškas, kuriame 
kiek daugiau buvo parašyta apie 
žuvimo aplinkybes, niekada ne
pasiekė adresato. Laiško auto
rius mirė 1968, ištiktas širdies c k .smogio. * ...

A.S.M

BEDFORD, MASS.

62-ji Lietuvos kariuomenės 
sukaktis

Lietuvos karių veteranų są
jungos Raunovė Bostono skyrius 
lapkričio 23 d. surengė 62-ją 
Lietuvos kariuomenės sukakties 
minėjimo šventę. Šv. Petro lie
tuvių parapijos baižnyčioj kariai 
veteranai! dalyvavo su vėliavo-

h Minėjimą pradėjo Ramovės 
1 skyriaus pirm. inž. Bronius Ga

li finis. Buvo įneštos vėliavos, su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Parapijos kleb. kun. Al
bertas Kontautas sukalbėjo mal
dą. Atsistojimo minute buvo pa
gerbti šiais metais mirę skyriaus 
ramovėnai: Bronius Utenis, Ka
zys Merkis ir Petras Būtėnas. 
Pirmininkui išvardinus, ponia 
Irena Galinienė prisegė sava
noriam kūrėjam Juozui Liutko- 
niui, Silvestrui Kontautui, Anta
nui Bartašiūnui ir Stasiui Grie- 
žei-Jurgelevičiui po gėlytę.

Svečias kalbėtojas buvo Lie
tuvos generalinis konsulas Ani
cetas Simutis iš New Yorko. 
Jo kalba Darbininke bus spaus
dinama atskirai.

Meninei daliai pravesti buvo 
pakviesta Irena Galinienė. Ji 
pakvietė į sceną solistą Bene
diktą Povilavičių ir muz. prof 
Jeronimą Kačinską. Solistas dai
navo: Oi, greičiau, greičiau. Ža
liojoj lankelėj ir Teka mėnuo, 
teka žvaigždės. Jeim baigus, 
buvo pakviestas Jonas Rūtenis, 
kuris paskaitė savo kūrybos tris 
eilėraščius. Tada vėl solistas 
Povilavičius, akomponuojant J. 
Kačinskui, padainavo Tremtinio 
grįžimas, Gyva esi ir bisui Ūdrio 
ariją iš operos “Pilėnai”.

16 mylių nuo Bostono. Ji buvo 
Cambridge Lietuvių Amerikos 
Piliečių Draugijos ilgametė na
rė.

Be vyro Antano, ji dar pali
ko sūnų Alvin Valeika-Waleyko 
iš Dunstable, Mass., šešis anū
kus: Barborą Būscėmi iš New 
Ipš4rj<^i, N’.H'.; T>faną Pedersen 
iš Upton, Mass., Ritą Holmes 
iš Littleton, N. H., Randall Wa- 
leyko iš Bedford, Mass., Rober
tą ir Joną Waleyko iš Duns- 

• table, Mass., ir šešis proanū
kius.

Spalio 11 Šv. Mykolo bažny
čioj, Bedford, Mass., už velio
nę gedulingas mišias aukojo 
kun. Albinas Janiūnas, Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos klebo
nas Lawrence, Mass. Jis yra 
Paulinos Valeikienės sūnėnas.

Paulina Valeikienė palaidota 
Shawsheen kapinėse, Bedford, 
Mass., kur kun. Janiūnas sukal
bėjo už savo tetą paskutines 
maldas. Laidotuvių direktorius 
buvo Williams-Pedersen iš 
Upton, Mass.

NEWARK, N.J.

PADĖKA

Visiem, kurie prisimindami 
a-a. Miko Subačio rūpestį lietu
viškuoju jaunimu, skyrė auką 
jaunimo reikalam, nuoširdžiai 
dėkoja Lietuvių Skautybės 
Fondo valdyba ir Lietuvių Jau
nimo Ansamblis Sūkurys.

