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JAV pagaminti P-15 ir F-16 
Izraelio lėktuvai per Libano 
karą numušė 83 sovietų gamy
bos MIG—23 Sirijos lėktuvus, o
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Arabų lygos valstybės savo 
konferencijoj priėmė Artimųjų 
Rytų taikos planą, pagal kurį 
Izraelis turi pasitraukti- iš visų 
jo okupuotų arabų žemių, panai
kinti žydų kolonijas arabų že
mėse, pripažinti palestiniečiam 
ląisvo apsisprendimo teisę, Pa
lestinos išlaisvinimo organizaci
jai esant vienintele palestiniečių 
atstove, ir įsteigti palestiniečių 
valstybę su sostine Jeruzalėj.

Jordano karalius Hussein pa
reiškė pritariąs prezidento Rea- 
gano Artimųjų Rytų taikos pla
nui ir pažadėjo aktyviai veikti 
sudarant palestiniečių ir Jordano 
federaciją, bet pastebėjo neturįs 
arabų valstybių mandato įsi
jungti į Izraelio, Egipto ir JAV 
derybas dėl palestiniečių auto
nomijos, nes teisėta palestinie
čių atstove esanti tik Palestinos 
išlaisvinimo organizacija.

Andrėj Sacharovo žmona Jele
na G. Bonner paskelbė, kad 
Maskvoj veikianti Helsinkio 
susitarimų vykdymui sekti gru
pė, paskelbusi 195 dokumentus, 
nutarė likviduotis, nes Sov. S- 
gos organai daugumą grupės na
rių įkalino, o likusius, kaip 75 
metų advokatę Sofiją V. Kalistra- 
tovą ir 70 m. fiziką Naum Nei- 
man, pradėjo įvairiais būdais 
persekioti.

Olandijos parlamento rinki
muose nė viena partija nelaimė
jo absoliučios daugumos, ir dėl 
to vyriausybė vėl turės būti su
daryta koaliciniais pagrindais.

Varšuvoj rugpjūčio 26-31 vy
kusiai nusiginklavimo Pugwash 
konferencijai Nobelio premijos 
laureatas Andrėj D. Sacharov 
atsiuntė laišką, kuriame pritarė 
nusiginklavimo idėjai, bet pa
brėžė, kad tai gali būti pasiek
ta tik tada, kai bus įgyvendin
ta strateginių ginklų lygybė. Jis 
taip pat ragino ginti žmogaus 
teises ir imtis žygių sustabdyti 
prosovietinės sferos plitimą. Be 
to, konferencijoj dalyvavusius 
mokslininkus ragino ginti Sov. 
S-gos įkalintus sąžinės kalinius, 
kaip Mart Nikius, Viktoras Pet
kus, Balys Gajauskas ir daugelis 
kitų.

Į Afganistano partizanų nelais
vę patekęs sovietų kareivis Ana- 
tolij M. Sacharov patvirtino, kad 
sovietai naudojo prieš partizanus 
cheminius ginklus.

Argentinos karo laivynas ir ka
ro aviacija vėl sutiko dalyvauti 
ją valdančioj karinėj juntoj, ku
rioj per 11 mėn. buvo likusi 
tik viena armija.

Lenkijos Solidarumo unijos 
besislapstąs 5 asmenų koordina
cijos komitetas mano, kad rug
pjūčio 31 Lenkijoj vykusios de
monstracijos buvo moralinis lai
mėjimas, ir paragino panašias 
demonstracijas vėl surengti So
lidarumo unijos legalaus įregist
ravimo sukakčiai paminėti lap
kričio 10 ir 11.

Italijos parlamentas priėmė 
įstatymą, suteikiantį tardytojam 
teisę tirti mafijos įtaką ir jos tur
tų šaltinius.

Popiežiui Jonui Pauliui II 
sutikus priimti Palestinos išlais-

Arafat, įniršęs Izraelis apkaltino 
Vatikaną nieko nedarius žydų 
persekiojimui II pasaulinio karo 
metu sustabdyti. Atsakydamas 
Vatikanas pabrėžė, kad Izraelis 
savo pareiškime vartojus neįti
kėtinas žodžius, kurių Vatikanas 
negalįs tylom praleisti.

NBC tvirtina turinti naujų 
įrodymų, kad pasikėsinimas 
prieš popiežių Joną Paulių II 
buvęs įvykdytas su Sov. S-gos ir 
Bulgarijos žinia ir galbūt su jų 
pagalba.

tinę savo politiką. Atsiradęs Pa-net po kelis kartus. Kartais jie 
įspėjami, kad jų dokumentuose

Pasiraiiusieji ar jų šeimos nariai 
yra nuolat susisiekimo policijos 
sulaikomi gatvėj, ir asmens du

gą savisaugos liniją ir pats rūpin
tis žydų saugumu.

Būdamas tik 15 m., Begin įsi
jungė į Lenkijoj veikusią pusiau

tarė iki 1987 įsijungti i Liutero-

Sužlugus civilinės valdžios 
projektui pravesti savo kandida
tus į vyskupus, reikėjo kaž
ką apkaltinti. Šitai padaryti pasi
šovė anonimas, kuris 1981 metų 
Kalėdose įvairiais adresais iš
siuntinėjo piktą ir šmeižiantį raš
tą, turintį tikslą dar labiau su
jaukti protus tėvynėje ir Vaka
ruose. Labai keista, kad vienas 
ordinaras šį anonimą pavadino 
“stipriu raštu”. Kadangi anoni
mas tobulai išreiškia KGB pa
žiūras į Julijoną Steponavičių 
ir į aktyvius kunigus, todėl ir no
rime jį pakomentuoti.

Ką aiškina anonimas?
Anonimas aiškina, kad tuo 

metu, kai Lietuvos vyskupijas 
valdė ne vyskupai, bet valdy
tojai, “pradėjo kurtis įvairios 
grupuotės iš puikuolių-kaijeris- 
tų .. ., trukdydamos darbą ordi
narams”.

Kunigai — karjeristai elgėsi 
visiškai ne taip, kaip rašo ano
nimas. Tuo metu, kai trečdalis 
ištikimų kunigų kentėjo sovieti
niame Gulage, kunigai — kar
jeristai leisdavosi įtraukiami į 
KGB voratinklį, pasirašydavo 
raštus net prieš popiežių Pijų 
XII ir tokiu būdu lipo karjeros 
laiptais. Tie kunigai, kurie ban
dė kovoti prieš KCF pastangas 
pajungti Lietuvos Katalikų Baž
nyčią komunistinės valstybės 
interesam, karjeros nesiekė. Jų 
karjera — nuolatiniai barimai, 
gąsdinimai, užkampių parapijos, 
lageriai ir panašiai.

Kodėl norėjo greitai 
“sutvarkyti”?

“Vilkinimas, sprendžiant 
hierarchijos klausimą, galutinai 
baigia suskaldyti mūsą vienybę”, 
— rašo anonimas.

Kai kompartija ir valstybinis 
saugumas paruošia ir pateikia 
kandidatų į vyskupus projektus 
ir siekia greitai “sutvarkyti” Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios hierar
chijos klausimą tik civilinei val
džiai priimtinomis sąlygomis, ar 
tai gali pasitarnauti Bažnyčios 
vienybei? Nejaugi anonimas 
toks naivus ir nežino, kas su
skaldė Lietuvos kunigų vieny
bę? Bedieviai ir baimė patekti 
į lagerius. O dabar skaldo kar
jerizmas ir baimė, kad kelias 
atgal gali kainuoti gyvybę.

Kuo paaiškinti, kad dalis ku
nigų dešimtis metų ignoravo 
vyskupus tremtinius? Kuo paaiš
kinti, kad valdžios nekenčiami ir 
persekiojami kunigai ne tik ne
susilaukdavo Kurijos moralinės 
paramos, bet taip pat būdavo ig
noruojami ir net barami? Prie 
Lietuvos kunigų vienybės 
griovikų mes priskiriame ir ano
nimą, kurio mintys tobulai su
tampa su kovingų bedievių min
timis.

Anonimas kaltino
Anonimas kaltina, kad trem

tinys vyskupas Julijonas Stepo
navičius neišlaikęs Apaštalų 
Sosto paslapties apie naujų vys
kupų nominaciją.

Iš tikrųjų paslaptį pažeidė ne 
vyskupas Julijonas Steponavi
čius, bet kandidatai j vyskupus, 
kurie, neturėdami popiežiaus 
paskyrimo bulės, o tik slaptą 
Apaštalų Sosto pranešimą apie 
paskyrimą, ėmė vielai ruoštis 
savo konsekracijai - pasiskyrė 
konsekracijos dieną pakvietė 
svečius ir pradėjo rekolekcijas.

Gi vyskupas Julijonas Stepo
navičius parašė vyskupui Liud
vikui Poviloniui raitą remda
masis ne slaptu Apeitalų Sosto 
pranešimu, bet vyskupo Povilo- 

nio, kun. Algirdo Gutausko ir 
Religijų reikalų tarybos įgalioti
nio Petro Anilionio pasisakymais 
apie projektuojamą tremtinių 
vyskupų įdarbinimą ir naujų 
vyskupų paskyrimą. Sunku 
spręsti ir apie tai, ar asmenys, 
neišlaikę paslapties vyskupų 
skyrimo reikale, padarė nusikal
timą, nes kunigai, negaudami 
naujos Vakarų leidžiamos teolo
ginės literatūros, nežino naujau
sių Bažnyčios teisės nuostatų ir 
jos komentarų tuo klausimu.

Vyskupa* kompromituojama*
Anoniminis autorius teigia, 

kad, girdi, vyskupo Julijono Ste
ponavičiaus inspiruoti kunigai 
nepagarbiai kalbėjo apie Šv. Tė
vą, kardinolą Casaroli ir kitus 
aukštus Vatikano pareigūnus. 
Tai aiškus ketinimas sukompro
mituoti vyskupą Julijoną Stepo
navičių ir prieš jį nustatyti Apaš
talų Sostą. Kas patikės, kad vys
kupas, kuris už savo ištikimybę 
Bažnyčiai daugiau negu 20 me
tų gyvena tremtyje, nepagarbiai 
kalbėtų apie vyriausiąjį Bažny
čios Ganytoją. Be to, norėtųsi 
paklausti, iš kur anonimas žino, 
kad tariamai vyskupas Julijonas 
Steponavičius nepagarbiai kal
bėjęs apie Šv. Tėvą? Jeigu ano
nimui tikrai brangūs Lietuvos

Kodėl nevyko Į 
i Eucharistinį Kongresą?
Anonimas kaltina vyskupą 

Vincentą Sladkevičių, kodėl jis 
nfevyko į Philadelphijos Eucha
ristinį Kongresą nes iš ten būtų 
buvusi galimybė susisiekti su 
Vatikanu. .,7 .... 

_______ - • "Lietuvoje labai gerai ži- 
Katalikų Bažnyčios reikalai, tai, nomą kad ekskursiją į Philadel- 
užuot šmeižęs tremtinius vysku- (nukelta į 2 psl.)

Iš Lietuvos vyčių seimo Clevelande. Iš k.: A. Senkienė, Ateitininkų Federacijos va
das Juozas B. Laučka, vysk. Anthony Pilla, kun. Gediminas Kijauskas, SJ, Izabelė 
Laučkienė. Nuotr. V. Bacevičiaus

ČEKOSLOVAKIJOS CHARTOS ’77 LIKIMAS

Sovietų ir satelitinių valstybių 
tankam 1968 sužlugdžius Prahos 
pavasarį, Čekoslovakijoj tik 1977 
išdrįso pasirodyti nedrąsi charta 
77, kurią pasirašė apie 1,000 
profesorių, rašytojų, žurnalistų, 
kultūrininkų, partijos narių ir 
vienas kitas darbininkas. Pasi
rašiusieji už tai brangiai sumokė
jo, o kai kurie dar ir dabar te
bemoka: apie 30 dar tebelai
komi kalėjimuose, apie 150 buvo 
leista ar priversta emigruoti, o li
kusieji arba atliko jiem skirtas 
trumpas bausmes arba yra dažnai 
šaukiami tardymam porą dienų 

su įspėjimu, kad tai dar nėra pas* 
kutinis kartas. Turėjusieji darbus 
buvo ii jų atleisti ir dabar gali 
gauti tik fizinius darbus. Jų vai- 

ją ir čia įsigytu patyrimu jis ir

pus, tegu parašo šventajam Tė
vui tiesą apie Panevėžio vysku- 
pijos ordinarą: šios vyskupijos 
kunigai ir tikintieji tikrai liktų 
j<ąn labai dėkingi.

Ka* slepiasi po 
“gynėjo " kauk*

Anonimas tiek įsikarščiuoja, 
jog išdrįsta pareikšti, kad, jeigu 
vyskupai tremtiniai — Julijonas 
Steponavičius ir Vincentas Slad
kevičius — būtų parodę gerą 
valią tai jau prieš keliolika me
tą būtų buvę įdarbinti.

'Lietuvos kunigai žino, kokios 
“geros valios” sovietinė valdžia 
reikalavo iš tremtinių vyskupų 
— išduoti Bažnyčios interesus, 
nekaltiem apkaltinti save ir pa
skelbti netiesą apie Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios padėtį. Šitos 
vienos anonimo minties pa
kanką kad būtų aišku, kas sle
piasi po anonimo — Bažnyčios 
“gynėjo” kauke.

esančios nuotraukos neatitinka 
jų tapatybės, ir verčiami prašyti, 
kad jiem būtų išduoti nauji tapa
tybės dokumentai.

Šis sąjūdis niekada neturėjo 
daug pasekėjų ir jų skaičius ne
auga, nes dabar kiekvienas yra 
įsitikinęs, kad kalbėti apie poli-

MENACHEM BEGIN VIZIJOS
Iki šiol buvę Izraelio minis- 

teriai pirmininkai, kaip Ben Gu- 
rion ir Goldą Meir priklausė prie 
socialistinio idealizmo prisisun
kusios sionistų šakos, o dabartį- 

dovaujamos sionistų revizionistų 
įtakoj. Žabotinskis įrodinėjo,

mės įvariusios sovietų gamybos 
SAM-6 ir SAM-8 raketos pąįėgė 
numušti tik vieną Izraelio lėk
tuvą Vos tik Sirija spėdavo Be
kaa slėny išdėstyti šias raketas, 
jos bematant Izraelio lėktuvų 
būdavo sunaikintos. /

Nejuokais susirūpino sovietų 
ginklų žinovai ir propagandinin
kai ir pradėjo ieškoti priežas
čių, kodėl sovietų ginklai pasi
darė tokie neefektyvūs. Kaip 
gali prisipažinti, kad sovietinė 
technika gali būti atsilikus? Jo
kia pasaulio valstybė nebepasi- 
tikės sovietiniais ginklais.

Ir štai per Maskvos televiziją 
žymiausias Sov. Sąjungos propa
gandininkas Leonid Zamiatin 
šoko aiškinti ir įrodinėti, kodėl 
sovietiniai ginklai neatneša
lauktų pasekmių. O Sov. S-gos ' mas lėktuvas nukrisdavo.

Vakarinis Jordano krantas
Šis, Šventrašty vadinamas Ju

dėjos vardu, žemės ruožas yra 
matęs daug atmainų. Jį valdė 
izraelitai, asirai, babiloniečiai, 
makedoniečiai, romėnai, turkai 
ir anglai. 1947 J.T. įsteigus žydų 
valstybę, tuometinę Palestiną 
buvo nuspręsta padalyti į dvi 
valstybes — žydų ir arabų. Va
karinis Jordano krantas pagal šį 
padalinimą atiteko arabam, bet 
1950 jį aneksavo Jordanas, o 
1967 jį užkariavo Izraelis per 6 
dienų karą.

