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JEI NEŠAUKSIME, AKMENYS ŠAUKS
Protesto balsas kun. K. Garucko laidotuvėse

Kinijos vyriausybės paskelbti 
duomenys rodo, kad ten viešpa
tauja ūkinė krizė. Maisto gamy
ba negali pasivyti gyventojų 
prieauglio. Fabrikų darbininkam 
skiriamos maisto normos neati
tinka iš jų reikalaujamo sun
kaus darbo. Kinijoš gyventojų 
pragyvenimo lygis yra toks pat, 
koks buvo 1949, kada komunis
tų partija ten įsigalėjo. Be
darbių skaičius siekia 20 
mil. Prievarta iš miestų į žemės 
ūkius perkeldinti jaunuoliai ne
legaliai grįžta atgal į miestus. 
Žemės ūkis yra tiek atsilikęs, 
kad arklam traukti yra naudo
jama žmonių jėga. Per dideli in
vestavimai į sunkiąją pramonę, 
kad ir nereikšmingi atlyginimų 
pakėlimai ir rehabilituotiem as
menim atlyginimų už praeitą 
laiką išmokėjimai sudarė 6.5 bil. 
dol. deficitą, kuriam išlyginti 
kai kurių ministerijų išlaidos tu
rės būti sumažintos net 33 proc.

Prez. Carter savo išvykos į 
Vieną metu pasirašė su Sov. S- 
gos prezidentu Brežnevu strate
ginių ginklų apribojimo sutartį 
— SALT II, pagal kurią abiejų 
valstybių turimos strateginių ra
ketų išmetimo priemonės iki 
1981 pabaigos apribojamos po 
2400, o 1985 pabaigoj — iki 
2250. Ar JAV senatas sutiks šią 
sutartį be papildymų patvirtinti, 
šiuo metu sunku pasakyti, nes 
pagal senatorių Henry Jackson 
joje yra padaryta sovietam daug 
nereikalingų nuolaidų.

Pasirašydama SALT II sutartį, 
Sov. S-ga nesutiko įskaityti savo 
naujausio Backfire bombonešio 
į strateginių ginklų skaičių ir ap
riboti jų gamybą, todėl prez. 
Carter prie sutarties pridėjo at
skirą laišką, pagal kurį šių bom
bonešių daugiau kaip 30 per me
tus pagaminimas bus laikomas 
sutarties pažeidimu.

Įvairiuose Nikaragvos mies
tuose vyksta smarkūs susidūri
mai tarp vyriausybės kariuo
menės ir sandinista partizanų. 
Partizanų vadovybė paskelbė 
pavardes penkių opozicijos va
dų, kurie, partizanam įsitvirtinus 
kuriam nors Nikaragvos mieste, 
sudarys provizorinę vyriausybę. 
Venecuela, Kolumbija, Peru, Bo
livija ir Ekvadoras yra pasiren
gę naują vyriausybę pripa
žinti, o JAV paragino Amerikos 
valstybių organizaciją imtis žy
gių kovom sustabdyti ir sudary
ti daugumos remiamą naują Ni
karagvos vyriausybę.

Ghanoj nesenai įvykusio per
versmo pastatyta vyriausybė 
pradėjo atsiskaityti su savo prie
šais: už korupciją buvo sušaudy
ti buvęs valstybės prezidentas 
Ignatius K. Acheampong ir pa
sienio dalinių vadas gen. E.K. 
Utuka, o nuverstasis prez. gen. 
Frede riek W.K. Atuffo laukia 
teismo.

Sirijos prez. Hafez al-Assad ir 
Irako prez. Ahmed Hassan al- 
Bakr sudarė jų pačių vadovau
jamą bendrą politinį organą, ku
ris tvarkys abiejų valstybių už
sienio, gynybos ir ūki
nius reikalus.

Nuo Izraelio įsikūrimo įvai
rios valstybės jam suteikė 31 
bil. dol. pašalpų, tuo tarpu pagal 
JAV Marshall planą visos vaka
rų Europos valstybės yra gavu
sios tik 12 bil. dol.

Šio mėn. pabaigoj prez. Car
ter išvyksta į Japoniją dalyvauti 
JAV, Japonijos, V. Vokietijos, 
Prancūzijos, Britanijos, Italijos 
ir Kanados ūkinėj konferencijoj.

Italijos policija surado doku
mentų, įrodančių, kad Raudono
sios brigados teroristai planavo 
nužudyti popiežiaus palydovą ir 
Vatikano banko valdytoją vys
kupą Povilą Marcinkų.
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Okupuotoje Lietuvoje balan
džio 5 mirė kun. Karolis Garuc- 
kas, Helsinkio grupės narys, ko
votojas dėl žmogaus teisių. Jo 
laidotuvėse pasakyti trys atsi
sveikinimo pamokslai, kurie yra 
kovojančios Bažnyčios protesto 
balsas, labai drąsus, reikalaujan
tis, paliečiantis visą dabarties 
gyvenimą.

Jaunųjų kunigų vardu
Jaunųjų kunigų vardu atsi

sveikino kun. Algis. Pavardė 
šiuo tarpu nežinoma. Gal tai yra 
Algis Baniulis, gimęs 1945, į 
kunigus įšventintas 1974.

Jo kalbos pagrindinės min
tys:

Kun. Karolio Garucko dvasia 
pripildė visas apylinkės parapi
jas ir gaivino visą tautą. Ci
vilinė valdžia norėjo jį nuslo
pinti, uždarė mažose parapijose, 
bet jis dar labiau garsėjo. Jis 
žinomas visame pasaulyje. Dar 
prieš Kalėdas, paskutines jo gy
venime, jis gavo 32 sveikinimus 
iš Vakarų Vokietijos. Apie jį 
kalbėjo radijas. Ta jo dvasia ir 
dabar tiek daug sukvietė į lai
dotuves.

Jis buvo ne eilinis kunigas. 
Jis buvo aukos vyras, švyturys 
visiems, buvo apaštalas, tęsė 
Bažnyčioje Kristaus išganymo 
darbą, Evangeliją skelbė didele 
meile ir gerais darbais.

Mirdamas mums palieka 
kuklų butą, kuklius rakandus, 
bet savo dvasia jis išsiveržė to
li, toli, į visą Lietuvą. Visi ste
bimės, iš kur toji jo didybė.

Civilinės valdžios nemėgia
mas. Jis sakydavo: aš turiu Evan
geliją, kunigystę, gali mano ran
kas surakinti, bet mano sielos 
nesurakins.

Daug kentėjo dėl Bažnyčios. 
Bažnyčiai reikia laisvės, spau
dos, kad ji galėtų veikti. Bažny
čiai priklauso ne seneliai, bet 
kiekviena širdis, pradedant nuo 
mažyčio kūdikio.

Evangelijos reikia jaunimui. 
Ir jis nerimo, kai ateistai taip 
siautėja. Jam skaudėjo širdį dėl 
esamos padėties. Kartu sunkiai 
išgyveno nesklandumus ir kuni
gų tarpe. Kaip galima išduoti 
aukščiausius ir brangiausius 
principus, juk Kristus aukojo gy
vybę ant kryžiaus. Tad reikia vi
siems prasmingai gyventi.

Civilinė valdžia ir mirusio bi
jojo. Jam mirus, viename kolūky
je buvo sušauktas susirinkimas. 
Darbininkams įsakė, kad niekas 
nedalyvautų jo laidotuvėse. Kai 
buvo pašarvotas seklyčioje, atei
na viena moterėlė aplankyti. Ją 
užsipuola bedieviai:

— Ko eini prie kunigo?
Ji atsakė:
— Einu prie žmogaus, kuris 

buvo doras ir geras.

Tėvas Karolis priklauso prie 
didžiųjų žmonių. Valančiui Mu
ravjovas žadėjo kartuves, bet jis 
nepabūgo. Gandi buvo kanki

namas ir nužudytas, bet jo dar
bas nežuvo. Ir Valančius ir 
Gandi švietė savo tautom, ir jų 
troškimai išsipildė.

Tėvas Karolis norėjo, kad Baž
nyčia galėtų skleisti savo darbą 
nuo kūdikio iki senelio. Ir tai 
vieną kartą išsipildys. Ateis lai
kas, kai tautos įsitikins, kad be 
Dievo negalima gyventi.

Kun. Garuckas prašė kunigą 
Algį tęsti jo darbą, kas buvo 
šventa ir brangu Bažnyčiai, tau
tai ir kiekvienam žmogui. Kun. 
Garuckas jam parodė, koks turi 
būti kunigas.

“Tegu jo gyvenimas mus 
visus padrąsina. Aš nugalėjau 
pasaulį”, — baigė jaunasis ku
nigas savo atsisveikinimo žodį.

Antras atsisveikinimo žodis

Antrąjį atsisveikinimo žodį 
pasakė kun. Bronius Laurinavi
čius, gimęs 1913, į kunigus į- 
šventintas 1944.

Pradžioje jis prisiminė, kad 
Bažnyčia rengiasi Didžiajai Sa
vaitei, Kristaus kančios prisimi
nimui ir prisikėlimui. Štai ir jie 
stovi prie kunigo karsto. Nete
ko kunigo, kai nėra kam jo pa
keisti. Tai didis nuostolis vi
siems.

Velionis gyveno didžia dvasia. 
Tai dvasios milžinas. Jo vardas 
žinomas visame pasaulyje. Jis 
savo auka patraukė žmones. To
kie dvasios milžinai buvo kun. 
Alfonsas Lipniūnas, žuvęs vokie
čių kacete, vyskupas Reinys. Jie 
ir dabar savo pavyzdžiu visiems 
šviečia. Savo drąsa. Didžioji 
dvasia nepalaidojama. Būkime 
tad ištikimi Dievui. Šiandien 

reikalaujama iš kiekvieno di
džio gyvenimo, kad papuoš- (nukelta į 2 psl.)

Pabaltiečių Moterų Taryboje birželio 10 kalbėjo dr. Martin Abend, žinomas televizijos ko
mentatorius, ragindamas visus labiau judėti, veikti. Iš k. I-oje eilėje: V. Šileikienė, 
M. Žukauskienė, A. Noakaitė-Pintsch, dr. Martin Abend, M. Samatienė, I Banaitie
nė, II-ojo eilėje stovi O. Aleknienė, G. Donohue G. Treimanienė, S. Skobeikienė, 
V. Čečetienė, I. Okunienė, E. Legeckienė, už jos dr. A. Goeldnerienė, J. Laucevičienė, ne
pažįstama vietos lietuvaitė, Helen Kulber draugė, Helen Kulber. Nuotr. L. Tamošaičio

KOVA PRIEŠ ATP NUOSTATUS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 37

Tikinčiųjų teisėms ginti Kata
likų Komitetas, 1978 gruodžio 
25 d., Nr. 5.

TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumui

LTSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumui

Lietuvos vyskupams ir vysku
pijų Valdytojams

Religijų reikalų tarybos įga
liotiniui P. Anilioniui

Prieš trisdešimt metų, 1948 
gruodžio 10, SNO Generalinė 
asamblėja priėmė Visuotinę 
žmogaus teisių deklaraciją, ku
rią, įsipareigodama šventai vyk
dyti, pasirašė ir Tarybų Sąjunga. 
Tarybinė spauda net tvirtina, 
kad naujoji TSRS Konstitucija 
garantuoja žymiai daugiau teisių 
ir laisvių, negu tai pramatyta 
Visuotinėje žmogaus teisių dek
laracijoje.

Lietuvos katalikai, pokario 
metu pergyvenę įvairias diskri
minacijos formas, tikėjosi, kad 
Visuotinės žmogaus teisių dek
laracijos garbingo jubiliejaus 
proga, tarybinė vyriausybė su
teiks jiems bent šiek tiek dau
giau teisių ir laisvių, tačiau vis
kas įvyko atvirkščiai. 1978 lap
kričio 24 Religijų reikalų tary
bos įgaliotinis P. Anilionis šu

tome savo aplinką. Velionis pa
liko Šviesų taką naktyje, lyg 
mėnesienos atspindį vandenyje.

Trečias atsisveikinimo žodis
Paskutinis kalbėjo kun. Alfon

sas Svarinskas, gimęs 1925, į 
kunigus įšventintas 1950. Kali
nys, Sibiro tremtinys, persekio
tas ir daug kentėjęs.

Jis priminė, kad kun. Karolis 
buvo jėzuitas, o jėzuitai tiek 
daug gero padarė Lietuvai. Prieš 
400 metų jie įkūrė Vilniaus uni
versitetą ir jam vadovavo. Dabar 

iš Romos į Varšuvą pakvietė 
lietuvį prof. Rabikauską, jėzuitą, 
su paskaita apie Vilniaus univer
sitetą, bet Vilnius išsigando jė
zuito ir nepakvietė.

Seniau Vilniuje visi didžiavosi 
gražia šv. Kazimiero bažnyčia, 
kurią pastatė jėzuitai. Šiandien 
ten įrengtas ateizmo muziejus. 
Ten rengia vakarones. Kokia bu- 

kvietė į Vilnių visus Lietuvos 
vyskupus ir vyskupijų valdytojus 
ir įsakmiai pabrėžė, kad nuo da
bar pilnai reikėsią laikytis 1976 
liepos 28 LTSR ATP patvirtintų 
“Religinių susivienijimų nuo
statų”, o jų nesilaikantieji bū
sią griežtai baudžiami.

LTSR ATP, patvirtindamas 
“Religinių susivienijimų nuo
status”, pirmiausia turėjo atsi
žvelgti į tai, kad Katalikų Bažny
čia Lietuvoje turi ne tik 600 
metų istoriją, daugybę neužgin
čijamų nuopelnų Lietuvai, pvz., 
prieš 400 m. jėzuitų įkurtas Vil
niaus universitetas, bet ir tai, 
kad Katalikų Bažnyčiai ir šiuo 

metu priklauso nemažiau 70 
procentų Lietuvos gyventojų ir 
tik nežymi dalis laiko save ateis
tais. Liaudies vyriausybė, tvir
tindama Nuostatus, privalėjo at
sižvelgti į daugumos piliečių 
įsitikinimus ir valią, tačiau pa
sielgė priešingai — saujelės 
ateistų interesai nulėmė diskri
minacinį Religinių susivieniji
mo nuostatų pobūdį.

Šiuo raštu mes norime at
kreipti tarybinės vyriausybės 
dėmesį, kaip Lietuvos kunigai ir 
tikintieji vertina jiems primes
tus nuostatus, kurie prieštarau
ja ne tik Visuotinei žmogaus 
teisių deklaracijai, bet ir LTSR

Popiežius Jonas Paulius II- 
asis, sugrįžęs į Romą, pasiun
tė laišką Lenkijos liaudies res
publikos prezidentui profeso
riui Jablonskiui, dėkodamas 
Lenkijos vyriausybei už paro
dytą palankumą ir visas paslau
gas jam besilankant Lenkijoj. 
Pažymėjęs, jog tėvynėj praleis
tos dienos visada liks gyvos 
jo atminty, Šventasis Tėvas laiš
ke pažymi, jog jis visada melsis 
už lenkų tautos dvasinę, mora
linę, kultūrinę,socialinę ir eko
nominę pažangą.

“Aš turiu vilties”, rašo po
piežius Lenkijos respubli
kos prezidentui, “kad mano 
vizitas patarųaus tiem tikslam, 
kuriuos buvau užsibrėžęs, vyk
damas į tėvynę. Ypatingai ti
kiuosi, kad mano apsilankymas 
bus naudingas Bažnyčios ir vals
tybės santykių Lenkijoj išvysty
mui ir ryšių išplėtimui tarp 
Apaštalų sosto ir Lenkijos vy
riausybės.”

Popiežiaus vizitas Lenkijoj 
susilaukė plataus atgarsio ne tik 
Vakarų spaudoj, bet taip pat ir 
Lenkijos komunistiniuose laik
raščiuose. Visi Lenkijos laikraš
čiai vieningai pastebi, kad Šven
tojo Tėvo apsilankymas Lenkijoj 
didžiai patarnavo bendram tai
kos reikalui, o ypač Bažnyčios 
ir valstybės bendradarbiavimo 
išplėtimui, nors jie nenuslepia 
gilių prieštaravimų tarp Bažny
čios mokslo ir marksistinės ideo
logijos.

Konstitucijai, ir kurių esminis 
tikslas — administracinėmis 
priemonėmis sunaikinti Katali
kų Bažnyčią Lietuvoje.

-o-

Religinių susivienijimų nuo
statai reikalauja, kad religinė 
bendruomenė būtų užregist
ruota (2 str.), be registracijos 
ji negali pradėti veiklos (4 str.). 
Religinė bendruomenė, norė
dama užsiregistruoti, turi su 
prašymu kreiptis į rajono (mies
to) LDT vykdomąjį komitetą, 
kuris priima sprendimą ir su 
savo išvadomis jį siunčia LTSR 
Ministrų Tarybai (5 str.). Pasta
roji svarsto gautą medžiagą (7 
str.) ir siunčia ją Religijų reika
lų tarybai prie TSRS Ministrų 
Tarybos, kuri religinę bendruo- 
menų užregistruoja arba jos pra
šymą atmeta (4 str.).

Nuostatai, reikalaują religinę 
bendruomenų užregistruoti, ne
garantuoja, kad ji tikrai bus už
registruota. Faktiškai religinę 
bendruomenę užregistruoti gali 
trukdyti rajono vykdomasis ko
mitetas, Respublikos Ministrų 
Taryba ir Religinių reikalų tary
ba.

(Bus daugiau)

Lenkų darbininkų partijos 
dienraštis Trybuna Ludu, pa
vyzdžiui, rašo, jog partija trokš
ta sudaryti sąlygas visų lenkų 
tarpusavio susipratimui ir bend
radarbiavimui tėvynės gerovei, 
nepriklausomai nuo krašto pilie
čių religinių įsitikinimų. Laik
raštis reiškia nuomonę, jog po
piežiaus kelionė patarnavo tam 
tikslui. Ypatingu būdu įver
tina popiežiaus pastangas iš
spręsti dabartines pasaulines 
problemas, tuo būdu įtvirtinant 
tarptautinę taiką.

Dienraštis Žycie Warszawy 
mano, jog Šventojo Tėvo apsi
lankymas Lenkijoj yra reikšmin
gas katalikų Bažnyčios istorijos 
įvykis, turintis taip pat ir neabe
jotiną politinę reikšmę. Ypač 
iškelia tas popiežiaus kalbų vie
tas, kuriose Šventasis Tėvas 
kvietė visas tautas gyventi 
tarpusavio meilėj, gerbiant vie
niem kitų teises. Popiežius to
kiu būdu, rašo Žycie Warszawy, 
pakėlė savo balsą prieš visus 
tuos, kurie ginklo jėga siekia 
pagrįsti taiptautinę santvarką, 
kurie siekia savivališkai pakeisti 
valstybines sienas ir pavergti ki
tas tautas.

Vakarų kraštuose spauda su 
dideliu entuziazmu vertina po
piežiaus kelionę Lenkijoj. Pa
žymėtinas yra Vienos arkivysku
po kardinolo Koenigo pareiški
mas. Šventojo Tėvo vizitas Len
kijoj, pažymėjo kardinolas, sukė
lė tartum žemės drebėjimą, ku
ris bus jaučiamas ligi Uralo 
kalnų.

RUSŲ KALBA — 
RUSIFIKACIJOS 
ĮRANKIS

SSSR ministerių taryba 1978 
spalio 13 priėmė potvarkį apie 
“Priemones toliau pagerinti ru
sų kalbos mokymąsi ir mokymą 
sąjunginėse respublikose”. Po
tvarkio tekstas nepaskelbtas, bet 
jo turinį atpasakoja žurnalas Rus- 
kij jazyk v nacjonalnoj škote 
(Rusų kalba tautinėj mokykloj, 
1979 Nr. 1).

Potvarkis aiškiai rodo, jog da
romos ypatingos pastangos už
tikrinti, kad visi nerusai Sovie
tų Sąjungoj išmoktų laisvai kal
bėti ir rašyti rusiškai. Pasak so- 
vietologės Ann Sheeny (Radio 
Liberty Research, RL 120/79, 
1979.IV. 17), naujieji potvarkiai 
ir panašios priemonės įkvepia 
dar daugiau baimės tiem neru- 
sam, kuriem jau dabar daug rū
pesčio kelia valdžios “tikrasis 
tikslas” — “kalbinė nerusų tau
tybių rusifikacija”, ar galimybė, 
kad “dvikalbiškumas” neiš
vengiamai sužlugdys jų pačių 
kalbas. (Panašių nuomonių daž
nai pasirodo Lietuvos savilaidi- 
nėj spaudoj.)

Sheeny nuomone, Maskva yra 
taip tvirtai įsitikinusi, jog bū
tina visus SSSR piliečius išmo
kyti rusų kalbos, kad ji nepaisys 
nerusų jautrumo tuo klausimu. 
Tačiau ji galvoja, kad, ir įvedus 
naująsias priemones, rusų kal
bos lygis nerusų tautose, ypač 
Centrinėj Azijoj ir Užkaukazy, 
dramatiškai nepakils. (Elta)

SOVIETINĖ SISTEMA
— “VIETINIŲ 

REVOLIUCIONIERIŲ”
KŪRINYS

1940 metais nebuvo raudono
sios armijos agresijos — sovieti
nę sistemą į Pabaltįjį įvedė 
“vietiniai revoliucionieriai”, — 
tai tvirtina pernai Maskvoj iš
leista liuksusinė knyga “So- 
cialističeskije revoliuciji 1940 
g. v Litve, Latvii i Estonii. 
Vosstanovlenje sovietskoj vlasti 
(Socialistinės revoliucijos 1940 
m. Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj. 
Sovietinės valdžios atstatymas. 
Nauka, Maskva, 1978, 531 p.).

I.I. Minco vadovaujama re
dakcinė kolegija savo uždavinį 
atliko magiškomis lazdelėmis — 
iš 1940-1941 metų dingo raudo
noji armija, suklastoti rinkimai, 
stalininis teroras, masinės de
portacijos. (Elta)
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Savaitės 
įvykiai

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Atsitikusiųjų valstybių ginklų 
sandėliai auga žymiai greičiau, 
kaip didžiųjų, nes jos išleidžia 
5 kartus daugiau tvirtos valiu
tos ginklam, o ne ūkio mašinom 
pirkti.

Kinijos komunistų partijos 
pirm-kas ir ministeris pirm-kas 
prisipažino liaudies kongresui, 
kad pr. m. jo paskelbti ūkiniai 
planai buvo per ambicingi, nes 
juos sudarant nebuvo atsi
žvelgta į per 10 m. radikalų 
vykdytą sabotažą.

Prez. Carter ir Sov. S-gos prez. 
Brežnevas sutarė įvairiem klau
simam aptarti susitikinėti 
kasmet.

Malaizijos vyriausybė paskel
bė, kad ji išplukdys į jūrą ten 
stovyklose gyvenančius 70,000 
pietryčių Indokinijos pabėgėlių, 
nes niekas nesirūpina jų įkur
dinti. Keliais laivais atplaukian
čių naujų 500 pabėgėlių ji jau 
neįsileido.

Nikaragvos vyriausybės karys 
nušovė ten karo veiksmų sekti 
atvykusį ABC televizijos ko
respondentą Bill Stewart ir jo 
vertėją. Valst. d-tas dėl to griež
tai protestavo, o Nikaragvos 
prez. Somoza pažadėjo reikalą 
ištirti.

Izraelio aukšč. teismas įsakė 
vyriausybei laikinai sustabdyti 
žydų kolonijos prie Nablus 
miesto steigimo darbus.

59 žymūs Amerikos žydų va
dai pasiuntė Izraelio min. pirm- 
kui Menachem Begin protestą 
prieš naujų žydų kolonijų stei
gimą okupuotam vakariniam 
Jordano krante ir prieš arabų 
žemių nusavinimus. Begin tei
gia, kad žydai turi absoliutinę 
teisę apsigyventi bet kurioj žydų 
protėvių žemės vietoj.

Iš Zimbabwe min. pirm-ko 
Abeb T. . Mo?orewąt (vadovau
jamose.partijos pasitraukė 8 par^ 
lamento nariai ir sudarė atskirą 
partiją. Esą Muzoreyya piotęgą-. 
vęs savos genties narius.

Europos bendros rinkos vals
tybės pasiuntė Izraeliui griežtą 
protestą prieš žydų kolonijų 
steigimą okupuotose arabų že
mėse.

Ugandos tautinei patariamajai 
tarybai pareiškus nepasitikė
jimą, jos prezidentas Jusufu K. 
Lule pasitraukė iš pareigų. Jo 
vieton buvo išrinktas advokatas 
Godfrey L. Binaisa.