Aukojo: V. Z. Gaveliai, L. 
Adomkaitienė, A. K. Šimėnai, 
E. V. Rastoniai, E. J. Kuncai- 
čiai, Bostono Baltijos tuntas,

Barūnai, R. R. Veitai, A. G. Da- 
nasai, J. I. Ulpiai, J. P. Rente- 
liai, A. Andrušienė, P. R. Rač
kauskai, E. R. Bielkevičiai, J. 
Bielkevičius, D. M. Pautieniai, 
R. E. Janulaičiai, P. S. Jančaus- 
kai, A. Glodas, D.V. Dilbai, L.A 
McDonald, B. B. Danaičiai, 
Worcesterio Nevėžio Skautų 
tuntais, G. B. Mickevičiai, V. 
Žiaugra, G. A. Treiniai, J.I. Ra
siai, E. Kleinais, E.S. Kazlauskai, 
J. Leščinskienė, P. Kalvaitienė, 
R. R. Bričkai, I. B. Galiniai, 
V. Bruzgys, Bostono Žalgirio 
tuntas, M. S. Norkūnai, J. D. 
Aukštikalniai, , Bostono LSS 
Grandis, D.V. Eikinai, A. Ba
čiulis, I. B. Veitai, V. G. Če
pai, V.A. Jurgėlos, P. Vakauzie- 
nė, A. Kovas, V.E. Sužiedėliai, 
V. G. Margaičiai, S. Galdikienė, 
R. J. Dambrauskai.

Veiklios parapijos sodalietės
Po vasaros atostogų parapijos 

sodalietės vėl sukruto. Jos kar
tu su parapijos taryba yra di
džiausi parapijos ramsčiai. Po 
vasaros jos jau turėjo parapie- 
čių suaukotų vartotų drabužių 
išpardavimą. Surengė “Bunco 
party”. Šis renginys žmonių yra 
labai mėgstamas; jų atsilankė

Paulina Valeikienė spalio 8 
staiga susirgo savo namuose, 
385 A. Great Road, Bedford, 
Mass. Ji buvo nuvežta į Emer
son ligoninę, Concord, Mass., 
ir tą pačią dieną mirė. Nuliū
dime liko vyras Antanas, su 
kuriuo ji išgyveno 61-rius vedy
binio gyvenimo metus.

P. Valeikienė buvo gimusi 
1897 Pasvalyje, Lietuvoj. Jos 
tėvai buvo Mykolas ir Elžbie
ta Petkevičiūtė — Šimbeliai. 
Paulina 15 metų amžiaus at
vyko į Ameriką ir apsigyveno 
Cambridge, Mass. Prieš 30 metų 
atvyko gyventi į Bedford, Mass.,

' __________ 3093).

Naujų Metų sutikimas
Švč. Trejybės lietuvių parapi

jos vadovybė rengia Naujųjų 
Metų sutikimą, į kurį maloniau 
kviečia visus New Jersey ir 
New Yorko apylinkių lietuvius.

Banketas įvyks gruodžio 31 
gražioj Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos salėj, 207 Adams St., 
Newark, NJ.

Bus patiekta lietuviška šalta 
ir šilta vakarienė, skanūs gėri-

geras orkestras. Stalai po 10 
asmenų. Įėjimo auka — 20 dol. 
asmeniui. Pradžia 8 vai. vak.

Stalus ir pavienius bilietus

FELINA MOĖINSKIENĖ

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

tas, kuriame Arlington-Belmont 
society atliks muz. prof. Jeroni
mo Kačinsko parašytas mišias, 
įvyks gruodžio 13 d. 7 vai. 
vak. S. Bostono Lietuvių Pilie
čių D-jos salėje. Jame dalyvaus 
choras, orkestras ir soslistai.

kurias rengia Lietuvių Moterų 
Federacijos Bostono klubas,

popiet S. Bostono Lietuvių Pi-
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65 metų avkaktuvių proga ir
į savo skaitytoje*, kviesdami 
paremti laikraštį, 65 metų su
kakties proga aukojant po 1 dol. 
už Idekvienerius metui. Pinnie-

ankstesniuose Darbininkonu- 
meriuose. Dabar vėl skelbiame 
dalį aukojusių asmenų ar or-

_ New
Visiem.AMltoiMMMM nuolir- Jeney ateitirdaRf ■mifiiiigių
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: gruodžio 6, šeštadienį, Kul
tūros Židinio rudens balius.