Čia gyvena 720,000 palesti
niečių, o nuo 1967 Izraelis čia 
įsteigė apie 100 žydų kolonijų 
su apie 30,000 žydų. Aptvertos 
spygliuotom vielom ir nuolat 
ginkluotų sargybinių saugomos 
šios kolonijos sudaro krislą arabų 
akysi. Izraelis pakėlė šio krašto 
ūkį' -i*-.-Kvedė^kelius, elektros 
energijos linijas, pastatė eilę 
drėkinimo kanalų, bet arabam 

tiką yra nemoralu, ir yra labiau 
susirūpinęs susidaryti lengves
nes pragyvenimo sąlygas. Tik 
Prahos pavasario vadas Josef 
Smrkovsky išdrįso 1969 pasiųs
ti savo draugam Naujųjų Metų 
proga sveikinimus su eilėraščio 
žodžiais “ateis pavasaris ateis, 
gegužė dar kartą ateis”. Bet jis 
mirė, ir niekas kitas neišdrįsta 
jo linkėjimų viešai pakartoti.

Irgun organizacijai, kuri Jeru
zalėj išsprogdino Karaliaus 
Dovydo viešbutį su ten įsikū
rusia ir Palestiną pagal J. T. man

tą sprogimą žuvo apie 100 žmo
nių.

Įsteigus Izraelio valstybę, Be
gin per 27 m. buvo Izraelį 
valdžiusios Darbo partijos opo-

Jaunystėj įgytas karingumas 
vadovauja ir dabar jo vedamai 
politikai — jis neieško susitart* 
mo ir stengiasi kitus pastatyti 
prieš įvy 
tai esanti 

oro gynybos viršininko pava
duotojas gen. Evgeni Jurasov, 
surinkęs būrį žinovų, nuspaudė 
į Libano Bekaa slėnį tirti Izrae
lio lėktuvų sudaužytų baterijų 
likučių.

O pagal Zamiatin sovietu 
ginklai neteko pranašumo dėl to, • 
kad juos valdė arabų, o ne sovie
tų kariai. Esą arabai nesugeba- 
modernių ginklų valdyti ir ne
moka su jais elgtis. SAM rake
tos yra judrios, bet Sirija išdėstė 
jas ir paliko toj pat vietoj, kad 
Izraelio lėktuvam būtų lengviau 
jas surasti. Panašiai atsitiko ir su 
sovietų lėktuvais. Kiekvienas 
MIG lėktuvas turi lakūną įspė

jančius įrengimus, pasakančius, 
kada priešo radaras yra pasiga
vęs lėktuvą ar kada į jį buvo 
iššauta priešo raketa. Bet Sirijos 
lakūnai, išgirdę įspėjamuosius 
garsus, vietoj ėmęsi atsipalaida
vimo veiksmų, su parašiutu iš
šokdavo iš lėktuvo, o nevaldo- 

atrodo, kad visa tai buvo daroma 
tik dėl to, kad Izraelis rengiasi šį 
ruožą aneksuoti. Palestiniečiai 
skundžiasi, kad 'Izraelis iš jų 
surenka daugiau mokesčių, kaip 
čia investuoja. Čia importas iš 
Izraelio sudaro 90 proc. viso 
kranto importo, o Izraelis įsive
ža Iš čia tik 65 proc. krante 
eksporto. Izraely dirba apie 
80,000 palestiniečių, dažniausiai 
tokius darbus, kurių žydai neno
ri dirbti, bet gauna tik 81 proc. 
žydam už tokį pat darbą moka
mo atlyginimo. Izraelis kontro
liuoja 70 proc. dirbamos žemės 
ir drėkinimui sunaudoja 30 proc. 
čia esančio vandens.

Palestiniečiai turi mažai teisių. 
Bet kuris palestinietis gali būti 
sulaikytas, įkalintas ar ištremtas 
jo jokio kaltinimo. Jų ūkiai ir na
mai gali būti nusavinti, o pasė
liai sudeginti. Už akmenų mėty
mą į Izraelio autovežimius su
griaunami palestiniečių namai. 
Iki šiol dėl to buvo sugriauta 
apie 1,500 namų ir ištremta 1517 
palestiniečių, kurie buvo vieti
niai arabų vadai ar rinkti parei
gūnai. Tremiama be jokio įspė
jimo. Užrištom akim atgabenami 
prie sienos ir paleidžiami be 
maisto ir be jokiu susisiekimo 
priemonių. Dėl to net 98.2 proc. 
palestiniečių nori nepriklauso
mos valstybės ir 86 proc. sutin
ka, kad juos valdytų Yasir Ara
fat su Palestinos išlaisvinimo or
ganizacija. Tik nuo pavasario 
pradžios buvo pašalinti teisėtai 
išrinkti 8 miestų burmistrai už 
tai, kad atsisakė bendradarbiauti 
su Izraelio šiame krante steigia- 
mom civilinėm įstaigom.

NAUJA LIETUVIŲ 
PRANCIŠKONŲ 
VADOVYBĖ

Lietuvių pranciškonų provin
cijos vadovai — viršininkai, pa
reigūnai ir rinkti atstovai — buvo 
susirinkę kas trečius metus šau- 
kiamon kapitulom Ji vyko Ken- 
nebunkport, Maine, vienuolyne 
rugsėjo 13-16. Dalyvavo ir ge
nerolo atstovas.

Svarstyti praeities darbai, 
siūlyti pasiūlymai ateičiai. Tuos 
siūlymus ir naujus planus svars
tys nauja vadovybė, kuri yra iš
rinkta tokios sudėties:

Provincijolu perrinktas Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM. Vice-

Patarėjais išrinkti: Tėv. Jurgis 
Gailiušis, Tėv. Bernardinas 
Grauslys, Tėv. Viktoras Gidžifl- 

dento Reagano Artimųjų Rytų 
taikos planui.
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Lenkijoj Wroclaw ir Nowa 
Hutą miestuose įvyko gyventojų 
susirėmimų su policija. Gyven
tojai iš langų akmenim apmėtė 
pro šalį važiuojančius policijos 
autovežimius ir, surengę de
monstracijas, bandė žygiuoti 
gatvėmis. Policija juos išsklaidė 
vandens švirkštais ir lazdom.

Monako kunigaikštienė iš Phi- 
ladelphijos kilusi buv. 'Holly- 
woodo filmų aktorė Grace Kel
ly mirė nuo automobilio nelai
mėj gautų žaizdų, turėdama 52 
m. amžiaus. Jos vairuojamas au
tomobilis, sugedus stabdžiam, 
nusirito j bedugnę.

Kelios Amerikos vadovaujan
čios firmos pradėjo telkti dauge
lio milijonų paramą Libano gy
ventojam.

V. Vokietijoj prie Mannheimo 
aerodromo nukrito ir sudegė 
JAV armijos malūnsparnis 
CH-47 Chinook su amerikiečių 
įgula ir įvairių valstybių para
šiutininkais, turėjusiais daly
vauti aviacijos šventėj. Žuvo 45 
žmonės. Armija laikinai sustab
dė skraidymus.šiais malūnspar
niais.

Ispanijoj Malaga mieste nu
krito Amerikos keleivinis DC-10 
lėktuvas su 393 į Ameriką grįž
tančiais turistais. Žuvo 46 ir bu
vo sužeista 113 žmonių.

Varšuvoje vyksta prie Nepri
klausomos Lenkijos konferen
cijos priklausiusių keturių disi
dentų — Leszek Moczulski, Ro- 
muald Szczemiatiew, Tadeusz 
Stanski ir Tadeusz Jandziszek 
— teismo byla. Jie yra kalti
nami bandę atskirti Lenkiją nuo 
Sov. S-gos.

Irane buvo įvykdyta mirties 
bausmė keturiem “Irako agen
tam”, vykdžiusiem teroristinius 
veiksmus prieš vyriausybės na
rius.

Danijos koalicinį ministerių 
kabinetą sudarė konservatorių 
partijos pirmininkas Poul Schlu- 
ter.

Prie Danijos krantų nukrito į 
jūrą Nato kariniuose pratimuose 
dalyvaujantis JAV jūrų pėstinin
kų malūnsparnis su 5 žmonių 
įgula. Visi žuvo.

Šveicarijoj, susidūrus trauki
niui su vokiečių turistų autobu
su, žuvo 39 žmonės.

Kinijos komunistų partijos 
kongresas faktiškąjį Kinijos val
dovą Deng Xiaoping išrinko par
tijos karinės komisijos pirminin
ku ir politinio biuro patariamo
sios komisijos pirmininku. Par
tijos generaliniu sekretorium 
buvo išrinktas jo šalininkas Hu 
Yaobang.

Izraelio lėktuvai viena po ki
tos sekusiom bangom per 8 vai. 
puolė Sirijos ir palestiniečių ra
ketų bazes ir kitus įrengimus 
Bekaa slėny ir užmušė per 40 
žmonių. JAV paragino šalis susi
laikyti nuo bet kurių karo veiks
mų.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

lumtsi susirūpinta greitu 
Lietuvos vietovardžių nykimu. 
Pavergtoje Lietuvoje lituanis
tinę medžiagą renka L. M. Aka
demijos Lietuvių kalbos ir lite
ratūros institutas. Jam talkina 
Vilniaus universitetas ir kitos 
aukštosios mokyklos, taip pat 
Paminklų apsaugos ir Kraštoty
ros organizacijos. Kiekvieną va
sarą yra surengiamos specialios 
ekspedicijos į atskirus rajonus. 
Tačiau paaiškėjo, kad šis darbas 
vyksta per lėtai. Padėtis esanti 
beveik katastrofiška. Ir tuo rei
kalu buvo sušauktas specialus 
posėdis, kuriame dalyvavo pro
fesoriai ir mokslo bei švietimo 
įstaigų atstovai: prof. VI. Grina- 
veckis, akademikas K. Korsakas, 
mokymo įstaigų vadovybės at
stovas St. Imbrasas, prof. V. Ma
žiulis, prof. Z. Zinkevičius, Da
bartinės lietuvių kalbos sekto
riaus vadovas Aleks. Vanagas, 
Kultūros ministerijos atstovas 
Edm. Misiulis, Švietimo minis
terijos atstovė M. Petrauskaitė, 
Paminklų apsaugos ir Kraštoty
ros draugijų atstovai A. Pup
kis ir K. Račkauskas, aukštojo 

.ir specialiojo mokslo atstovas J. 
Rajeckas. Reikalo aktualumą re
feravo Aleks. Vanagas. Jis įsak
miai pabrėžė: “Intensyvus 
mūsų kaimo gyvenimo kitimas 
tiesiog akyse naikina tradicinius 
kalbos lobius — tarmes, leksi
ką, o labiausiai — vieto
vardžius”. Toliau A. Vanagas 
prisipažįsta, kad Institutas savo 
jėgomis per metus gali surengti 
tik vieną ekspediciją^ o darbo 
esą dvidešimtyje rajonų. (Šią 
vasarą tokia ekspedicija darba
vosi Alytaus rajone). Taigi visa

aprėpti reikėtų dvidešimties me
tų. Tačiau atrodo, kad po 20 
metų tokios ekspedicijos jau ne- 
bebflsiančios reikalingos, nes 
tada jau nebebūsią ką užrašinėti, 
nes senųjų žmonių, atsimenan
čių vietovardžius jau nebebūsią. 
Balos, pievos, kalneliai, seni 
medžiai, būdingi vienkiemiai 
jau dabar dirbtinai sunyko, 
vietoje gražiausiais vardais ži
nomų vingiuotų upelių atsirado 
tiesūs bevardžiai vandens nute
kėjimo grioviai. Taigi medžiagą 
kultūros istorijai reikia rinkti da
bar, nes ir po penkerių metų 
jau gali būti per vėlu. A. Va
nagas siūlo į rinkimo darbą 
net visus rajonų kultūrininkus. 
Tik ekspedicijoms turėtų vado
vauti prityrę lituanistai. Tik čia 
ir vėl prelegentas užkliūva už 
didelės kliūties: tie lituanistai 
turį vadovauti visur (kur reikia ir 
kur nereikia: pionierių, komjau
nuolių stovyklose, darbo talkų 
brigadose, net toli nuo Lietu
vos). Suprantama, kad Instituto 
darbuotojai ne viską galės pada
ryti, ką yra užsimoję, nes dauge
lis planų atsimuš į okupacines 
kliūtis, tačiau geras dalykas yra 
jau pats susirūpinimas ir mato
mas kultūrinių turtų sunykimo 
pavojus. Tas svarbus ir ilgas pa
sikalbėjimas buvo išspausdintas 
1982 m. “Kultūros Barų” nr. 6.

— Pagaliau išspausdintas 
“Lietuviškosios tarybinės en
ciklopedijos” devintasis tomas. 
Skelbiama, kad tomas turįs 150 
spaudos lankų, išleista 75 tūks
tančiai egzempliorių. Apima 
dalį P ir S raidžių: prade
dama Pintuvėmis (Mergvakario

BALTIŠKŲJŲ STUDIJŲ 
KONFERENCIJOS SKANDINAVIJOJ

Septintoji baltiškųjų studi
jų konferencija Skandinavijoj .*

lio 10-13 Stockholme. Konfeten- ' 
cijai yra parinkta tema: “Tauti
niai sąjūdžiai Pabaltijo kraštuo
se devynioliktojo šimtmečio ant
rojoj pusėj”. Šios bendros temos

likos įvairių pasaulio kraštų, at
stovaujančių apie devyniasde- 
širočiai universitetų ir aukotojo 

"mokslo" institutų'. Konferencijai 
buvo pateikta daugiau negu 
šimtas pranešimų įvairiais baltis
tikos klausimais. Konferenciją 
atidarė Švedijos švietimo mi

Rytiniam Beirute nežinomų 
teroristų išsprogdinta bomba fa- 
langistų partijos būstinėj už
mušė neseniai Libano pre
zidentu išrinktą Bashir Gemayel 
ir 8 jo šalininkus ir sužeidė 50 
žmonių. Prisibijoma, kad Liba
ne gali vėl atsinaujinti vidinės 
kovos tarp falangistų ir kairiųjų.

■
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apeiga iš lietuviškų vestuvių) 
baigiama amerikiečių moksli
ninku Dž. Samneriu. Daugybė 
straipsnių skirta Rusijai ir jos 
miestams, revoliucijai, net rusiš
kam menui. Žodžiu, greta rimtų 
enciklopedinių žinių prigrūsta 
ir daug sovietinio šlamšto.

— Pavergtoje Lietuvoje gana 
kukliai paminėta 50 metų sklan
dymo sukaktis. Duota šiek tiek 
sklandymo istorijos, paminimi

==

SHALINS FUNERAL HOME. Ii»c„ 84-02 Jamaica Avė. (prie Fore* 
P’way SU Moodheven, N.Y. 11421, Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 228-2244.

žymiausi sklandytuvų konstruk
toriai: B. Oškinis, B. Karvelis ir 
kt. Minima Nidos sklandymo 
mokykla, dabartinė Prienų avi
acijos gamykla. Žinoma, sklan
dymo išaugimo nuopelnai pri-" 
skiriami sovietinei santvarkai. 
Didžiuojamasi naujausiu bemo- 
toriniu sklandytuvu LAK-11 
NIDA, kurį sukūrė konstrukto
rius J. Bankauskas.

— Tenykštėje spaudoje skel
biama, kad šiais mokslo metais 
pavergtoje Lietuvoje vidurines 
mokyklas lankys pusė milijono 
mokinių. Per penkis tūkstančius 
būsią pirmamečių mokiniukų. 
Net 1900jaunų mokytojų šiemet 
pradėjo pirmą kartą dirbti mo
kyklose. Specialias mokyklas 
lanko 63 tūkstančiai, aukštą
jį mokslą studijuoja 72 tūks-
tančiai. Tikrovė gal kiek kitokia!