— Į įsidrąsinusius okupuotos 
Lietuvos romanistus jau at
kreipė akį komunistų partija. 
Bet įsibėgėjimo atviriau pa
žvelgti į komunistinės santvar
kos tikrovę partiniams cenzo
riams nevyksta taip lengvai su
stabdyti. Štai po J. Avyžiaus ir 
L. Jacinevičiaus romanų Perga
lėje (Nr. 3-5) išspausdintas An
tano Drilingos (g. 1935) romanas 
“Laimės kūdikio gyvenimas”. 
Iki šiol A. Drilinga reiškėsi kaip 
poetas, linkęs į pilietinę temati
ką, niekad nesusikirtęs su oficia
liąja komunistų ideologija. Iš
leisti net 7 eilėraščių rinkiniai. 
Šiek tiek reiškėsi ir literatūros

JAV ir Britanijos pastangom 
norima sušaukti JT saugumo ta
rybos posėdį Indokinijos pabė
gėlių reikalam apsvarstyti, bet 
Vietnamas pareiškė, kad jis su
tinka tartis tik pabėgėlių huma
nitariniais reikalais, nors kitų 
valstybių įsitikinimu Vietnamas 
siekia nusikratyti ten gyvenan
čiais kiniečiais, juos ištremda- 
mas ir iš jų išlupdamas didelius 
mokesčius.

SALT II derybose atstovavęs 
JAV jungtinių štabų v-kui gen. 
Edward Rowny pasitraukia iš 
kariuomenės į atsargą.

Arabijos pusiasalio valstybės 
yra labai susirūpinusios dėl gali
mų Sov. S-gos politinių ir kari
nių žygių šioj srity ir dėl JAV pa
sirengimo į juos reaguoti.

Irano vyriausybė paruošė 
konstitucijos projektą, pagal kurį 
kraštą valdys prezidentas ir 
vienų rūmų parlamentas, vado
vaudamasis islamo nuostatais.

Saudi Arabijos princas para
gino JAV pradėti derybas su Pa
lestinos išlaisvinimo organizaci
ja, nes tada ir organizacija su
tiktų priimti JT rezoliuciją apie 
jos teisę turėti savo valstybę 
ir tuo pačiu pripažinti Izraelio 
valstybę.

Serbas teroristas Nikola 
Kavaja pagrobė iš New Yorko į 
Chicagą skrendantį keleivinį 
lėktuvą su 128 keleiviais ir, gra
sindamas išsprogdinti bombą, 
reikalavo, kad jis ir kitas kalėji
me laikomas teroristas būtų nu
skraidinti į Peru. Paleidęs kelei
vius ir dalį įgulos Chicagoj, grį
žo atgal lėktuvu į New Yorką 
ir iš čia į Airiją, kur pasidavė 
policijai. Airija jį kaip nelegalų 
imigrantą grąžino į JAV, kur jo 
laukia teismas.

kritikoje. Savo romane jis gana 
laisvai valdo beletristinę techni
ką. Įdomu, kad išdrįsta atviriau 
atskleisti komunistinės santvar
kos negeroves. Romanas vaiz
duoja architektūros studentą Ju
lių Stonkų, kilusį iš mažaže
mių. Jo tėvą suėmė stribai, ir 
teismas nuteisė visam amžiui iš
tremti į Sibirą už tai, kad jų 
kieme rado partizano, turtingo 
kaimyno sūnaus, lavoną. Vargo 
keliu Julius kopia į mokslą ir 
gana greitai susiduria su sovieti
nės santvarkos nenormaliais 
reiškiniais. Paminėsime tik kelis 
tokio gyvenimo pavyzdžius:

Juliui siūlomas santechniko 
etatas: “ta vieta ne itin šlovin
ga, tačiau nepaprastai naudinga 
bet kokiam tarybiniam piliečiui, 
nes ne tik algą gauni, bet dar ir 
pachaltūrinti gali” . . . “Blatas” 
sovietinėje santvarkoje yra visa
galis. Mokėjimas “kombinuoti” 
yra ekonominio gyvenimo pa
grindas. Čia ir proto daug nerei
kia, reikia tik apsukrumo: “Vel
niam man smegenys? Lai
mingieji smegenų neturi. Juo 
mažiau dirba smegeninė, tuo 
maloniau gyventi. Žiūrėk, kaip 
aukštai iškopia tie, kurie neturi 
šito daikto, bet įsigudrina pasi- 
naudotsvetimu”( . . .) .“Betpir- 
ma reikia apsisukti taip, kad 
suspėtum kam nors iš didžiųjų 
meškerę panėšėt. Kitaip sakant, 
mitrumo reikia.” Tas mitrumas 
viskuo aprūpina: “Armatūros 
trūksta, o privačioms statyboms 
jos vis tiek užtenka”( . . .). “Bal
dai negaunami už normalią kai
ną, kad juos gautum — reikia 
kažkam kažkiek duoti, paskui tas 
kažkas dar kažkam duoda, ir taip 
toliau, keliom pakopom, juk nu
ėjęs į parduotuvę, net ir turėda
mas pinigų, nenusipirksi” . . . 
Tokioje santvarkoje be pašalinių 
pajamų gyvenimas būtų nežmo
niškai skurdus. Dėl to ir archi
tektai savo piniginėse turi iš ša
lies gautų violetinių šimtinukių. 
Pati valstybė skatina vogti ir suk
čiauti. A. Drilingos romane to
kių taiklių tikrovinių pastabų 
yra gana gausu. Tomis atviromis 
pastabomis romanas ir darosi 
įdomus. Paliečiama ir komunis
tinė moralė: sugriovus krikščio
niškąją moralę, žmogus metasi į 
juslinių malonumų tenkinimą ir 
visai sumenksta. Žiūrėsime, 
kaip partinės kritikos bus sutik
tas naujasis Antanas Drilinga.

Lietuvių Fondo tarybos ir valdybos nariai, dalyvavę 1979.VI.10 posėdyje. Iš k. sėdi: 
dr. Gediminas K. Balukas (valdybos pirm.), Daina Kojelytė, Marija Remienė, dr. An
tanas Razma (tarybos pirm.); stovi: Kazys Barzdukas, Apolinaras P. Bagdonas, Viktoras 
Naudžius, Povilas Kilius, Antanas Juodvalkis, Petras Želvys, Stasys Baras, Jonas Vazne- 
lis, dr. Kazys Ambrozaitis, Pranas Mažrimas, dr. Vytautas Tauras ir dr. Ferdinan
das Kaunas. Nuotr. Jono Kuprio

Rašydami testamentus, neužmirškime Lietuvių Fondo, įrašykime į testamentą numatytą 
sumą ir tikslų pavadinimą:

“LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT, TAX EXEMPT, 
ILLINOIS CORPORATION, 2422 W. MAROUETTE ROAD, CHICAGO, 

ILLINOIS 60629”

1. Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1979.VI.1 d........................ $1,570,060.00
2. Per 5 mėnesius paaugo .................................................................. $ 45,318.00
3. Pelno skirstymo komisija paskirstė .............................................. $ 573,251.00

Visi statykime Lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 3 milijonus ir kasmet galima būtų 
paskirstyti

150 TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ
LIETUVIŲ EONDAS

— Gegužės 25 Lietuvos ko
munistų partijos centro komite
tas Vilniuje sušaukė “kūrybinės 
inteligentijos aktyvo pasita
rimą”. Tai buvo tikros komu
nistinės rekolekcijos, kuriose 
pagrindinis pamokslininkas 
buvo pirmasis komunistų parti
jos sekretorius Petras Griškevi
čius. Kelias valandas trukusiame 
referate jis palietė ekonominius 
ir kultūrinius Lietuvos reika
lus. Pasigyręs pramonės ir že
mės ūkio suklestėjimu, viršpla
niniais procentais, tuos laimėji
mus priskyręs komunistinei san
tvarkai, vis dėlto negalėjo paaiš
kinti, kodėl gyventojams trūksta 
daug dalykų, kodėl šlubuoja 
buitinio aprūpinimo tarnyba. 
Sekretorius pabrėžė, kad Lietu
voje stambinami kolchozai, kad 
remiamas žemdirbių privatus 
pagalbinis ūkis, kad intensyviai 
naikinami viensėdžiai, kuriamos 
grupinės gyvenvietės. Iki dabar 
esą panaikinta 70,000 viensė
džių, bet dar esą 154,000 nukel- 
dintinų viensėdžių. Nukeldi- 
nimo darbas būsiąs baigtas iki 
1990 metų. Tačiau kalbėtojas 
pripažino, kad grupinės gyven
vietės turi daug trūkumų: prie 
sodybų nėra sodelių, nepasirū
pinta ūkinių trobesių statyba ir 
finansavimu. Pripažino, kad kol
chozuose “didelius sunkumus 
pergyvena gyvulininkystės dar
buotojai”. Trūksta pašarų, praė
jusią žiemą iššalo labai daug 
kultūrinių pašarų pasėlių, rude
nį nepasėta reikiamo kiekio 
žiemkenčių, krito pieno produk
cija, sumažėjo mėsinių gyvu
lių .. . Labai plačiai kalbėjo apie 
kultūrinius reikalus. Apžvelgė 
literatūrą, muziką, teatrą, dra
mą, kinematografiją, dailę, kri
tiką. Džiaugėsi, kad kūrybinė 
inteligentija aktyviai jungiasi į 
“komunizmo statybą”, į naujojo 
žmogaus auklėjimą. Suminėjo 
daug žinomų rašytojų, kompozi
torių, režisierių vardų. Reikala
vo “kurti naujus reikšmingus 
literatūros ir meno kūrinius, ku
riuose būtų talentingai vaizduo
jami didvyriški tarybinės liau
dies žygiai, drąsiai keliamos so
cialistinės visuomenės vysty-

(nukelta i 5 psl.)

JEI 
NEŠAUKSIME ...
(atkelta iš 1 psl.)

vo graži jėzuitų bažnyčia Kau
ne. Jų gimnazija. Kokius jie dar
bus atliko tautai — švietė ir 
mokslino jaunimą, ugdė krikš
čioniškoje dvasioje. Šian
dien viskas atimta, bažnyčia 
paversta sporto sale. Mūsų be
dieviai visa nori sugriauti, bet 
nesugriaus. Bedieviai Bažnyčią 
nori įveikti ir skaldo ją iš vidaus, 
bet neįveiks, tik pažvelkite į 
Bažnyčios istoriją.

Kun. Karolis grūmėsi su be
dieviais. Jis laimėjo visų meilę, 
viso jaunimo ir parapijos.

Kas ušims jo vietą? Iki šiol 
tylėjome. Mes anksčiau turėjo
me pakelti balsą. Laikas pa
sakyti: šalin rankas nuo semina
rijos. Jeigu mes tylėsime, tai ak
menys šauks.

Bedieviai sako, kad nereika
lingos bažnyčios, nes jų lanky
mas mažėja. Jie meluoja. Jie lai
ko Vilniaus vyskupą ištrėmime, 
kad jis negalėtų eiti pareigų. Jie 
visokiais būdais šmeižia vysku
pą Staugaitį. O tikroji tiesa yra 
ta, kad jis pasirašė nepriklauso
mybės aktą, dėl to jo neken
čia.

Mes turime atsakyti, atremti 
melus. Bedieviai pasiryžo su
kompromituoti ir pogrindžio se
minariją.

Noriu priminti, kad esame 
dviejų didelių jubiliejų išvaka
rėse: 1984 — 500 metų nuo šv. 
Kazimiero mirties, 1987 — 600 
metų nuo Lietuvos krikšto.

Turime tinkamai pasitikti tas 
sukaktis, turime atnaujinti tau
tos veidą. Mums reikia Vilniaus 
katedros, šv. Jono bažnyčios, iš
niekintos šv. Kazimiero bažny
čios.

Mes turime kovoti už savo tei
ses. Turime ryžtis, kad at
gimimas pakeltų visą Lietuvą.

Kun. Karolis didis savo dva
sia, ir mes prisiekiame: mes ne
sustosime, bet eisime iki pilnos 
Katalikų Bažnyčios pergalės.

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

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th S.t., Richmond Hill, L'.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 290-2244.

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227,821-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

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

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

Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybės 
Apartmentai • Kondominiumai • Nuomavimas

Angelė E. Karnienė
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY

T7 I"1 Ą r | 5701 Guif BoulevarcMt. Petertburg Beach, PI. 55706
ĮjD X A X Ju Telefonai (815) &0~2448. Vakare (815) 545-2758

FLORIDA 
REAL n

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

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

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212229-9134.

■
LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

Pristatomi į visas kapines new york, 
NEW JERSEYIR CONNECTICUTVALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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- ■M šO
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A NENORIAIS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150

KVEČAS
JONAS 

1933 +197 6

k TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — >
— GAUSI PARODŲ SALĖ_______

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300



1979 birželio 29, Nr. 26 • DARBININKAS • 3

n A fimill&ll/A C The Lithuanian Weekly Published UAin ININ K/\3 by Franciscan Fathers

341 H i g h I a n d Blvd. Editorial Office (212) 827-1352
Brooklyn, N. Y., 1 1 207 Business Office (212) 827-1351

Publication No. 148360
Second class postage paid at Brooklyn, N.Y., Post Office
Subscription per year — $13.00. Single Copy 25 cents

Eina nuo 1915 m., 1951 m. sujungė AMERIKĄ. LDS organą DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS • Pre
numerata metam $13.00 © Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra • 
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę • Už skelbimų turinį 
ir kalba redakcija neatsako.

Redaguoja REDAKCINE KOMISIJA

VALSTYBĖS DEPARTAMENTE
SVARSTYTI LIETUVAI
SVARBŪS KLAUSIMAI

Amerika ir Lietuva
Artėjame į Liepos 4, į Ameri

kos nepriklausomybės šventę. 
Tad nejučia mintys keliauja į 
praeitį ir klausia, kokie buvo šių 
dviejų kraštų santykiai.

Kai Amerika kūrėsi, dar eg
zistavo senoji Lietuvos valsty
bė. Ji dar gyvavo 19 metų, kol 
ją pasidalijo Rusija ir Prūsija. 
Į Amerikos laisvės karus įsijun
gė daug Europos tautų. Tuo me
tu buvo mada padėti tautom iš- 
kariauti laisvę ir atsikratyti ko
lonializmo. Vyko kariai ir iš Lie
tuvos ir to meto Lenkijos.

Lietuva dar buvo svarbi ir ki
tų atžvilgiu. Tuo metu dar buvo 
buriniai laivai. Jų statybai rei
kėjo geros medžiagos — aukštų, 
tiesių ir lieknų stiebų. O tokios 
pušys augo Lietuvoje, Latvijoje. 
Lietuva gamino geros rūšies ka
napes, iš kurios buvo daromos 
geros kokybės virvės laivam. Tų 
virvių reikėjo labai daug. Taip 
iš Lietuvos buvo gabenamos 
prekės, labai reikalingos Ameri
kos laisvei įtvirtinti. Tai išugdė 
Amerikos karo laivyną.

Kai Lietuva 1795 buvo oku
puota, lietuvių tauta tada daugu
moje buvo suvargusi, nemoky
ta. Didesnės įtakos neturėjo 
Europoje nei Amerikoje. Bet 19 
amžiaus viduryje buvo dvi re
voliucijos — 1831 ir 1863 metų 
sukilimai. Abu sukilimai parodė, 
kad tauta yra gyva, kad nori lais
vės gyventi. Bet abu sukilimai 
buvo pralaimėti. Amerika jau 
tada bičiuliavosi su Rusija, ir di
desnių demaršų nepadarė. Ji tik 
priėmė pabėgėlių dalį.

Amerikos ir Lietuvos santy
kiai ėmė keistis 19 amžiaus 
gale. Iš Lietuvos atvyko vis dau
giau ir daugiau imigrantų. Tie
sa, jie buvo mažai mokyti, bet 
buvo gera ir patvari ir sąžinin
ga darbo jėga, kuri padėjo išug
dyti Amerikos galybę;

Amerika suteikė laisvę emi
grantam, leido jiem puoselėti 
savas tautines tradicijas, kurti sa
vo spaudą, statyti bažnyčias. 
Amerikoje ir ėmė augti visai

nauja Lietuva. Kilo tautinis są
jūdis, kuris reikalavo Lietuvai 
laisvės. Judėjimas stiprėjo. Ypač 
jis gyvai pasireiškė pirmojo pa
saulinio karo metu. Amerikos 
lietuviai rengė kongresus, siun
tė rezoliucijas Amerikos pre
zidentui, rinko aukas, visais gali
mais būdais rūpinosi nepriklau
somos Lietuvos atstatymu.

Buvo organizuojama net ka
riuomenė, bet ji negalėjo vykti 
kaip kovos vienetas. Išvyko tik 
pavieniai asmenys. Toks buvo ir 
Stepas Darius ir keli jo draugai.

Amerikos prezidentas Wilso- 
nas buvo paskelbęs tautų apsi
sprendimo principus. Jais pasi
naudojo lietuviai ir privedė prie 
to, kad Amerika pripažino Lietu
vos valstybę ir de facto ir de jure.

Tuo metu iš Amerikos atėjo 
didelė parama po karo nukentė
jusiam kraštui atsistatyti. Ameri
kos lietuviai sudėjo nemažas su
mas pinigų, gavo maisto ir rū
bų iš valdžios.

Lygiai ir antrojo pasaulinio 
karo metu, Lietuvai netekus 
laisvės, Amerika nepripažino ir 
nepripažįsta jos įjungimo į So
vietų Sąjungą. Tai labai pageri
na mūsų kovos poziciją dėl Lie
tuvos laisvės. Amerika rėmė ir 
remia ir toliau mūsų diploma
tinį tęstinumą, išlaiko Amerikos 

Balsą, kad kraštas būtų tiks
liai informuotas apie padėtį. Ir 
tik Amerikos globa ir pagalba 
Lietuva ir kiti pavergti kraštai 
atgaus laisvę. Kad tai įvyktų, 
lietuviai turi budėti ir dirbti 
Lietuvos ir šio krašto labui. 
Amerika turi būti galinga vals
tybė, nes tik tada pajėgs vado
vauti pasauliui ir sulaikyti sovie
tinio smurto grėsmę. Sovietai 
glemžia tautas ir jas praryja, o 
Amerika leidžia tautom gyventi.

Besidžiaugdami Amerikos di
džiąja švente, džiaugiamės 
visais tais, kurie prisidėjo prie 
jos galybės kūrimo ir linkime, 
kad šis kraštas būtų pats pajė
giausias pasaulyje ir kad visiem 
vadovautų, siekiant laisvės tau
tom.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba, neskaitant gau
sių intervencijų JAV valdžios 
įstaigose, kartą per metus siekia 
su administracijos pareigūnais 
peržvelgti Lietuvos klausimu į- 
vykusius tarptautinės politikos
pasikeitimus, pakartotinai pri
statyti mum rūpimus svarbiuo
sius klausimus ir įvertinti Ame
rikos nusistatymą Lietuvos vals
tybingumo atžvilgiu.

Pereitais metais panašus klau
simų peržiūrėjimas vyko LB 
rūpesčiu gautos audiencijos su 
JAV viceprezidentu W.F. Mon- 
dale metu. Šiais metais teko 
klausimus aptarti su įtakingais 
valstybės departamento parei
gūnais — valstybės sekretoriaus 
padėjėju Europos reikalam R.L. 
Barry, Rytų Europos skyriaus 
direktorium C. Schmidt, Pabal
tijo valstybių skyriaus viršinin
ku T. Longo, teisiniu patarėju 
Europos reikalam J. Crook, pro
tokolo skyriaus atstovu G. Sea- 
ly ir žmogaus teisių pareigūnu 
Europai J. Greenvvald.

JAV LB delegaciją sudarė JAV 
LB krašto valdybos pirm. Alg. 
Gečys, visuomeninių reikalų ta
rybos pirm. Aušra Zerr ir Lie
tuvos vyčių organizacijos atsto
vai adv. Emest Raskauskas ir Jo- 
seph Simanis. Pastarieji dalyva
vo su L. vyčių centro valdybos 
pirm. P. Skabeikio žinia. Konfe
rencijos eigos stebėti buvo at
vykusi Baltųjų Rūmų pareigūnė 
tautybių reikalam Victoria Mon- 
giardo.

Valstybės dept. atstovam buvo 
įteikti du išsamūs memorandu
mai, vienas bendraisiais klausi- pats klausimas jų yra svarstomas, ti privedamas prie balsavimo.

Dainuojanti jaunystė — Maironio lituanistinės mokyklos choras Kultūros Židinio scenoje 
dainuoja per iškilmingą mokslo metų baigimo aktą birželio 10. Chorui vadovauja 
muzikė Nijolė Ulėnienė. Nuotr. G. Peniko

mais, antras — specifiškai Lietu
vos sienų žymėjimo JAV val
džios žemėlapiuose klausimu.

Konferencija truko dvi su 
puse valandos.

Pradžioj LB delegacijos na
riam buvo įteiktas pareiškimas, 
kuriuo valstybės departamentas 
užtikrino, kad Pabaltijo valsty
bių įjungimo į Sov. Sąjungą ne
pripažinimo politika tęsiama 
pilnumoj (“continues fully in 
force”).
Diplomatinės tarnybos tęstinu
mo užtikrinimas

Memorandume akcentuota 
svarba išlaikyti Lietuvos diplo
matinę tarnybą su pilnai akredi
tuotais diplomatais. Tai duoda 
nepaprastą svorį aneksijos ne
pripažinimo politikai. Į Lietuvos 
diplomatinę tarnybą privalo, rei
kalui esant, būti įvesti nauji pa
reigūnai. Lietuvos finansiniam 
rezervam besibaigiant, JAV tu
rėtų teikti finansinę paramą (už
sieninės pagalbos forma) Lietu
vos atstovybių ir jų personalo 
išlaikymui.

Diskusijų metu buvo aišku, 
kad valstybės departamento pa
reigūnai su padėtim yra gerai 
susipažinę ir ją supranta. Princi
pe jie nėra priešingi ieškoti pri
imtinos formulės problemos iš
sprendimui, ir jau kuris laibas 

Jų teigimu, problemą sudaro 
naujų precedentų iššaukimas, 
Vienos konvencijos legalumai, 
Lietuvos valstybės piliečių bu
vimas postam užimti. Baltųjų 
Rūmų atstovė pareiškė, kad bū
tų naudinga, jei valstybės 
departamentas paskirtų datą, iki 
kurios bus stengiamasi mini
mam klausimui pasiekti pridera
mą sprendimą. LB atstovų 
taip pat pareikšta, kad finansi
nio klausimo sprendimas, likvi
duojant nekilnojamą Lietuvos 
turtą ar ieškant privačių fondų 
pagalbos, būtų tik laikinas pro
blemos sprendimas.

Pabaltijo klausimai Jungtinėse 
Tautose

LB delegatų nusiskųsta, kad 
valstybės departamentas ne tik 
kad nesuteikia eigos 89-ame 
JAV kongrese vieningai priimtai 
rezoliucijai kelti Jungtinėse 
Tautose tautinio apsisprendimo 
teisės paneigimą Pabaltijo vals
tybėm, bet taip pat vengia iš vi
so minėti Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių aneksiją ar šių 
tautų genocidą.

Į valstybės dept. pareigūnų 
teigimą, kad būtų netikslu, ži
nant dabartines nuotaikas Jung
tinėse Tautose, klausimą statyti 
balsavimui, atsakyta, kad klau
simo kėlimas nebūtinai turi bu

JT-ose esama įvairių komisijų, 
kuriose Pabaltijo reikalai ga
lėtų būti keliami ir panaudoja
mi kaip konkretūs pavyzdžiai, 
atremiant antiamerikietiškus 
puolimus.

Lietuvos žymėjimas valdiniuo
se žemėlapiuose

Pareikštas susirūpinimas dėl 
Pabaltijo valstybių žymėjimo 
oficialiuose JAV valdinių įstaigų 
leidžiamuose žemėlapiuose. 
Apgailestauta, kad Lietuvos žy
mėjimas žemėlapiuose smarkiai 
įvairuoja ir daugely atvejų nesi
derina su Pabaltijo valstybių į- 
jungimo į Sov. Sąjungą nepripa
žinimu. Įteiktame memo
randume specifiškai prašoma at
kreipti ypatingą dėmesį į Lietu
vos rytinių sienų žymėjimą (Vil
nius rodytinas Lietuvos ribose), 
vietovardžių rašymą lietuvių 
kalba (pasiūlyta atsisakyti trans
literacijos iš rusų kalbos) ir į 
žemėlapius įtraukimą pastabos, 
iškeliančios faktą, kad JAV ne
pripažįsta Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sov. Sąjungą.

Klausimą svarstant, atkreiptas 
dėmesys į tai, kad JAV diploma
tinių postų žemėlapy dėl neži
nomų priežasčių nefigūruoja Pa
baltijo valstybių skyrius valsty
bės departamente.

Valstybės dept. pareigūnai 
priėmė memorandume iškeltas 
pastabas ir pažadėjo suteikti 
JAV geografo įstaigos detalų 
atsakymą.

Žmogaus teisės ir politiniai 
kaliniai

Buvo iškeltas faktas, kad žmo
gaus teisių judėjimas Lietuvoj 
kyla iš tautos vedamos kovos už 
valstybines teises ir tautų ap
sisprendimą. Valstybės departa
mento politika turėtų tai supras
ti ir visokeriopai remti. Iš Sov. 
Sąjungos turėtų būti reikalauja-’. i 
ma pilno paklusimo Helsinkio 
sutarimam, aiškiai protestuojant 
dėl suėmimo asmenų, kurie 
siekia veikti Sov. Sąjungos įsta
tymų rėmuose, kad žmogaus tei
sės būtų garantuotos. Specifiš
kai prašyta pagelbėti lietuviam 
politiniam kaliniam—V. Petkui,
B. Gajauskui, P. Plumpai ir 
Š. Žukauskui.