Kultūros Židinio rudens va

karo pradžia 7 valandų su kok
teilių valandėle. 8 vai. vyks me
ninė programa, po to vakarienė, 
šokiai, laimėjimai ir pasilinks
minimas. Vietos prie stalų bus 
parūpinta visiem, todėl ir iš 
anksto neužsisakę vietų kyieėia- 
mi ateiti, susitikti draugus ir 
linksmai praleisti šeštadienio 
vakarų. Jūsų atsilankymas bus 
didelė pagalba Kultūros Židi
niui.

Skautų tradicinės Kūčios bus 
gruodžio 13, šeštadienį, Kultū
ros Židinyje.

Simas Kudirka gruodžio 1, ry
šium su New Yorko miesto mo
kyklose vykstančia Heritage 
Week, kalbėjo pradžios mokyk
loje — P.S. 90 Richmond Hill 
vyresniųjų klasių mokiniam. Su
pažindino mokinius su lietuvių 
kova dėl nepriklausomybės, bu
vo išdalinta atitinkama informa
cinė literatūra apie Lietuvą. Šių 
informacijų paruošė LB Wood- 
haveno apylinkės valdyba.

Dail. Prano Lapės paroda 
vyko nuo lapkričio 22 iki 30 
Waveny Carriage Barn galeri
joj. Parodą globojo New Cana- 
an Society of Arts. (Apie parodų 
bus parašyta vėliau).

Naujų Metų sutikimas ren
giamas gruodžio 31, trečiadienį, 
Kultūros Židinyje, Šokiam gros 
Joe Thomas orkestras. Rengia 
LB apygardos valdyba su savo 
apylinkėmis.

Kun. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, ir kun. dr. Juozas Vaškas, 
MIC, lietuvių Šv. Mykolo baž
nyčioj, Bayonnėje, N.J., veda 
novenų, kuri pradėta lapkričio 
30 ir baigsis gruodžio 8. Pa
mokslai sakomi anglų kalba, ne
užmirštama ir lietuviškai kal
bančių.

Nidos leidyklos išleistas ka
lendorius 1981 metam su kas
dien nuplėšiamais lapukais jau 
gaunamas Darbininko admi
nistracijoj. Su persiuntimu 7 
dol.

Kultūors Židinio administra
cijoje įtaisytas automatinis apa
ratas, kuris visada atsakys telefo- 

raštinėje. Kas skambins, prašom 
pasakyti savo telefopo numerį,

lėtų paskambinti.

VAKARAS

PROGRAMOJE:

rašr ir Birutės Pūkelevičiūtės 
veikalo pastatymas. 654-3756.

1t81 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO
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Kristina Sabalytė-Krulildenė 
apsiėmė vadovauti New Yorko 
jaunučiam ateitininkam. Ateiti
ninkai džiaugiasi jos sutikimu 
apsiimti šį darbų ir linki kuo 
geriausios sėkmės. Jauniam va
dovauja Petras Tutinas, vyres- 
niem Rasa Razgaitienė. Kuopų 
globoja Liuda Gudelienė. Dva
sios vadu yra kun. Kazimieras 
Pugevičius.

N .Y. ateitininkų Marijos Peč- 
kauskaitės kuopos valdyba pa
siskirstė pareigomis taip: pirmi
ninkai Algirdas Lukoševičius ir

Ramunė Rygelytė, koręspon- 
dentė Ramunė Jasaitytė.

Jaunimo chorelis, vadovauja
mas muzikės ^Dalios Sakaitės, 
renkasi ketvirtadienio vakarais 
7:30 v. Kultūros Židinio Perkū
no choro kambaryje. Susidomėję 
prašomi atvykti į repeticijas.

Arūnas Čiuberids, New Yorke 
gyvenus aktorius, atliks pagrin
dinį Harleųuirio vaidmenį Com- 
media dell’arte pastatyme. Vai
dinimas įvyks Nassau apskri
tyje gruodžio 5, 6, 12 ir 14. 
Pradžia 8 v.v. Tai yra 16 am
žiaus vaidybos forma. Vaidinimų 
stato New^ Conservatory The- apie Simo išvykimų. Kalbėtojas 

pasidžiaugė, kad Simui teikiama 
garbė jo nesugadino.

Baigiant programų, V. Maželis 
pranešė apie raštu gautus svei
kinimus.

atre. Jį globoja New Yorko State 
Council on the Arts, Tanen- 
baum Foundation ir Goldman 
Foundation. Tolimesnei infor
macijai prašom skambinti 516 
676-2549.