— Rugpjūčio 27 Palangos ka
pinėse šalia seniau mirusio savo 
vyro komp. Balio Dvariono 
palaidota žinoma pianistė Aldo
na Smilgaitė-Dvarionienė. Gi
musi Petrapilyje lietuvių veikė
jo Antano Smilgos šeimoje, gavo 
gerą muzikinį auklėjimą ir visą 
gyvenimą dirbo kaip muzikos 
mokytoja ir iškili pianistė, visa
da nuoširdžiai talkindama savo 
vyrui Baliui.

— Spaudoje džiaugiamasi ge
ru Lietuvos javų derliumi. Kom
bainai palankiu oru jau spėję 
nupjauti rugius ir kviečius, o 
Lietuva derlių pardavusi valsty-
bei. Žinoma, spaudoje nerašo-
mą, kad tai žiaurus vietinių žmo
nių apiplėšimas. Vietoje trūksta 
pyrago, net juodos duonos reikia 
stovėti eilėse, trūksta gyvuliams 
pašarų, o okupantai už menkas 
iš aukščiau nustatytas kainas 
“nuperka” derlių ir išsiveža vi
sada alkaniems maskoliams.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
concHtiomd, A. J. BeMon-Beltrūnas, t.|cansod Menagor and Motery 
Public, MOGrand St, BtooHyn, N.Y. 11211; ST 2-5643.

BUYUS FUNERAL HOME, MarioTebeeita, Jr. laidotuvių direktorius, Nev
erk ofHcr: 426 Lafayetto St (Cor. WHson Avė.), tolef. 344-5172. Pa
ruošiamo* garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug visto* automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Rosi Esteto, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Tolef. 847-2323 
(namų t*M. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriuiio kicentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
1883 Madlton St, Ridgewood, N.Y. 11227. Teiet 821-8440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlal pietūs. Pirmos 
rūšies liotuviėkas maistas prieinama kaina.
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SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europletiika duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Atoertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11388. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Verilli, Altschuler 
Schwartzn Ine. N.Y. Registruotas pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlohs 
fbndus, commmodlties, auksą, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkit* 212 844-5580 arba nemokamai iš visur tol. 800-223-1512.

LIETUVIU RADIJO VALANDA WORCE8TER, MA. — WICN 90.5 FM. 
Trečiadbnla is 8:30-9:30 v.v., šeštadieniais 5-6 v.v. Inž. Ed. V. Molius Jr., 
vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrowsbury, MA. 01545. Tol. 817 852-3885.

NEW JER8EY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vai. v*k. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Ltthuania”, trečied., 6:05- 
7:00 vai. vale, iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stekas, Dir. adresas: 
234 Sunik Dr., Watchung, N J. 07060. Tolef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105J FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avo., Bayside, 
N.Y. 11344. Tel. 212 229-9134.

rėmuose, atskirose darbų sekci
jose, bus gilinamasi į ekonomi
nius, socialinius, politinius, kul
tūrinius ir kalbinius veiksnius 
Pabaltijo kraštuose, kurie turėjo 
įtakos lietuvių, latvių bei estų 
tautinio atgimimo vystymuisi ir 
privedė prie tautinių sąjūdžių 
pasireiškimo.

Baltiškųjų studijų konferenci
jas Skandinavijoj periodiškai 
rengia Stockholme veikiantis 
Baltų Institutas drauge su 
Stockholmo universiteto baltiš
kųjų studijų centru. Konferenci
jas finansiškai remia Švedijos 
švietimo ministerija, švedų in
stitutas ir Stockholmo miesto sa
vivaldybė.

Paskutinė, šeštoji, baltiškųjų 
studijų konferencija įvyko 
Stockholme praėjusiais metais, 
taip pat birželio mėnesį. Joj da
lyvavo mokslininkai iš devynio-

nisterė. Tfasolino 
A MEMMULS '

APIE LIETUVAITĘ DAILININKE

Japonijoje leidžiamas žurnalas 
“Vision” straipsnyje apie šiuo
laikinę amerikiečių dailę pami
nėjo lietuvę dailininkę Aldoną 
Simanavičiūtę, atspausdindamas 
keturių jos darbų nuotraukas. Al
dona Simanavičiūtė yra komer
cinio meno dailininkė, jau išgar
sėjusi šioje meno srityje.

Iš Liet. Kat. Bažnyčios
KRONIKOS
(atkelta iš 1 psl.)
phijos Eucharistinį Kongresą or
ganizavo ne Lietuvos vyskupai, 
bet Religijų reikalų tarybos įga
liotinis Kazimieras Tumėnas. 
Primygtinos pastangos įkalbėti 
tremtinį vyskupą vykti į Eucha
ristinį Kongresą su bedieviškos 
valdžios sudaryta Lietuvos dva
siškių delegacija tik sustiprino 
prielaidą, kad čia slypi kažkokia 
civilinės valdžios klasta, todėl 
vyskupas Vincentas Sladkevi
čius ir atsisakė vykti.

Kun. A. Svarinsko pamokslas
Anonimas toliau kaltina, kad 

karštagalviai iš Katalikų komite
to per Šilinių atlaidus bjauriais 
žodžiais niekino vyskupais no
minuotus kandidatus.

Iš tikrųjų, Šilinių atlaidų
metu, po sekmadienio oficialių 
pamaldų, 3 vai. popiet, į bažny
čią susirinko daug jaunimo, ir 
kunigas Alfonsas Svarinskas 
jiem pasakė pamokslą, nušvies
damas dabartinę Bažnyčios pa
dėtį. Pamokslininkas paaiškino, 
kad šventasis Tėvas nori kiek
vienai Lietuvos vyskupijai pa-

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

TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

LIETUVIO STILIAUS PAMINKLAI ’ 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
X NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO

SE. IŠTAIGA prie šv. jono kapinių.

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

skirti ganytojus, kad tarp Vatika
no ir Maskvos tuo klausimu 
vykstančios derybos ir kad rei
kia daug melstis, jog nebūtų 
vyskupais paskirti tik valdžiai 
naudingi kandidatai. Apie pačius 
kandidatus pamokslininkas ne
pasakė nė žodžio, o tik paminė
jo, kad sunkioje Bažnyčios pa
dėtyje reikia, kad vyskupai turė
tų drąsos pasakyti tiesą ir už tie
są kentėti.

Po pamokslo kunigas Svarins
kas kartu su jaunimu keliais nuo 
didžiojo altoriaus apėjo apie Ši
luvos bažnyčią, prašydami Mari
ją, kad Lietuva gautų tik gerus 
vyskupus. Jaunimo kruvini ke
liai nepatiko valdžios atstovam, 
kurie stebėjo šią neįprastą atgai
los eiseną, tačiau, atrodo, kru
vini keliai nepatiko ir Lietuvos

NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116*06 Myrtle Avenue 
Rlchmond Hlfl, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeitadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitNcrlnti kainas

Romuvos skautų stovyklavietės 20 metų jubiliejinėj stovykloj įsakymus skaito v.s. D.
Karlienė. Nuotr. V. Bacevičiau*

Katalikų Bažnyčios “gynėjui” 
— anonimui.

Kodėl taip puolamas 
vyskupas?

Tikinčiųjų visuomenei be
lieka paaiškinti, kodėl paskuti
niu laiku taip atakuojamas trem
tinys vyskupas Julijonas Stepo
navičius. Tiesa, ir anksčiau val
diški bedieviai jo nekentė už 
prielankumą ir ištikimybę Baž
nyčiai. Bet ii neapykanta dar 
labiau sustiprėjo, kai popiežius 
paskelbė vieną kardinolą in pec- 
tore, ir pasaulio spauda pradėjo 
spėlioti, kad tas kardinolas esąs 
vyskupas Julijonas Steponavi
čius. Nejaugi vyskupas tremti
nys yra kaltas, kad Lietuva savo 
kančia ir aukomis nusipelnė 
Bažnyčios pripažinimą?! Ne
jaugi vyskupas Julijonas Stepo
navičius kaltas, kad Lietuvos ti
kintieji jį labai vertina už jo 
ilgametę iitikimybę Bažnyčiai ir 
tikrai džiaugtųsi pamatę ant 
tremtinio vyskupo galvos kardi
nolo skrybėlę.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1982
KELIONES | LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU ✓ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 796-3390

^^
ji*
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Daugiau pagarbos lietuviškai knygai

vų suvažiavimu rytų Europos MŪSŲ TEISĖ Į VALSTYBINĮ
SAVARANKIŠKUMĄ

tonilv. Lueke.Re Trties Vvtauto - **

Jau ruduo. Vakarai ilgėja. 
Malonu pasėdėti prie stalo, pa
togioje kėdėje ir paskaityti laik
raščius ir knygas. Vasara mus 
blaškė, nešiojo iš vietos į vietą. 
Dabar ir darbas ir rudens vaka
rai kviečia pabūti namuose.

Tais vakarais labiau padrau
gaukime su lietuviška knyga. Ji 
sunkiose sąlygose parašoma ir 
išleidžiama. Ji pati negali išsi
versti. Reikia pagalbos iš šalies, 
reikia ir daugiau ją skaityti. Lie
tuviškos knygos pareikalavimas 
ir pirkimas yra labai sumažėjęs. 
Keista. Tokioje ilgoje kovoje 
dėl lietuviško spausdinto žodžio 
mes nesusiformavome pagarbos 
ir meilės lietuviškai knygai. Jos 
nepasiilgstame. Dauguma pra
moko angliškai ir skaito tik ang
liškas knygas. Nebloga yra 
skaityti knygas kitomis kalbo
mis, bet yra tikrai gėda lietuviš
kų knygų neskaityti.

Jauskime pareigą perskaityti 
bent pačias geriausias, iškiliau
sias knygas. Skaitykime ir dailią
ją literatūrą ir mokslinę, kuri 
mum prieinama, suprantama. 
Tokios visiems suprantamos 
knygos yra istorinės studijos, jei- 
gu jos nesisuka apie kokį spe- 

reifinį dalyką. Visi galime skaity- kadžfise šuflktt tokį knygą 
• U knygas ir apie lietuvių kalbą, skaitymo klubą Chicagpje. Jį 

sudarė pensininkai, visi šviesūs 
žmonės, mėgstą knygas skaityti. 
Klubas susirinkdavo kas savaitę 
ir kas dvi ir pasikalbėdavo, kas 
ką skaitė. Pasidalindavo net 
knygomis, kas ką paskaitys ir su
sirinkime referuos. Ten buvo 
kalbama ir apie lietuviškas, ir 
apie angliškas, ir kitų kalbų 
knygas, kurios tuo metu buvo 
atkreipusios dėmesį. Visi klubo 
nariai buvo labai patenkinti, 
nes prie kavos puodelio praleis
davo porą-trejetą valandų, kultū
ringai besikalbėdami.

Dabar nėra sąlygų palyginti 
mūsų knygų produkcijos su ki
tomis etninėmis grupėmis. Ma-

literatūrą, geografiją. Yra ir 
mokslinių knygų, kurios prieina
mos ir bendresnei visuomenei. 
Jos yra parašytos lengva kalba, 
be mokslinilų formulių. Tokios 
knygos žmogų lavina. O išsila
vinimo niekada nebus per daug.

Kad knyga labiau pasiektų 
žmones, reikia apie ją daugiau 
kalbėti ir rašyti. Būtų gera, 
kad radijo valandėlės, kurių li- 
kad radijo valandėlės, kurių 
žmonės mielai klauso, kiekvie
noje savo laidoje turėtu kokį li
tuanistinį pokalbį ir primintų, 
aptartų kokią knygą. Juk tos va
landėlės dažnai pasidaro taip 
tuščios, prikimštos komercijos, 
estradinės muzikos. Programų 

vadovai tikrai gali susiorganizuo
ti ir kultūrinius programos frag
mentus, kur būtų bent trumpai 
pakalbama lietuviškos kultūros 
reikalais, kur būtų supažindina
ma su naujomis knygomis.

Reikia iš tokių knygų ir pa
skaityti. Dabar juk yra tokios 
modernios garso įrašymo prie
monės. Galima pasitelkti jauni
mą, kad jis paskaitytų kokį pus
lapį iš naujųjų knygų.

Spauda irgi greitai paskelbia 
naujas knygas. Reikėtų pasi
stengti, kad kiekvienam laikraš
čio numery būtų kas nors apie 
lietuviškas knygas. Tiesa, nėra 
lengva suorganizuoti recenzijas, 
bet galima nors trumpai paminė
ti, parašyti bent keletą sakinių, 
kas toje knygoje yra būdingiau
sią. Šį metodą naudoja Darbinin
kas.

Rašant spaudos apžvalgas, 
galima prisiminti ir knygų re
cenzijas, pacituoti kokią ištrau
ką. Nesibijotina ir kontroversi
nių nuomonių, nes tai klausimą 
tik pagyvins.

Dabar daug kur kuriasi pensi
ninkų klubai. Čia norime pasiū
lyti, kad būtų organizuojami ir 
kuriami knygų skaitymo klubai.

Tverės, Riaziės kunigaikščiai, 
atvyko daugybi Vytauto priklau-

liau atvyko pis imperatorius 

daugelio Voldetįjos miestų ir

visų suvažiavime iškeltų klausi
mų vienas iš svarbiausiųjų buvo 
sumanymas karūnuoti Vytautą 
Lietuvos karalium. Sumanymą 
iškėlė imperatorius Zigmantas. 
Jogaila tam pritarė, bet griež
čiausiai pasipriešino Lenkijos 
ponų tarybą kuriai vadovavo 
Lietuvos savarankiškumo prie
šas vysk. Zbignevas Olesnickis. 
Lenkų ponai įrodinėjo, kad Vy
tauto karūnavimas botų priešin
gas Lietuvos ir Lenkijos sutar
tims, nes tada Lietuva, esą, ga
lėtų po Vytauto išsirinkti sau 
kitą karalių, o ne tą, kurį išsi
rinktų po Jogailos mirties lenkai. 
Kai Jogaila savo sutikimo vis 
dėlto neatšauk, lenkų ponai iš
važiavo iš Lucko. Išvažiavo su 
jais ir Jogaila. Tuo bodu Vytauto 
karūnacijos klausimas Lucke 
liko neišspręstas ... Tačiau Vy
tautas, susitaręs su imperato
rium, ruošėsi karūnuotis... Jis 
jau paskyrė karūnacijos terminą 
(1430.IX.8), susilcvietė svečių ir 
laukė imperatoriaus atsiunčia
mos žadėtosios karūnos su karū
nacijos dokumentais. Bet len
kai buvo pasiryžę nieku būdu 
neleisti įvykdyti karūnacijos. 
Todėl jie suėmė? imperatoriaus 
pasiuntinius, ir Vytautas su sve
čiais jų nesulaulcė. — Po kelių 
savaičių, 1430.X.27, Vytautas 
mirė.

Šitaip Šapokos “Lietuvos isto
rija” aprašo Vytauto pastangas 
tapti Lietuvos karalium.

Kodėl ir kuo šios Vytauto ne
pasisekusios pastangos tapti 

Tais laikais, paprastai vadina
mais viduramžių vardu, tarpvals
tybiniuose santykiuose bent Eu
ropoje buvo įsigalėjusi taisyklė, 
kad krikščioniškoji valstybė 
savo tarpvalstybiniuose santy

nau, kad •tokie1* latviai latviškų 
knygų daugiau iš leidžia ir labiau 
jas skaito. Yra tautų, kur turtin
gesni įsipareigojo remti knygų 
leidimą, remia per draugijas, per 
specialius Įdubtas. Tada jau su
daromos sąlygos užsakyti rašy
tojams specifinius veikalus, 
mokslines studijas.