Konferencijai tebevykstant, 
Aušra Zerr, lydima Baltųjų Rū
mų atstovės, specialiai nuvyko 
pasimatyti su valstybės sekreto
riaus padėjėja žmogaus teisių 
reikalam Pat Dariem LB at-

(nukelta į 7 psl.)
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Kai kurie iš tų kryžeivių tarpo 
likosi anoje šalyje, susigundę 
karaliaus padovanotais dvarais ir 
didikų vardais. Pirmutinis vys
kupas, sėdęs į marmuro sostą, 
arabeskais išgražintą senovinė
je mečetėje, kuri dabar buvo pa
versta į krikščionių bažnyčią, 
kaip tik buvo vienas tų anglų 
kryžeivių. Tai maldingas moksli
ninkas Gilbertas.

Tarp jauniausių ir stipriausių 
karaliaus Sančo riterių švietė 
Donas Martynas Bulhoes. Jis 
buvo iš turtingiausių miesto di
džiūnų šeimos, kuri neturėjo 
dvarų. Galingesnieji feodalų 
aristokratija buvo susimetusi ant 
žemės. Erdvūs ir turtingi Bul
hoes šeimos rūmai stovėjo šalia 
didelės bažnyčios. Donas Mar
tynas savo kardą skyrė karaliaus 
tarnybai ir išgarsėjo žygiuose, 
kurie žymėjo pirmuosius valdo
vo metus. Vėliau jis užėmė 
aukštą vietą karaliaus ižde. Bet 
čia minimu laikotarpiu jisbuvo 
jaunas, ir žirgai, puošnios ve

žėčios jį viliojo labiau negu raš
tinės kėdė. Tačiau jo siela buvo 
tiesi, kaip jo kardo ašmenys, o 
jo pamaldumas — karštas ir gilus.

Šauniame savo gyvenime ne
trukus jis pajuto širdžiai ko 
trūkstant. Jau jam nepakako 
grumtynių ir turnyrų. Kai dulkė
tas ir nuilsęs jis grįždavo jodi
nėjęs, jam taikydavos pakelti 
akis į marmurinį savo rūmų bal
koną, lyg jis būtų tikėjęsis ten 
išvysti moters veidą. Suprato 
jisai, kad būtų maloniau gyve
nimo keliu žengti su mylima bi
čiule. Rūmai tuosyk dažnai atsi
darydavo iškilnioms puotoms. 
Vienoje iš tokių puotų Martynas 
susitiko su moterimi, kuri buvo 
jo verta savo kilme, jaunyste ir 
gražumu, kaip kad jisai buvo 
troškęs. Marija Teresė, iš Tavei- 
ros šeimos, didžiuodamasi pada
vė savo baltą rankytę nuru
dusiai ir stipriai gražiojo riterio 
rankai. Visame mieste, tiek pras
tuolio pirkutėje, tiek ir didžiū
nų palociuose, ilgą laiką buvo 

pasakojama apie aną iškilmingą 
pulką, kuris lydėjo prie altoriaus 
nuotaką ir karaliaus riterį.

Per mišias, aukštuose, žioruo
jančiuose langų stikluose atvaiz
duoti barzdočiai atsiskyrėliai, 
mergelės su baltais šydais, 
aukso ratilais vainikuoti kanki
niai, rodos, sukruto saulės spin
duliuose, ir didelėse, skaisčiose 
Marijos akyse pasivaideno regė
jimas. Ji svajojo apie kūdikį, 
gimsiantį iš šių jungtuvių, kurias 
kunigas laimino plačiu mostu. 
Jos sūnus gal bus kariauninkas, 
kuris pagonių krašte išsikovos 
karalystę ... O gal garsingas 
mokslo vyras, aplink kurį spiesis 
eilės mokytinių. Arba gal didis 
abatas, kuris savo auksine laz
da valdys tūkstančius vienuolių 
plačiose žemėse . . . Vienok kil
nios moters širdis neaiškiai nu
jautė dar kažką didžiau . . .

Ąžuolo atžala

Marija laukė kūdikio. Ap
linkui ją skambėjo namų ir kai
mynų džiiugesys. Tačiau jauno
sios moters mintys skriejo toli 
nuo šių žemiškos laimės ženklų. 
Kiauras valandas ji praleisdavo 
kambary prieš Švč. Panelės pa
veikslą arba, sėdėdama ant savo 
kraitinės skrynios, vartė pa
veiksluotą maldaknygę, gulinčią 
ant jos kelių. Dažnai ji kalbėjo 
tą laimingo lūkesčio giesmę, ku
rią pratarė nužemintoji dangaus 
Karalienė, sakydama: “Mano 
siela šlovina Viešpatį”. Tuose 
žodžiuose jinai atrasdavo naujos 

prasmės ir šviesos. Giesmė jai 
apreikšdavo tikrąją didybę, kuri 
glūdi ne praeinančioje žemės 
valdovų galybėje, ne tuščiuose 
moksluose, bet nusižeminusioje 
širdyje ir teisybės troškime. Štai 
ko ji maldavo savo vaikeliui. 
Visa gi kita jai atrodė tuščia ir 
menka.

Anais 1195 metais Šeštinių 
dieną buvo didelė šventė 
Dono Martyno rūmuose. Langai 
buvo išpuošti kilimais ir šilku 
bei auksu išsiuvinėtomis me
džiagomis, o vakare ten degė 
švyturiai. Mat, visas miestas tu
rėjo patirti Bulhoes šeimos 
džiaugsmą: gimė šių kilmingų 
namų įpėdinis. Apsikrovusios 
dovanomis, moterys ištisa virti
ne ėjo pasigrožiuoti tuo mažy
čiu veideliu, kuriame jau švietė
si tėvo jėga su aristokratės mo
tinos grakštumu. Jisai buvo tam
saus gymio, tokiomis pat kaip 
Marijos akimis — mėlynomis, 
kaip ano krašto padangė.

Pagal portugalų didžiūnų pa
protį, suėjus savaitei nuo gimi
mo, vaikelis buvo su iškilme nu
neštas į bažnyčią, įvyturiuotas į 
baltas drobes.

Krikštas jo sielon įdėjo tuos 
slaptingus daigus, kurie aug
dami vedė į amžinąją būtį. Do
nas Martynas, kūdikio tėvas, pa
rinko vardą, kuris suėmė visas jo 
viltis ir siekimus: pavadino jį 
Femandezu arba Ferdinandu. 
Jisai mąstė sau, kad šis riterio 
ir karaliaus vardas pirmagimiui 
rodys kelią, vedantį į garbę ir 
galybę.

ANTRAS SKYRIUS

Skaidri vaikystė. — Audringa 
jaunystė

Vaikas augo erdviuose sentė
vių rūmuose, ir linksmas jo šū
kavimas aidėjo apytamsiuose 
namų skliautuose. O vakarui 
atėjus, mažytis Fernandezukas 
mėgdavo glaustytis prie tėvo pa
lei židinį, kuriame spragėdami 
degė stambūs kelmai. Nuo rau
donų liepsnos atspindžių žio
ravo sienos, nukabinėtos žvil
gančiais ginklais. Gražu tada bū
davo klausytis šnekų apie žiau
rius maurus, kurie mūšin mes- 
davos laukiniškai šaukdami ir 
kurie kankindavo krikščionis. 
Būdavo kalbama, kad šventieji 
kentėtojai mirė dėl tikėjimo, 
dargi kankynėse Dievo žodį 
skelbdami.

Gražiausias atsitikimas buvo 
pasakojamas apie šv. Vincentą, 
kuris nūnai šlovėje ilsėjosi baž
nyčioje šalia Bulhoes rūmų. Du 
pikti juodvarniai tolydžio budė
jo prie šventojo, primindami ste
buklą jo mirties valandoje.

Šv. Vincentas tuosyk buvo 
diakonas Saragosoj, kur skelbė 
evangeliją pagonims. Jisai atver
tė jų tiek daug, kad Romos pre
fektas jį suėmė ir įmetė į labai 
tamsų kalėjimą, o paskui bude
liams įsakė ant rato plėšyti jo 
kūną, žaizdas barstant druska. Po 
to šventąjį uždarė į dar tamsesnį 
kalėjimą. Bet aure — jo pan
čiai savaime nukrito, gi ken

tėtojas pragydo su angelais, ku
rie jį apsupo šviesa, skaistesne 
už saulę. Prefektas įnirto ir liepė 
šv. Vincentą vėl dėti ant rato. 
Bet kad šisai turėtų jėgų iš
tverti dar aršesnius kankinimus, 
įsakė šventąjį paguldyti ant pa
talų. Kentėtojas atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Pagonys jo kūną iš
metė plėšriesiems paukščiams. 
Tada atskrido du juodvarniai, 
sergėdami ir savo snapais jį 
apgindami.

Kitame kambario gale Marija 
taip pat klausėsi pasakojimų, sė
dėdama prie ratelio. Tos ilgos 
vakarynos ugdė vaiko sielą, ir 
jis prieš sužavėtas savo akis 
regėjo slenkant riterių žygdar
bius ir nuostabius kentėtojus.

Mažasis Femandezas augo 
karštoje krikščionių dvasioje. Iš 
pirmų metų jis matė gražų savo 
motinos veidą, ir jos įtaka turė
jo būti stipri ir gili tajai sielai, 
kuri savo laiku buvo pašaukta 
eiti kietu evangeliškojo tobulu
mo ir šventumo taku.

Senovinis italų raštas apie 
šeimos auklėjimą pavaizduoja 
anos gadynės papročius, bemaž 
tokius pat visose krikščionių 
šalyse. Ten motinoms patariama 
pratinti vaikus, vos tik jie šve
beldžiuoti pradeda, tarti žodžius 
“Jėzus”, “Sveika Marija”, “Ačiū 
Dievui”, “Tėve mūsų, kurs esi 
danguje”, “Garbė Dievui”, ir ki
tokius Dievo ir šventųjų pagar
binimus.

(Bus daugiau)
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ŽEMAITIŠKUOSE AVOKADŲ SODUOSE 
Kelionė į Californiją (13)

Sukilome anksti. Šiandien su
planuota nauja kelionė į žemai
tiškus avokadų sodus. Tai gra
žumėlis. Jei būtų žemaitiški ko
pūstai ar morkų sodai, lengvai 
suprasčiau, bet dabar — 
avokadų?!

Tik Amerikoje sutikau šį keis
tą vaisių. Savo išvaizda panašus į 
didelę, dar nenunokusią kriau
šę. Skonis — savotiškas! Jį val
gai vieną su citrina arba su tam 
tikru padažu. Dažnai duodamas 
prieš pietus su kitom daržovėm.

Ant kokio medžio tie avokado 
vaisiai auga, niekada neteko ma
tyti. Nemačiau nei apelsinų, cit
rinų medžių. Taigi dabar va
žiuosime aplankyti sodo, kur au
ga pietų vaisiai. Šis sodas pri
klauso žemaičiui.

Išvažiavome į kalniukus, kur 
jauti ankstyvą pavasarį. Maloni 
žaluma. Sustojome prie didelių
uždarų vartų. Čia gyvena Stasys 
ir Stasė Damuliai, žemaičiai nuo 
Šilalės, tų sodų savininkai.

Šeimininkas skina vaisius
Sode buvo pati darbymetė. 

Šeimininkas skynė tuos avokado 
vaisius. Iš karto ir patekome į 
sodą, ieškodami šeimininko Sta
sio Damulio.

Avokado medžiai dideli, 
aukšti, panašūs į lietuviškų 
kriaušių medžius ar dideles obe
lis. Šakos aukštokai pasikėlę. 
Kai atsivertęs žiūri, jauties lyg 
būtum po žaliu stogu, nes vieno 
medžio šakos liečiasi su kito me
džio šakomis. Pradžioje ir vaisių 
nematai. Reikia priprasti ir ži
noti, kaip žiūrėti.

Avokado vaisiai panašūs į 
kriaušes. Dideli, žali. Bijosi su
trenkimo. Šiaip normaliai auga 
gana aukštai. Reikia juos dailiai 
nuskinti. Yra ilga kartis su mai
šeliu ant galo. Pritaisytos ir 
žirklės. Pamatęs kur kabantį 
avokadą, tą maišelį pakiši po 
apačia, patrauki virvelę, ir žirk- Mor -p j. , . /,■ tuvos bažnyčia,lės nukerpa avokada kotą. 
Avokadas nukrenta į maišiuką.

Kai maišelis prisipildo avoka
do vaisių, reikia jį nuleisti ir iš
tuštinti. Tokie nuo medžio nu
skinti vaisiai yra pirmos rūšies, 
gali toli nuvežti, ir jie greitai 
negenda. Ant žemės nukritę jau 
yra susidaužę. Jie greičiau gen
da ir todėl sunaudojami vietos 
rinkoje.

Ant žemės prikritę lapų. 
Avokadas žaliuoja visus metus ir 
nuolat meta lapus. Tie nukritę 
lapai primena Lietuvos rudenį 
dideliam sode, bet čia — anksty
vas pavasaris.

Nuo vaisių šakos lūžta
Matėm ir apelsinų medžius. 

Jie labiau panašūs į didokus krū
mus. Neišdildomą įspūdį padaro 
jų vaisiai. Jie dideli, kaip siū
lų kamuoliai. Ir jų tiek daug, su
glaudę veidus, tiesiog susigrūdę 
ant šakos.

Šakos negali atlaikyti tokio 
svorio. Jos visos paremtos. Po 
kiekvienu medžiu nuolat guli 
primestų ramsčių. Kai reikia, 
tuoj ir pagelbsti šakom išlaikyti 
naują derlių.

Jų išvaizda kitokia, nei norma
liai matome miestuose. Gra
žesni, šviežesni, na, ir gardesnį. 
Pilni gaivių sulčių.

Nustebino ir kitas medelis. Jo 
vaisiai maži, tai savotiški man
darinai. Bet tų vaisių tiek daug, 
kad atrodo — medis žydėte 
žydi. Nedideli vaisiai, bet labai 
sultingi. Lengvai nulupama žie
vė.

Citrinų medžiai nebuvo taip 
vaisių nugulti. Jie dar tik for
mavosi.

Kokia dosni gamta, kiek daug 
žmogui duoda — tiek daug viso
kiausių vaisių. Vienas jų nesu
naudosi, reikia parduoti.

Taip ir Damuliai verčiasi avo
kadų ūkiu. Prikrauna dėžes ir 
sudeda prie vartų. Atvažiuoja 
sunkvežimiai, pilnas dėžes pasi
ima, tuščias palieka. Vaisius ve
ža į tas bendroves, kurios ver
čiasi jų prekyba. Tokius avoka- 
dus tuoj lėktuvais siunčia į did
miesčius, ir į New Yorką.

Savo ūkyje turi ir gyvūnijos — 
vištų, kalakutų, žąsų. Taip juk 
ir pridera ūkininkam. Turi ir 

gražią retų kaktusų kolekciją. 
Rodė vieną, kuris tik kas 40 
metų žydi, žydi tik vieną kartą 
gyvenime. Kaktusai susodinti 
gana saulėtoje vietoje, kad nuo
lat jiem būtų karšta.

Šilumą mėgsta visi šie sodai. 
Praeitą žiemą vieną ar dvi naktis 
buvo šalčiau, truputis žemiau 
šalimo temperatūros, ir tuoj pa
lietė daugybę augalų. Apšalo ir 
šio sodo pakraščiai.

Apdovanojo mus vaisiais — 
visokiausiais, imk ir vežkis, kiek 
nori. Pasirinkau tik įspūdingus 
pavyzdžius, kad kiti galėtų nu
stebti.

Užėjome į vidų. Susėdome 
prie stalo. Padarė mum specialią 
avokadų košę. Prideda truputį 
citrinos ir dar kažkokio prie
skonio. Košė pasidaro gardi ir la
bai tinka valgyti su bulvių drož
lėm.

LITURGINIS ATSINAUJINIMAS
LIETUVOJ

Lietuvos vyskupijų liturginė 
komisija atsiuntė į Vatikaną 
Sakramentų ir Dievo kulto kon
gregacijai pranešimą apie tai, 
kas padaryta Lietuvoj 1977 ir
1978 liturginiame atsinaujinime. 
Oficialiajame minėtos kongrega
cijos biuleteny NOTITIAE,
1979 kovo mėn. numery (psl. 
185-186), paskelbtos iš to pra
nešimo kai kurios ištraukos. Jas 
čia, išvertę į lietuvių kalbą, per- 
spausdinam.

-o-
“1977 metai buvo itin reikš

mingi, vykdant Lietuvoj liturginį 
atsinaujinimą. Nuo tų metų ge
gužės 1 mišios laikomos pagal 
naująjį Missale Romanum, kurį 
lygiai, kaip ir lekcionaro knygas, 
padovanotas Apaštalų Sosto, jau 
1976 buvo gavusi kiekviena Lie-

Prieš įvedant naująjį mišiolą, 
buvo atsiklausta visa šio krašto 
dvasiškija; kiekvienas kunigas 
galėjo pareikšti savo nuomonę, 
kokiu būdu eiti prie liturginio 
atsinaujinimo, atsižvelgiant į 
aplinkybes ir tikinčiųjų religi
nius jausmus. Pravedus pasitari
mus, Ordinarų kolegija — Vys
kupų konferencija, kuriai pri
klauso ir vyskupijų valdytojai 
nevyskupai, savo posėdy, įvyku
siame Vilniuj 1977 sausio 26, 
nutarė:

— lotynų kalba galioja ir to
liau kaip pagrindinė liturginė 
kalba tol, kol bus išleistas lie
tuvių kalba mišiolas; todėl mi
šiose, kuriose nedalyvauja tikin
tieji, viskas atliekama lotyniškai, 
o mišiose su tikinčiaisiais di
desnė jų dalis vyksta taip pat 
lotynų kalba, išskyrus tiktai tas 
jų dalis, kurios žemiau išvardin
tos;

— mišiose su tikinčiaisiais 
vartojama vietinė kalba: pra
džioj įžanginiame pasveikinime 
— bet ne atgailos akte — ir gale 
baigiamosiose apeigose; Apašta
lo laiško ir evangelijos skaity
me; tikėjimo išpažinime ir tikin
čiųjų maldoj; Tėve mūsų ir for
mulėse, dalijant šv. Komuniją;

— Naujojo Testamento tekstai 
imami iš naujojo vertimo, išleis
to Lietuvoj 1972; responsorinė 
psalmė ir visuotinė (tikinčiųjų) 
malda imamos iš liturginės mal
daknygės, kuri bus išleista 1977;

— tikintieji turi būti iš sakyk
los duodamais nurodymais ir 
per pamokslus supažindinami 
su šv. Liturgija, kad ją suprastų, 
vertintų ir į ją įsijungtų; reikia 
skatinti visų susirinkusiųjų 
giedojimą, nes toks aktyvaus 
dalyvavimo būdas geriau atitin
ka tautinį charakterį negu 
kinėjimai ar recitavimai 
giedant.

Dvasiškija ir tikintieji 
linkę į naujoves, todėl, įvedant 
naujus dalykus, reikia elgtis at
sargiai ir neskubant. Vietinę kal
bą Žodžio liturgijoj ir taip pat 
krikšto, ligonių patepimo, mote
rystės sakramentų apeigose, pa
laiminimuose ir egzekvijose ti
kintieji noriai priėmė, tačiau 
Eucharistinę maldą žymi dvasiš
kuos ir tikinčiųjų dalis nori ir

atsa-
ne-

nėra

Šeimininkai turi ir lietuviškų 
knygų, skaitė tai šį, tai tą. Nors 
gyvena toliau nuo didžiųjų lie
tuviškų centrų, bet lietuvišką 
gyvenimą seka ir jame orientuo
jasi. Ir kas galėtų patikėti, kad 
žemaitis, atvykęs čia nuo Švėkš
nos, turės tokį didelį ūkį, versis 
avokadais ir kalbės taip gerai 
pažįstama žemaitiška tarme.

Palinkėjom kuo geriausiai 
verstis, patys išskubėjome. Grįž
tame į poeto Bernardo Brazdžio
nio namus. Čia paliekame sve
čią iš Lemont, Iii., dr. Juozą 
Briedį. Jis nori apžiūrėti namus, 
kurie čia parduodami, o mudu 
su Bernardu Brazdžioniu išjuda
me į Santa Monica. Šios dienos 
programa dar didelė ir įdomi. 
(p.j«)

(Bus daugiau)

ateity girdėti garbingąja lotynų 
kalba.

Liturginis atsinaujinimas yra 
neįmanomas be naujų liturginių 
knygų. Dėl to jau kelinti metai 
daromi mišiolo ir jo lekcionaro 
vertimai. Šiuo metu didesnė vi
so to darbo dalis jau galutinai 
užbaigta. Kas liečia mišiolą, jau 
atlikta trečioji arba ketvirtoji ir 
kai kur penktoji jo redakcija, 
kas kartą pasitelkiant specialis
tus teologus ir filologus. Lekcio- 
narui tarnauja Naujojo Testa
mento 1972 vertimas, kurį Šv. 
Sostas išgyrė ir patvirtino li
turginiam vartojimui; psalmių 
tekstai imami iš jų naujojo ver
timo, išleisto 1973. Kitų Senojo 
Testamento knygų perikopas 
teko specialiai šiam reikalui iš
versti ir suredaguoti.

Nemaža sunkumų tenka nuga
lėti, vykdant šiuos darbus; rei
kia atsižvelgti į visas aplinky
bes, o ypač į tai, kad galimy-

BENDRUOMENINĖ KRONIKA

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba padovanojo didesnį kiekį 
leidinių anglų kalba apie Lietu
vą Schenectady, New Yorko 
valstijoj, miesto muziejaus patal
pose vykusiam tautybių festiva
liui. Šiomis dienomis gauta 
veiklaus Lietuvos vyčių darbuo
tojo Edvardo Baranausko pa
dėka, kartu su prašymu ir atei
nančiais metais festivalio rengė
jus aprūpinti informacine me
džiaga apie Lietuvą ir politinius 
kalinius.

Rimas Česonis, JAV LB kraš
to valdybos vicepirmininkas, ge
gužės 22 dalyvavo Baltuosiuose 
Rūmuose vykusioj konferencijoj 
strateginių ginklų apribojimo 
sutarties (SALT) klausimu. Kon
ferencijoj pranešimus pateikė 
prez. J. Carter ir patarėjas tauti
nio saugumo klausimam dr. Z. 
Brzezinski. Baltųjų Rūmų su
ruošto priėmimo-vaišių metu R. 
Česonis turėjo galimybę pasi
keisti nuomonėmis su buv. am
basadorium H. Cabot Lodge, 
prezidentinio štabo patarėja An- 
ne Wexler, Amerikos katalikų 
universiteto prezidentu Pelle- 
grino ir savo lietuvišką kilmę 
iškeliančiu Du Pont bendrovės 
prezidentu Shapiro.

Aušra M. Zerr ir kun. Kaz. Pu- 
gevičius, JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybos darbuotojai, ge
gužės 18 lankėsi JAV Tautinės 
Katalikų Konferencijos įstaigoj 
VVashingtone. Čia pagalbos lie
tuviam politiniam kaliniam 
klausimu jie tarėsi su šios insti
tucijos svarbiu pareigūnu ir ry
šininku su JAV administracija 
kun. Brian Hehir. Lietuviai kun. 
Hehir supažindino su naujai 

. įkurto vieneto “Koalicija iš
laisvinti Petkui ir Gajauskui” 
tikslais ir darbo planais. Gautas 
pažadas šiame darbe suteikti ir 
Amerikos katalikų paramą. Kun. 
Pugevičius, kuris yra Lietuvos 
vyčių organizacijos Lietuvos rei-

Svečiuos avokadų ūkyje iš k. — Stasys Damulis, Bernar
das Brazdžionis, dr. Juozas Briedis, Stasė Damulienė.

bė išleisti religines knygas arba 
gauti jų Romoj išspausdintų yra 
gana ribota. Todėl pirmasis lei
dimas turėtų būti toks, kad galė
tų tarnauti kasdieniniam vartoji
mui bent keletą dešimtmečių. 
Reikėtų leidžiamas knygas taip 
paruošti, kad jos galėtų kuo il
giausiai tarnauti ir ne taip grei
tai susidėvėtų.

Naujajame mišiole prefacijų 
lobynas yra žymiai praturtėjęs. 
Kunigai prašo, kad kiekvienas 
tekstas būtų su gaidomis, kad 
būtų galima jas giedoti.

Nuo 1978 ruošiamas naujas 
mišių giesmynas lietuvių kalba 
su gaidomis. Atnaujintojo Ro
mos ritualo atskiros knygos jau 
išverstos, bet dar reikia vertimą 
peržiūrėti ir patobulinti. Tai bus 
atlikta, kai bus paruošti mišiolas 
ir lekcionaras. Nėra jėgų imtis 
tuo pat metu daugelio knygų 
paruošimo, nes visi liturginio at
sinaujinimo bendradarbiai eina 
taip pat įvairias pareigas pasto
racijoj.

Valandų liturgijos (brevijo
riaus) knygų neketinama versti. 
Ir ateity numatoma naudotis lo
tyniškais tekstais, kuriuos 1976 
Apaštalų Sostas dosniai paaukojo 
šio krašto dvasiškijai.