Apreiškimo parapijos choras 
rengia prieškalėdinį pdbŪVį pa
rapijos viršutinėj salėj gruodžio 
14, sekmadienį. Choras repetuo
ja kalėdines giesmes ir taip 
pat ruošiasi religiniam koncer
tui, kuris įvyks Verbų sekma- . 
dienį. Balsingi asmenys, ypač 
jaunimas, kviečiami įsijungti į 
šio choro eiles.

Kelionė į Las Vegai kai ku
riomis dienomis gruodžio mėn. 
yra nupiginta 100 dol. Dėl infor
macijos kreiptis į kelionių agen
tūrų Vytis 769-3300.

Woodhavene išnuomojamas 3 
kambarių butas. Skambinti 296- 
7322.

Darbininko kalendorius 1981 
metam lapkričio 14 išsiųstas vi
siem skaitytojam. Jei kas norėtų 
gauti papildomų egzempliorių, 
prašomas atsiųsti po 2 dol.

Lietuvė ieško kambario. 
Skambinti Darbininko redakci
jai 827-1352.

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO
RUDENS

BALIUS ■AMAS ItUL 
BLVD.

ano saleje, 3«i 
YORK, INO M.
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65 dol. — Moterų Vienybė 
per savo pinu. E. Andriulienę, 
A. Juškys, Elizabeth, N J., B. 
Macijauskas, Point Pleasant 
B e ach, N.J., kun. V. Dabušis, 
Paterson, N.J., V. Gudas, Ja- 
maica, „N.Y., M. Povilaitis,

PRISIMINTAS S. KUDIRKOS ŠUOLIS
čfoje. Pabaiga *

(atkelta ii 7 psl.)

kyklose. Iš įvairiausių Ameri
kos vietų gauta per 4000 vaikų 
laiškų. Kas pajėgs suskaitytįjpek 
pasirodė straipsnių apie S. Ku
dirkų amerikiečių spaudoj. Ame
rikiečių dėmesys, rodomas S. 
Kudirkai ir jo atstovaujamai Lie
tuvai ir dabar tebėra gyvas.

Jautriu padėkos žodžiu išsi
reiškė ir pats Simas Kudirka., 
Padėkojo visiem, kurie neleido '; 
jam dingti tyloj ir nakty, bet 
įvairiom demonstracijom ir ki
tom priemonėm palaikė reikalų 
gyvų iki sėkmingo išlaisvinimo.

Neseniai iš okupuotos Lietu
vos slapta pasitraukęs Vladas 
Šakalys priminė, kaip tada nu
skambėjo Simo vardas paverg
tame krašte. Visi uoliai klausė
si užsienio radijo pranešimų

Jaunučių jaunių ir vyresnių-

rinkimai įvyks gruodžio 6, šalta- pas į Kasos Share Ceriificūtes 
dienį, tuoj po lietuviškos "mo
kyklos pamokų Kultūros Židiny.

Jaunimo pamaldos Kultūros
Židiny bus gruodžio 7, sekma
dienį. Vaišėmis rūpinasi ateiti
ninkai.

Maironio lituanistinės mokyk
los kalėdinė eglutė ir vaidini
mas bus gruodžio 21 Kultūros 
Židinyje.

Vytas Vebeliūnas, keliaująs 
po Karibų jūras, atsiuntė svei
kinimus Darbininkui.

UTHUANIAN COOKERY, 
by te. Sinkevičiūtė
(In English, 316 pages, 8 
dol., postage 50 c.) Graži 
dovana Kalėdų proga lietu
viškai nekalbantiem drau-

land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207

nistracija. Tikimės, kad Čia

Prie scenos ant kebų ilgų sta
lų buvo suruošta paroda, kurioj 
buvo išstatyti įycdrtta žymenys, 
įteikti S. Kudirkai, kai jis ke- 

tame salės šome buvo išstatyti 
demonstracijų plakatai ir gau-

rimantas Penflms demonstravo

Visas minėgmaa užsitęsė tik 
pusantros vafamdoa ir buvo

liktas.