Gal Švietimo Taryba, kuri 
rodo daug dinamiškos veiklos, 
galėtų organizuoti tokius knygų 
rėmėjų vienetus, planuotų naujų 
veikalų paraJyrraą ir išleidimą. 
Mes gi patys įsipareigokime nu
sipirkti bent pačias svarbiausias 
knygas, įsipareigokime lietuviš
kai perskaityti t»ent kelias kny
gas per šį rudenį.

Vytaute Vaitiekūno paskaita, skaityta Tautos 
Šventės minėjime 1982 rugsėjo 12 Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne

Lietuvos karalium vis dėlto 
buvo reikšmingos mūsų tautai, 
kad 1930 metais, minint Vytauto 
Didžiojo 500 metų mirties su
kaktį, rugsėjo 8-oji, tai yra paties -Iriuose sų krikščioniškąja vals- 
Vytauto savo karūnavimui Lie
tuvos karalium numatytoji diena, 
buvo įstatymu padaryta nepri
klausomos Lietuvos valstybine 
švente?

Šiam klausimui “atsakyti, atseit 
tų Vytauto kad ir nepasisekusių 
pastangų, tapti Lietuvos kara
lium valstybinei Lietuvos reikš
mei suprasti, turime bent keliom 
minutėm sugrįžti į Vytautu lai
kus.

kiuose su nekrikštyta valstybe už 
pastarąją stovi aukščiau. Kitaip 
sakant, nekrikščioniška valstybė 
savo tarpvalstybiniuose santy- 

tybe visada turėjo šiai pastara
jai užleisti pirmenybę. Šitokios 
anų laikų tarpvalstybinių santy
kių sąrangos rėmuose vystėsi ir 
Lietuvos-Lenkijos santykiai, kai 
Lietuvos didysis kunigaikštis Jo
gaila apsisprendė vesti Lenkijos 
karalienę Jadvygą, nekrikščionis 
Lietuvos valdovas vesti krikščio
nę Lenkijos valdovę.

Nežiūrint to, kad tuo metu 
Lietuva savo plotu buvo daug 
didesnė už Lenkiją, ir savo kari
niu pajėgumu daug galingesnė 
už Lenkiją, vis tiek nekrikščio
niškoji Lietuva turėjo pripažinti 
pirmenybę krilcščioniškąjai Len
kijai ir prisiimti visas iš tokio 
pripažinimo einančias pasek

Senovės Lietuvos kanklininkas. Skulptorius Antanas Marčiulio
nis. Senas kanklininkas — vaidila, prisimena didelius tautos 
žygius, narsius vyrus — karžygius, kurie sukūrė Lietuvą. Jo 
klausosi moteris su giliu dėmesiu giesmei ir praeičiai. Vaikutis 
net išsigandęs klausosi senovės giesmės. Jam ji atrodo tokia 
didinga ir galinga.

mes. Todėl ne Lenkijai teko pri
sijungti prie Lietuvos, kaip faktų 
logika diktavo, bet, atvirkščiai, 
nekrikščioniškąja! Lietuvai teko 
prisijungti prie krikščioniškosios 
Lenkijos. Lietuvai tai buvo di
delis pažeminimas. Bet, kaip sa
koma, prieš vėją nepapūsi. To
kia tais laikais buvo bent Euro
poje tarpvalstybinių santykių są
ranga. Su ta sąranga turėjo skai
tytis Lietuvos didysis kunigaikš
tis nekrikščionis Jogaila, ves
damas Lenkijos karalienę krikš
čionę Jadvygą. Kaip 
1385.VIII. 14 vadinamas Krėvos 
aktas liudija, su ta sąranga skai
tėsi, atseit didžiajam kunigaikš
čiui Jogailai pritarė ir jo broliai 
kunigaikščiai Skirgaila, Karibu
tas bei Lengvenis, taip pat ir 
pusbrolis kunigaikštis Vytautas. 
Galimas daiktas, kad tas skaity
mas i s buvo su slapta viltimi, 
jog ateitis galbūt sudarys atitin
kamas galimybes Lietuvai to pa
žeminimo atsikratyti.

Ir tikrai, kai Lietuva kad ir tik 
formaliai buvo pakrikštyta, ne
beliko jai tos nekrikščioniškosios 
kliūties susilyginti su kitomis 
Europos krikščioniškomis vals
tybėmis ir tapti krikščioniškųjų 
valstybių šeimos lygiateisiu na
riu. Faktiškai tačiau Lietuvai 
tapti lygiateise krikščioniška 
valstybe, tolygia Lenkijai, dar 
neužteko vien tapti krikščioniš
ka valstybe. Reikėjo dar šio to 
daugiau. Ir čia mes susiduria
me su kitu viduramžiais .tiek 
valstybių vidaus gyvenime, tiek 
ir tarpvalstybiniuose santykiuo
se vyravusiu principu, būtent su 
hierarchinės sąrangos principu.

Tarpvalstybiniuose santy
kiuose tos hierarchinės sąrangos 
viršūnėje buvo popiežius. Tos 
istorinės tarpvalstybinės popie
žiaus padėties kai kurie likučiai 
tarptautiniuose santykiuose te
bėra praktikuojami ir mūsų lai
kais. Nepaisant laiko eigoje įvy
kusių radikalių pasikeitimų, ir 
po šiai dienai tarpvalstybiniuose 
diplomatiniuose santykiuose te
bėra išsilaikiusi tradicija, kad 
popiežiaus diplomatinis pasiun
tinys bet kurioje valstybėje yra 
visų toje valstybėje reziduojan
čių diplomatų dekanas, atseit 
pirmasis tarp lygiųjų. Net ir bol
ševikai su ta tradicija skaitosi.

Po popiežiaus viduramžių 
tarpvalstybinių santykių hierar
chinėje sąrangoje ėjo imperato
rius. Po imperatoriaus — kara
lius. Po karaliaus — didysis ku-

(nukelta į 4 psl.)

Su vasara 
ant vieno 

=& suolo
Atostogos 

Paulius jubkus Kennebunkporte

Maino valstybės pajūris yra 
nuostabus, tiesiog ir kvepia pu
šynais. Tie keliai keleliai eina 
ir vingiuoja. Kartais priartėja 
prie jūros, ir pamatai kaip ji bliz
ga saulėje, blizga kaip sidabras. 
Debesėliai tingūs, sugulę 
skliaute. Lengvas vėjelis atneša 
jūros žolės kvapą.
, Kurortiniai miesteliai. Balti 
namai susiglaudę tupi prie kran
to saulėje, tartum žuvėdros. Na
meliai atrodo tylūs, bet ir čia 
vasara, ir čia pilna žmonių. 
Ateivių iš kitų kraštų, kurie 
vasarą atsivijo, atsiviję iki čia.

Pakelių lentos kviečia sustoti, 
pasivaišinti restoranuose, pa
buvoti moteliuose, aplankyti 
istorines vietas. Čia daug seno
vės, tos ramios gamtos. Visa tai 
atsiskleidžia kaip kokia roman
tinė poezįjos knyga.

Kadaise, kada karietom 
žmonės važinėjo, tie keliukai 
buvo raityti, išvesti jūros pa
krantėm, tiesiai per miestelius.

Dabar didieji greitkeliai — tie
sios gražios magistralės — skuba 
per laukus, per kalnus, per girias. 
Kiek reikėjo darbo, kol susprog
dino akmens kalnus, nukasė 
šlaitus ir pastatė geriausius pa
saulio kelius. Erdvu, tiesu ir 
švaru. Ir gražu.

Trumpa ta kelionė Maino 
valstybės greitkeliu. Lentos jau 
skelbia Wells miestelio išvažia
vimą. Taip ir atsisveikini su gra
žiuoju keliu. Bet ir kiti keliai 
juk kaip stalas — važiuok ir 
norėk.

Wells miestelis turi kryžkele. 
Pasuki į kairę, ir dabar jau ati
džiai reikia sekti ženklus. Tuoj 
bus keliukas į dešinę, į pajū
rį, kurį puošia gražusis Kenne- 
bunkportas.

Jau ir tas kelias. Ir jis eina per 
mišką, pelkes, kaimelius. Štai 
ir naujas platus namų telkinys. 
Mirksi signalizacijos šviesa. 
Kryžkelė. Už jos matai gerai pa
žįstamą restoraną — motelį Nau- 

tilų, kur nekartą buvota. Čia 
ta kryžkelė, kur jau akim užriš
tom surastum tą gražiąją sodybą, 
apsuptą didele sunkia akmenų 
tvora.

Pasukame j dešinę. Tikrai, po 
šios kryžkele kiekvienam grei
čiau plaka širdis. Čia pat ir var
tai su iškaba, skelbiančia, kad 
čia pranciškonu sodyba. Du di
deli tašytų akmenų stulpai, kaip 
kokie sargybos "bokštai, čia stovi 
prie vartų, stovi kukliai, gal net 
pamaldžiai ir mąsto apie praei
tį, kai čia skambėjo medžiok
lių ragai, kai Ifekė turtuolių ka
rietos, veždamos damas su lor- 
netais.

Dabar čia įsi suka auto maši
nos. Jos veža kitus turtuolius 
žmones, kurie Čia lankosi metai 
iš metų, atnešdami ir savo atrai- 
čio sukamas rankas, kojas, balz
ganas betylančias galvas ir 
drauge jaunatvės kupinus 
skruostus. Visko čia pilna.

Čia pat kairėje ir aikštė, kur 
sustoja visos svečių mašinos. 
Kiekvienas nori sustoti šešėlyje, 
kad sauluti ne įkaitintų, bet še
šėlių čia nedaug. Taip kiti ir 
nusivaro į pakalny už didžiojo 
vasarnamio, kur jau daug me
džių ir dauį šešėlių.

Išlipęs U mašinos, išsitiesi ir 
giliai giliai įtrauki orą. Čia oras 
visai kitoks.Toks Svarus, kad ro
dos, net ĮjurĮpžda. Giliai atsi
kvepi ir apžvelgi visą didelę 
aikštę. Tenvlenuolynas, kryžius, 
Liurdo grota, Kryžiaus kelių pa
minklas, berželiai. eglės. Ar visa 
tebestovi lavo vietoje? Taip.

Niekas nepajudėjo, nepasikeitė. 
Ir aikštė šiemet gražiau žaliuo
ja, matai ir čiobrelių kilimėlius.

Ateina ir lengvas jūros kva
pas. Alsuoja jūra. Alsuoja vasara. 
Ir tu alsuoji tuo dideliu atosto
gų džiaugsmu.

Ir sveikini tada tuos klevus, 
kurie lyg kokie milžinai riteriai 
čia stovi aikštės viduryje, kurių 
šešėlyje čia vyksta žaidimai pik
nikų metu. Sveikini tą pušį, 
tą vienuolę, kuri stovi prie pat 
didžiojo vasarnamio. Ji iškėlus 
savo kuklią viršūnę pamažu ošia 
ir ošia.

Kam teko grįžti į tėviškę iš 
mokyklos vasaros atostogom, tas 
žino, koks suimdavo nerimas, 
įžengus į savo gimtinės sodybą. 
Pirmą akimirką galvoji, kad esi 
lyg nusikaltęs tiem medžiam, 
keliukui, suolui. Juk tu buvai 
išvykęs kažkur kitur, gyvenai 
su kitais, ne su tėviškės me
džiais, Bet juk reikėjo išvykti, 
kad pro tuos tėviškės vartus grįž
tum didesnis, kur kas turtinges
nis, kad tuo grįžimu papuoštam 
savo tėviškę. Bet ir vėl mintis — 
ar viskas tebestovi taip, kaip pa
likai, ar niekas nepasikeitė. O jei 
pasikeitė, tai kur pasikeitė ir 
kodėl?

Kai žengi toliau, drauge ima 
plūsti visi prisiminimai, kurie 
surišo tave su tuo peizažu, su 
tėviške. Todėl ir brangi ji tau, 
nes kiekvienas kampelis tau 
kalba ką nors, kalba tavo kalba.

Ir čia juk daugelio tėviškė, 
tų, kurie atvyksta metai iš metų. 

kad čia nusilenktų šventajam An-^ 
tanui, koplyčios tylai, kad pas
kui ramiais žingsniais pereitų 
parką, pasikalbėtų savo mintimis 
su pušimis, berželiais, kad, nu
ėję prie okeano, stovėtų valan
dėlę ir gėrėtųsi vandenų platy
be, vėjelio dūstelėjimais.

Taip. Atvykome čia, kur daug 
vasaros, malonios ramybės. Bet 
dabar reikia nužengti iki vasar
namio raštinės. Tokia tvarka. 
Raštinėje sėdi mieloji Lottie 
Ulrich-Adomėnaitė, iš Mas- 

.petho. Jau eilė metų, kaip ji 
savo vasaras atiduoda vienuoly
nui ir dirba raštinėje. Jos sta
las kaip generaliniame štabe 

'— apkrautas visokiais planais, 
popieriais. Čia viskas išdėstyta, 
kur ir kas gyvena, kada atvyksta, 
kada išvyksta. Taigi, turi pasi
rodyti pirmiausia jai, ir ji pasa
kys viską, paduos raktus ir pridės 
paskutines instrukcijas.

čia sutinki ir Tėvą Steponą 
Ropotą, kuris .jau antri ar treti 
metai administruoja vasarvietę 
ir priiminėja svečius. Tai sudė
tinga ir didelė administracija, 
bet jis jaučiasi savo balne — 
viską pamato ir viską laiku su
tvarko. Jis jaukiai ir mielai visus 
priima. Ir aš gaunu kambarį. 
Šį kartą pačiam didžiąjame va
sarnamy, pirmam aukšte, gale. 
Kairėje. Niekada nesu čia gyve
nęs, tai nežinau, kaip čia girgž
da gindys, kokiu balsu atsidaro 
durys. Visa tai juk priklauso prie 
vasarnamio muzikos. Visa tai 
ir sudaro atostogų atmosferą.

Reikia atsinešti daiktelius. Ati
darau automobilio bagažinę. La
gaminas su būtiniausiais balti
niais. Ir rašoma mašinėlė. Ir ko 
ji čia atkeliavo su manimi? Ro
dos, pati įšoko į bagažinę, kad 
čia atkeliautų. Ir imi save barti, 
kam ją pasiėmei, tą rašomąją 
mašinėlę. Čia atostogų kraštas, 
čia nerašoma; o gyvenama drau
ge su vasara. Bet — aš ją pats 
pasiėmiau. Jau toks esu. Nepa
taisomas. Kvailas ir bailys. O kas 
bus, jei ateis įkvėpimas ir norėsi 
rašyti. Gal pajūrio vėjai supūs 
tiek daug minčių, kad tiesiog 
sprogdins iš vidaus. Turėsi rašyt 
O jei nebus mašinėlės, kas tada? 
Kai ranka rašai, gaunasi visai ki
tokia istorija. Pradžioje dar šiaip 
taip panašią į raidę parašai, o 
paskui nuvingiuoji kaip siūlą, 
kaip kokiu arabišku raštu. Ne- 
beįskaitai, ką ten genialaus būsi 
parašęs. Taip ir tenka išmesti 
laukan.

Kai tari mašinėlę, kas kita. 
Belieka laukti tik to įkvėpimo. 
Bet ar jis ateis ir palies tave?!

Taip yra, kad čia atvykęs pir
miausia tari skubėti į baseiną 
išsimaudyti. Tuoj užtempi mau
dymosi kelnaites. Pasiuto, rei
kia save jau kalte įkalti. Sunkiai 
įlendi. Tai ir atostogų pradžia. 
Reikės saugoti svorį, tad čia taip 
ištaigiai ir gardžiai maitina. Prie 
baseino, kurį kiti vadina ežerė
liu!