Dešimtoj Lietuvos bažnyčių 
daly, be lietuvių kalbos, yra var- 

-tojama šventose apeigose, pa
moksluose ir pamaldose lenkų 
kalba. Tose bažnyčiose liturgi
niai tekstai imami iš Lenkijoj 
išleistų liturginių knygų.” 

kalų komisijos pirmininkas, tą 
pačią dieną taip pat lankėsi JAV 
senatoriaus Edvvard Kennedy į- 
staigoj, kur buvo priimtas jo šta
bo pareigūno Rytų Europos rei
kalam. Kun. Pugevičiui teko nu
stebti, patyrus, kad jo siunčiama 
informacinė medžiaga apie žmo
gaus teisių paneigimus oku- 
puotoj Lietuvoj šen. Kennedy 
štabo pareigūnų kažin kodėl ne
pasiekdavusi.

JAV LB puoselėjamas princi
pas, kad Vasario 16-osios proga 
aukotojas pats nusprendžia, ku
riam laisvinimo veiksniui jo au
ka yra skiriama, sėkmingai yra 
pritaikomas praktikoj. Šiomis 
dienomis JAV LB krašto valdy
bos vicepirm. F. Andriūnas Tau
tos Fondui persiuntė $1750 
sumą (sutelktą trylikoj vietovių) 
ir Amerikos Lietuvių Tarybai 
$1150 sumą (sutelktą dvylikoj 
vietovių).

JAV LB krašto valdybos nariai 
yra užmezgę artimus ryšius su 
Philadelphijoj veikiančiu ukrai
niečių centriniu komitetu politi
niam kaliniam pagelbėti. Šio ko
miteto kvietimu LB atstovai yra 
dalyvavę rezistencinės litera
tūros kilnojamos parodos atida
ryme (joj buvo pristatyta ir lie
tuvių pogrindžio spauda), de
monstracijose, spaudos konfe
rencijose ir kultūrinio pobūdžio 
renginiuose. Artimas bendradar
biavimas pasižymi informa
cijos ir kontaktų abipusiu pasi
keitimu ryšium su politinių ka
linių galbėjimo akcija.

Philadelphijoj, Balch instituto 
patalpose, gegužės 23 sušauktoj 
spaudos konferencijoj su ukrai
niečių rezistentu Valentyn Mo
roz dalyvavo JAV LB visuome
ninių reikalų tarybos pirminin
kė Aušra Zerr, krašto valdybos 
narys Bronius Vaškaitis ir Lie
tuvių Moterų Federacijos žmo
gaus teisių komisijos narė Rima 

Mironienė. Dalyvaujant gausiam 
amerikiečių žurnalistų būriui, V. 
Moroz šiltais žodžiais apibūdino 
lietuvių tautos rezistencinį judė
jimą. Kitos dienos Evening 
Bulletin, milijoninio tiražo dien
raštis, lietuvių tautos rezistenciją 
apibūdino kaip pačią sėkmin
giausią. Taip pat pacitavo V. 
Moroz žodžius: “Mes lietuviam 
pavydim, nes jie išdrįsta išeiti į 
gatves, reikalauja okupacijos pa
baigos ir nėra areštuojami”.

Susitikime su ukrainiečių re
zistentu V. Moroz JAV LB visuo
meninių reikalų tarybos pirmi
ninkė Aušra Zerr jį pakvietė įsi
jungti į šalia vieneto “Koalicija 
išlaisvinti Petrui ir Gajauskui” 
sudaromą garbės komitetą. V. 
Moroz, būdamas artimai susipa
žinęs su šių garbingų lietuvių 
veikla ir kančiomis, mielai suti
ko įsijungti. Jis taip pat paprašė 
A. Zerr priimti jo nuoširdžiau
sius sveikinimus Amerikos lie
tuviam.

Algimantas Gureckas, PLB ir 
JAV LB krašto valdybos ryši
ninkas Washingtone, gegužės 
30 dalyvavo Baltųjų Rūmų kon
ferencijoj SALT ginklavimosi 
sutarties klausimu. Pranešimą 
pateikusį JAV tautinio saugumo 
tarybos patarėją dr. Z. Brze
zinski jis paprašė nepamiršti ir 
lietuvių politinių kalinių, ypač 
V. Petkaus ir B. Gajausko. Šioj 
Baltųjų Rūmų konferencijoj da
lyvavo ir Lietuvos vyčių centro 
valdybos pirm. Philip Skabeikis, 
su kuriuo A. Gureckas susipažino 
ir pasikalbėjo rūpimais veiklos 
klausimais.

JAV LB IX-osios tarybos rin
kimuose balsavo 8360 asmenų. 
Rinkimai buvo pravesti dešim
ty rinkiminių apygardų. Nežiū
rint, kad LB-nės idėjai nepri
tariantieji vedė akciją rinkimus 
boikotuoti, šiuose rinkimuose 
balsavo 13 procentų daugiau ne
gu 1976 metų rinkimuose.

JAV LB krašto valdybos suda
rytas Pasaulio Lietuvių Dienų 
komitetas JAV-ėse, kuriam 
sėkmingai pirmininkavo
Aleksandras Vakselis, sutelkė 
$36,132 sumą Toronte vykusiom 
PLD-nom paremti. Š m. kovo 
10 JAV LB kontrolės komisija 
(pirm. kun. dr. K. Bučmys, na
rys Vyt. Alksninis) patikrino ko
miteto iždininko Vinco Padva- 
riečio pateiktą apyskaitą ir iždo 
knygas. Finansinė atskaitomybė 
rasta tvarkoj. Pinigij likutis per
duotas JAV LB krašto valdybai. 
Baigiamajame posėdy, vyku
siame Kultūros Židiny Brookly- 
ne, dalyvavo JAV LB krašto 
valdybos nariai Alg. Gečys, Ba
lys Raugas ir Feliksas Andriū
nas.

Algimantas Gureckas, atsto
vaująs JAV LB ir PLB valdy
bom VVashingtone, balandžio 28 
dalyvavo Washingtone įvykusioj 
organizacinėj Demokratijos in
ternacionalo konferencijoj. Ši 
nauja organizacija siekia jungti 
“disidentus ir opozicijos vadus 
iš kairiųjų ir dešiniųjų diktatū
rų ir demokratijų piliečius, mė
ginančius kukliais ir praktiškais 
būdais padėti diktatūrose gyve
nantiem žmonėm, siekiantiem 
diktatūros likvidavimo”. Orga
nizacijos pradininkų tarpe yra 
sovietiniai disidentai Pavel Lit- 
vinov, Andrėj Amalrik, jugosla
vas Michailo Michailov, Inter
national Rescue komiteto pirm. 
Leo Cheme ir kt.

Antanas W. Novasitis, JAV LB 
krašto valdybos vicepirminin
kas, gegužės 19 Arlington, Va., 
įvykusioj respublikonų tautybių

KAZIMIERO PRATARO 
STIPENDIJŲ FONDAS

Jau seniai nebematėm lietu
vių spaudoj informacijų apie 
1964 mirusio ankstesnės lietu
vių išeivijos veikėjo Bostone 
Kazimiero Pratapo testamentu 
paliktąjį fondą studentų stipen
dijom. Pasikalbėjus su vienu to 
fondo globėju, Juozu Lekiu, gy
venančiu Dorchestery (Mass.), 
patirta fondo dabartinė būklė.

Pratapo fondas buvo įkurtas 
su $30,000 kapitalu. Jis admi
nistruojamas teismo patvirtintų 
paties Pratapo pasirinktų glo
bėjų ir jų advokato. Iš matytų 
apyskaitų žinoma, kad iki šiol 
fondo paskolomis pasinaudojo 
15 lietuvių studentų, iš viso apie 
20,000 dolerių. Dabar fondas 
turi irgi apie 20,000 dolerių, 
pridėjus dividendus ir palū
kanas. Fondo apyskaitas tvar
kingai veda globėjų komiteto 
sekretorius Edvardas Zaleskas, 
o juridinius reikalus tvarko advo
katas Raymond Dodds Jr. Bos
tone. Kiti du globėjai yra Stasys 
Klinga ir Juozas Lekys.

Pranešama visuomenei, kad 
fondo stipendijos-paskolos duo
damos lietuvių kilmės studen- 
tam-tėm, ne daugiau kaip po 
$1000 vienu kartu. Tas paskolas 
reikės grąžinti fondui, baigus 
mokslą ir gavus darbą. Kas norė
tų pasinaudoti Pratapo fondo sti
pendija ir gauti daugiau infor
macijų, turi paprašyti aplikacijos 
blanko iš sekretoriaus Edv. Za- 
lesko, 361 Weld Street, VVest 
Roxbury, MA 02132. Kiti laikraš
čiai prašomi persispausdinti šią 
informaciją.

Įdomu prisiminti, kad K. Pra- 
tapas ir J. Lekys buvo pasižy
mėję Bostono lietuvių veikėjai 
dar prieš I pasaulinį karą. Le
kys, tada Lekevičia, padėjo atsi
lankiusiam dr. Jonui Basanavi
čiui 1913 rinkti lėšų Lietuvių 
Mokslo Draugijai Vilniuj. Ne tik 
padėjo, bet ir pats Lekys, tada 
apie 20 metų jaunuolis, pirko 
kelis LMD-jos šėrus po 10 do
lerių — anais laikais tai buvo di
deli pinigai. 1919 Pratapas ir Le
kys buvo Nuteriotos Lietuvos 
Draugų Komiteto valdyboj ir 
platino Lietuvos Laisvės Pasko
los bonus. Bostone lankantis 
Lietuvos valstybės misijai, per 
tris dienas lietuviai sudėjo 
60,000 dolerių Lietuvos Laisvės 
Paskolai, mokėdami mažiausia 
po 50 dolerių, o daug kas klojo 
po kelias šimtines. Visa tai sura
šyta knygutėj “Nuteriotos Lietu
vos Draugų Komiteto veiki
mas”, parašyta J. Varaičio, iš
leista So. Bostone 1921.

J. Gimbutas

grupių metinėj konferencijoj bu
vo išrinktas centrinio komiteto 
teisiniu patarėju.

Birželio tragiškųjų sukakčių 
proga JAV LB visuomeninių 
reikalų taryba pasirūpino, kad 
visiem 535 JAV kongreso na
riam būtų pasiųstas asmeniškas 
laiškas su prašymu prisiminti 
sukaktis kongrese ir imtis žygių 
padėti lietuviam politiniam kali
niam. Prie JAV LB krašto val
dybos pirmininko laiško buvo 
taip pat prijungta informacija 
apie vieneto “Koalicija Išlais
vinti Petkui ir Gajauskui” veik
lą bei tikslus ir “Koalicijos” 
pirmininko Charles H. Zerr pa
ruošti biografiniai duomenys 
apie Petkų ir Gajauską.

JAV LB Pietinės New Jersey 
apylinkės naująją valdybą suda
ro dr. Albinas Šmulkštys (pirm.), 
Birutė Šidlauskienė, Vyt. 
Jankus ir Edna Laurušonienė.

Thomas Longo, Pabaltijo sky
riaus viršininkas valstybės de
partamente, atsižvelgė į JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
norą kuo plačiau informacija 
apie Lietuvą aprūpinti visus su 
Pabaltiju reikalus turinčius vals
tybės departamento skyrius ir at
siuntė sąrašą tų įstaigų ir pa
reigūnų, kuriem informacija tu
rėtų būti siunčiama. Gegužės 
31 įvykusioj valstybės departa
mento — JAV LB delegatų kon
ferencijoj buvo nusiskųsta, kad 
valstybės departamento siunti
nėjama informacija neteikia pri
deramo dėmesio Pabaltijo 
klausimui.
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Dail. Eduardo Krasausko sukurti 
Olimpijados pašto ženklai.

Dail. E. Krasausko sukurtas 
ženkliukas, išleistas 1950 
VVaterburio Tremtinių Bend
ruomenės. Ženkliukų dar 
galima gauti Darbininko ad
ministracijoje.

DAIL. EDUARDĄ KRASAUSKĄ PRISIMENANT

VVaterbury, Conn., balandžio 
4, širdies priepuolio ištiktas, 
mirė dail. Eduardas Krasauskas. 
Jis čia buvo tylus, užsidaręs ir 
gal neveržlus žmogus. Dirbo 
kaip dailininkas spaustuvėje, kol 
išėjo į pensiją. Lietuvių parodo
se nedalyvavo, bet šiaip buvo 
žinomas kaip dailininkas, grafi
kas. Apie jį parašė 1956 The 
Freelancer žurnalas, nr. 3, pa
skyręs visą puslapį, supažindino 
skaitytojus, kaip su grafiku, paš
to ženklų meisteriu iš Lietuvos.

Kas tie jo pašto ženklai?
Pirmiausia jis buvo pašto 

ženklų meisteris, sukūręs Lietu
vos paštui 11 ženklų.

Pats pirmasis ir populiariau
sias buvo ženklas su vytimi ir 
su lietuvišku ornamentu. Su tuo 
piešiniu buvo išleista 10 ct., 
25 ct., 35 ct., 50 ct, 1 lt. Pirmo
ji jo laida buvo atspausdinta 
1937 liepos 29, antroji 1939 
rugpiučio 3.

Antra serija yra Vilniaus pri
jungimo prie Lietuvos trijų 
ženklų ciklas. Pirmas —Vilniaus 
panorama — 15 centų, antras — 
Gediminas — 30 ct., trečias — 
Trakai — 60 ct. Ženklai išleis
ti 1940 gegužės 6.

Trečia serija — tautinės olim
pijados 4 ženklai. 1 — šauna 
iš lanko — 5 ct., 2 — meta 
ietį — 15 ct., 3 — šoka į vande
nį — 30 ct, 4 — neša esta
fetę — 60 ct.

Ženklai buvo išleisti 1938 lie
pos 11. Ta pati serija išleista ir 
skautų tautinei stovyklai prisi
minti. Ant ženklų dar buvo už
dėti užspaudai — Tautinė skau
tų stovykla, Tautinė skaučių sto
vykla.

Ketvirta serija — Lietuva 
krepšinio nugalėtoja — 3 ženk
lai. Pirmas ženklas — vienas vy
ras meta sviedinį — 15 ct., ant
ras ženklas — du vyrai ties krep
šiniu — 30 ct., trečias ženklas 
— vainiku sudėtos Europos tau- 
tųvėliavos, viduryje ranka su 
sviediniu.

Serija buvo išleista 1939 ge
gužės 20.

Vokiečių okupacijos metais 
buvo padaręs dar vieną ženklą 
Raudonajam kryžiui, bet jo nie
kas neišleido.

Atvykęs į Waterbury, sukūrė 
ženklą — Communism Extermi- 
nates Nations. Ženklelį išleido 
VVaterburio Lietuvių Tremtinių 
draugija 1950.

Kuo pasižymi tie jo pašto 
ženklai?

Iš eilės kitų ženklų šie Eduar
do Krasausko sukurti pašto 
ženklai išsiskiria savo technišku 
švarumu, elegancija. Stilius — 
plakatinis, viskas apibendrina
ma iki maksimumo, paliekama 
tik pačios būtiniausios linijos, 
plokštumos.

Ypač ankstesnieji ženklų 
meisteriai įvedė daug perspek
tyvos, pustonių, gilumos, kai 
Ed. Kurauskas visa tai yra atme
tęs. Tais savo stiliaus savitu
mais jis ir išsiskyrė iš daugelio 
kitų meisterių.

Kiti jo darbai?
Visa jo kūryba nėra gausi.

Dail. Eduardas Krasauskas

Čia pažymėsime keletą labiau 
žinomų darbų.

Kauno vaizdas, žvilgsnis į 
Kauną iš Vytauto kalno. Su ko
kiu stropumu jis atbaigdavo de
tales. Viskas subalansuota, pa
veikslas apgaubtas romantinės 
nuotaikos ir senovės.

Aušros Vartų Madona ryškina 
jo linijos grakštumą, paliktos tik 
būtiniausios linijos, kurios suda
ro barokinį judesį, subalansuota 
juoda ir balta dėmės. Piešinys 
daug kur naudojamas kaip reli
ginis simbolis.

Vincas Kudirka piešinys tušu. 
Čia pabrėžiamas charakterio išo
rė, kuri atlikta, panaudojant 
daug linijų. Tai sudaro nerimo 
ir audros įspūdį. Pačiam Kudir
kos žvilgsny matome susitelki
mą.

Vytis sukurta, pasinaudojant 
dail. M. Dobužinskio idėjomis. 
Daug kur plačiai naudotas ir 
pašto ženkle.

Yra dar ir daugiau paveikslų: 
senutės, artojas, gėlės. Visi jie

sukurti realistiniame stiliuje.
Pašto ženklų realizmas su

idealintas, pagražintas, pakilus, 
daugiau simbolizmas, nei realiz
mas, gi kituose paveiklsuose su
telkta kur kas daugiau tikrovės, 
neieškota išdailinimo.

-o-
Kai Nevv Yorko filatelistai lei

do Lietuvos pašto ženklų kny
gą, jis atėjo į talką. Jo vytis 
panaudota viršelyje. Jis parašė 
laišką K. Matuzui ir pasiūlė 
savo išleistų ženklų “Com
munism Exterminates Na
tions”, kad Draugija galėtų pla
tinti. Gauti pinigai būtų auka 
knygai.

Parašęs šį laišką, nesuspėjo iš
siųsti. Mirė. Tik žmona paskui 
persiuntė parašytą laišką ir paža
dėtus ženklus. Ji taip pat parū
pino ir šias nuotraukas, dedamas 
prie šio straipsnio, (p.j.)

Dr. Vincas Kudirka, E. Kra
sausko piešinys tušu

JONIŠKĖLIO PARTIZANŲ KOVOS
Knyga “Joniškėlio apskrities 

partizanai”, Il-oji dalis, Petro 
Gudelio paruošta, neseniai iš
leista, jau pasiekė pirmuosius 
skaitytojus.

Knygoj dokumentuotai ap
rašomos Lietuvos partizanų 
kovos su bolševikų raudonąja 
kariuomene, įsibrovusia į Lietu
vą 1918-1919 metais. I-ojoj šios 
knygos daly tos kovos aprašo
mos ligi 1919 vidurio, o šioj 
Il-ojoj daly — ligi 1919 lapkri
čio pabaigos, t.y. iki to meto, 
kai mūsų kariuomenė drauge su 
partizanais apvalė Lietuvą nuo 
svetimųjų įsibrovėlių į mūsų 
kraštą, išskiriant lenkus, užėmu
sius Vilnių.

Joniškėlio apskrities lietuviai 
patriotai — civiliai ir kariai — 
labai plačiu mastu susiorganiza
vo ir vedė kietas kovas su įsi
brovėliu priešu. Knyga paruošta 
ne atsiminimų forma, bet pagal 

ano meto dokumentus. Visas 
knygos turinys susideda iš do
kumentų originalų ir ano 
meto tų kovų tuo pat metu ap
rašymų spaudoj. Gana daug tada 
yra rašę pats Petras Gudelis ir 
kiti autoriai, tose kovose ir 
įvykiuose aktyviai dalyvavę.

Visa jau spaudoj buvusi me
džiaga, dabar autoriaus perkošta, 
sudėta į šią knygą.

Ši knyga tai tikras to meto 
Lietuvai pasišventusios mūsų 
inteligentijos ir kaimo jaunimo 
kovų su priešais veidrodis. Be 

išvarytų bolševikų, tuos pat 
kraštus — Joniškėlį, Panevėžį, 
Vabalninką, Pasvalį, Biržus, Ku
piškį ir jų apylinkes — tada už
plūdo bermontininkai, atsi
kraustę iš Latvijos. Tai vokiečių 
kariniai daliniai, nenorėję grįž
ti į karą pralaimėjusią Vokietiją, 
bet norėję įsikurti Latvijoj ir 
Lietuvoj. Jie buvo gerai gink
luoti, vertėsi plėšikavimais ir 
rekvizicijomis.

Tiem patiem Joniškėlio parti
zanam drauge su reguliaria Lie
tuvos kariuomene teko kariauti 
su dezertuojančiais stipriai 
ginkluotais vokiečių batalionais.

Tose kovose, su tais ir antrais 
priešais, žuvo daug jaunimo, kol 
nuo priešų buvo apvalytas kad ir 
ne visas kraštas.

Be paties knygų autoriaus, la
bai aktyviai pasireiškusio tose ir 
kitose kovose ir iš kariuomenės į 
atsargą išėjusio majoro laips
niu, verti paminėti nors keli tų

Kaunas, dail. K. Krasausko paveikslas

PADALINTA ALBERTO 
PUSKEPALAIČIO BIBLIOTEKA

Daug kas žino Albertą Pus- 
kepalaitį, kaip Mažosios Lietu
vos veikėją, kilusį iš senos lie
tuvių giminės prie Tilžės. Vy
resnieji atsimena Puskepalaitį 
kaip stambų spaudos mašinų ir 
jų reikmenų prekybininką Kau
ne, Vokietijos poligrafijos firmų 
atstovą Lietuvoj, teniso ir jacht
klubo džentelmeną. Mažiau ži
noma, kad Albertas Puskepalai- 
tis visada buvo didelis lietuviš
kos knygos gerbėjas ir ko
lekcionierius. Jis pasistengė at
sivežti nemažą savo vertingos 
bibliotekos dalį Amerikon ir ją 
čia papildė retais leidiniais. 
Komplektavo lietuvišką spaudą 
ir rėmė ją pinigais.

Sulaukęs senatvės ir sveikatai 
pairus, A. Puskepalaitis turėjo 
likviduoti savo butą ir biblio
teką Bostone ir išsikelti į Wake- 
fieldą gerų žmonių globon. Ne
laukdamas nežinomo likimo, jis 
pasirūpino padalinti savo biblio
teką tom Amerikos bibliotekom, 
kurios ugdo lituanistikos rinki
nius. Keliem draugam padedant, 
buvo patikrinta, kurių knygų 
kam trūksta, ir atitinkamai iš
siuntinėta.

Tokiu būdu daugiausia knygų 
ir brošiūrų, išleistų Mažojoj Lie
tuvoj, Kaune ir išeivijoj, teko 
Kent State universiteto lietuviš
kajam rinkiniui per dr. J.F. 
Cadzovvą (220 vienetų ir dar žur
nalų). Alkai Putname (per A. 
Mažiulį) nuvežta 66 knygos ir 
laikraščių, Pennsylvanijos uni
versiteto bibliotekai (per dr. V. 
Maciūną) teko 51 leidinys, dau
giausia senesniųjų knygų. Vil-

niaus universiteto bibliotekai 
pasiųsta 22 vienetai. Vydūno 
jaunimo fondo kolekcijai pasiųs
ta pomirtinės Vydūno kaukės 
gipsinė kopija, 11 senų Vydū
no knygelių (jų duplikatai teko 
bibliotekoms) ir Pautieniaus ta
pytas Vydūno portretas. Likučiai 
buvo padovanoti ar parduoti pri
valiem knygų kolekcionieriam.

Iš viso išdalinta 476 lietuviš
kos ir vokiškos knygos ir bro
šiūros ir nesuskaičiuoti žurnalų 
bei laikraščių egzemplioriai. Ši
toks Alberto Puskepalaičio 
palikimas yra vertas mūsų vi
suomenės įvertinimo ir padėkos.

J. Gimbutas

pat kovų aktyvieji dalyviai: Jo
nas Navakas, Mykolas Marma, 
Antanas Stapulionis, Antanas 
Kazilevičius ir daug kitų, kurių 
pavardės knygoj suminėtos.

Knygą išspausdino Pranciš
konų spaustuvė Brooklyne 1979. 
Ji turi 220 pusi. Yra sudėti vy
kusių kovų brėžiniai. Kaina 10 
dol. arba 20 vokiškų markių. 
Kituose kraštuose — jų valiuta 
atitinkamu kursu. Knygos pa
grindinis platintojas — J. Šepe
tys, 242 W. Savannah, Detroit, 
MI 48203. Gaunama ir pas kitus 
platintojus.

Tas pats autorius Gudelis iš
leido tris dokumentuotas kny
gas: “Bolševikų valdžios atsira
dimas Lietuvoje” ir “Joniškėlio 
apskrities partizanai” — dvi da
lys. Šios trys knygos yra tos pat 
vertės, kaip keturių tomų “Lie
tuvių archyvas”, kur įvairūs au
toriai aprašo 1940-1941 metų 
tų pačių bolševikų darbus Lietu
voj.

Todėl Petrą Gudelį verta už 
tai ne tik pagerbti, bet ir nuo
širdžiai pasveikinti.

Juozas Audėnas

PAGERBTAS 
PROFESORIUS

Dr. Romualdas Viskanta, 
Purdue universiteto mechani
nės inžinerijos profesorius, bir
želio 5 buvo pagerbtas ir apdo
vanotas medaliu bei diplomu už 
išskirtinos reikšmės mokslinius 
darbus termofizikos srityje, tai
komus aeronautikos bei erdvių 
inžinerijoje. Ypač svarbiais lai
komi R. Viskantos išdirbti nauji 
esminiai metodai radiacijoje ir 
šilumos perdavimo srityje, kai 
kartu analizuojama radiacija, 
laidingumas ir konfekcija.