Kasos Kredite Unijoj dabar 

posit Kasoje neša 12.5% efek- 

imti Certifieates of Deposit 
10,000 dolerių sumoje, bet gali
ma padėti daug mažesnius in
dėlius 500 dol. vienetais ir pasi- 

centais. Tas įgalina mažesnius 

indėlius ir gauti 12.5% metines 
palūkanas. Paprastos taupomo
sios sąskaitos Kasoje taip pat 
duoda aukštas 7% palūkanas, o 
bankuose tiktai 5.5%. Visi indė
liai apdrausti iki 10O,0Q0 dol. su
mos ir visi Kasos taupytojai turi 
lengvatas gauti paskolom. Dėl 
infonnacįjų skambinti 212 441- 
6799.

TEATRO FESTIVALIS CHICAGOJ
Grįžęs iš V-tojo teatro fes

tivalio Chicagoje, dramos akto
rius Vitalis Žukauskas parvežė 
tokias žinins:

Aido teatro Toronte Geriausia 
aktore —- Marįja Kairaitienė iš 
Aukuro testik'Hamiltone. Už
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je 11 vai. iškilmingų miltų me- 

leiviai ateitininkai ir kiti tikin
tieji.

gia LB apygarda ir N.Y. Ame
rikos-Lietuvių Taryba.

prieSkalėdinį pobūvį, kuris 

tuoj po mišių Angelų Karalie
nės parapijos salėj. Pasidalinsi
me kalėdinėm dovanom. Ta pa
čia proga bus atsisveikinimas 
su kuopos dvasios vadu kun. 
Vytautu Pikturna, kuris sausio 
4 išvyksta į Floridų.

ninko skaitytojam Darbininko 
1981. metų kalendorius siunčia
mas tik atskirai paprašius, nes 
daugelis gauna vietinių kanadiš- 
kų kalendorių. Kas norėtų gauti 
Darbininko kalendorių su spal
votu Kennebunkporto Liurdo 
viršeliu, prašomi pranešti ir pri-

Kviesliai į skautų Kūčias jau 
išsiuntinėti New Yorko Nerin
gos ir Tauro tuntų sesėms ir 
broliams. Tėvai raginami nedel
siant užpildyti atkarpų ir pra
nešti apie savo dalyvavimų 
Vidai Jankauskienei, tel. 849- 
2260. Kūčios įvyks gruodžio 13, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje.

Algis Žaliflnas iš Los Angeles 
dramos sambūrio. Už geriausius 
kostiumus — Ema Dovydaitienė 
iš Los Angele* dramos sambū
rio;; '

Sprendėjų komisijąį sudarė
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PROGA SVEIKINA

Moterų Vienybės 
narės ir valdyba

vaųja prel. Vytautas Balčiūnas. 
Konferencijos bus advento pas
kutinį savaitgalį, gruodžio 19, 
20 ir 21, penktadienį ir šešta-

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai, Leonia, N.J., nuošir
džiai sveikina per Darbininką 
visus savo draugus ir pažįsta
mus. Visiems linki džiugių Šv. 
Kalėdų ir palaimingų Naujųjų 
Metų. Užuot siuntinėję šventi
nius atvirukus, skiria aukų Dar
bininkui paremti.

Birutė ir Vytautas Kidoliai, 
Woodhaven, N.Y., vietoj kalėdi
nių atvirukų, per spaudų sveiki
na šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga visus draugus, pažįstamus 
ir brolius ir seses skautus-es, 
skirdami aukų Darbininkui.

Ona ir Kazimieras Mildai, 
Great Neck, N.Y., Šv. Kalėdų 
ir Naujų 1981 Metų proga svei
kina visus gimines ir pažįsta
mus per Darbininkų.

Irena ir Adalbertas Milaševi- 
čiai sveikina draugus, pažįsta
mus ir gimines Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga per Darbi
ninkų. Vieton sveikinimo kor
telių siuntimo skiria aukų Dar
bininkui.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skaity
tųjų^ kviečiami atsiųsti aukų 

sveikinti artimuosius ir draugus 
per laikraštį. Anksčiau atsiuntu- 
sięji anksčiau bus paskelbti laik
raštyje.

gaunamos Darbininko administ
racijoj. Tautiniais motyvais 3 
kortelės už 1 dol. Religiniais 
motyvais 12 kortelių už 2 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Daugiau užsisakant, pridedama 
1 dol. Darbininkas, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatų, ne
darbingumų, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus- 

premijos mokėjimų. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dienų: 201