(Bm dougteuj
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BALFAS TAI AŠ
Sakome, kad laikas keičia 

žmones. Tuo pasakymu lyg nori-

jimų, atsakomybės. Juk taip 
lengva sumesti visą kaltę tam

ties reikalavimus, įsipareigoji
mus. Patriotiškumas- yra mano 
įgimto kraigo šauklys, meilė ar*

jis būtų mūsų gyvenimo kelio 
tiesėjas. Kam nors primenant, 
kad turime būti savo krašto my
lėtojais, rūpintis lietuviškumu, 
kai kas moja ranka ir sako: “Da
bar nebe tie laikai. Reikia prisi
taikyti prie gyvenimo, prie 
naujų vėjų”.

Prašydami aukų labdarai, taip 
pat kai kada išgirstame išsisuki
nėjimus, vis tam vargšui laikui 
sumetant visą kaltę.

Tikrumoje mes, žmonės, esa
me laiko valdovai. Žmonės kei
čia laiką, jie nustato jo formas. 
Juk aš esu savo “aš” vadovas, 
ir aš turiu tvarkyti savo prigim-

na. Tų dalykų niekas negali 
nukreipti nuo manęs.
na.

Verčiame žodyno puslapius, 
kad žodžiai prabiltų į mus. Gal 
ir užmiršome jų reikšmę.

Štai dosnus: kuris su noru 
duoda, nešykštus.

Šykštus: pernelyg vengiąs iš
laidų, rodąs perdėtą taupumą.

Vargšas: vargstantis, nelaimin
gas žmogus, varguolis.

Turtuolis: turįs daug turto, 
didžturtis.

Skurdžius: skurstąs, vargšas, 
neturtėlis.

Džiaugiamės, kai sužinome, 
kad žmogui sekasi gyventi, kad 
jis turtėja. Su malonumu skaito-

Daug kas ii mūsų nebežino, 
kas yra Balfas. Arba gal nenori 
žinoti. Kam kvaršinti galvą dėl 
tų lęšių raidžių! Jiems nieko ne
sako ir tas raides sudarantieji 
keturi žodžiai. Todėl kai kas tei
sinasi: visiems tik duok ir duok; 
visi prašo ir prašo. Geriausia 
niekam neduoti. Duodamas tik 
bereikalingą pavydą sukelsi tarp 
prašančiųjų. Sakys, mat, tam da-
vei, o man nieko. Geriau — nie
kam!..

“Imk į ratą

Jadvyga Matulaitienė, New 
York o tautinių šokių ansam
blio Tryptinio vadovė, “Imk 
į ratą” knygos autorė.

Tuo pavadinimu pasirodė šį 
pavasarį Švietimo Tarybos išleis
tas liaudies žaidimų ir ratelių 
rinkinėlis, spausdintas pranciš
konų spaustuvėje New Yorke. 
Leidinėlis gražiai išleistas, žai
dimų erdvus išdėstymas, jų ap
rašymas, gaidos, brėžiniai aiškūs. 
Minkštu viršeliu — parankus 
kasdieniniam vartojimui. Reikia 
tikėtis, kad mokytojai ir jaunimo 
vadovai juo pasinaudos.

“Imk į ratą” paruošė mokytoja 
Jadvyga Matulaitienė. Dirb
dama su jaunimu ir dalindamas! 
žiniomis su šeštadieninės mo
kyklos mokytojais, matė, kaip 
jiems trūksta žaidimų — ratelių 
rinkinio, kuriuo galėtų nuolat 
save papildyti.

Iš tikrųjų, mums visada trūko 
vadovėlių fizinio auklėjimo, žai
dimų, ratelių, šokių. Per visą ne
priklausomybės laikotarpį netu
rėjome jokio kito liaudies žaidi-
mUTratelių leidinio, kaip Mato turėjo kelis, §ki;fingųį tę£$tys ir 
Grigonio išleistų keturių rinki- melodijas. Iš jų parinko plačiau- 
nėlių šio šimtmečio pradžioje 
(1911, 12, 14 ir 18 m.). Išjų 
augo šokiai, jie ėjo per rankas iki 
visiško susidėvėjimo. Stebėti
na, kad šiame krašte J. Matu
laitienei pasisekė surasti dar vi
sas 4 sveikas knygeles J. Krei
vėno archyve (o ačiū jam!). Iš 
tų keturių rinkinėlių ji atrinko 30 
lauko ir kambario žaidimų ir 20 
liaudies ratelių, kurie, jos ma
nymu, mums geriausiai tinka ir 
yra seniausi. Kai kurie rateliai

Į Balfo centro įstaigą kasdien 
ateina dešimtys laiškų. Iš įvairių 
įvairiausių kraštų. Vieni prašo, 
kiti dėkoja. Ašaros rieda skaitant 
jų laiškus, prašančius surinkti 
trupinius nuo stalo ir atsiųsti, 
nes vaikai serga ir badas grasina 
mirtimi.

Tautietė Sofija P. rašo: “Pasi
melsiu už Jus, kad Dievas Jus 
laimintų ir Jums sveikatos teik
tų. Net ir eilėraštuką Jums tokį 
parašiau:

Jūs mieli tenai iš “Bendro”, 
Būkite linksmi, sveiki.
Jums nukelt norėčiau dangų 
Ir surinkt žvaigždes visas 
Už Jūs tokią gerą širdį 
Ir už siunčiamas aukas . . .

Taigi, mano geradariai, pasili
kite visados laimingi ir sveiki!..”

Philadelphijos ateitininkų metinės šventės mišių metu skaito 
Philadelphijos moksleivių ateitininkų pirmininkė Jolanta Če- 
sonytė, visuomenininkų Romos ir Rimo česonių dukra. 
Sėdi Philadelphijos ateitininkų dvasios vadas kun. Kajetonas 
Sakalauskas su patarnautojais Genučiu ir Gintaru Sušinskais.
Nuotr. dr. A. Juzaičio

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

šiai žinomus.
J. Matulaitienė pašventė daug 

laiko ir energijos ir turėjo ne
maža išlaidų, kol šis leidinėlis 
išvydo saulės šviesą. Gerai, kad 
Švietimo Taryba jos darbą parė
mė ir išleido šį vienintelį seno
vinių žaidimų ir ratelių rinkinėlį 
šių dienų jaunimo vadovams — 
mokytojams.

“Imk į ratą” yra Švietimo Ta
rybos žinioje.

K. Marijošienė

Pasilikite visados laimingi ir 
sveiki ... laimingi ir sveiki... 
Kiek daug pasako tie žodžiai, 

i parašyti iš vergų stovyklos, slap
tuose laiškuose, žodžiai žmo
gaus, nepažinusio laimės, netu
rinčio sveikatos . . .'Jie gyvi mū
sų laime, mūsų sveikata, mūsų 
nukritusiais nuo turtingo stalo 
trupiniais .. .

Ir tada norisi sušukti vieno 
žurnalisto seime pasiūlytą šūkį: 
Balfas — tai aš! Aš — Balfas .. •

Jau prasidėjo rudeninis Balfo 
vajus. Junldmės visi aliai vieno į 
Baffo’ėile# pinSgTneaiika, vėiklk, 
darbais: šaukime tą šūkį garsiai, 
kad net žemė drebėtų, kad mie
gantieji pabustų, šykštieji susi
jaudintų, turtingieji savo turtą 
palygintų su našlės skatiku. Juk 
mes esame laimingi, nes esame 
laisvi ir sotūs.

Mes džiaugiamės ir didžiuoja
mės žmonėmis, kurie pasirinko 
kelrodžiu idealizmą, pasiaukoji
mą. Balfas ir apjungia visus 
idealistus, kurie tyliai, ramiai,

MŪSŲ TEISĖ Į VALSTYBINĮ 
SAVARANKIŠKUMĄ
(atkelta iš 3 psl.)

nigaikštis. Po didžiojo kuni- 
' gaikščio — kunigaikštis. Ir taip 

pakopa po pakopos žemyn iki 
pačios liaudies.

Kaip žinome, Lietuva tebuvo 
didžioji kunigaikštystė, o Lenki
ja — karalystė. Kad Lietuva bū
tų lygiavertė Lenkijai, ir ji turėjo 
pasidaryti karalyste ir atsistoti 
toje pačioje hierarchijos pakopo
je. Tik tapusi karalyste Lietuva 
susilygina su Lenkija ir Lietuvos- 
Lenkijos tarpusavio ryšiai įgau
na visai naują pavidalą: dviejų 
lygiųjų susitarimo pavidalą, už
uot vasališko Lietuvos prisi
jungimo prie Lenkijos.

Netenka nustebti, kad šiokiam 
Lietuvos valstybingumo susi- 
lyginimui su Lenkijos valstybin
gumo hierarchiniu pavidalu 
buvo pritaręs ir Lenkijos kara
lius Jogaila. Jam, matyt, rūpėjo* 
tuo būdu atitaisyti savo jungtu
vėmis su karaliene Jadvyga Lie
tuvai padarytą nuoskaudą.

Tas karaliaus Jogailos gestas 
Lietuvos valstybingumo atžvil
giu ypačiai pažymėtinas dėl to, 
kad, Vytautui tapus Lietuvos ka
ralium, Lenkijos karaliaus, t.y. 
karaliaus Jogailos suverenumas 
Lietuvai netenka savo pagrindo. 
Patys lenkai, ypatingai Lenkijos 
kancleris vysk. Olesnickis, tuoj 
suprato, kad, Vytautui pasidarius 
Lietuvos karalium, Lietuvos- 
Lenkijos tarpvalstybiniai santy
kiai atsidurtų visai naujoj per
spektyvoj, nekaip ta, kurią at
skleidė Lenkijai Jogailos santuo
ka su karaliene Jadvyga. Ir ta

perspektyva priešinga Lenkijos 
interesam. Todėl suprantamos 
buvo Lenkijos politikai vado
vaujančio sluoksnio atkaklios 
pastangos per fas et nefas, tai 
yra — nesiskaitant su priemonė
mis, kaip nors Vytauto pasi
rinktą kelią į Lietuvos savaran
kišką valstybingumą ir jos at
palaidavimą nuo vasališkumo 
Lenkijai užkardyti, sukliudyti. 
Žinoma, tokiu atsitikimu turbūt 
ne kitaip elgtųsi ir kiekvienos ki
tos valstybės politikos vairuoto-

Vytauto mirtis jo pradėtąją 
Lietuvos-Lenkijos tarpvalsty
binių santykių reviziją, Lietuvos 
valstybinio savarankiškumo at
statymo procesą sukliudė ir la
bai palengvino vėlesnes Lenki
jos pastangas Lietuvos-Lenkijos 
tarpvalstybinius santykius iš
laikyti toje plotmėje, į kurią 
juos įstatė Jogailos santuoka su 
karaliene Jadvyga.

Savo ruožtu Lietuvos pastan
gos atsipalaiduoti nuo savo va* 
šališkos padėties Lenkijos at
žvilgiu su Vytauto mirtimi 
anaiptol nepasibaigė. Tik po 
Vytauto neatsirado nei tokių po- 
litinių-diplomatinių sugebėjimų 
Lietuvos valdovo, koks kad buvo 
Vytautas, nei tokios Lietuvai pa
lankios tarptautinės aplinkos. 
Atvirkščiai, tiek tarptautinė, tiek 
Lietuvos vidaus padėtis Lietu
vos valstybiniam savarankišku
mui darėsi vis nepalankesnė. 
Iš vienos pusės, išaugusi Mask
vos galybė ir grobuoniškumas 
vis labiau ir labiau grasino ne 
tik Lietuvos slaviškom valdom,

bet ir pačiai Lietuvai, jos valsty
bingumui; o iš antros pusės, Lie
tuvai vadovaujantis sluoksnis — 
Lietuvos bajorija vis daugiau ir 
daugiau demoralizavosi. Užuot 
žiūrėjęs Lietuvos reikalų, Lietu
vos bendrosios gerovės, tas 
anuomet Lietuvą vairavęs kil
mingųjų sluoksnis pirmiausia 
tesirūpino savo patogumais, 
savo privilegijomis, savo siaurais 
egoistiniais interesais.

Šių veiksnių poveikyje 1569 
metais Lietuva buvo supančiota 
Liublino unijos pančiais. Šių 
veiksnių poveikyje 1791 metais 
vadinamoji Gegužės 3-osios 
konstitucija bandė Lietuvą jau 
paversti tik Lenkijos provincija. 
Rusijos Katarina II-oji tatai su
kliudė, savo ruožtu okupuodama 
Lietuvą ir ją paversdama Rusi
jos provincija, kuriai vėliau 
buvo atimtas ir Lietuvos vardas. 
Vietoj Lietuvos atsirado tik Sie- 
Vero zapadnyj kraj, tik Rusijos 
šiaurės vakarų kraštas.

Taigi Lietuvos valstybinio sa
varankiškumo raida po Vytauto 
mirties labai akivaizdžiai pa
rodė, kokios lemtingos reikšmės 
Lietuvos valstybingumo raidos 
kitokiai perspektyvai buvo Vy
tauto pastangos tapti Lietuvos 
karalium.

Ir toji reikšmė nesiribojo tik 
istorinės, senosios Lietuvos lai
kais. Vytauto puoselėtas Lietu
vos valstybinis savarankiškumas 
savo natūralią išraišką rado ir

tautos sąmonėj. Sykiu su mūsų 
tautos savimonės pasireiškimais

mūsų tautiniu atgimimu lygia
grečiai tautos sąmonėje iškilo ir 
Vytauto puoselėto Lietuvos 
valstybinio savarankiškumo 
idėja. daugiau)

be garbės ir iškilmingų fanfarų 
dirba artimo meilės darbą.

Kartą metuose suvažiuoja Bal
fo direktoriai aptarti organizaci
jos reikalų. Šiemetinis suvažia
vimas įvyks spalio 8, 9 ir 10 St. 
Petersburg, Fla. Energingas ir 
veiklus vietos skyriaus pirminin
kas Jonas Valauskas praneša, 
kad vietos balfininkai yra pasi
ruošę svetingai priimti atvyks
tančius direktorius. Yra sudary
ta svečiam priimti komisija, kuri 
rūpinsis direktorių nakvynėmis 
ir transportacija. Komisiją su
daro Kostas Vaičaitis ir Stepas 
Lungys.

Be darbo posėdžių, spalio 8, 
penktadienį, 10:30 vai. ryto ren
giama gegužinė Seminole parke, 
o šeštadienio vakare — priė-

mas. Direktoriai turės progos ar
timai pabendrauti su vietiniais 
baltininkais. Sekmadienį 1 vai. 
popiet bus aukojamos konceleb- 
ruotos mišios Šv. Kazimiero lie
tuvių misijos bažnyčioj.

Balfo direktoriai uoliai ruošia
si suvažiavimui. Balfininkai per 
juos pateiks eilę sumanymų, iš
kels klausimų.

Vytautas Kasniūnas

Savo profesijoj iškilusi lietuvaitė

Tik praėjusiais metais The 
Verona-Cedargrove Times, N.J., 
aprašė apie Jūratės Praleikaitės- 
Fiory iškilimą tarnyboj, būtent,
-•/< laipsnį. Dabar ji yra savo srities

tikra specialistė. Kokį darbą ji 
dabar dirba, dar aiškiau parodo 
profesinės organizacijos, prie 
kurių ji priklauso, būtent Ameri
can Personnel and Guidance As- 
sociation, American Rehabilita- 
tion Counseling Association ir 
National Rehabilitation Asso
ciation.

kad ji buvo paskirta Essex ap
skrities, N.J., Tarnybų centro 
koordinatore, o šiemet Jūratė 
šoktelėjo dar aukščiau. Ji jau yra 
tos, įstaigos direktoriaus pa
vaduotoja.