R. Viskanta gimė 1931 Lietu
voje, gimnaziją lankė Vokietijo
je, mechaninę inžineriją baigė 
Illinois universitete ir Purdue 
universitete gavo daktaro laips
nį. Studentavimo metais akty
viai reiškėsi lietuvių visuo
menėje, talkino spaudoje, buvo 
Korp! Vytis pirmininku. Šiais 
laikais su paskaitomis da
lyvauja mūsų mokslo ir kūrybos 
simpoziumuose.

Šį atžymėjimą suteikė AIAA 
(American Institute of Aeronau- 
tics and Astronautics), žymi 
amerikiečių inžinierių, moksli
ninkų profesinė organizacija.

Petras Klimas — IŠ MANO 
ATSIMINIMŲ. Išleido Lietuvių 
Enciklopedijos Leidykla (Juozas 
Kapočius). Boston, Mass. 1979. 
Kietais viršeliais. 416 psl. Kaina 
12 dol.

Apie šių atsiminimų autorių, 
mūsų žymų diplomatą ir Vasa
rio 16-osios akto signatarą, 
šioj knygoj trumpų žinių patei
kia jo sūnus Petras Klimas, gy
venąs Paryžiuj:

“Beveik visą Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį tėvas 
gyveno užsienyje. Lietuvos at
stovu jis buvo Italijoje nuo 1923 
iki 1925 m., o Prancūzijoje nuo 
1925 iki 1940 m.”

Pažymima, kad jis parašė eilę 
veikalų iš mūsų tautos istorijos 
ir kad istorijos darbą tęsė ir 
būdamas diplomatinėj tarnyboj, 
rinkdamas medžiagą dešimties 
tomų Lietuvos istorijai. Toliau 
pažymima, kad antrojo pasauli
nio karo metu tėvas su šeima gy
veno Grasse, pietų Prancūzijoj, 
kur paruošė pirmuosius du Lie
tuvos istorijos tomus. Tie tomai 
nebuvo išleisti.

Toliau sūnus rašo apie tėvo 
kankinystės kelią:

“Vokiečiams užėmus pietų 
Prancūziją, tėvas buvo geštapo 
suimtas 1943 rugsėjo 18 d. Į 
Lietuvą atvežtas 1944 metų pa
vasarį. Kol pasiekė Kauną, jam 
teko pereiti bene devyniolika 
kalėjimų. Iki antrojo sovietų ant
plūdžio jis vokiečių buvo laiko
mas namų arešte Kaune. Sovie
tams užėmus Lietuvą, tėvas vėl 
buvo suimtas ir išvežtas į Sibi
rą, kur iškalėjo apie 10 metų. 
Stalinui mirus, jis grįžo į Kau
ną, kur mirė 1969 sausio 16 d.”

Paliečiama ir ši atsiminimų 
knyga:

“Kaune pradėjo rinkti medžia
gą šiai ‘Iš mano atsiminimų’ 
knygai. Atsiminimai apima jo . 
gyvenimo laikotarpį nuo vaikys- / 
tės iki diplomatinės tarnybos už
sienyje. Spėjama, kad atsimini
mai buvo parašyti 1960-1962 
metais, bet jie Vakarus slaptai 
pasiekė tik prieš keletąmetų.”

Petro Klimo atsiminimai — 
įdomūs ir lengvai skaitomi. Kny
goj randam 41 rašinį. Tie raši
niai — neilgi, kai kurie net visai 
trumpi. Pateikiam kai kurių ant
raštes: Žmogus istorijoje, Pra
džios prieblanda, Skrydžiai ir 
dūžiai, Karo veiksmų pašonėje, 
Valstybės pradmenų užuomaz
ga, Šmėklų siautėjimas, Karalių 
turnyras, Pirmosios vyriausybės 
sudarymas, Šoksnis į Europą, 
Pirmoji užsienių reikalų minis
terija, Didžioji Suvalkų klasta, 
Mažosios Lietuvos dalia.

Klimo atsiminimų dalis (apie 
vokiečių okupaciją I pasaulinio 
karo metu) 1969 buvo išspaus
dinta Darbininke (nepriklauso
moj Lietuvoj ji buvo paskelbta 
1935 Naujosios Romuvos žurna
le).

— Jaunimo kongreso jaunų 
kūrėjų vakare Koenigsteine, Va
karų Vokietijoj, dalyvaus 12 me
nininkų iš Šiaurės Amerikos, 
Australijos, Brazilijos, Prancūzi
jos ir Vokietijos. Jų tarpe bus gi
taristų, dainininkų, pianistų, iš
raiškos šokio šokėjų ir kt.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: P. Dulskis, Methuen, Mass., 
E.M. Delakes, Westfield, Mass., 
J. Valaitis, Waterbury, Conn., 
L. Msiliūnas, So. Boston, Mass., 
V. Mickevičius, Detroit, Mich. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujietn 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant visiem 13 dol. 
metam.

MINTIES SPARNAI. Cleve
lando Šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos moksleivių met
raštis. 1978-1979. Redagavo: Vi
lija Banionytė, Sigutė Bankaity- 
tė, Vilija Ramūnaitė, Linas Vyš
nioms, Lina Žiedonytė. Re
daktoriams padėjo mkt. Vida Au
gulytė. Nuotraukos — mkt. Jono 
Vyšnionio, p. Vlado Bace
vičiaus, Lino Vyšnionio. 
Viršeliai — Linos Žie- 
donytės, Vilijos Ramonaitės. 
Piešinėliai — Sigutės Bankaity- 
tės, Vilijos Ramonaitės, Linos 
Žiedonytės. 148 psl. Kaina su 
persiuntimu — 1.50 dol. Galima 
užsisakyti pas mokyklos direkto
re V. Augulytę, 17702 Crestland 
Rd., Cleveland, Ohio 44119.

Visas metraštis dvelkia jau
nyste. Jis, anot redakcijos 
“mums patiems po daugelio 
metų primins gražiąsias jaunys
tės dienas”. Ta jaunyste, tais 
jaunaisiais miela gėrėtis ir 
vyresniesiem.

Kiek daug išleidžiame savo 
pramogom, svečiam, o kiek ma
žai išleidžiame lietuviškai kul
tūrai, lietuviškai spaudai ir kny
gai paremti?!
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110 KUOPA PAMINĖJO TRAGIŠKUS

LIETUVOS 
VYČIŲ

DARBAI
IR DIENOS

Chicaga laukia vyčių
Illinois-Indianos apygardos 

vyčiai gegužės 23 vėl tarėsi 
seimo reikalu, kuris bus rugpiū
čio 16-19 Chicagoj. Pasitarimam 
vadovauja Algirdas Brazis ir jo 
pavaduotoja Irena Sankutė.

Vyčių komitetas nutarė, kad 
geriausia vieta seimui yra Radis- 
son viešbutis. Yra patogūs kam
bariai, vieta mišiom bei graži 
salė banketui. Banketui vieta 
yra ypatingai svarbi, nes per 
banketą vienas amerikietis bus 
pagerbtas, įteikiant jam Lietu
vos Draugo medalį, ir bus pa
skirta stipendija aukštojo mokslo 
siekiančiam vyčiui jaunuoliui.

Seimo metu Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos salėj 
bus meno paroda. Kviečiami visi 
Chicagos menininkai su savo 
kūriniais. Parodoj taip pat bus ir 
gintaro, medžio drožinių bei 
tautinių juostų. Bus galima pa
sistiprinti lietuviškais valgiais. 
Meninę programą atliks Illinois- 
Indiana apygardos choras.

VYČIAI BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Lietuvos vyčių centro valdy
bos pirmininkas Philip Skabei- 
kis, atstovaudamas lietuvių ame
rikiečių kultūrai bei Lietuvos 
vyčiam, gegužės 30 dalyvavo 
pusryčiuose Baltuosiuose Rū
muose. Pusryčiai buvo surengti 
supažindinti visuomenei su 
SALT sutarimais.

Skabeikis susitiko su lenkų 
ir ukrainiečių atstovais, taip pat 
su valstybės ir gynybos depar
tamentų atstovais.

Po pusryčių prez. Carteris pa
sakė kalbą. Jis pagyrė visus da
lyvius, išreikšdamas viltį, kad 
per šiuos žmones reikšis visų et
ninių grupių nuomonės. Dr. 
Brzezinski trumpoj kalboj pa
teikė kelias specifines SALT 
detales, kurios rūpėjo ypač et
ninėm grupėm.

Po Baltųjų Rūmų pusryčių 
Philip Skabeikis turėjo.pokalbį 
su Baltųjų Rūmų etninio komi
teto nare Victoria Mongiardo 
apie galimybes, kurias turi etni
nės grupės, valdžiai sprendžiant 
klausimus, liečiančius etnines 
grupes. Victoria Mongiardo ska
tino visus amerikiečius lietuvius 
reikšti savo pageidavimus atsto
vam kongrese. Ji taip pat pami
nėjo telegramų bei laiškų svar
bumą. Baltieji Rūmai gavo jų 
ypatingai daug dėl Viktoro Pet
kaus ir Balio Gajausko bylų.

Philip Skabeikis aplankė Na
tional Catholic Conference 
būstinę padėkoti vyskupui Kel
ly už pereitų metų gruodžio 8 
paskelbtą maldos dieną už Lie
tuvos katalikus. To prašė Lietu

Naujosios Anglijos apskrities Lietuvos vyčių suvažiavimas 
Holyoke, Mass. Šeimininkais buvo tos vietos vyčių 145 
kuopa.

Seime planuojamas spaudos 
stalas, kur bus išstatytos vyčių 
parašytos knygos lietuvių ir 
anglų kalbomis. Bus galima jų 
nusipirkti, kaip ir paveikslų ar 
kitų meno dalykėlių.

Chicaga yra lietuvių sostinė 
Amerikoj. Turi du lietuviškus 
dienraščius bei kelis rečiau iš
einančius laikraščius. Čia veikia 
lietuviškos spaustuvės ir lietu
viški muziejai. Yra kelios dide
lės lietuviškos parapijos su gra
žiom bažnyčiom. Yra didelė 
mergaičių aukštesnioji mokykla, 
seselių kazimieriečių vado
vaujama, didelė Šv. Kryžiaus li
goninė bei kelios lietuviškos 
šeštadieninės mokyklos. Lietu
viai Chicagoj yra turtingi. Ir 
daugelis prekybininkų yra vy
čiai.

Chicagos vyčiai džiaugiasi, 
kad iš tolimųjų miestų net pilni 
autobusai vyčių žada atvažiuoti į 
66-tąjį seimą. Jie bus priimti 
kaip brangiausi svečiai.

E. Pakalniškienė

vos vyčiai per savo 1978 metų 
suvažiavimą Syracuse.

Jis taip pat aplankė kongres- 
manę Geraldine Ferraro iš New 
Yorko 9 distrikto. Ji atstovauja 
Richmond Hill, Woodhavenui, 
Maspethui ir Ridgewoodui, kur 
gyvena daug lietuvių. Padėkojo 
jai už dalyvavimą Vasario 16 
minėjime ir už jos domėjimąsi 
lietuviais politiniais kaliniais. 
Jis pastebėjo Kronikos kopijas 
kongresmanės laukiamajame 
kambary.

CENTRO VALDYBOS 
POSĖDIS

Lietuvos vyčių centro valdyba 
birželio 2 susirinko Švč. Trejy
bės parapijoj Newarke, N.J. Šei
mininkai buvo Vid. Atlanto apy
garda ir prel. Schamus, parapijos 
klebonas. Atstovų dalyvavo iš 

Chicagos, Pennsylvanijos, Pro- 
vidence, Connecticut, Rho- 
de Island, New Jersey ir 
New Yorko. Buvo pranešta, kad 
vyčiai yra pakviesti į akciją už 
Petkų ir Gajauską. Gegužės 
mėn. po Rusijos išleidimo 5 di
sidentų daugybė narių rašė laiš
kus prezidentui Carteriui, pri
mindami lietuvius Petkų ir Ga
jauską. Centro valdybos pirmi
ninkas Skabeikis pranešė apie 
savo susitikimą su 142 kuopos 
pirmininku Ernest Račkausku 
Jr. ir jų pokalbį apie pagalbą 
Lietuvos atstovybei bei galimy
bes turėti 1980 suvažiavimą Wa- 
shingtone.

Narių komisija pranešė, kad 
285 nauji nariai įstojo į vyčių

BIRŽELIO ĮVYKIUS

Maspetho 110 kuopa gegužės 
15 paminėjo lietuvių trėmimus į 
Sibirą. Minėjimas įvyko Kultū
ros Židiny, prie lietuviško kry
žiaus. Dalyvavo apie 70 narių 
bei draugų.

Programai vadovavo kun. 
Kazimieras Pugevičius, vyčių 
centro valdybos lietuviškų rei
kalų pirmininkas. Minėjimo šū
kis buvo pagal paskutinės 37 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos straipsnį ‘Mes ne vie
nį”, kuriame Kronikos leidėjai 
dėkoja Lietuvos vyčiam už jų 
pagalbą Lietuvos tikintiesiem. 
Visi dalyviai buvo prisisegę 
spalvotas korteles (geltona, ža
lia ir raudona), ant kurių buvo 
užrašytos persekiojamų lietuvių 
pavardės bei trumpai apie juos 
aprašyta.

Skaitymus iš Šv. Rašto ir Kro
nikos lietuviškai ir angliškai at
liko: Dalė Bulvičiūtė, 12 kuopos 
atstovė, kun. Stasys Raila, brolis 
Jurgis Petkevičius OFM, bei 
Marian ir Philip Skabeikis, visi 
iš 110 kuopos. Prie programos 
daug prisidėjo Perkūno choras, 
kuris sugiedojo kelias giesmes.

Programa baigta specialia 
malda už Lietuvos vaikus (turint 
omeny, kad šie metai pagal 
Jungtines Tautas yra skirti vai
kam), dvasiškius ir visus tikin
čiuosius. Maldas sukalbėjo 110 
kuopos junjorai — Marija Stun- 
gurys, Mary Kulis ir Bill Sidtis. 
Uždegtos žvakutės visiem, kurie 
mirė ar kenčia Sovietų vergijoj.

Minėjimą surengė brolis 
Jurgis Petkevičius, OFM ir 
Marian Skabeikis.

Šia proga Darbų ir Dienų 
redaktoriai nori išreikšti padėką 
veikliai Maspetho vyčių kuopai. 
Visos kitos kuopos turėtų pasekti 
šios darbščios kuopos pavyzdžiu.

-o-
Maspetho 110 kuopa paskutinį 

kartą prieš vasaros atostogas su
sirinko birželio 6 Kultūros Židi
ny. Dalyvavo apie 75 nariai. 
Kuopa labai sparčiai auga. Per šį 
susirinkimą buvo pristatyti 4 
nauji nariai.

Vadovavo pirmininkas Jonas 
Adomėnas. Philip Skabeikis, 
kuopos narys ir centro valdybos 
pirmininkas, pranešė apie savo 
viešnagę Washingtone. Marian 
Skabeikis pranešė apie birželio 
minėjimą, kuris bus Kultūros Ži
diny birželio 15. Pirmininkas 
Adomėnas priminė, kad pas- 

organizaciją per paskutinius 8 
mėnesius. Naujos kuopos įsteig
tos Jackson, MI, New Haven, 
Conn., ir Providence, R.I.

Junjorė Marie Kassel pranešė 
apie jaunimo kongresą.

Centro valdyba vieningai nu
tarė padėkoti Draugui ir Darbi
ninkui už pagalbą vyčiam. Kiek
vienam buvo paskirta 50 dol.

Buvo aptartas 66 suvažiavimas 
Chicagoj. Garbės nariui Larry 
Janoniui buvo pritarta išleisti vy-
čių valdybos narių brošiūrą, ku
rioj aprašomos vyčių valdybos 
narių ir komitetų pirmininkų 
pareigos.

Kitas centro valdybos posėdis 
bus Chicagoj rugpiūčio 16 Ro- 
disson viešbuty.

-o-
Darbų IR Dienų redaktoriai 

praneša, kad kitas vyčių puslapis 
pasirodys rugpiūčio mėnesį. 
Linki visiem geros vasaros, bet 
taip pat veiklios. Atsiminkim, 
kad lietuviam kaliniam nėra 
jokių atostogų. Tad visi vyčiai
- RAŠYKIM LAIŠKUS!

VYČIŲ 
VOKIŠKA
NAKTIS

Bostone, Piliečių draugijos sa
lėj, gegužės 19 buvo surengta 
vyčių vokiška naktis.

Vokiečiai aktyviai pagelbsti 
vyčiam: pristato maistą įvairiem 
parengimam, turi savo orkestrą 
ir praveda visą vakaro progra
mą.

Visi dalyvavę buvo patenkinti. 
Jie ragina vyčius vėl tokią naktį 
surengti.

Reikia pripažinti, kad Bostono 
vyčiai yra gyva ir aktyvi orga
nizacija. Vyčiai senjorai (kuriais 
gali būti visi vyčiai, turį dau
giau kaip 30 metų), atrodo, dirba 
daugiausia.

kutinė (37) Kronika, dėkoja vy
čiam už jų pagalbą lietuviam 
okupuotoj tėvynėj. Buvo taip pat 
išrinkti kuopos delegatai į suva
žiavimą Chicagoj rugpiūčio 
mėnesį. Delegatai bus Marian 
Skabeikis ir brolis Jurgis Petke
vičius, OFM. Apie 25 110-tos 
kuopos nariai žada dalyvauti su
važiavime. Kai kurie iš jų at
stovaus kuopai, kiti Vidurio At
lanto apygardai bei centro 
valdybai.

Šiame susirinkime dalyvauti 
buvo pakviestas ypatingas sve
čias — žymus lietuvių 
dailininkas Vytautas K. Jonynas. 
Dailininkas vyčiam papasakojo 
apie savo jaunystės mokslą ir 
polinkį į meno pasaulį. Taip pat 
kalbėjo apie dabartinius darbus. 
Buvo rodomos Jonyno darbų 
skaidrės.

Susirinkimas buvo įdomus ir 
naudingas.

Šia proga 110 kuopos nariai 
dėkoja kuopos nariui broliui 
Jurgiui Petkevičiui, OFM, kuris 
suruošė šį vakarą su Vytautu K. 
Jonynu ir supažindino vyčius su 
šiuo didžiu talentu, apie kurį 
daugelis narių nieko nežinojo. 
Taip pat dėkoja broliui Jurgiui 
už atgaivą po susirinkimo.

KAS, KĄ, KUR?

Viena iš veikliausių vyčių 
kuopų yra 96-toji, iš Dayton, 
Ohio. Ši kuopa išnaudoja kiek
vieną progą garsinti Lietuvai 
bei jos vargam. Rašo laiškus. 
Daug jų parašė, dėkodama 
CBS ir jos korespondentui Ber- 
nard Redmont už programą, ku
rioj buvo kalbama apie šian
dieninius Lietuvos vargus.

-o-
Vyčių kuopų nariai reiškia 

nuoširdžią užuojautą 96 kuopai, 
mirus jos veikliam nariui Juozui 
Sadauskui, kuris aktyviai daly
vavo vyčių organizacijoj 60 
metų.

-o-
Pagal 96 kuopos tradiciją kuo

pos junjorai pravedė įspūdingą 
šv. Kazimiero minėjimą. Buvo 
aukojamos mišios už gyvus ir 
mirusius vyčių narius. Po mišių 
įvyko minėjimas, kuriame buvo 
skaityta apie šv. Kazimiero 
gyvenimą.

-o-
Vidurinio Atlanto apygardos 

kegliavimo rungtynės įvyko La 
Quinta Motei. Rungtynėm va

dovavo Frances Petkus ir Eloise 
Berczelli. Rungtynės prasidėjo 
gegužės 19. Dalyvavo 20 grupių. 
Laimėjo Clevelando 25 kuopa. 
Antra ir trečia vieta atiteko 96 
kuopai.

-o-
Daytono 96 kuopa ne tik yra 

veikli, bet ir sparčiai auga. 
Gegužės 20 buvo priimta naujų 
narių. Trečio laipsnio medaliai

DEPART RETURN GROUP 3l0 G.I.T. CITIES AND NIGHTS
June 26 July 10 $1249.00(Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3
July 04 July 19 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 

Moscovv 2, Copenhagen 1
July 24 Aug. 07 $1249.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Rome 5, Moscovv 3
Aug. 08 Aug. 24 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 

Moscovv 2, Copenhagen 1
Aug. 21 Sept. 05 $1249.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3, 

Copenhagen1
Sept. 06 Sept. 15 $849.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
Sept 20 Sept. 29 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
Oct. 15 Oct 25 $779.00 $849.00 Vilnius 5, Warsaw 2

TOURS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND H ALF DAY TRIP TO TRAKAI

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

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

Group 30 fare mušt have 30 or more participants

Lietuvos vyčių Naujosios Anglijos apskričio suvažiavimas 
įvyko Holyoke, Mass., balandžio 29. Centro valdy
bos vicepirmininkas Jonas Adomėnas įteikia 145 kuopos 
pirmininkei Nellie Ruggles naują charterį.
------------------------------------------------- ----------------------------------

buvo įteikti Albinai Wallis, Ste
fanijai Rustikas ir Joseph Ryan.

-o-
Washingtono vyčių 142 kuo

pos nariai suruošė specialų mal
dos vakarą. Jis vyko lietuvių 
Šiluvos Marijos koplyčioj, Wa- 
shingtono Nekalto Marijos Pra
sidėjimo bazilikoj. Maldos buvo 
pagal Maldų kalendoriaus datą. 
Šį Maldų kalendorių išleido Re
liginė Šalpa ir redagavo kun. Ka
zimieras Pugevičius. Visom Lie
tuvos vyčių kuopom yra paskir
tos datos, ir daugelis jų kruopš
čiai jų laikosi.

-o-
Daytono 96 kuopos “World 

A Fair” parengimas praėjo labai 
sėkmingai. Daug dėmesio su
silaukė kuopos nario Jurgio 
Mikalausko sukurtas koplyt
stulpis, kuris bus leidžiamas į 
loteriją per vyčių suvažiavimą 
Chicagoj. Loterijos pelnas skiria
mas stipendijų fondui. Meninę 
programą atliko Vėjelis, šokių

grupė, kuriai vadovauja Ed 
Sluzas ir Rita Gečas. Akompo- 
navo Cecilia Lisauskis.

-o-
Br. Jurgis Petkevičius, OFM, 

Maspetho 110 kuopos narys, 
nuoširdžiai dėkoja visiem vy
čiam už užuojautas, mirus jo 
broliui dvyniui Albertui. Dėkoja 
už mišias bei užuojautas laikraš

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, price 8 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė ................................................................................

Numeris, gatvė ..................................................................................

Miestas, valstija, Zip ........................................................................

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TOUR MANAGER

COST

čiuose, taip pat ir už asmeniš
kai reikštą paguodą. Visus prisi
mins maldose.

-o-
Vyčių 12 kuopa New Yorke 

birželio 10 Aušros Vartų parapi
jos salėje turėjo savo paskuti
nį priešvasarinį susirinkimą. 
Aptartas 65 metų kuopos sukak
ties balius, kuris bus lapkričio 
mėnesį. Suvažiavimui Chicagoj 
išrinkti delegatai. Susirinkime 
dalyvavo svečių: iš Dayton, 
Ohio Frances Petkus ir iš Mas
petho Jonas Adomėnas, 110 kp. 
pirmininkas. Abu pasveikino 
dalyvius. Buvo paminėti birže
lio išvežimai. Minėjimą pravedė 
Helen Shields, vyčių garbės na
rė. Parengė Dalė Bulvičiūtė. Po 
susirinkimo buvo skoningos vai
šės kurias paruošė Birutė ir 
Eugenija Janonis.

Jei turi kokių lietuviškų spau
dos darbų, kreipkis į lietuvių 
pranciškonų spaustuvę Brook
lyne. Skambink 212 827-1350.

®DEXTER PARK 
PHARMACY Ilgi

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

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

WE DELTVER
Mlchigan 2-4130
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LOS ANGELES, CALIF.
Lietuvių Diena, Šv. Kazimie

ro lietuvių parapijos surengta 
jau 26 kartą, birželio 16-17 pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Daug 
dėmesio susilaukė Vilniaus uni
versiteto jubiliejinė paroda, su
rengta Draugo redaktoriaus Br. 
Kviklio. Jis irgi dalyvavo asme
niškai. Koncerto programą atliko 
solistė Genė Ugianskienė iš 
New Jersey, pianistė Raimonda 
Apeikytė ir Clevelando studen
čių vienetas Nerija. Programai 
vadovavo Birutė Dabšienė. Pa
maldas atlaikė ir patriotinį pa
mokslą pasakė Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, Lietuvių Ra
šytojų Dr-jos pirmininkas. Šei
mininkės, vadovaujamos V. Du- 
dorienės, vaišino svečius, o visą 
tvarką prižiūrėjo parapijos komi
teto vyrai, vadovaujami Leono 
Okso. Šventėj dalyvavo tūkstan
tis lietuvių, suvažiavusių iš visos 
Califomijos.

Birželio įvykių minėjimas, 
rengiamas Los Angeles Al- 
tos skyriaus, įvyks liepos 1, sek
madienį, 12:30 vai. Šv. Kazimie
ro parapijos salėj. Pagrindinis 
kalbėtojas bus kongresmanas 
Robert K. Dornan. Dalyvaus lie
tuvių, latvių ir estų meninės 
pajėgos.