Dabar ji vadovauja profesinių 
programų įstaigai, kurios žinioj 
yra profesinis paruošimas dar
bui, ypač bet kokį invalidumą 
turinčių asmenų, rūpinimasis jų 
švietimu ir darbo suradimu, jų 
sveikatos reikalais ir transporta
cija. Jos žinioj yra ir tolimesnis 
jau dirbančių tobulinimas bei 
ryšiai su vietos organizacijomis 
ir kolegijomis.

Jūratė pradėjo šioj srity dirbti

nuo 1976, baigusi tos srities stu
dijas Fairleigh Dickinson uni
versitete. Ji dar tobulinosi Se- 
ton Hali, kur gavo magistrės

Jūratė yra baigusi Patersono 
lituanistinę mokyklą, dalyvavusi 
lietuviškose programose, šokusi 
Patersono tautinių šokių grupėj.

Jos tėvai gyvena Little Falls, 
N.J., priklauso prie Patersono 
Šv. Kazimiero parapijos, veiklūs 
lietuviškų organizacijų nariai ir 
lietuviškos spaudos rėmėjai.

ANTANAS KEBLYS DAINAVO 
KENNEBUNKPORTE

Kanadoj gyvenąs ir daug metų 
praleidžiąs atostogas Kenne
bunkporte baritonas Antanas 
Keblys ir šiemet liepos 24 turė
jo savo rečitalį pranciškonų va
sarvietėj. Jo programą, kaip ir vi
sada, sudarė liaudies dainos ir 
originalios, lietuvių kompozito
rių sukurtos, dainos. Naujiena 
buvo ta, kad Antanas Keblys 
atsivežė savo akompaniatorių, 
Kennebunkporte dar negirdėtą, 
jauną, 25 metų Aleksandrą Stan
kevičių (Stanky).

Dainininkas padainavo dešimt 
liaudies dainų, penkias origina
lias dainas ir tris dainas bisui. 
Susilaukė daug katučių ir 
komplimentų. Liaudies daina 
yra visų mylima ir laukiama.

Atkreiptinas dėmesys į akom 
paniatorių Aleksandrą Stankevi
čių. Jis sakėsi nesąs pianistas, 
nors pianinu skambinti mokosi 
nuo 6 metų amžiaus. Yra bai
gęs Magill universitetą Kanadoj, 
kur jis ir gyvena. Baigė kompo
ziciją ir dirigavimą ir turi savo 
įstaigą, kur jis dirba kaip kompo
zitorius, rašydamas muziką įvai
riom prekėm (angliškai vadina
mą "advertising”). Iš to jis pra
gyvena. Tai yra nauja sritis, lie
tuvių tarpe labai neįprasta. | 
klausimą, kurį kompozitorių la-

ir labai gražiai. Jis pats diriguo
ja trim lietuvių choram ir ruo-

šia kalėdinę plokštelę. Sėkmės 
jaunam pianistui, kuris su entu
ziazmu kuria ir groja kas dieną. 
Pianinas tai jo maloniausias lai
ko praleidimas.

Antano Keblio programą su
darė šios liaudies dainos: Aš 
padainuosiu — harmonizuota L 
Abariaus, Žalioj girioj — H. Kiš
kio, Augo putinas — J. Stankū
no, Plaukia antelė — VI. Jakubė- 
no, Ant kalnelio ir Oi smūt- 
nas, liūdnas — V. Paketuro, 
Muzikantai atgroja — E. Kiškio, 
Padariau alutį ir Pirko sems 
— V. Klovos, Saldus alus — 
L. Abariaus. Originalios dainos: 
Laukiu tavęs — J. Stankūno, 
Amžinoji motina — A. Raudoni
kio, Sveikinimas jaunystei — G. 
Gudauskienės, šauksmas — Br. 
Budriūno, Ne margi sakalėliai— 
J. Tallat-Kelpšos ir viena Alek
sandro Stankevičiaus daina, spe
cialiai rašyta Antanui Kėblini.

Elena Vasyliūnienė

Eduardas Cinzas — MONA, 
Romanas. Chicago, 1981. Išleido 
Algimanto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė. Aplankas Petro 
Mikalajūno. Tiražas 1000. Kie
tais viršeliais. 208 psl. Kaina 8 
dol. Gaunama ir Darbininko 
administracijoj.

Dar palyginti neseniai iškilęs 
šio romano autorius jau yra mum 
pažįstamas iš premijuotų savo 
knygų — “Brolio Mykolo gat
vė” ir “Raudonojo arklio va
sara”. Romanas “Mona” pratę
sia “Raudonojo arklio vasarą”, 
bet jis gali būti ir 'nepriklau
somu skaitiniu, su anuo roma
nu nesusietu.

Autorius gyvena Belgijoj. Ma
tyti, su tuo kraštu gerai susi
pažinęs. Tad ir tematiką savo 
kūrybai ima iš to krašto.

“Mona” parašyta pirmuoju as
meniu. Romano pagrindinė vei
kėja yra jauna mergina, kalbanti 
savo vardu.

Merginos lūpomis lėtai ir nuo
saikiai šiame romane kalbąs ta
lentingas autorius yra įžvalgus, 
bet ir nuobodokas.

ŽVAIGŽDYNŲ SONATOS 
Lietuvių poetų išeivijoje eilėraš
čiai apie M. K. Čiurlionį. Suda
rė ir redagavo Alfonsas Tyruo- 
lis. Išleido Ateitis 1981. Spaudė 
Draugo spaustuvė Chicagoj. I- 
liustruota M. K. Čiurlionio gra
fikos darbais, piešiniais. Kietais 
viršeliais. 104 psl. Kaina 9 dol. 
Gaunama Ateities leidykloj, 
16349 Addison, Southfield, 
MI 48075, pas platintojus, taip 
pat ir Darbininko administraci
joj.

“Poezijos antologija apie kurį 
vieną meninės kūrybos autorių 
— retas atvejis”, £xūtina šio:Jei- 
dinio redaktorius. Bet “Kitaip 
yra su mūsų didžiuoju kūrėju 
Mikalojum Konstantinu Čiur
lioniu (1875-1911), kurio meni
nė kūryba paskatino znemaža 
mūsų poetų tą kūrybą poetiniu 
žodžiu painterpretuoti, ją savitai 
pergyventi, ja grožėtis, net ste
bėtis. Tos kūrybos susikaupė 
tokie pluoštai, kad iš jos jau ga
lima net atskirus leidinius su
daryti”.

Vienas iš tokių leidinių yra ši 
Alfonso Tyruolio redaguota an
tologija. Joj su savo poetiniu 
žodžiu Čiurlionio tema randami 
šie 16 autorių: Faustas Kirša, 
Stasys Santvaras, Jonas Aistis, 
Petronėlė Orintaitė, Jurgis 
Gliaudą, Bernardas Brazdžionis, 
Benediktas Rutkūnas, Kotryna* 
Grigaitytė, Henrikas Radauskas, 
Leonardas Andriekus, Aleksis 
Rannit, Aleksandras Radžius, 
Balys Auginąs, Kazys Bradūnas, - 
Alfonsas Nyka-Niliūnas ir Julija 
Švabaitė.

nelaisvėje gimęs kū
dikis. Kazachstano lagerių lie
tuvių kalinių mintys Vasario 16- 
jai. Spaudai paruošė ir į angių 
kalbą išvertė Kazimieras Pugevi- 
čius. Padėjo Gintė Damušytė ir 
Marian Skabeikis. Išleido Lietu
vių Katalikų Religinė Šalpa. 
Brooklyn, New York. 1982. Iš
leidimą finansavo Sofija Bra
zauskienė, Los Angeles, Calif., 
savo mylimo vyro Antano Bra
zausko atminimui. Spausdino 
Pranciškonų spaustuvė Brookly- 
ne. Didelio formato. Iliustruotais 
viršeliais. 100 psl. Kaina 7

— Metinė foto paroda Chi- 
cagoj, Jaunimo Centro Čiurlio
nio galerijoj, vyks spalio 2 — 
lapkričio 7. Parodą rengia Lietu
vių foto archyvas.

mo veikalo "Vilniaus pilies le
genda” premjera |vyks spalio 30

mokyklos salėj.

Lithuanian Catholic Religious 
Aid, 351 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N.Y. 11207; taip pat Darbi
ninko administracijoj ir pas kny
gų platintojus.

Tai 44 kalinių minčių rinki
nys 1955 m. Vasario 16-ajai at
minti, mum nežinomu keliu pa
siekęs laisvąjį pasaulį. Jį šiltu 
žodžiu plačiau paminėjo Alė 
Rūta savo recenzijoj "Mylėk tė
vynę ne žodžiais, bet darbais” 
(Darbininkas, 1962 vasario 19, 
Nr.7k
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KAILIŲ

tas plokštelės

gMIdėltelkroNųartif

r^-

LMK Federacijos Nešr Yorko 
Klubas aukojo 50 dol. Moterų 
vienyne zo <Kn. Masys Balsys 
100 dol. Marytė Šaltaskienė 100

tų laisvas, o jo bičiulis turėtų 
uŽlMu^ti tcrmio^ pronroco taF» 
nybos, kuriai boro Braškias, o

A. Tūlio, Inteligentų stelas, 
7 daL, įrišta 8L50L

Br. Kviklio, Vilkaviškio vys
kupija, 23 dol.

J. Pnmskio, Lietuviai Sibi
re, 23įpt ;

Kyla klausimas,;ar, tokį nepa
stovų asmenį išrinkus į guberna
toriaus peštų, jis po rinkimų vėl 
neatsistatydšntų, kaip žmonės 
sako “>dėl nuobodumo".

Antras klausimas, kas balsuos 
už gubernatorių Thompsoną ir

New Yorta lietuvių Kultūros Mirusiųjų prisiminimui įam- 
Židinys yra išlaikomas, Bingo žinti aukojo šios organizacijos ir 
darbuotojų sukeliamomis lėšo- asmenys:
mis, aukomis už patalpų sando- A. a. dr, Ibseno Skeivio at-

vyga Gasiliūnienė 10 dol., Vy- 
tautas Vilkutaitis iš Northport, 
L.L,20dol.

Lietuvių Kultūros Fondo va
dovybė, kuriai yra pavesta pri
žiūrėti ir administruoti Kultūros

naMtm. įn, padL PriiAjpnA Ste- 
& >1,70800 - -

2 x >30000 K—trims1-
Stonas tor Jadvyga, 80 m. su
kakties proga, pn. įgaL tež. J. 
Mikabnskas fMįftaū Slavinskas 
Josepb K. ir EHzab^th >50000.

1 x >50000 — Petrauskienė 
Ona, atm. įn. atst. dr. Evert ir 
Laima VanderStoep, įm. Laima 
>1000.00.

1 x >5,56067 — Bartash John,

tenriiniT plokštelės: Kw gfaata- 
rria- — Montrealio jaunimo an-

1? natT,l.r la f * V • 
S8SMM1S oBul^KSk XO "llillilll- Ab8«* 
na 16 doL Dainas, ąMBflm tor 
gėlės —- įvairių Imtnpoaitorių ir, 
artistu ■Hikti 12 kūrinių. Kaina

tykiai, 2 doL
J. Vizbaro, Alšėaų kunigaikš

tytė, 8 doL
C. Balkio, Teisėjo atsimini

mai, 10 dol.
A. Kairio, Po Damoklo kar

du, I tom. 5 dol., H tom. S dol.
A. Barono, Mirti visada suspė

si, 8 dol., įrišta 10 doL

MD-, Anstadija >35600. .
i x 010000 — Baka Kazys, 

atm. įn. atst. Railienė Danutė, 
pad. SĮrirajnla Vladai Canada 
>69400, Burievičms Leonas ir 
Elena >10000, Indriūnas Pla
nas, atm. įn.: Mažiulis Ante
nas >10000, Ksdybatas Ričardo 
ir Marija Christina >100.00, JAV 
LB Čepe Godo apylinkė, įm. 
įgal. inž. J. Mikalauskas >30000,

sąrašas, 20-dol. . ,
A. Šapokos, Lietuvos istorija, 

18doL
P. Gaidos, Arkivyskupas T. 

Matulionis, įrišta 15 dol.
P. Kaladės, Maistas ir ligos, 

20dol.
A- Rukšos, ]L>vos dėl Lietu

vos nepriklausomybės, 18 doL
A. Budreckio, s Algirdas, 15 

dol.-.
Raulinaičio, Ketai finoutai? 

frdel <. ....... ■;

20 dol J D. ir G. GouM 15doL krfbos rašyba, 3 dol 
A. a. Jono Pakaltas atmini

mui: iš St Petersburg, Fta, Al
dona Krulildenė 20 dol.

ir NbY. Lietuvių Adetų fiubte. < -r-
Negalima tačiau užmiršti di- Tomo Naruševičiaus at-

deni, ir mažesnė, tenderi*. J*0"*?4*?
kurie nario nKkeaSan arta ,r S,asys
įvairiomis adcouris taupant ’Te- 
mia ir išlaiko Kultūros Židinį. 
Čia skelbiame per padarinius 
trejetą mėnesių susidariusį jų

Šalčiai Vokiedjoj. Kaina 10 dol. 
Užnagaa Lietaui — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kūina 8 doL

rersrantimm pnoeaama 1

kratų vadovybė jį ruošė j JAV 
prezidento postą. Miręs Chica- 
gos burmistras Richard Duley 
smarkiai jį rėmė, bet vėliau, pa
matęs, kad Stevensonas yra gud
resnis, gabesnisIr drąsesnis ūž jį 
patį ir gedįs paveržti išjo politinę

čiūnai iš Putnam, Coan. 25 
dol. ŽuvauCOjų.ir Medžiotojų 
Aro Klubas 10 dol. Lietaus Vy- 
čių 110 taopaMaspe&,NY., 50 
dol Tėvas Pranertas Giedgau- 
das, OFM, už adtes sputadn 
namo darbus vėl Žadiniui panu- 
tajodO&L ■ 7^

VAGYSTĖS IR APIPLĖŠIMAI YRA 
KASDENMĖS PROBLEMOS!

MŪSV APYLINKĖS, DEJA, EINA 
BLOGYN, IR YRA ATĖJĖS LAIKAS 
LIETUVIAMS APSIGINTI!

LIETUVIŲ VEDAMA



ii Baltuos respublikų.

Rugsėjo 8 yra mūsų Tautos

Brolis Jurgis Petkevičius, OFM.

kuris
priėmė į pran-

ATSISVEIKINTA SU 
BR. J. PETKEVIČIUM, OFM

Brooklyno lietuvių pranciš
konų vienuolyne rugsėjo 14 mirė 
Brolis Jurgis Petkevičius, OFM. 
Jis mirė širdies smūgio ištiktas, 
buvo pašarvotas M. Shalins šer
meninėje, kur rugsėjo 16 vakare 
atsisveikinimo žodį tarė vie
nuolyno'viršininkas Tėv. Leo
nardas Andriekus, maldom va
dovavo Tėv. Justinas Vaškys 
ir provincijolas Tėv. Paulius 
Baltakis. Palaidotas iš Šv. Juoza
po parapijos bažnyčios Scranto
ne šalia savo tėvelių rugsėjo 18.

Brolis Jurgis Petkevičius 
buvo pirmas Amerikoje gimęs 
lietuvis, įstojęs į tuomet besiku
riančią Lietuvos pranciškonų Šv. 
Kazimiero provinciją JAV. Jis gi
mė 1927 rugpjūčio 28 religingo
je ir gausioje Petkevičių šeimo
je, Scranton, Pa. Mokėsi Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos mokyk
loje. 1944 įstojo kandidatu į bro
lius, vos įsikūrusiame Greene, 
Me., vienuolyne, kai čia dar 
buvo tik dtrHetūviai pranciško
nai. Išbuvęs kandidatavimo lai
ką ir atlikęs noviciatą Paterson, 
N.J., Šv. Vardo provincijos vie
nuolyne, 1948 sausio 27 padarė 
laikinus įžadus. Brolis Jurgis Pet
kevičius savo pavyzdžiu paskati
no ir kitus Amerikoje gimusius 
lietuvius jaunuolius stoti į Lie
tuvos pranciškonų provinciją. 
Pagaliau 1951 vasario 4, galuti
nai apsisprendęs būti visą gyve-

nimą šv. Pranciškaus sekėju, 
Kennebunkport, Me., vienuoly
ne padarė amžinuosius iškilmin
gus įžadus.