Šv. Kazimiero parapinę mo
kyklą baigė ir gavo taip pat aš-

Clevelando studenčių vienetas Nerija koncertuoja Los An
geles, Calif., Šv. Kazimiero parapijos surengtoj Lietuvių 
Dienoj. Nuotr. L. Kanto

VALSTYBĖS DEPARTAMENTE
SVARSTYTI LIETUVAI
SVARBŪS KLAUSIMAI

(atkelta iš 3 psl.)

stove ją supažindino su naujai 
įsteigto vieneto “Koalicija Iš
laisvinti Petkui ir Gajauskui” 
tikslais, veikla ir paprašė valsty
bės dept. pagalbos jiem išlais
vinti. Jų klausimu buvo įteikta 
papildoma informacinė medžia
ga. Taip pat P. Darien buvo nu
siskųsta, kad neseniai paleistųjų 
politinių kalinių tarpe nebuvo 
nė vieno kataliko ir nė vieno lie
tuvio.

Ne geresni reikalai yra ir sie
kiant šeimų sujungimo. Išleista 
vos keli lietuviai, kai kitų tauty
bių iš Sov. Sąjungos išvyksta 
tūkstančiai. Konkrečiu pa
vyzdžiu buvo nurodyta muz. A. 
Jurgučio šeima, kuriai daugiau 
negu ketveri metai sovietai ne
leidžia išvykti.

Sovietinės pilietybės įstatymas
Ilgokas diskusijas iššaukė me

morandume paliestas naujasis 
sovietų pilietybės įstatymas, 
kuriuo Amerikos pilietybę pri
ėmę lietuviai ir net jų JAV-ėse 
gimę vaikai yra laikomi Sov. Są
jungos piliečiais. Pastebėta, jog 
tai esama aiškaus bandymo gau
ti Pabaltijo valstybių aneksijos 
pripažinimą netiesioginiu, ap
gaulingu būdu. Įstatymui įsi
galiojus, JAV lietuviai, norintie
ji apsilankyti okupuotoj Lietu
voj, gali būti priversti paduoti 
prašymą būti atleistiem nuo Sov. 
Sąjungos pilietybės (tuo lyg pri
pažįstant, jog jų esama sovietų 
piliečiais) ar būti išstatyti sovie
tini am įstatymam, įskaitant gali
mybę būti paimtiem į Sov. Są
jungos kariuomenę. Teigta, kad 
valstybės departamentas privalo 
imtis priemonių apsaugoti savo 
piliečiam nuo sovietų neteisėto 
pilietybės įstatymo.

Atsakydami, valstybės depar
tamento pareigūnai pabrėžė, 
kad naujasis sovietų pilietybės 
įstatymas yra “studijuojamas”. 
Ar protestas šiuo klausimu bus 
sovietam įteiktas, atsakyti ne
galėjo. Pastebėjo, kad tarptauti- 

tuonių skyrių lietuvių kalbos pa
žymėjimus: Nida A. Brinkytė, 
Tadas G. Dabšys, Sigita T. Ka
zakevičiūtė, Dainius J. Petronis, 
Vytas Banionis.

Banga, Los Angeles sporto 
klubas, liepos 22-28 skautų sto
vyklavietėj rengia sporto stovyk
lą, kurios metu bus ruošiamos 
krepšinio ir tinklinio komandos.

Romas ir Lidija Giedrai, ne
seniai atvykę iš okupuotos Lie
tuvos, pasisvečiavę pas tėvą J uo- 
zą Giedrą, gyv. Redland, Calif., 
persikėlė gyventi į Los Angeles. 
Romas pradėjo dirbti G. Kaz
lausko įmonėj.

LB Vakarų apygardos valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. R. 
Dabšys, vicepirm. ir ižd. A. Poli- 
kaitis, vicepirm. visuomeniniam 
reikalam D. Barauskaitė, vice
pirm. kultūriniam reikalam A. 
Adomėnas, vicepirm. informaci
jai M. Kevalaitis, vicepirm. orga
nizaciniam reikalam S.T. Kun- 
gys, sekr. D. Razutytė.

LB Los Angeles apylinkės 
valdybą sudaro: pirm. R. Bužė- 
nas, vicepirm. švietimui ir in
formacijai O. Razutienė, vice
pirm. kultūriniam reikalam D. 
Barauskaitė, vicepirm. visuome
niniam reikalam J. Matulaitis, 
vicepirm. pensininkų reikalam 
A. Šimkus, sekr. D. Žygaitė, ižd. 
R. Barauskaitė, ižd. padėjėjas V. 
Sirutis. — L.Ž.K.

nės teisės nuostatai pilietybės 
klausimu nėra griežtai nustaty
ti: kas kaip nori, taip juos in
terpretuoja.

Kiek tai liečia vykimą į Sov. 
Sąjungos teritoriją, valstybės 
dept. pareigūnai pastebėjo, kad 
visi keliaujantieji, nesvarbu, kur 
jie būtų gimę, stato save į sovie
tinio šantažo pinkles ir rizikuo
ja savo laisve. JAV diplomatai 
visada yra pasiruošę savo pilie
čius ginti, tačiau, kaip žinom 
iš patirties, tai ne visada pa-
vyksta.

Diskutuojant pilietybės klau
simą, teko paliesti ir sovietinius 
trukdymus palaikant kontaktus 
su tautiečiais Lietuvoj. Pavyz
džiu duota aukšti muitai siun
čiamom. dovanom ir laiko ap
ribojimai bei vietovių lanky
mo varžymai. Prašyta Helsinkio 
sutarimų šviesoj iš sovietų iš
reikalauti nuoilaidų.

Valstybės departamentas ir in
formacija

Apgailestauta, kad valstybės 
departamento siuntinėjama in
formacija ignoruoja Pabaltijo 
valstybių teisinį stovį. Pavyz
džiui, leidiniuose, prista
tančiuose žmogaus teisių panei
gimus Rytų Europoj, vengiama 
specifiškai paminėti Pabaltijo 
valstybių vardus, jas kaip valsty
bes klasifikuoti, iškelti katalikų 
presekiojimą Lietuvoj. Taip pat, 
valstybės departamentui su 
sovietais kolaboruojant, JAV-ėse 
buvo rodomas filmas “The Un- 
known War”, kuriame buvo pa
teisinama Sov. Sąjungos įvykdy
ta Pabaltijo valstybių aneksija.

Informacijos klausime pagei
dauta didesnio valstybės depar
tamento pareigūnų apdairumo. 
Pažadėta suteikti departamento 
žinioj veikiančių įvairių infor
macijos skyrių vardus, kad pa- 
baltiečiai galėtų į juos nukreipti 
dokumentinę medžiagą, liečian
čią Pabaltijo valstybių okupaci
ją, žmogaus teisių paneigimus, 
kliūtis emigruoti ir t.t.

A.Gč. (LB Inf.)

Prel. J. Kučingis atidaro Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejinę parodą. Pirmoj ei
lėj centre sol. V. Leskaitienė ir Br. Kviklys, surengęs šią parodą. Nuotr. L. Kanto

HARTFORD, 
CONN.

Švyturio mokykla
Hartfordo Švyturio mokykla 

šiuos mokslo metus baigė gegu
žės 19. Užbaigimas buvo atšvęs
tas mišiomis Švč. Trejybės baž
nyčioj. Jas aukojo kun. A. Gurk- 
lis, o skaitytojais buvo keturi 
abiturientai.

Per ceremonijas bažnyčios 
salėj pirmiausia buvo apdovano
ti penki mokinukai, nepraleidę 
nė vienos pamokos. Dovanas ga
vo Petras Nenortas, Tomas Ne
nortas, Rimas Simonaitis, Jad
vyga Nowak ir Danutė Raškevi- 
čiūtė. Mokiniai, pasižymėję ypa
tingu mokslo pažangumu, taip 
patt gavo dovanas.. Lietuviško
mis knygomis buvo apdovano
tos Kristina Raškevičiūtė, Regi
na Zabulytė ir Rūta Virkutytė.

Šiais metais mokyklą baigė 
penki mokiniai: Jonas Jalinskas, 

j r i , I 1 — . ■

Paulius ; MĮąčiuika, Paulius Ne.- 
nortąs^.‘Silyija Radidnovaitė ir 
Paulius Šerkšnas. Jie skaitė savo 
parašytus rašinius — “Koks aš 
turėčiau būti lietuvis?” Kiekvie
ną rašinį palydėjo entuziastiški 
tėvelių, senelių ir svečių ploji
mai.

Hartfordo apylinkės Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Ste
ponas Zabulis pasveikino abi
turientus įteikdamas jiem po do
vaną — Lietuvos žemėlapį. Tė
vų komiteto pirmininkė dr. Sigi
ta Ramanauskienė pakalbėjo 
apie mokyklos padėtį ir valdy
bos nuveiktus darbus.

Po to visi mokyklos užbaigi
mo dalyviai buvo pakviesti pasi
vaišinti tėvų komiteto surengto
mis vaišėmis. Planuotas mokyk

1979 M. KELIONES Į LIETUVA.

BALTIC
TOURS

9 DIENOS — LIETUVOJE & RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

Rūgs. 20 — 28 d............. ......... .................... $849.00
Rūgs. 27 — Spal. 5 d...........................  $849.00

11 DIENŲ LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje

Rūgs. 6 — 16 d.............. .......  —...... $849.00
Spal. 11 - 21 d. ___ ____ ___________  $779.00

12 DIENŲ - LIETUVOJE & LENKIJOJE: 
d aaktye teiname, 3 Varšuvoje

Rugp. <----- ------- -- --- ---- ---- - $959.00

Atstovai:

Worcester, Mass. — B. Sviklienė 
(617) - 798-2868

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis j:

BALTIC TOURS 
8 White Oak Road 
Nevvton, Ma. 02168 

Tel. (617) — 969-1190
Sutvarkome dokumentus norintiems iš
sikviesti gimines iš Lietuvos arba no
rintiems ilgesnį laiką pabūti Lietuvoje.

los piknikas Wickham parke neį
vyko, nes oras buvo nepalankus.

Šiais mokslo metais Švyturio 
mokykloj mokėsi 48 mokiniai, 
įskaitant ir suaugusių angliškai 
kalbančių grupę. Mokytojavo šie 
mokytojai: Marija Williams, dr. 
Sigita Ramanauskienė, Paulius 
Bernotas, Birutė Nenortienė, 
Danutė Grajauskienė, Irena Ja- 
linskienė, Lionė Simonaitienė, 
Gražina Aleksandravičienė ir 
Genovaitė Stankaitytė. Mokyto
jus pavadavo Kristina Šerkšnie- 
nė, Leonas Bernotas, Danguolė 
Banevičienė ir Sigita Banevičiū
tė. Tautinių šokių mokė Dalia 
Dzikienė, o tikybą dėstė kun. 
Vyt. Bitinas. Tėvų komitetą su
darė pp. Ramanauskai, Raškevi- 
čiai, Radionovai ir Pakščiai.

Hartfordo Švyturio mokykla 
gyvuoja todėl, kad yra užtenka
mai gerų lietuvių tėvų, kurie ne- 
pailsdami vežioja savo vaikus 
kas šeštadienį į mokyklą ir pri
žiūri, kad jie gerai paruoštų pa
mokas. Be tėvų pastangų šios 
mokyklos nebūtų:'........ ■; ■

Viso Connecticuto lietuvių vi
suomenė taip pat rūpinasi šios 
mokyklos likimu, nes turim ne
maža mokinių iš aplinkinių 
miestų. Connecticuto apygardos 
ir Hartfordo, Waterburio, New 
Haveno ir New Londono apylin
kių Lietuvių Bendruomenės 
valdybos dosniai prisidėjo prie 
mokyklos išlaikymo. Hartfordo 
ramovėnai ir Kavutės klubas, 
taip pat ir paskiri geros širdies 
lietuviai atsiuntė aukas mokyk
lai paremti.

Šalia šių visų vietinių aukų 
ypatingai mokyklą sustiprino 
Švietimo Tarybos paskirta auka. 
Be šios aukos mokykla būtų 
daug blogesnėj padėty.

RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA
Nuo devynių iki penkiolikos dienų

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE
& ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje
Liepos 24 d. — Rugp. 7 <L _-------------... $1,249.00

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono, New Yorko ir Chicago® 

via Lufthansa, Northvfrest Orient ir SAS
• Vienos dienos ekskursija i Kauną, pusė dienos 

Trakuose
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės

• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna
vimai

• Iš kitų miestų galima jungtis su papildomu mo
kesčiu

Švietimo Tarybai ir visiem 
lietuviam bei organizacijom, rė- 
musiem šią mokyklą, Hartfordo 
Švyturio mokykla reiškia gilią 
padėką.

L.S.

Pagerbtos motinos
Lietuvių Bendruomenės ini

ciatyva gegužės 13 pagerbtos 
motinos. Mišias aukojo ir specia
lų pamokslą pasakė klebonas 
kun. Juozas Matutis. Po mišių 
Švč. Trejybės salėj minėjimą 
malda pradėjo kun. klebonas. 
Tylos susikaupimu prisimintos 
mirusios motinos.

Apie motinas jautriai kalbėjo 
Eugenija Šliogerienė. Švyturio 
mokyklos auklėtiniai atliko gra
žią ir įvairią programėlę: pašoko 
tautinius šokius, deklamavo ir 
dainavo.

Po minėjimo buvo galima at
likti balsavimo už LB tarybos 
kandidatus pareigą. Buvo orga
nizuojamos telegramos prezi
dentui J. Carter ir Brzeziris^i dęl 
politinių kalinių — Balio Ba- 
jausko ir Viktoro Petkaus — lais
vinimo. Taip pat buvo renkamos 
aukos jaunimo kongresui.

M.P.

— Chicagos Lietuvių Diena, 
rengiama LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdybos ir specialaus 
komiteto, įvyks liepos 1, sekma
dienį, 12 vai. National Grove ir 
McCormick Woods, prie Dės 
Plaines ir 26 gatvių, North Ri- 
verside, 111. Programoj dainos, 
tautiniai šokiai, sportas. Vado
vauja Faustas Strolia ir Zigmas 
Žiupsnys. Gros Neo-Lithuania 
orkestras, vadovaujamas A. Mo
desto.

— Pasaulio lietuvių katalikų 
bendrija kasmet duoda 500 dol. 
premiją labiausiai pasižymėju
siam visuomenininkui. Kasmet 
vertinimo komisija parenkama 
kitame krašte, kad būtų progos 
pagerbti vis kitos šalies veikliau
sią visuomenininką. Šiemet vi
suomenininko premija įteikta 
Australijos lietuviui Viktorui 
Laukaičiui, Lietuvių Katalikų 
Federacijos pirmininkui, Mel- 
bourno parapinės lituanistinės 
mokyklos buvusiam mokytojui. 
Visuomenininko premijai kun. 
dr. Juozas Prauskis kasmet ski
ria po 500 dol.

— Vlado Venckaus vienkartinė 
premija jaunimui skiriama už 
rašinį tema “Kuo išeivijos jau
nuolis gali būti Lietuvai nau
dingas?” Pirma premija 300 dol., 
antra premija 200 dol., šešios 
trečiosios premijos po 100 dol. 
vis kitam jaunuoliui iš kito kon
tinento. Straipsniai iki 1979 rug
sėjo 30 siunčiami adresu: Dirva, 
Vlado Venckaus vardo premija,
P.O. Box 03206, Cleveland, 
Ohio 44103. Premijos mecenatai 
— Venecuelos lietuviai. Vertini
mo komisija sudaroma Vene- 
cueloj.

— Aldona Šimaitienė-Dir- 
mantaitė, 64 metų amžiaus, sun
kiai ir ilgai sirgusi, mirė birže
lio 21 St. Luke Presbyterian 
ligoninėje, Chicagoje. Palaidota 
birželio 25 iš Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo bažnyčios Šv. Ka
zimiero kapinėse. Liko vyras 
Vladas, dvi dukros ir sūnus. Jos 
tėvas buvo generolas Stasys D Ir
mantas, Lietuvos krašto apsau
gos ministeris, Vytauto Didžiojo 
Universiteto profesorius. Ve
lionė studijavo humanitarinių 
nieksiu fakultete prancūzų kalbą 
ir literatūrą. Studijų gilinti bu
vo išvykusi į užsienį, į Grenoblį, 
priklausė prie ateitininkų meno 
draugijos Šatrija, visą gyvenimą 
su šatrijiečiais palaikė ryšius.

— Liet. Fronto Bičiulių stu
dijų ir poilsio savaitė praside
da birželio 30, šį šeštadienį, 
Kennebunkporte, pranciškonų 
vienuolyno sodyboje. Savaitė tę
sis iki liepos 7. Studijų savai
tės atidarymas liepos 1. Tą dieną 
bus iškilmingas posėdis ir dr. 
Juozo Girniaus paskaita — Iš
eivijos pareigos tėvynei. Kiek
vieną dieną vakarais bus paskai
tos, užsiėmimai. Penktadienį, 
liepos 6, — literatūros vakaras, 
šeštadienį, liepos 7, — koncer
tas. Stovyklautojai namo iš važi
nėja liepos 8, sekmadienį.

— Jaunimo kongreso loterijos 
dovanų paskirstymas vyks lie
pos 1, sekmadienį, per Lietuvių 
Dienas Chicagoj (ne birželio 24, 
kaip klaidingai paskelbta ant bi
lietų). Dar negrąžinę loterijos 
bilietų šakneles, prašomi jas tuoj 
grąžinti.

— Mokytojų studijų savaitė, 
šiemet jau XIII, skiriama JAV ir 
Kanados lituanistinių mokyklų 
mokytojam, vyks liepos 8-15 
lietuvių pranciškonų vasarvietėj, 
Kennebunkport, Maine.

— Daina Kojelytė, Ateitinin
kų Federacijos valdybos siunčia
ma, liepos 2 išvyksta į Brazili
ją padirbėti su vietos ateitinin
kais. Daina Kojelytė yra PLB 
valdybos sekretorė ir ta proga 
susitiks su Brazilijos LB bei Jau
nimo Sąjungos vadovais.

— Tėvynės Garsų radijo 30 
metų sukakties minėjimas įvyks 
spalio 20 Clevelando Lietuvių 
namuose.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Burneika, Hartford, 
Conn., F. Kašėta, Brockton, 
Mass., P. Kilpis, So. Boston, 
Mass., S. Fredas, Toronto, Ont., 
B. Bušniauskas, Paterson, N. 
J. Sveikinam naujus skaitytojus 
ir dėkojam užsakytojam. Nau
jiem skaitytojam Darbininko 
prenumerata pirmiem metam tik 
10 dol. Atnaujinant prenumera
ta visiem 13 dol. metam.
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ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Playing — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

VILIUS BRAŽĖNAS CLEVELANDE

B. Kemėžaitė, Operų arijų rečitalis ............................................................
Laima Stepaitis, lietuvių dainos ir operų arijos ....................................
Tik tau vienai, Korp. Neo Lithuania šokių muzika ..............................
Žalias vėjas, lengvos muzikos dainos ................... .....................................
Vasaros šokis, lengvos muzikos dainos .....................................................
Jūros paslaptys, 12 švelnios muzikos dainų ................................... .
Nerija, 14 Clevelando mergaičių dainų ....................................................
Leonas Barauskas, pasakojimai — antroji pi..............................................
Pupų dėdė ir dėdienė, polkos, Nr. 21 .................................................... .
Kur tas šaltinėlis, E. Kuodžio ir J. Girijoto dvi plokštelės 21 dainos . . . 
Kokiais keliais aš keliausiu, "Baltija kvint...............................................
Vyrai dainuoja, N.Y. Vyrų 17 dainų ...........................................................
B. Valterienės dainų rečitalis ........................................................................
Aušra, Windsoro mergaičių 15 dainų pi......................................................
Kipro Petrausko dainos ir operų ištraukos ..............................................
O ramunėle, pasakyk, B. Tamošiūnienės šokių dainos .............. ........
Yakutis, solisto dainos-arijos ..........................................................................
Skamba, skamba kanklės, kanklių orkestras ...........................................
Vaidilų kanklės, kanklių orkestro muzika ....................................... .........
Aušra, Windsoro mergaičių dainos ..............................................................
Dievui ir Tėvynei, Čiurlionio ansamblio dainos ....................................
Prie ugniakuro, 13 muzikos-šokių dainų ...................................................
Čia mano brangioji Tėvynė, Kuodžio-Girijoto duetai ...........................
Jūratė ir Kastytis, Banaičio opera iš 3 plokštelių .................................
Tėviškės namai, B. Budriūno kūriniai ir kantata ..................................
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių .......................................................
Gelbėk mus! Phila. choro 13 giesmių. Stereo ........................................
Dieve, priegloba mūs, 18 religinių giesmių ...........................................
Lithuanian Language Record Course su tekstu ......................................
Aidutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ..................................
Laša laiko lašai, Brocktono choras ....................... ......................................
Kur dangus ugnim liepsnoja, Clevelando choras ..................................
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės šokių dainos ..............................
Su šokiu ir daina, Korp. Neo Lithuania šokių dainos ..........................
Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės ..........................................................
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos ......................................
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos ...........................................................
Dainos, Kun. Vyt. Gorino, 14 lietuviškų dainų ......................................
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys .....................................
Vilija, moterų kvarteto 15 dainų .................................................................
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 .........................................
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 .............
Dainų ir arijų rečitalis, Sol. J. Vaznelio ............................ .......................
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrioninių maršų ...........
Kove galingas, N.Y. Perkūnas, 13 dainų-operų chorų ............................
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių .......................
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ............. .............
Jauna naktis, 12 lengvos muzikos dainų ...................................................
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės .........  ....
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo .........
Varpas, Toronto choro liet, dainos ir operos (Stereo) .........................
Kalnuos dainuoja, “Baltijos” kvinteto II pi...............................................
Žiburėlis, 13 lengvų šokių muzika ...........................................................
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ............................................
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų .................
Keliaujame su daina, Hamiltono mergaičių dainos ..............................
Dainų-operų rinkinys, Sol. S. Citvaro .......................................................
Dalia Juknevičiūtė skaito liet, kūrinius ....................................................
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo ................
Dainuojame su Rūta, Rūtos Ans. 17 1. dainų. Stereo .................... .
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 1. d. Stereo .............. ........
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo ..........
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo. .......
Lietuvių tautiniai šokiai,-Stuttgarto simfonija ......... ................ ..............
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei .......................■» . f. ■ , , • e-. •
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ..... ....... .................. ................... .
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid. ....................
Penktoji dainų šventė Toronte, dvi plokštelės ...................... ................
Ku bėga Šešupė, 18 dainų ir giesmių ........................................■........... -
Touring Lithuania — įdainuota 10 lietuviškų dainų .............. .............
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 ...........................................
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ................ ...... ......
Mano Lietuvos prisiminimai, Sol. L. Juodytės ....... ....... .................... .
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) ............................... .............
Dievui ir Tėvynei, Baltimorės vyrų giesmės-dainos .............. ......... .
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo ... 
Br. Budriūno vyrų kvarteto dainos (Detroite) .........................................
Jūros lopšinė, 14 šokių rinkinys ..................................................... .............
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt. Stereo .........
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų .................................. .................
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių .......................................................
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės su himnu ..................................
A. Šabaniausko, po 12 dainų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas po .........
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj, Stereo ........................  .
Lietuvos Atsiminimų radijo jubiliejus. Stereo ........................................
Sek pasaką, vaikam 4 pasakos .....................................................................
Zuikis puikis, įdainuotos vaikam pasakos .................................................
Svajonių sodas, 12 lengvos muzikos kūrinių ......................... ...............
Dainos ir arijos, J. Armonienės ....................................................................
Lietuvos 60 m. minėjimo giesmės su himnu .........................................
Grojam Jums, Neo-Lithuanų orkestro 6 šokiai .......................................
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės ............................
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 liet, dainų. Stereo .........................
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų .................................
Jūreivių keliai, 16 lengvos muzikos dainų, Stereo ..............................
Kur gimta padangė, 14 lengvos muzikos dainų duetai .......................
Lietuvių kompozitorių dainos. B. Kemežaitės .........................................
Gina Čapkauskienė dainuoja. Stereo ............................. ............................
Antanas Kučingis su orkestru. Stereo ................................................... .....
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo ....................
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo ........................................
Žiburėlis, 14 muzikos-šokių. Stereo ...........................................................
Pienės pūkas, estradinės dainos ........................................... ....................
Oi, toli toli...Phila. Choro “Viltis” 12 dainų. Stereo ...........................
Labą rytą, N.Y. vyrų choro “Perkūnas” 15 dainų. Stereo .................
Vai lėkite dainos, Chicagos Vyčių choro dainos. Stereo ....................
Pranaše Didis, Liet. Evangelikų choro giesmės ...................................
Vaidilų kanklės, O. Mikulskienės vad. kanklininkės ............................
Baltos gėlės, Hamiltono choro su V. Verikaičiu.....................................
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio 14 liet, dainų ........................