Vienuolyne jis dirbo įvairius 
darbus. Pradžioje Greene, Me., 
palaikė namų švarą, prižiūrėjo 
gyvulius, kurių anuomet, vie
nuolynas turėjo. Paskui, plečian
tis pranciškonų spaudos darbui, 
nuo 1951 pavasario iki 1972 ru
dens dirbo spaustuvininku 
Brooklyne, pradžioje spausdin
damas Darbininką, vėliau per 
eilę metų dirbdamas linotipistu. 
Pablogėjus sveikatai buvo per
keltas į Kennebunkport, Me., 
vienuolyną, kur buvo gėlininku 
ir rūpinosi namų apyvoka. Per 
paskutinius 6 metus gyveno 
Brooklyno vienuolyne ir dirbo 
Darbininko administracijoje.

Darbininko redakcija ir admi
nistracija bei tisas Pranciškonų 
Spaudos Centro personalas už 
daugelio metų darbą spaustu
vėje ir 'administracijoje reiškia 
jam dėkingumą ir pažada jį pri
siminti savo maldose.

T.VG.

Brolio Jurgio laidotuvių apei
gos buvo atliktos dviejose vieto
se — Brooklyne ir Scrantone.

Brooklyne velionis buvo pa
dėtas Shalins šermeninėje. Su 
juo atsisveikinta rugsėjo 16 d. 8

Mielam mūsų kolegai
INŽ. ROMUI BUDREIKAI

ir jo šeimai, skaudžiai ištiktiems didelės nelaimės — jų 
mylimam sūnui ROMUI tragiškai žuvus nuo piktadario 
kulkos, reiškiame gilių užuojautą ir kartu liūdime

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos 
Bostono skyrius

LEONUI RAMANČIONIUI
mirus, jo žmonai Eleonorai Ramančionienel Ir sūnui 
Kęstučiui su šeima gilią užuojautą raiškia

Janina Daunorienė

VADOVAI.

I

* r.

pranciškonų vienuolyno vvres-

iškeldamas dvi didžiausias Die-

liūs Baltakis, šermeninėje žmo
nių buvo hbar daug. Nemažai 
pranciškonų atvyko iš Ken- 
nebunkporto, Rochesterio ir Ka
nados vienuolynų. Daly
vavo ir generalinis vizitatorius, 
tuo laiku vadovavęs trimetiniam 
suvažiavimui Kennebunkporte. 
Gražu buvo matyti ir jaunuo
sius pranciškonus — novicus bei 
seminaristus iš Crdmwellio ko
legijos prie Hartfordo.

Rugsėjo 17 d. ankstų rytą Br. 
Jurgio Petkevičiaus karstas buvo 
išvežtas į jo gimtąjį miestą 
Scrantoną (Pennsylvanijoje). Tą 
rytą Brooklyno pranciškonų kop
lyčioje už Br. Jurgio sielą vadi
namas koncelebruotas mišias 
aukojo 14 kunigų. Vakare gi 
Scrantono šermeninėje atkalbė
tas rožančius. Laidotuvių mišios 
bei apeigos atliktos rugsėjo 18 d. 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos 
bažnyčioje, kur Br. Jurgis buvo 
krikštytas. Pagrindines mišias 
laikė velionio brolio sūnus kun. 
Leonardas Petkevičius, kartu 
koncelebruojant Tėvams P. Bal
takiui, L. Andriekui, P. Baniu
liui, G. Baltrušaičiui ir kun. P. 
Sabui. Laidotuvių pamokslą pa
sakė T. G. Baltrušaitis, taip pat 
kilęs iš Scrantono. Žmonių baž
nyčioje galėjo būti apie 300. Br. 
Jurgis turėjo daug giminių. Lai
dotuvėse buvo 2 seserys (viena 
vienuolė kazimierietė-sesuo 
Marija Margarita), 3 broliai su 
šeimomis ir scrantoniškiai, ku
rie velionį pažino. Lietuviai 
pranciškonai buvo 7. Be minėtų 
kunigų, dalyvavo Broliai iš 
Brooklyno vienuolyno — Tomas, 
Pranciškus, Danielis. Po apeigų 
giminės visiems surengė resto
rane pietus.

Br. Jurgis palaidotas savo tėvų 
* bei giminių kapinėse, kaip jis 

pats labai norėjo.

siauriau minėdavo Lietuvių Martin vardu iš Oueens, New ankštom pareigom Worcester 
Bendruomenės padaliniai Tai 
sudarydavo lyg dalį rugsėjo mė
nesio, kuris laikomas LB mėne
siu. Bet mūsų apylinkėj nei Bos
tono apygarda, nei jos žinioj 
veikiančios apylinkės nesiėmė 
tos šventės minėjimų ruošti. To
kiai padėčiai esant rugsėjo 12 ' 
juos ruošė šauliai: Brocktone 
per radijo valandėlę “Laisvės 
Varpą” ruošė Martyno Jankaus 
kuopa, o Bostone — Jono Va
nagaičio kuopa.

' “Laisvės Varpas” tą minėjimą 
perdavė lietuvių ir anglų kalbo
mis. Programos perdavimo išlai
das padengė Martyno Jankaus 
šaulių kuopa, vadovaujama Pet
ro Šaulio, o programą paruošė 
vedėjas Petras Viščinis. Labai 
gražiai kalbėjo Naujosios Angli
jos šaulių rinktinės pirminin
kas inž. Juozas Stašaitis. Buvo 
perduota Balio Sruogos - Balio 
Dvariono sukurta baladė apie 
kunigaikštį Žvelgaitį, ištrauka iš 
Balio Sruogos veikalo “Milžino 
paunksmė” su Švitrigailos prie
saika, Kazio Banaičio sukurtas 
“Žygis į Vilnių”, šaulės Julijos 
Šaulienės atliktas Juozo šįau- 
čiulio eilėraštis “Mano tėvynė”, 
Viktoro Kuprevičiaus sukurta 
ryžtinga ir viltinga daina “Pa
jūriais, pamariais”. Angliškoj 
daly apie Tautos šventę įtiki
nančiai kalbėjo Birutė Duobai- 
tė-Silvia.

Visa programa buvo turininga, 
gili ir įspūdinga.

Bostone Tautos šventės minė
jimas pradėtas mišiomis Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioj. Pamokslą pasakė kun. kleb. 
Albertas Kontautas. Po mišių 
salėj .po bažnyčia-minėjimą pra
dėjo Jono Vanagaičio šaulių kuo
pos pirm. Stasys Augonis. Buvo 
sugiedota Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Prelegentė, buv. Sibiro - 
kalinė Elena Juciūtė labai į- 
domiai ir įžvalgiai kalbėjo apie 
šios šventės reikšmę, apie pa
vergtus lietuvius, jų siekius ir 
darbus Lietuvos laisvei. Savo 
kalbą paįvairindavo Maironio ir 
kitų poetų poezijos žodžiais.

Meninę programą atliko solis
tas Benediktas Povilavičius, 
akomponuojant komp. Jeroni
mui Kačinskui. Jis labai jautriai 
padainavo: Mano gimtinė — Ka- 
čanausko, Už aukštųjų kalnelių 
— Tallat Kelpšos ir Ateisiu ty
lią naktį — Bašinsko.

Kaip į bažnyčią,‘taip ir į salę 
susirinko gražus būrys lietuvių.

Tyliai, be jokios pompos, šau
liai surengė tikrai gražų ir kul
tūringą Tautos šventės minė
jimą. Padėka jiem už tai.

CARE COD, MASS.
DaH. Viktoro Vizgirdos 

paroda
Rugpjūčio 28 Ondiwe Galler- 

ies, Cape Cod, Osterville, Mass. 
(savininkas — R. Lizdenis) buvo 
atidaryta Cape Code gyvenan
čio dailininko V. Vizgirdos pa
roda. Drauge buvo ir nuolati
niai galerijos eksponatai — Afri- 
can Primitive Art. Paroda tęsė
si iki rugsėjo 5. Per tą laiką 
ją aplankė apie 250 žiūrovų. 
Parodos atidarymo dieną jų 
buvo apie 150. Be apylinkės 
lietuvių, būta ir svečių 
iš įvairių vietovių — vasarotojų 
ir bostoniškių. Daugumas jų su
važiavo prieš pietus, ir jie buvo 
priimti vaišinguose dailininko 
namuose. Po atidarymo visi lan
kytojai buvo pakviesti į Vizgir
dų namus. Pačioj galerijoj jie 
taip pat buvo vaišinami.

Reikia pasidžiaugti Cape Cod 
' kolonija, kuri jautė ne tik pa- 
I reigą, bet ir pagarbą iškiliam 

dailininkui. Visi dalyvavo paro
dos atidaryme.

Apie dailininką V. Vizgirdą paskirstymo kompanijos prezi- 
kalbėti daug netenka. Jis iški- 

' lūs ir žinomas, kaip vienas iš tų, 
kurie nepataikauja žiūrovų sko
niui, bet visą savo garbingą am
žių yra ištikimas, tikrąja to žodžio 
prasme, tapybai. Jo tapybinis

! pradas glūdi dažo ir jo judėji
mo slaptybėse, kurios išmąsty
tai suderintos su piešinio neper
krautais elementais. Savo ta
pybiniuose užmanymuose jis 
ambicingai gąjus potėpio orkest- 
racijoj, briliantiškai šviežias ir 
drauge dramatiškas.

Nušautas Raimundas A. 
Budreika

“Robbery, mob connection 
ruled out in slaying of Nahant 
businessman” — tokia antrašte 
dienraštis “Herald American” 
aprašo apie Raimundo A. Bu- 
dreikos nušovimą. Raimundas A. 
Budreika, 39 metų amž., “Sea 
Breeze Lane” popcoro mašinų

dentas, buvo rastas penktadienio 
rytą (rugsėjo 10) Paul Revere 
Inn motelio kambary susmukęs 
kėdėje su trijų Šūvių žaizdomis 
galvoj. Motelio tarnautojas, ėjęs 
valyti kambario, rado jį tokioj 
padėty negyvą.

Revere policijos detektyvas

kad jis biznio reikalais vykstu* 
į Revere ir būsiąs Paul Revere 
motely. Kai namuose vakare jo 
nesulaukę, tada žmona pradėju
si skambinti j motelį ir teinu* 
tis. Jai buvę atsakyta, kad mo-

Patalpos parodai puikios. Jų

1982 metų darbai tai tarytum 
jo žanro sintezė. Visi drobės as
pektai gerai išanalizuoti, ir visur 
padaryti geri sprendimai. Tai 
patys gyviausi darbai parodoj. 
Be to, jie. yra. labiausiai impo- -turėtų nepamiršti ir kiti _dailį 
nupjautieji visoj V.V. kūryboj. 
Tas pasiekta nuolatos tobulėjant 
ir triumfališkai perkopiant tą 

‘kiekvienam dailininkui sunkią
pakopą į aukštį.

ninkai. R. Lizdenių įnašas ( lie
tuvių bendruomenės kultūrinį 
gyvenimą vertingas ir neapleis- 
tinas.

Jonas Rūtenis

daugiausiai

Yorke. Ir kas tai padaręs, jo nu
žudymas buvęs gerokai iš anksto 
suplanuotas.

Palaidotas iš šv. Teresės baž
nyčios šv. Juozapo kapinėse.

šią baisią mirtį labai išgyvena 
jo žmona Ona, jo tėvai inž. Ro
mas Budreika, prof. Janina Bud- 
reikienė, brolis Edvardas, Ame
rikos laivyno karininkas, ir bro
lis Tomas, šį pavasarį baigęs 
prekybinio laivyno akademiją, 
o taip pat visi lietuviai.

Iš amerikiečių spaudos
Bostono vyskupijos laikraštis 

“The Pilot” birželio 25 parašė 
straipsnį “Churches Observe 
Captive Nations Week”. Straips
nis parašytas “With Cardinal’s 
Support”. Aprašoma, kad Pa
vergtų tautų savaitė bus mini
ma Bostone Faneuil salėje lie
pos 17. Šios savaitės proga pas 
kardinolą Medeiros lankėsi pa
vergtų tautų delegacija, vado
vaujant Orest Szczudluk. Kardi
nolas buvo prašomas paramos 
pavergtom tautom. Liepos 17-24 
buvo meldžiamasi visose diece
zijos bažnyčiose pavergtų tautų 
intencija.

Delegacijoj dalyvavo latviai, 
estai, ukrainiečiai, kubiečiai, 
lenkai ir lietuviai. Pasikalbėji
mas su kardinolu užtruko dau
giau valandos. Lietuviam atsto
vavo JAV armijos kapitonas 
Andrius Eivas. Jis atstovavo ir 
Afganistano laisvės sąjū
džiui. Kardinolas klausėsi jo kal
bos, kurioje Eivas nupasakojo 
draugiškumą tarp Muhavvadeen

Science Centre. Ji yra baigusi 
Holy Cross kolegiją, o dabar 
studįjuoja business administra
ciją Radcliffe kolegijoj. Phyllis 
yra Antano ir Irenos Mickūnų 
iš Jamaica Plain duktė.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas tradicinis 
balius įvyks rugsėjo 25, šešta
dienį, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj.

JAV LB 30 metų veiklos su
kaktį spalio 2 Lantaną restorane, 
Randolph, Mass., rengia LB Bos
tono apygarda.

Liaudies darbų pa
roda, rengiama L.T.I. Bostono 
skyriaus, bus spalio 2-3 Liet 
Piliečių draugijos IV-to aukšto 
patalpose.

Radijo valandėlės Laisvės 
Varpo rudens koncertas įvyks 
spalio 10 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj.

Parapijos misijos. Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone misijos prasidės spalio 
17 d. 10:15 v.r. Mišias aukos ir 

pamokslą pasakys vyskupas 
John D’Arcy.

Balfo 72 skyriaus pobūvis — 
vakarienė bus spalio 30, šešta
dienį, 6:30 vai. vak. Sandaros 
salėj, Interval St, Brocktone.

Lietuviškų parapijų metų re* 
liginis koncertas įvyks Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj So.

AUKŠČIAUSI LIETUVOS 
KALNAI

Aukščiausias kalnas Lietuvą e 
yra Krėvos, 80 km į pietų rytus 
nuo Vilniaus. Jis yra 320 metrų 
aukščiau jūros lygio. Toliau eina 
Čiupiškio kalnas — 311 m, ne
toli Krėvos. Ašmenos apylinkėje 
riogso trečias aukštumu kalnas 
Debesija. Viso Vilniaus krašte 
yra 15 kalvų, iškilusių per 250 
metrų virš jūros lygio.

Prie Vištyčio ežero yra Paviš- 
taičio kalnas, kurio aukštis yra 
287 m.

Žemaičių aukščiausi kalnai 
yra: Medvėgalis 234 m, į pietus 
nuo Varnių; Šatrija prie Luokės 
— 227 m , Girgždutė tarp Med
vėgalio ir Šatrijos — 228 m, La
paičių kalnas pakeliui iš Tverų į 
Telšius — 211 m, Aukštagirės 
kalnas Kaltinėnų apylinkėje — 
215 m.

Rambynas prie Nemuno tarp 
Ragainės ir Tilžės yra tik 46 
metrų aukščio. Birutės kalnas 
Palangoje yra tik 20 metrų nuo

nį, 11 vai. ryto. Koncertoprog- 
ramoj — Berklee. kolegijos cho
ras, solistai ir muzikai. Bus at
liekama Jeronimo Kačinsko nau
ja kompozicija šv. Pranciškaus 
800 metų jubiliejaus proga — 
“Saulės giesmė”.