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs 
sąskaitų ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, 
kurios išparduotos)

GRAŽIOS DOVANOS 
VISOKIOM PROGOM

PUZINAS, monografija-al- 
bumas angliškai apie dail. P. Pu- 
ziną. Visos reprodukcijos spal
votos, 25 dol. ADOMAS GAL— 
DIKAS, monografija-albumas, 
angliškas tekstas. Reprodukcijos 
ne visos spalvotos, 15 dol. PA
LIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS. 
S v. Kazimiero lietuvių ka
pinės Chicagoj, lietuvių-anglų 
kalbomis albumas, 20 dol. 
PENNSYLVANIJOS ANGLIA
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KASIŲ LIETUVA. Anglų-liet. 
kalbomis iliustruotas albumas, 
20 dol. TAUTOS KELIU,dail. 
Juodžio paveikslų reprodukci
jos, 7 dol. POSTAGE STAMPS 
OF LITHUANIA, Jonas Griga
liūnas ir kiti. Labai gausiai 
iliustruota, didesnio formato, 
kietais viršeliais. Kaina 16 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 cen
tų. Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Birželio tragiškų įvykių minė
jimas pas mus yra tapęs sa
votišku šablonu: jaučiam pa
reigą juos paminėti, išklausom 
rezoliuciją, paplojam, sugiedam 
himną ir skirstomės į savo na
mus, kuriuose randam materiali
nėmis gėrybėmis persisunkusią 
kasdienybę. O tautos tragedija 
ir toliau tebelieka “piktos pamo
tės” pasaka.

Tų įvykių minėjimas, sureng
tas birželio 17 Clevelando Altos 
skyriaus iniciatyva Šv. Jurgio 
parapijoj, skiriasi nuo kitų tiek 
savo pobūdžiu, tiek nuotaika 
todėl, kad to liūdno minėjimo 
pagrindiniu kalbėtoju buvo pa
kviestas Vilius Bražėnas, mūsų 
visuomenei pažįstamas ne tik 
kaip veiklus skautas ir visuome
nininkas, bet taip pat ir kaip 
kontroversinės “birčininkų” 
organizacijos aktyvus kalbėtojas 
ir veikėjas.

Atlikus visą oficialų mūsų į- 
prastinių minėjimų ceremonialą, 
su vėliavų įnešimu, žuvusiųjų 
pagerbimu ir himno giedojimu. 
Clevelando Altos skyriaus pir
mininkas Algis Pautienius pri
statė Vilių Bražėną, kuris pasi
rodė kaip puikus kalbėtojas.

“Priešas siekia mūsų tylos”, 
kalbėjo prelegentas. “Bet tauta 
netyli . . . Lietuvos Bažnyčios 
Kronika, Aušra — tai tautos bal
so įrodymai. Nenuvertinkim sa
vo tautos, kad esam per maži. 
Jei galėjom sustabdyti kryžiuo
čius ir totorius, kodėl negalim 
sustabdyti komunistinio impe
rializmo?” Jis kvietė visus apsi
spręsti už beatodairinę kovą, 
tiesos žodį, Maskvos satrapų 
žmogžudysčių garsinimą, kurio 
“Kremliuj pakeltų šampano tos
tų triukšmas negalėtų nuslopin
ti”. Kvietė visus tęsti Nuern- 
bergo teismą, kuriame būtų tei
siama ir antroji paskutiniojo pa
saulinio karo ir jo pasekmių 
kaltininkų pusė. Reikia ne gin
tis, bet pulti, reikalauti keršto 
ir atlyginimo už skriaudas. Pa
citavo Švento Rašto žodžius: 
“Sakau jum, jei šitie tylės, ak
menys šauks”. Smerkė tuos, ku
rie, pasidavę materialinio gy
venimo patogumam, atitolo nuo 
mūsų kovos už laisvę, atitolo 
nuo organizacijų.

“Vaikščiokim, kol turim švie
sos”, kvietė Vilius Bražėnas vi
sus išsivaduoti iš apatijos. Jis 
citavo eilę žurnalistų ir techno
logijos ekspertų, kritikuojančių 
dabartinę JAV vyriausybę, ve
dančią JAV nuolaidų ir komuniz
mo paramos keliu, ir oficialius 
dokumentus, kurie yra įrody
mas, kad Vakarai padeda komu
nizmui išsilaikyti tiek materia
line parama, tiek dvasiniu nusi
teikimu. Kvietė visas organizaci
jas ir mūsų jaunąją kartą 
apsispręsti, “ar nori idealų pa
dangėse arais skrajoti, ar mate
rializmo dumblynuose varlėmis 
straksėti”.

Po Viliaus Bražėno kalbos bu
vo meninė dalis. Muz. Onos 
Mikulskienės kanklių studijos 
mokinės Elena Muliolytė ir La- 
na Vyšnionytė atliko muz. Al
fonso Mikulskio kompozicijas 
kanklėm.

Baigiant oficialią programos 
dalį, Clevelando Altos pirminin

ArūnasirVida Rociūnaitė
Duliūnas susituokė gegužės 
26 Clevelande. Nuotr. V. Bace
vičiaus

kas Algis Pautienius pasiūlė 
rezoliuciją, kuri bus pasiųsta 
JAV prezidentui ir kongreso at
stovam. Ji buvo dalyvių vie
ningai priimta.

Šį kartą minėjimas truko tik 
59 minutes, bet jo turinys, be 
abejo, išliks ilgai širdyse tų, 
kuriem mūsų tautos tragediją 
dar tebėra žaizda.

Tarp kita ko, savo kalboj Vi
lius Bražėnas pabrėžė gyvą rei
kalą lietuviam, kaip antiko
munistinei etninei grupei, 
“veikliai dalyvauti Lietuvą su
pančio pasaulio ateities lėmi
me”, neaiškiai pasisakydamas 
už savąją organizaciją, bet jos 
nepiršdamas konkrečiai. Bet jis 
turi žinoti, kad pirmoj eilėj svar
bu sucementuoti savąją visuo
menę savosios apimties rė
muose, kad ji, pasisėmusi jėgų 
iš savo vidaus, galėtų jas skirti 
bet kokiam tarptautiniam judė
jimui, nežiūrint, kokie idealis
tiški būtų jo tikslai. Jei pirmoj 
eilėj nesiremiama savuoju pat
riotizmu, tai ir visa tarptautinė 
veikla, kad ir kovoj prieš komu
nizmą, nustoja savo šaknų. Pir
miausia būdami lietuviais pa
triotais, tepajėgsim įvertinti ko
vos svarbą už tai, kas mum, 
lietuviam, yra brangu, o visam 
pasauliui išganinga.

Aurelija Balašaitienė

VVASHINGTON, D.C.
Penki buvę VVashingtono 

lituanistinės mokyklos auklėti
niai vyksta į IV pasaulio lietuvių 

jaunimo kongresą.
1. Daina Penkiūnaitė, 19 

metų, išrinkta atstovauti VVash
ingtono jaunimui PLJK ir ten 
eiti sekretorės pareigas. Daina 
yra VVashingtono Lietuvių Jau
nimo Sąjungos skyriaus vicepir
mininkė ir iždininkė, baigusi 
Washingtono šeštadieninę litua
nistinę mokyklą. Joje dėsto lie
tuvių kalbą ir geografiją. Dali
na yra skaučių “Pušyno” drau
govės skiltininkė, Marylando 
universitete studijuoja architek
tūrą.

2. Gundis Vaitkus, 20 metų, 
VVashingtono Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos skyriaus pirmininkas, 
baigęs VVashingtono šeštadie
ninę lituanistinę mokyklą, atei
tininkas sportininkas, priklauso 
prie lietuvių sportininkų kuope
lės “Vėjas”, Marylando universi
tete studijuoja chemiją.

3. Aldona Vaičiulaitytė, 21 
metų, VVashingtono Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos skyriaus narė, 

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta iš 2 psl.)

mosi problemos, smogiama mū
sų idėjiniams priešams”. Visa 
kūryba turinti būti aktyviu ko
munistinės asmenybės ugdy
mo veiksniu. Taigi, kai tik kū
rėjai kiek įsidrąsina, ima lais
viau reikštis, tuojau komunistų 
partija uždeda savo leteną ir 
įsakmiai kartoja reikalavimus, 
kad meno kūryba taptų komu
nistinės ideologijos propagandi
niu įrankiu. Apie kūrybos laisvę 
tokiose sąlygose, žinoma, neį
manoma net svajoti. Kad tas “pa
sitarimas” buvo laikomas labai 
svarbiu, rodo dalyvavimas jame 
valdžios ir partijos viršūnių. Pa
sitarimą atidarė ir pirmininkavo 
partijos sekretorius L. Šepetys. 
Dalyvavo A. Barkauskas, V. Sa
kalauskas, A. Česnavičius, J. 
Aničas, S. Šimkus, J. Bielinis — 
jie sėdėjo prezidiume, o salėje 
kalbų klausė suvaryti rašytojai, 
dailininkai, kompozitoriai, ar
chitektai, kinematografininkai, 
žurnalistai, aktoriai, ministerijų 
atstovai. Pranešimui pritariamą
sias kalbas pasakė Rašytojų są
jungos pirmininko pavaduotojas 
V. Bubnys, Kompozitorių sąjun
gos partinis sekretorius J. Gaud
rimas, Jaunimo teatro režisierė 
D. Tamulevičiūtė, Dailininkų 
sąjungos pirm, pavaduotojas S. 
Jusionis, Lietuvos kino studijos 
direktorius J. Gricius, Nemuno 
redaktorius L. Inis.

NAUJAS
PRAN01ŠKONU NauJai trinktas pranciško-

nų ordino generolas Tėv. 
GENEROLAS John Vaughn

Amerikietis pranciškonas Tė
vas John Vaughn birželio 2 
išrinktas naujuoju pranciškonų 
ordino generolu. Šias pareigas 

• jis perima iš brazilo pranciško
no Tėvo Konstantino Koser, ku
ris pranciškonų ordinui vadova
vo keturiolika metų.

Naująjį vadovą išrinko Asyžiu
je susirinkusi pranciškonų ordi
no generalinė kapitula, kurioj 
tarp daugiau negu šimto pran
ciškonų ordino provincijų vado
vų iš įvairių pasaulio kraštų 
dalyvavo taip pat ir lietuvių 
pranciškonų provincijolas Tėvas 
Jurgis Gailiušis iš Kennebunk- 
port, Maine.

Naujasis pranciškonų ordino 
generolas yra gimęs Santa Ana, 
Calif., 1928 birželio 3. Į ordiną 
įstojo 1948 liepos 11 Šv. Bar
boros provincijoj, Californijoj. 
Kunigu įšventintas 1955. Po

ateitininkė, baigusi VVashingto- 
no šeštadieninę lituanistinę mo
kyklą, talkina įvairiom lietuviš
kom organizacijom, studijuoja 
Marylando universitete.

4. Nida Liogytė, 19 metų, 
aktyvi VVashingtono Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos skyriaus narė, 
ateitininkė, baigusi VVashingto- 
no šeštadieninę lituanistinę mo
kyklą, studijuoja Marylando uni
versitete. Pasižymi gražiai at
liekamais virvių rišimo rankdar
biais.

5. Vytis Grinius, 18 metų, VVa- 
shingtono Lietuvių Jaunimo Są
jungos skyriaus narys, baigęs 
šeštadieninę lituanistinę mo
kyklą, reiškiasi muzikoje ir spor
te, aktyvus skautas-vytis. Nuo 
mokslo metų pradžios žada stu
dijuoti chemiją George Mason 
universitete, Virginijoje.

G.K.

— Gegužės pradžioje Kompo
zitorių namuose buvo perklausa 
naujų dainų apie Vilnių. Tokių 
dainų sukūrė kompozitoriai: V. 
Bagdonas, A. Bražinskas, V. 
Budrevičius, V. Juozapaitis, V. 
Laurušas, T. Makačinas, V. 
Montvila, M. Navikas ir L. Povi
laitis. Dainoms tekstus parašė 
poetai: A. Bukontas, V. Baraus
kas, E. Drėgva, A. Drilinga, J. 
Lapašinskas, B. Mackevičius, J. 
Nekrošius, P. Širvys ir S. Žlibi
nąs.

— Šiomis dienomis Vilniuje 
išėjo Didžiojo lietuvių kalbos 
žodyno vienuoliktas tomas, api
mąs raidę R, datuotas 1978 me
tais. Išleista tik 5000 egzemplio
rių. Tai labai mažas tiražas: ap
rūpinus visas Lietuvos bibliote
kas ir aukštąsias mokyklas, lais
vai knygų rinkai žodyno greitai 
pritrūks. Popieriaus kontingen
tus lietuvių spaudai nustato 
Maskva. Dideliais tiražais lei
džiami naujai atsiradę, kažkieno 
rašomi, Lenino raštai, visoks pro
pagandinis šlamštas, kurio nie
kas neskaito, o lietuviškai kny
gai neduodama pačios okupuo
tos Lietuvos pasigaminto popie
riaus. Net Rašytojų sąjungos pir
mininko pavaduotojas Vytau
tas Bubnys “kūrybinės inteli
gentijos pasitarime” išdrįso pa
reikšti susirūpinimą popieriaus 
trūkumu. Jis kalbėjo: “Jau pats 
laikas ateiti leidyklai į pagal- 

šventimų tęsė teologijos studijas 
Romoj, Šv. Grigaliaus univer
sitete. Pietinės Californijos uni
versitete studijavo ispanų kalbą 
ir literatūrą. Yra buvęs profe
sorius, klebonas, generalinis vi
zitatorius, provincijos vikarijus. 
Paskutiniu laiku buvo Šv. Bar
boros provincijos provincijolu.

Dabartiniu metu visame pa
saulyje yra daugiau negu 21,000 
pranciškonų vienuolių. Lietuvių 
pranciškonų provincija Ameri
koje atstovauja lietuviam pran
ciškonam Lietuvoj ir užsieny. 
Šiuo metu lietuviai pranciškonai 
ruošiasi savo rudens kapitulai 
Kennebunkporte, Maine. Joje 
bus renkamas naujas lietuvių 
pranciškonų provincijolas vietoj 
Tėvo Jurgio Gailiušio, kuris, iš
buvęs šiose pareigose jau dvi
dešimt metų, nebekandidatuos 
tolimesnei kadencijai. — S.K.

bą, sprendžiant popieriaus 
problemą. Turime rasti naujus, 
papildomus popieriaus rezervus, 
kad, minėtus raštus leidžiant, ne
sumažėtų originalios literatūros 
pakartotinių leidimų, nūdienos 
rašytojų raštų serijų leidimas. 
Visi pastebime, kaip šiandieną 
skaitytojui įsigyti knygą darosi 
vis sunkiau” (Lit. ir Menas, Nr. 
22).

— Didžioji Lietuvos dainų 
šventė įvyks Vilniuje 1980 metų 
vasarą. Bet jau šiais metais vyk
domos rajoninės dainų šventės, 
kaip pasirengimas didžiajai 
šventei. Pačioje birželio pra
džioje plataus masto rajoninė 
šventė įvyko Kaune, Dainų slė
nyje. Dalyvavo ne tik saviveikli
niai chorai iš Kauno, Panevėžio, 
Klaipėdos, Alytaus, Šiaulių, Tel
šių, Mažeikių, Švenčionių, bet ir 
profesionaliniai ansambliai — 
“Lietuva”, Vilniaus universiteto 
ansamblis, Kauno politechnikos 
instituto ansamblis. Dalyvavo ir 
keli orkestrai, tautinių šokių 
grupės. Šventė tęsėsi visą savai
tę-

— Pagarsėjęs Kupiškio liau
dies teatras, sukūręs spalvingas 
“Senovės kupiškėnų vestuves”, 
tą veikalą Kupiškyje suvai
dino 400-ąjį kartą. Vilniaus an
samblis “Lietuva” Vilniaus 
sporto rūmuose neseniai turėjo 
5000-ąjį koncertą.

— Rengiamasi restauruoti dar 
vieną Trakų pilį. Kaip žinome, 
lietuvių architektų pastangomis 
buvo neseniai pilnai atstatyta sa
loje esanti viduramžinė Trakų 
pilis. Tačiau archeologai prie 
Galvės ežero yra aptikę dar pen
kių pilių liekanas. Pastaruoju 
metu daugiau susidomėta pusia
salyje esančiomis didžiulės pi
lies liekanomis. Pilis užėmusi 4 
ha plotą, turėjusi 11 bokštų. 19- 
ojo amžiaus viduryje tos pilies 
liekanomis buvo susidomėjęs E. 
Tiškevičius. Jo kasinėjimų duo
menimis pasinaudojo ir dabarti
nis Paminklų konservavimo in
stitutas. To instituto vyriausias 
architektas Stasys Mikulionis 
paruošė pilies restauravimo 
projektą. Pilis nebūsianti pilnai 
atstatyta: bus pasitenkinta tik 
būdingais fragmentais ir pamatų 
konservavimu. Pilnai atstatytas 
būsiąs tik pietryčių bokštas. At
statytuose pastatuose bus įreng
tas muziejus, o erdviame pilies 
kieme būsią etnografinių rodi- 
nių ir poilsio parkas.

Pr.N.
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PASTABOS APIE VĖLIAUSIUS ŽURNALUS
ALFONSAS NAKAS

Balandžio ATEITIS
Seniai man rūpi keletą žodžių 

pasakyti apie ATEITĮ, bet, 
kai ji ateina tris mėnesius pavė
lavusi, ūpas gerokai nuslūgsta. 
Balandžio numeris birželio vi
dury, tai lyg ir truputį pasivy
tas laikas. Todėl, perskaitęs nuo- 
viršelio iki viršelio, skubu su 
pastabomis.

Viršelio viduje paaiškinta, kad 
žurnalas eina 69-uosius metus ir 
kad tai “Ateitininkų Federacijos 
leidžiamas katalikiš-
kos-lietuviškos orientacijos mė
nesinis žurnalas”. Lietuvoj, jei 
gerai atmenu, ATEITIS tarnavo 
pirmoj vietoj katalikų akademi
niam jaunimui (ATEITIES 
SPINDULIAI—gimnazijųmoks- 
leiviam o ŽVAIGŽDUTĖ—pra
džios mokyklų vaikam). Vyr. re
daktorius—kun dr. Kęstutis Tri
makas, o jau eilinių redaktorių 
bei redakcijos narių tai daugiau 
kaip pusė tuzino ir jų pavardžių 
neminėsiu.

Iš penktame puslapy spausdi
namos dr. Zigmo Kungio, prieš 
metus mirusio ateitininkų vei
kėjo, biografijos (iš šalia deda-
mo labai gero portreto) bei pa
stabų paskutinio viršelio viduje, 
sužinom, jog šis numeris iš
leistas jo atminimą pagerbti su- 
sibaudusių draugų lėšomis.

Žurnalo apimtis — 36 didoko 
formato puslapiai, numeruoja

mi nuo metų pradžios (šis nr. 
prasideda 105 ir baigiasi 140 
puslapiu).

Pirmasis puslapis skirtas T. 
Pautieniūtės-Bogutienės iš pir
mo žvilgsnio klaikiai, bet, kai 
įsižiūri, ir viltingai nuotraukai, 
kurios viršutiniame kampe iš
spausdintas Antano Jasmanto ei
lėraštis “Prisikėlimas”. Tai Ve
lykų ir ankstyvo pavasrio tema. 
Giedras, lyriškas, pamaldus.

Redaktoriaus Kęstučio Trima
ko nuolatinė skiltis “Antai” lie
čia keletą temų: Lietuvos tikin
čiųjų drąsa savo teises ginant; 
žvilgsnis į katalikiškos Lotynų 
Amerikos religines bie sociali
nes problemas, metamas ryšium 
su popiežiaus Jono Pauliaus II 
ten lankymusi ir vyskupų suva
žiavimu Puebloj (tarp eilučių 
junti K. Trimako simpatijas ne
laimingajai tų kraštų varguome
nei); lituanistikos katedros stei
gimo galimybės kuriame nors 
JAV universitete, beveik neutra
liai gretinant dr. R. Šilbajorio ir 
dr. J. Balio nuomones, pirmoje

PAKEISTA PLB KONSTITUCIJA
Detroite, Dievo Apvaizdos 

parapijos Kultūros Centre, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
konstitucijos keitimo komisija 
gegužės 31 tikrino PLB V-ojo 
seimo narių korespondencinio 
balsavimo rezultatus dėl forma
laus Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos įjungimo į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę.

Posėdy dalyvavo komisijos 
pirm. Vytautas Kutkus, sekr. 
Jonas Urbonas ir narė Violeta 
Abariūtė bei PLB valdybos var
du pakviesti stebėtojai — PLB 
kontrolės komisijos narys dr. 
Adolfas Damušis ir JAV LB Det
roito apylinkės valdybos pirm. 
Algis Rugienius.

Patikrinus pagal V-ojo PLB 
seimo narių sąrašus, rasta, kad 
korespondenciniame balsavime 
dalyvavo 99 iš 129 V-ojo PLB 
seimo narių. Balsavo šių kraštų 
seimo nariai (skliausteliuose pa
žymėtas balsavusiųjų skaičius):
Argentinos (6), Australijos (4), 

Belgijos (1), Brazilijos (7), Di
džiosios Britanijos (4), JAV (39), 
Kanados (11), Kolumbijos (1), 
Naujosios Zelandijos (2), Pran
cūzijos (1), Šveicarijos (2), Urug
vajaus (3), Vakarų Vokietijos (4), 
Venecuelos (3), PLB valdybos 
(9), PLB garbės teismo (1) ir 
PLB kontrolės komisijos (1).

Suskaičiavus balsus, rasta, kad 
už pasiūlytus konstitucijos pa
keitimus balsavo 93, prieš — 2, 
susilaikė 1 ir 3 balsai nega
liojo.

— už, antrojo — prieš; entu
ziastiški lituanistinius kursus 
lankiusių studentų pasisakymai 
apie pamiltą lietuvių kalbą.

Po jau anksčiau minėtos Z. 
Kungio biografijos eina K. Tri
mako straipsnis “Krikščionių 
vienijimosi sąjūdis”. Čia kal
bama apie ekumenizmą pasau
liniu mastu ir atskleidžiama, kad 
susiskaldę įvairių denominacijų 
protestantai buvo ekumenizmo 
pradininkai, o katalikai į jį palin
ko daugiau tik po Vatikano II 
susirinkimo. Lietuvių tarpe šioj 
srity — apatija, ir dar beveik nie
ko nenuveikta.

Jurgio Gliaudos literatūrinė 
apybraižėlė “Orakulo pokštas” 
aiškiai rašyta šio ar kurio kito 
leidinio kalėdiniam numeriui, ir 
atrodo, kad tokiu laiku čia pa
puolė per nesusipratimą. Be to, 
gaila, kad bevardį Petrūną au
torius visai be reikalo ir lengva 
ranka nužudo.

Trys puslapiai skirti poetei 
Teresei Pautieniūtei — jos 
portretui ir eilėraščiam. Eilėraš
čiai modernūs, dauguma be 
jokių skyrybos ženklų. Kai kurie 
kvepia satyra, lyg panašoka į 
Rimo Vėžio, tik neturi R. Vėžio 
sprogstančios atomazgos. Štai
“Dėdės Morkaus apmąstymai 
užmiegant per pamokslą” (koks 
pavadinimas!):
1. Pirmas mąstymas:
“Vieną kartą/ Pons Dievs / nu
tarė su savim pasikalbėt / Po
kalbiui reikėjo žodžių/ tai susi
galvojo Pons Dievs / pra
džių pradžioje / vieną žode
lį / Tebūnie / ir Buvo / o kas 
Buvo / tas ir liko / ir augo ir 
toliau buvo / O kas iš to išėjo / 
mes visi matom.”

Prano Razmino ilgesnis raši
nys “Sulaužyti tiltai” liečia da
bartinės žmonijos, ypač jauni
mo, ir ypač jaunimo šiame kraš
te palaidumą. Daug teisybės, 
daug juodžiausio beviltiškumo 
ir labai prastas pavadinimas, nes 
dar niekada negirdėjau, kad til
tus kas laužytu. Šiuo rašiniu 
užbaigiamas 24-tas numerio 
puslapis ir vyresniųjų arba su
brendusiųjų raštai.

Paskutiniuose 12 puslapių 
reiškiasi jaunimas. Tai skiltys 
“Atvirai”, “Atžalos”, “Knygos, 
“Veikla” ir “Laiškai”. Šiuose 
puslapiuose man labiausiai pati
ko Pauliaus Raimundo Klimo 
rašinys “Ar viskas, ką mes daro
me, yra tikslinga?!” Daugiausia 
jis kalba apie mažos, bet veiklios 
Rochesterio, N.Y., lietuvių kolo
nijos pliusus bei minusus, bet

PLB konstitucijos 17 straips
nis sako, kad PLB konstitucijai 
keisti reikalinga kvalifikuota 
dauguma, tai yra du trečdaliai 
sesijoj užsiregistravusių atstovų. 
Kadangi balsavime dalyvavo 99 
seimo nariai, todėl du trečdaliai 
yra 66 balsai, o už konstitu
cijos pakeitimą balsavo 93 seimo 
nariai. Tokiu būdu PLB konsti
tucijos keitimo komisijos pa
ruoštas korespondenciniam bal
savimui projektas yra priimtas ir 
galioja nuo 1979 gegužės 31.

Pagal pakeistą konstituciją 
PLJS pirmininkas arba PLJS 
valdybos paskirtas atstovas įeina 
į PLB valdybą, o kraštų Lietu
vių Jaunimo Sąjungų valdybų 
pirmininkai turi balsavimo teisę 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seime. PLB garbės teismas 
ir PLB kontrolės komisija tampa 
ir PLJS garbės teismu ir kontro
lės komisija.