JURA STRIMAITYTE, Itotovė ad
vokate, STRIMAITIS A KEHOE, M.

MOsų sritys yra apdraudos bylos,

LAISVĖS VARPAS sokmadls- 
nials 9:00-10:00 vaL ryto H WCAV-

Viščiniu, 173 Arthvr St, Brockion,

BOSTON, MASS — WLYN 13M
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Apreiškimo parapijos klebonu,

nyčioje spalio 3 <L, sekmadie-

Kun. Pianas Bulovas, Maspe-

KASA planuojiftitu laiku įsi
gyti kompiuterią sistemą, kuri 
greitai apskaBoga dividen
dus, išveda balansus ir atlieka

KASOS Kredito Un|ja spau 
auga ir aptamąjt vis (Hd

Vieauolynas ..(212) 235-5962
212) 827-9645

(SIS) 827-1352
(212) 827-1351

kolekcijos, kurias veda Tėv. L. rugsėjo 20 gavo pranešimą, kad 
Zaremba, SJ. Iš Brooklyno vie
nuolyno į šias rekolekcijas išva
žiavo Tėv. Pranciškus Giedgau- 
das, Tėv. Kornelijus Bučmys, 
Tėv. Antanas Prakapas, Tėv. 
Benvenutas Ramanauskas, ir 
broliai: Pranciškus, Viktoras, 
Tomas.

Kultūros Židinio Fondo narių 
suvažiavimas įvyks š.m. spalio 
9 Kultūros Židinyje. Visos lietu
vių organizacijos, kurios naudo
jasi Židinio patalpomis, turėtų 
rūpintis ir Židinio išlaikymu. Tie 
rūpesčiai bus gvildenami spalio 
9 suvažiavime, o taip pat bus 
apžvelgta pereitų metų veikla ir 
renkami trys nauji LK Fondo ta
rybos nariai. Kiek galima dau
giau visuomenės kviečiama da
lyvauti 'Šiam suvažiavime.

Elenos Miklienės mirties me
tinių proga rugsėjo 26, šį sek
madienį, 10 v.r. pranciškonų 
koplyčioje Brooklyne bus auko
jamos mišios už jos vėlę. Kęstu
tis Miklas su šeima prašo visus 
Eleną prisiminti savo maldose 
ir, kas gali, dalyvauti 
pamaldose.

Tryptinis, New Yorko 
nių šokių ansamblis, po 
ros atostogų repeticijas pradeda 
spalio 1 d., penktadienį, 6:30 
v.v. Kultūros Židiny. Kviečiame 
į ansamblį įsijungti ir naujus šo
kėjus.

New Yorko Alto metinis susi
rinkimas bus rugsėjo 28, antra
dienį, 7:30 v.v. Kultūros Židinio 
posėdžių menėje. Visi Alto na
riai prašomi dalyvauti.

jį popiežius Jonas Paulius H 
per Brooklyno vyskupą Mugave- 
ro pakėlė į prelatus.

Lenkų vadovaujančios organi
zacijos kviečia lietuvius daly
vauti generolo Pulaski parade, 
kuris skiriamas lenkų darbinin
kų unijai Solidarity paremti.

Dr. Bronius Nemickas pradė
jo mokytojauti Maironio lituanis
tinėje mokykloje ir dėsto lietu
vių kalbą dešimtame skyriuje, 
kur taip pat mokosi ir du jo 
anūkai.

Kun. Antanas Račkauskas, Ap
reiškimo parapijos vikaras, išvy
ko trijų savaičių atostogų į Sun- 
ny Hills, Fla., kur jis turi savo 
namus.

Kun. Vytautas Pikturna yra 
sustojęs Apreiškimo parapijos 
klebonijoje, kur jis pavaduoja 
atostogaujantį kun. A. Račkaus-

tose

tauti-
vasa-

Apreiškimo parapijos bažny
čioje ir mokykloje pradėti įvai
rūs remonto darbai. Mokykloje 
tvarkomos grindys, bažnyčioje 
sutvarkomi visi durų užraktai, 
atremontuojamos senos spynos.

Liet Kat. Moterų Sąjungos 
29 kuopa rugsėjo 12, kai buvo 
minima Tautos šventė, paruošė 
visiems užkandžius ir visą pelną 
— 100 dol. paaukojo Liet. Kat. 
Religinei Šalpai.

Kultūros Židiniui New York e 
tebeieškomas prižiūrėtojas 
(pageidaujama 2 asmenys). Ge
ros darbo ir apsigyvenimo sąly
gos pačiam Kultūros Židiny. Dėl 
informacijų skambinti vakarais 
212 846-7636.

kos Brooklyno vienuolyno virši
ninkas Tėv. Leonardas Andrie- 
kus su koncelebrantais. Pamoks
lą sakys ir šv. Pranciškaus pa
maldų apeigas aiškins Tėv. Vik
toras Gidžiūnas. Mišias ir šv. 
Pranciškaus pamaldų giesmes 
giedos Apreiškimo parapijos 
choras, vadovaujamas muziko 
Viktoro Ralio.

Liet Darbininkų Draugijos 7 
kuopa lapkričio 13 Fi Fi resto
rane Woodhavene rengia savo 
veiklos 50 metų sukakties minė
jimą. Sukakties proga rengiamas 
ir sukaktuvinis leidinys. Knopai 
pirmininkauja Bronė Spūdienė.

New Yorko Liet Filatelistų 
Draugija išleido savo biuletenio 
rugsėjo mėnesio numerį. Kaip 
paprastai, surinkta daug žinių iš 
filatelistų veiklos, plačiau rašo
ma apie draugijos istoriją, apie 
pašto atvirukų rinkėjus, įdėta 
tų atvirukų pavizdžių. Rašoma 
apie Lietuvos geležinkelius, ka
da tos traukinio linijos buvo 
pastatytos, sutraukiamas A. Ber
noto straipsnis apie litografiją ir 
pašto ženklus, supažindinama 
su atskiromis Lietuvos pašto 
ženklų laidomis. Biuletenį reda
guoja W. E. Norton, viršelį šilko 
tinklelio technika atspaudė K. 
Matuzas.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
artimiausias susirinkimas vyks 
spalio 6, trečiadienį, 8 vai. vak. 
V. Atsimainymo lietuvių parapi
jos salėj, Maspethe.

Apreiškimo parapijos bažny
čioj rugsėjo 12 Lietuvių Religi
nei Šalpai surinkta 1344 dol.

Naujų Metų sutikimo baliui 
Kultūros Židinio salė šiemet 
dar neužimta. Organizacijos, pa
geidaujančios ruošti tradicinį 
išvakarių balių, prašomos kreip
tis į. Židinio raštinę, tel. 235- 
8386 arba vakarais skambinti 
846-7636.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
rengiamos mišios už persekioja
mą Lietuvos Bažnyčią vyks rug
sėjo 27, pirmadienį, 7:30 vai. 
vak. V. Atsimainymo parapijos 
bažnyčioj. Maspethe. 1 ...

Amt Jiltian — Jūratė Nausė- Hų suma šiuo metus jam artinasi 
dailė buvo parinkta kandidate 
premijai už geriausią televizijos 
filmą, rodytą televizijoj per pas
kutinius metus. Premija paskirta 
neseniai mirusiai artistei Ingrid 
Bergman. Kitos kandidatės artis
tės: Glenda Jackson, Jean Staple- 
ton, Cicely Tyson. Džiugu, kad 
vis labiau kylanti lietuvaitė ar
tistė pateko į geriausių artisčių 
varžybas. Premijų įteikimas 
buvo transliuojamas per televizi
ją rugsėjo 19.

Julija Čepukienė, gyvenanti 
Sunny Hills, Fla., buvo atvyku
si dviem savaitėm ir lankė gimi
nes bei draugus. Buvo apsisto
jusi pas Antaną ir Viktoriją Dė
dinus. Tų draugų čia taip gau
su, kad jie net turėjo “užsirašyti 
į eilę”, kad galėtų viešnią pasi
kviesti. Ji dalyvavo ir p. Babu- 
šių 50 metų Iškilmėse Long 
Beach. Išvykdama namo, Julija 
Čepukienė dėkoja visiems už 
priėmimus ir atsiprašo tų, kurių 
nebespėjo aplankyti.

Vytautas Eidukevičius, sava
noris kūrėjas, mirė rugsėjo 18. 
Palaidotas rugsėjo 21 iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse.

Kun. Stasys Kulbis, SJ, iš 
Montrealio buvo atvykęs į New 
Yorką ir keletą dienų svečiavo
si Apreiškimo parapijos kleboni
joje.

A. a. brolio Jurgio Petkevi
čiaus, OFM, prisiminimui Mr. ir 
Mrs. Alfonsas Volodkevičius 
Darbininkui paaukojo 25 dol. 
Darbininko administracija nuo
širdžiai dėkoja už tokį gražų 
brolio Jurgio prisiminimą ir pa
gerbimą.

Ieškoma moteris, kuri galėtų 
kartu gyvendama padėti senes
nio amžiaus moteriai. Geras at
lyginimas, gyv. vieta Brooklyne. 
Tel. vakarais 252—9278.
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KASOS PRANEŠIMAS TAUPYTOJAM

tom gauti. Ypač patrauklios pa
skolos pirkti mašinom, o taip pat 
ir namų pirkimui. Šiuo metu 
KASA išduoda namų paskolas, 
arba “mortgičius’*, už 14.9% 30 
metų terminui. Apie namų pa
skolas ir kitus finansinius reika
lus kreipkitės tiesiog į KASA, 
86-01 114th Street, Richmond 
Hill, N.Y. Telefonas: 212 441- 
6799.

Keičiantis kraito finansinės 
padėties krypčiai,paskatiniu lai
ku žymiai sumažėjo bankinių 
certifikatų procentai., bet KASA 
vistiek duoda aukštesnius divi
dendus negu kiti bankai. Už 
paprastas taupymo sąskaitas Stambinti — 212 827-1380. 
KASA tebemokant, už IRA 
pensijos indėlius 13% ir duoda 
kiek galima aukštesnius procen
tus už visų rūšiiį bei terminų 
certifikatus.

Visuose bankuose galima sko
lintis pinigus, bet tik KASOJE 
yra lengviausios sąlygos pasko-

įvairius spaudos darbus at
lieka lietuvių pranciškonų 
spaustuvė Brooklyno. Atlieka 
švariai, gražiai Ir aąžlntoigal.

RAMOVĖNAI DĖKOJA

L. K. V. Sąjungos Ramovė 
New Yorko skyriaus valdyba po 
sėkmingo knygos “Kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės” III 
tomo pristatymo dėkoja visiems 
dalyviams už atsilankymą, ypač 
dikojame P. Jurkui trž skoningą 
salės papuošimą! Balsiui už 
lietuvišką muziką,E. Kezienei 
ir jos štabui už gausias vaišes, 
Tėv. K. Bučiniui, OFM, už 
maldą, šauliui M. Povilaičiui už 
baro aptarnavimą Irenai Veblai- 
tienei už taip jausmingai per
duotus Maironio poezijos kūri
nius ir visoms sesėms birutie- 
tėms, prisidėjusioms prie paren
gimo ir atnešusioms gėles. Taip 
pat dėkojame ramovėnvi Broniui 
Balčiūnui, kuris supažindino da
lyvius su knygos trečiu tomu 
“Kovos dėl Lietuvos nepriklau
somybės” turiniu ir Šių dienų 
lenkų užmačiom okupuotoje 
lūetuvoįę bęi savanoriui —• jtflrė- 
jui kapitonui Petrui Jungėjai už jo 
atsiminimus iš kovą su lenkais.

Parduodami lietuviški tauri
niai drabužiai vidutinio ūgio 
berniukui ir merginai. Dydis 
apie 14-16. Darbininko adm., 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

Suaugusi mergina ieško mažo 
buto arba kambario Woodhave- 
no ar Richmond Hill apylinkėj. 
Turį tokias patalpas, prašomi 
skambinti vakarais tel. 516 
764-3776.

Išnuomojamas kambarys su 
baldais Woodhavene, Queens, 
New Yorke, moteriai ar vyrui. 
Skambinti 212 847-*7306.

MONY — Dr. M. Siemoneit 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., NJ. ir Conn.). Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite 
pasirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., 
201 654-3756.

QUEENS 
CENTER INC.
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y.

savaitgaliais

COLLISION 
Espert auto

HI1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

Tautinių šokių ansamblis iš Clevelando PLATINTOJAI:

GRANDINĖLĖ

ALDONA STEMPUŽIENĖ - ŠVEDIENĖ

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA

LAISVES ŽIBURIO RADIJAS

VVASHINGTON, BALTIMORE: 
V. Gurscklsnė — (301) 839-3376

R. Kazys 789-3300,229-0134 . 
G. Kudirkienė 235-0724

PENNSYLVANIA:
PhHadolphia — G. Mironas (215) 457-2293
Shonandoah slėnis — kun. AJautkus (717) 874-0842

CONNECTICUT:
Hartford, New Britam — L. Kiptckas (203) 247-0478
Brldgeport— T. Trainls (203)172-8818
Waterbury — V. Vaitkus (spauda) (203) 758-5173

NEW JERSEY:
Polnt Pleasant, Keamy — B,P, Macijauskai (201) 998-6797 
Patorson — K. Praleika (201)2585224
Newark, Elizabeth, Linden-D. Dkttbalienė (201) 925-4761

sau adresuotų su pašto ženklu vokų Ir atitinkamai sumai čukį Llthuanlan Radlo 
Club, 217-25 54 Ava. Baysldo, N.Y. 11304.

Programa bus Rlchmond Hill Hlgh School salėjo, 89-30 114 St. Rlchmond Hill 
N.Y. (Įėjimas Iš 113 gatvės). Belės talpa —1,200 vietų

NEW YORK:
J. Adomėnas 497-5212 
N.P. Battrullonis AX 7-0991
A. Diržys 296-7395

Po programos 5 vai. Kupros Židinyje, 361 Hlghland Blvd. BrooMyn, N.Y., bus Grandinėlės 
pagerbimas - pobūvis. Visuomenė kviečiama. Karšti pietas Ir kilnos gėrimai. Šeimininkė 
— Eugonja Kezlonė. Pina kaina — 8124)0. BNIatus privaloma įsigyti Iš anksto, nevėliau 
lapkričio 1 d. Laisvės Žiburio raštinėje arba pas platintojus.

MASSACHUSSETTS: 
Boston, Brockton — G. įvaiki (617) 288-9326 
Dorchostor — V. JurgMa (617)288-1108 
Worcester-L- E. Molius (817)152-3885

atvyksta į New Yorkų sekmadienį, lapkričio 7 d. ir pasirodys su lietuviškų 
tautinių šokių istorinės raidos programa “NUO SUDAUŽTINIO IKI 
KUPOLINIO”. Šokiai bus palydimi Grandinėlės orkestro ir pailiustruoti 
skaidrėmis. Programoje dalyvauja ir iškilioji solistė mezzo-sopranas

Programa yra aukšto meninio lygio, puikiai pristato lietuviškų tautinį šokį 
ir todėl rekomenduotina ir kitataučiams. Garbės svečių-kitataučių pa
kvietimus tvarko DAIVA KEZIENĖ ir RIMA MIRONIENĖ.

Grandinėlės vadovas — LIUDAS SAGYS 
Administratorė — ALEKSANDRA SAGIENĖ 
Muzikos vadovė — RITA KLIORIENĖ

Pradžia 2 vai. 30 mm. punktualiai.
Kaina — 89.00 suaugusiems * 
85.00 vaikams Iki 12 metų
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