PLB konstitucijos keitimo ko
misija dėkoja visiem V-ojo PLB 
seimo nariam už pareiškimą 
savo nuomonių bei už gausų 
balsavimą, o PLB valdybai, 
PLJS valdybai ir PLB garbės 
teismui už glaudų bendradarbia
vimą.

PLB Konstitucijos 
Keitimo Komisija

Už lietuvišką knygą ir spaudą 
lietuviai tiek daug kovojo ir 
kentėjo. Dabar lietuviška kny
ga stovi ir dulka kioskų lenty
nose, laukdama, kol kas ją 
nupirks.

paliečia ir amerikiečių spaudą, 
ką amerikiečiai apie Lietuvą 
bei lietuvius galvoja etc. Gaila, 
kad jau nebeturiu vietos šiam 
įdomiam rašiniui cituoti.

Nepaprastai gausiai žurnalas 
iliustruotas puikiomis nuotrau
komis. Po trečdalį, po pusę, 
net po visą puslapį. Daugelis be 
paaiškinamųjų aprašų, kurių čia 
nė nereikia. Tai gamtos, jauni
mo, dailės darbų, na , ir grupi
nių, iš veiklos, jau su paaiški
nimais. Ypač įdomios žurnalo 
vidury nuotraukos Aldonos Ski- 
rutytės ir Stasio Krasausko gra
fikos darbų, eksponuotų Danu
tės Žilevičienės rengtoj paro
doj Chicagoj. Apie jas dedamas 
D. Žilevičienės paaiškinamasis 
tekstas.

Trumpa išvada: ATEITIS — 
vienas iš pačių geriausių ir įdo
miausių išeivijos lietuvių žurna
lų. Tik baisiausia jo yda — vė- 
lavimasis. Ir aprašomam numery 
informacija apie PLJ kongresą 
bei apie Ateitininkų Federa
cijos vado rinkimus dėl vėlavi
mosi virto tikra ironijos grimasa: 
raginama rašyti, balsuoti siųsti 
porą mėnesių ankstesnėm da
tom, negu žurnalas skaitytoją pa
siekė.

We thank
Tadas Kosciuška, of Lithuanian descent, 

and all Lithuanians who made 
American Independence possible.

The Republican Party

Balandžio | LAISVĘ
Skaitytoją pasiekė gegužės ga

le. Tai žurnalas, kuris daugelį 
kartų ėjo iš vieno redaktoriaus 
rankų į kito ir buvo nustojęs 
periodiškumo, o dabar, ilgėliau 
redaguojamas Juozo Kojelio, 
baigia visiškai supunktualėti.

Turinio nugarkaulį, atrodo, 
sudaro pereitam numery pradė
tos spausdinti 1978 Europos lie
tuvių studijų savaitės medžiagos 
tąsa, nors apie tai ir neužsime
nama. Turint galvoj faktą, kad 
beveik visi skaitytojai pereito ir 
šio numerio tie patys, jokių pa
aiškinimų gal nė nereikėjo.

Ilgiausias ir svarbiausias 
straipsnis — Aleksandro Štromo 
“Asmeninė atsakomybė ir totali
tarinė visuomenė”. Štromo kal
ba sunkoka, apkrauta tarptauti
niais, teisės srity naudojamais 
žodžiais, bet, skaitant dėmesį 
sukaupus, viskas įkandama ir 
aišku. Stebiesi autoriaus erudi
cija, humaniškumu ir logika, ko
lektyvinės bei asmeninės atsa
komybės problemas nagrinėjant.

Antano Musteikio referatas 
“Taisyklės ir išimtys” liečia iš
eivijos bendravimo su tėvyne 
temą. Daugiau sustoja ties te
nykšte literatūra, ypač vaikų. 
Čia gal ir kiek daugiau origi

nalumo. Šiaip mintys gražios, 
sparnuotais žodžiais išreikštos, 
tik daugelį kartų visur skaitytos.

Antanas Saulaitis, SJ, rašiny, 
pavadintame “Lietuviškos veik
los ateities perspektyvos”, dės
to kunigo ir jaunimo auklėtojo 
mintis apie lituanistinį auklėji
mą išeivijoj. Pateikia keletą 
schemų, kur tuo pačiu numeriu 
vienaip reiškiami žodiniai dės
niai ir kiek kitaip veikla bei gy
venimu remiamos išvados, arba 
vėl veiklos dėsniai ir kiek kitaip 
formuluojamos formos, arba as
meniškų vertybių siekiai-tikslai, 
versus priemonės-būdai. Raši- 
nys-referatas įdomus, bet jo na
grinėjimas reikalauja nepaprasto 
atidumo ir įtampos. Be abejo, tai 
didžiai vertingas skaitinys jauni
mo auklėtojam — pedagogam.

Pereitam numery išspausdi
nęs Tomo Venclovos paskaitą, 
redaktorius pažadėjo išspaus
dinti ir diskusijas. Jų susidarė 
apie 11 puslapių. Jos beveik taip 
pat įdomios, kaip pati paskaita. 
T. Venclova dabar taikliai atsako 
į dr. A. Geručio, dr. Štreifel- 
dienės, dr. K. Girniaus, dr. K. 
Čeginsko, p. Kaplano, V. Banai
čio, Algio A. Regio pastabas bei 
paklausimus.

Iš smulkesnių straipsnių bei 
reportažų pats įdomiausias yra

P. Algio Raulinaičio “Vlikas 
sunkumuose”. Tai reportažas 
Vliko seimo Chicagoj dalyvio, 
išgyvenusio visas Vliko skandin- 
tojų machinacijas. Operuojama 
pavardėmis ir kai kurių pareiš
kimų citatomis. Už šį reporta
žą aš siūlyčiau premiją, nes jis 
pasitarnaus istorijai. Įdomios, 
nes originalios ir Zenono Prū
so “Pastabos dėl LFB credo”. 
Jis pasmerkia Credo peršamą so
cialinę demokratiją, pats pasisa
kydamas už kapitalizmą.

Poros puslapių rašinio antraš
tėj dr. Jonas Grinius klausia, 
ar “Perdaug lietuvių jaunimo or
ganizacijų?” Ar perdaug, aiš
kaus atsakymo neduoda, tik 
visu kūnu užgula Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungą, barda
mas už skautų, ateitininkų ir ki
tų veiklos duplikavimą ir siūly
damas IV PLJ kongrese ją, PLJ 
Sąjungą, reformuoti. Vt.Vt. labai 
palankiai rašo apie prof. V. Var- 
džio knygą “The Catholic 
Church, Dissent and Nationality 
in Soviet Lithuania”.

Vedamasis (kaip gerai, kad tik 
vienas!) “Kodėl taip įvyko?” iš
kelia dabartinį Vliko nuosmukį. 
Parašyta kondensuotai ir logiš
kai. Kad ir ne su viskuo su
tinkant, verčia gerokai susimąs
tyti.



10 • DARBININKAS • 1979 birželio 29, Nr. 26

Daytona Beach, Fla.
Gražioj Daytona Beach vie

tovėj ir apylinkėse — Delto- 
noj, Palm Coast, Ormond Beach 
— kasmet vis daugiau ir daugiau 
įsikuria lietuvių šeimų. Glau
desniam bendravimui ir kultū
rinei veiklai reikštis buvo į- 
steigtas Daytona Beach ir apy
linkių Amerikos lietuvių klubas, 
kuriam dabar vadovauja aktyvus 
visuomenininkas Antanas Kašu
bą. Klubas ruošia Vasario 16, 
Motinos ir Tėvo dienų bei tau
tos švenčių minėjimus. Reikalui

Baltimorės žinios
Šv. Jonas Neumannas buvo 

Šv. Alfonso parapijos klebonas 
nuo 1851 sausio iki 1852 kovo 
28, kai buvo konsekruotas vys
kupu Šv. Alfonso bažnyčioj ir 
tapo Philadelphijos arkivyskupi
jos ketvirtu vyskupu. Birželio 
19 sukako dveji metai nuo jo 
paskelbimo šventuoju. Šv. Al
fonso bažnyčioj birželio 24 lie
tuviškos mišios buvo aukojamos 
jo garbei.

Į lietuvių festivalį birželio 9 
ir 10 atsilankė tikrai daug žmo
nių. Abi dienas Charles Plaza 
aikštė buvo pilnutėlė. Daugu
mas lankytojų buvo ameri
kiečiai ir lietuvių kilmės ameri
kiečiai, nekalbant apie Baltimo
rės ir Washingtono lietuvius. 
Žinoma, čia prisidėjo gražios, 
saulėtos dienos. Bet yra faktas, 
kad lietuvių festivaliai savo or
ganizuotumu ir įvairumu jau pa
garsėjo Baltimorėj. Prie pasise
kimo prisidėjo ir Baltimorės te
levizijos stotys bei amerikiečių 
spauda. Festivalio rengimo ko
mitetas padėkojo visom organi
zacijom, kurios dalyvavo festiva
lyje.

Kun. A. Dranginis, Šv. Alfon
so klebonas, buvo išvykęs į re
kolekcijas, kurios vyko Mount 
Saint Mary’s seminarijoj birželio 
11-15.

Gordonas ir Eleanora Matu- 
lidniai srii šeima išvyko atostogų 
į Ifloridą birželio 26. Jie abu- 
dalyvauja lietuviškame gyve
nime ir parengimuose. Grįš po 
liepos 4.

Šv. Alfonso mokyklos mokslo 
metų baigimo iškilmės buvo bir
želio 15. Graduantai ir mokyk
los vaikučiai dalyvavo 7:30 vai. 
mišiose vakare Šv. Alfonso baž
nyčioj. Jas aukojo kun. A. Dran
ginis. Po mišių vyko programa. 
Penki berniukai ir trys mer
gaitės sudarė šių metų graduan- 
tų klasę. Kun. A. Gražulis pa
skaitė vardus ne tik graduantų, 
bet ir pažangiųjų mokinių įvai
riose klasėse, kurie laimėjo do
vanas. Graduantam išdalinta 
diplomai ir dovanos. Amerikos 
legionierių Lietuvių Postas 
154 ir jų padėjėjos parūpino 
pažangiesiem mokiniam dova
nas. Vaikučiai gražiai giedojo 
per mišias ir per programą.

Jonas Obelinis

1979 VISIT LITHUANIA, MUNICH & ROME 1979
(Audience with Pope John Paul II. Group to be specifically mentioned by the Holy Father. 
Audience arranged courtesy of Lithuanian College, Rome. Accommodations in Rome at Vilią 
Lithuania)

TOUR NO. DEPART
N.YORK

RETURN
N.YORK

CITIES/NIGHTS TOTAL INCL. 
AIR FARE

304 August 15 August 29
Vilnius 5, Moscovv 2
Munich 2, Rome 4 $1430

305 Sept. 19 Sept. 28 Vilnius 5, Moscovv 2 
Helsinki 1

$895

Cost per person, double occupancy; add $3 US 
tours with minimum 30 participants

departure tax; tour director will accompany

Reservations/Information: 
UNION TOURS, INC.
6 East 36th Street
New York, N.Y. 10016

Jerry Zaborowski
Tour Manager

Yes, I am interested in your......................................departure

Name

Address, City, Zip

Phone No. 

ištikus, klubo nariai savo auko
mis paremia mūsų bendrinių 
veiksnių veiklą, o š.m. gegužės 
5 surengtame Motinos dienos 
minėjime buvo paremtas ir VI 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
resas, iš klubo kasos paskiriant 
25 dol. ir aukomis 95 dol.

Motinos dienos minėjime pras
mingą, Lietuvos motinos vaid
menį amžių sąvartoj ryškinančią 
kalbą pasakė klubo sekretorė dr. 
Serafiną Sukarevičienė, o pro
gramą paįvairino Angelė Kašu- 
bienė, paskaitydama tai dienai 
skirtų eilėraščių.

Po Motinos dienos minėjimo 
įvyko bendri pietūs ir po to klu
bo susirinkimas, kuriame buvo 
priimti klubo įstatai ir aptarta 
tolimesnė veikla. Minėjimui ir 
susirinkimui vadovavo valdybos 
pirmininkas Antanas Kašuba.

Patarnaus lietuviam
Iki šiol lietuviai, norėdami 

šioj kolonijoj įsigyti nuosavybes, 
naudojosi kitataučių patarna
vimu. Paskutiniaisiais metais 
Daytona Beach Community’ 
College specialų nekilnojamo 
turto pardavimo kursą baigė 
ir du lietuviai — Juozas Bart
kus ir Algirdas Alksninis.

Juodu dirba didelėse nekil
nojamo turto pardavimo įstaigo
se. Yra gerai išstudijavę šios 
apylinkės nuosavybių kainas, ra
jonus, nuosavybių kaitą, puikiai 
žino visas įsikūrimo galimybes 
ir mielai padeda lietuviam, no- 
rintiem šioj kolonijoj įsikurti.

Algirdas Alksninis augina 
gausią mokslus einančią šeimą. 
Čia atvyko prieš pusantrų metų 
iš New England apylinkių. Apie 
devynerius metus tarnavęs JAV 
laivyne, dirbęs fabrikuose, turė
jęs su partneriu lempų fabrikė
lį. Tarnaudamas kariuomenėj, 
yra apkeliavęs Pacifiko, Atlanto 
vandenynus ir Viduržemio jūrą, 
yra baigęs giliųjų jūrų nardymo 
mokyklą ir specialią karininkų 
mokyklą. Sėkmingai kuriasi šioj 
augančioj lietuvių kolonijoj, 
drauge padėdamas ir lietuviam.

Daytona Beach privalumai
Žiaurios žiemos šiaurėj ne 

vieną verčia pagalvoti apie ge
resnes gyvenimo sąlygas. Dau
gelio dėmesys krypsta ir į Flo
ridą. Daug kas laiškais ir žodžiu 
teiraujasi apie Daytona Beach ir 
apylinkes.

Ši vietovė yra labiau į Flori
dos šiaurę, ant pat gražaus At
lanto kranto. Miestas sparčiai 
auga. Modernūs viešbučiai, 
moteliai, daugiabučiai namai 
keleriii metų laikotarpy pakeitė 
šios vietovės vaizdą iš pagrindų. 
Moderniausi prekybos centrai, 
universitetas, ligoninės ir ypa
tingai gražus paplūdimys vilioja 
daugelį ne tik nuolatiniam apsi
gyvenimui, bet ir turizmui.

Čia vyksta garsiosios automo
bilių ir motociklistų rungtynės,

Algirdas Alksninis

o kas nori, gali gėrėtis ir šune
lių bėgimais.

Pats miestas turi daug žalio
sios augmenijos, neperkrautas.

Iki šiol nuosavybių kainos 
buvo tikrai žmoniškos, nors ir 
dabar dar už 50-60,000 dol. ga
lima geroj vietoj, arti Atlanto, 
įsigyti naujus namus. Vyresnio 
amžiaus žmonėm tai patogi vie
ta, nes čia yra visos reikalingos 
ir net autobusu pasiekiamos 
įstaigos — gydytojai, ligoninės, 
prekybos centrai, bankai. Na, 
ir poilsiui, pasivaikščiojimui, 
maudymuisi tikrai įspūdingas 
Atlantas.

Galvojant apie Floridą, Day
tona Beach vietovė su savo 
apylinkėm — Deltona, Ormond 
Beach, Palm Coast — įsidėmė
tina.

Ko čia trūksta?
Būtų gera, kad šioj kolonijoj 

apsigyventų lietuvis dvasiškis 
ir kad šios kolonijos lietuviai 
galėtų dažnesnėm progom susi
burti dvasiniam susikaupimui. 
Būtų gera, kad turėtume ir prak
tikuojančių lietuvių gydytojų ar
ba vieną kitą pasitraukusį į po-

LAVVRENCE, MASS.
Baigė mokyklą

Šv. Pranciškaus bažnyčioj bir
želio 8 šešiolikai šios parapijos 
mokyklos aštuntą skyrių baigu
sių mokinių buvo suruoštos pa
maldos. Išdalinti pažymėjimai. 
Be klebono kun. A. Janiūno, kal
bėjo ir miesto burmistras Le 
Febre.

Mokykla uždaroma
Šv. Pranciškaus parapinė 

pradinė mokykla šią vasarą už
daroma. Veikė nuo 1956. Tais 
metais, klebonu esant prel. Pran
ciškui M. Jurui, pasitaikė pirkti 
netoli nuo bažnyčios iš miesto 
švietimo įstaigos labai pigia kai
na buvusį miesto mokyklos na
mą. Taisyti reikėjo stogą, lubas, 
gindis ir kai ką daugiau. Pasi
kviesta mokyklai vadovauti iš 
Brocktono Jėzaus Nukryžiuotojo 
seserys. Nupirktas šalia mokyk
los seserim gyventi namas. Da
bar parapija nebepajėgia tos 
mokyklos išlaikyti, uždaro.

J. Sk. 

ilsį, bet padedantį lietuviam, 
besirūpinantiem savo sveikata.

Būtų gera, kad klubas turėtų 
pastovesnę nuolatiniam susi
būrimui vietą, kur dažniau galė
tų susiburti ne tik oficialiem su
sirinkimam, bet ir socialiniam 
pabendravimui. Tais reikalais, 
manom, šios kolonijos lietuviai 
ir klubas domisi. Svarbu, kad 
lietuviai laikytųsi galimai dau
giau glaudesnėj lietuviškoj šei
moj, o tada, kad ir mažose 
salelėse, galėtų klestėti ir kul
tūrinis gyvenimas.

Žinoma, keisti gyvenamą vie
tą reikia tik susidėjus aplinky
bėm, bet šiaip reikėtų laikytis 
prie senųjų lietuviškųjų koloni
jų, kur jau yra įsteigti didieji 
lietuviškieji kultūros ir visuo
meninės veiklos centrai.

Jurgis Janušaitis

O SPORTAS

Leidinys apie 
sporto veiklą

1978 Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių organizacinis komi
tetas, norėdamas šį sportinį įvy
kį užfiksuoti ateičiai, buvo nu
matęs išleisti specialų leidinį. 
Deja, dėl laiko, talkininkų ir 
medžiagos stokos pasidarė fiziš
kai neįmanoma šį sumanymą į- 
vykdyti prideramame lygyje, o 
silpnesnės kokybės, paskubo
mis paruošto leidinio buvo atsi
sakyta.

Žaidynėms praėjus, organiza
cinis komitetas rezervavo lėšas 
tokio leidinio išleidimui finan
suoti. ŠALFASS-gos centro val
dyba pasisiūlė imtis iniciatyvos 
dar didesniam darbui, būtent, 
išleisti leidinį knygos pavidale, 
apimantį visos lietuvių išeivi
jos sportinę veiklą, ypatingai 
1945-80 laikotarpį.

Leidinio turinį sudarytų pa
grindiniai skyriai:

a) Organizacinė ir varžybinė 
lietuvių išeivijos sportinė veikla 
įvairiuose kraštuose (Vokietijoj, 
JAV-se, Kanadoj, Australijoj, P. 
Amerikoj ir kt.).

b) Sportinės išvykos (P. Ame
rika, Australija, Europa).

c) Pavienių iškiliųjų lietuvių 
sportininkų ar vienetų pasireiš
kimai paskirų kraštų sportiniame

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

Po 12 dol. — A. Grig, Jamai
ca, N.Y., L. Tiškus, Clearwater, 
Fla.

8 dol. — K. Prapuolenis, Wor- 
cester, Mass.

Po 7 dol. — W. Shereika, Li- 
vingston, N.J., P. Bagdžiūnas, 
Jamaica Hill, N.Y., A. Zavadz- 
kas, New London, Conn., kun. J.

Ruokis, VVaterbury, Conn., J. 
Butkus, Bridgeport, Conn., A. 
Kantakevičius, Richmond Hill,
N.Y., V. Barius, Bridgeport, 
Conn., J. Shatas, Waterbury, 
Conn.

Po 5 dol. — L. Simonaitienė, 
Hartford, Conn., M. Jokūbaitė, 
Nevv Haven, Conn., S. Leva- 
nas, VVaterbury, Conn., S. Ye- 
remskis, Holbrook, N.Y., A. Kau
nas, Gulfport, Fla.

4 dol. — H. Petniūnas, Rich
mond Hill, N.Y.

Po 2 dol. — E. Jurevičius, 
New York, N.Y., A. Gedmintas, 
Delhi, N.Y., M. Kairys, N. 
Providence, R.I., U. Vamackas, 
Los Angeles, Calif., V. Gedmin
tas, VVorcester, Mass., A. Ignai- 
tis, Brooklyn, N.Y., Peters, Ozo
ne Park, N.Y., W. Butik, Home- 
stead, Pa., F. Kašėta, Brockton, 
Mass., A. Brazdžionis, Oakville, 
Conn., S. Baltauskas, W. Hart
ford, Conn., J. Bastys, Peeks- 
kill, N.Y., A. Ustjanauskas, W. 
Hartford, Conn., C. Vilnis, St. 
Petersburg Beach, Fla., A. Savo- 
kaitis, No. Brunsvvick, N.Y., M. 
Patrick, Milton, N.J.

1 dol. — A. Dzimidas, VVater
bury, Conn.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

gyvenime ir tarptautinėj sporto 
arenoj.

d) 1978 Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės Toronte, Kana
doj.

Sėkmingesniam šio užsimo
jimo vykdymui ŠALFASS-gos 
centro valdyba pakvietė žinomą 
sporto darbuotoją Sigitą Kra- 
šauską iš Toronto sutikti įeiti į 
centro valdybą vicepirmininko 
pareigom, specifiškai rūpintis 
šiuo leidiniu ir aplamai lietuviš
ko spausdinto sportinio žodžio 
reikalais. S. Krašauskas kvietimą 
priėmė ir š.m. vasario 16 buvo 
oficialiai kooptuotas.

Sigitas Krašauskas turi didelę 
patirtį lietuviško sporto admi
nistraciniame darbe. Nuo 1965 
iki 1971 buvo ŠALFASS-gos 
centro valdybos pirmininku. 
Aktyviai reiškiasi sportinėmis 
temomis lietuviškoj spaudoj. Jo 
adresas yra:

Sigitas Kašauskas, 32 Pasa- 
dena Gardens, Toronto, Ont., 
M6S 4R5, Canada. Telefonas: 
416 766-5367.

ŠALFASS-gos Centro Valdyba

IŠLEISTOS 
SPALVINIMO KNYGELĖS

Yra išleisti du sąsiuviniai (po 
32 puslapius kiekvienas), pava
dinti “Mano lietuviška spalvini
mo knyga” (My Lithuanian 
Coloring Book).

Paaiškinamieji tekstai — 
dviem kalbom, kad knygelėm 
galėtų naudotis ir lietuviškai ne
kalbantieji. Kiekvienas paveiks
liukas vaizduoja kurį nors mūsų 
tautai ar valstybei reikšmingą 
istorinį ar etnografinį dalyką, 
taip, kad bespalvindamas vai
kas turėtų nuolatinės progos mo
kytis apie savo tėvų kraštą, įsi
savinti elementariuosius jo isto
rijos ir kultūros simbolius.

Redagavo: Mykolas Dranga ir 
Gintaras Karosas. Piešė: Danas. 
Išleido: Baltic Enterprises, P.O. 
Box 8241, Boston, Mass. 02114. 
Tel. (617) 269-4455.

Kaina — po 2.50 dol., persiun
timas — po 25-centus už knyge
lę. Gaunama ir Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

SUVENYRAI
Automobiliams lipinukai 

(decal), Lietuvos Vytis su trispal
ve ir stilizuota Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su trispal
ve ir Amerikos-Lietuvos vėlia
vomis bei Vytim, lipinama iš
orėj. Kaina po 1 dol. Lipinukai 
1978 Sporto-Dainų šventės 
atminimui su Gedimino stulpais, 
vidiniai-išoriniai po 1.50. Lipi- 
nukas išorėj LABAS kaina 1 dol. 
Lipinukas su Lietuvos Vytim ir 
trispalve SVEIKAS kaina 1.50 
ir L.T. Lietuva 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) — 
kaina 1.50 dol. Lietuviška ir 
JAV vėliavėlės su pastatymo ka
ladėle — kaina 2 dol.

Baltiniai (T-Shirts) su Lietu
vos trispalve ir Vytim su užrašu 
LITHUANIAN POWER. Vai
kam: M 6-8, L 10-12, XL 14-16. 
Suaugusiem: S 34-36, M 38-40, 
L 42-44, XL 46-48. Su per
siuntimu 5 dol.

Rankšluosčiai su įvairiais įra
šais po 20 dol. Odos dirbiniai: 
albumai, knygutės, piniginės 
bei medžio dirbiniai (inkrustuo
ti), gintaro žiedai bei karoliai.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI

Introduction to Modem 
Lithuanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas, pa
veiksluotas — 6 dol.

Persiuntimas 50 c. Graži dova
na jaunimui ir suaugusiom viso
kiomis progomis. Darbininkas, 
341 Highland Blvd. Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Visos šios ir kitos lietuviškos 
knygos bei lietuviškos plokšte
lės gaunamos Darbininko admi
nistracijoj: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

V. Bražėnas, Sąmokslas prieš 
žmoniją. Kaina 3 dol.

A. Bagdonas (red.), Lietuvos 
policija. Kietais viršeliais kaina 
6 dol.

Dr. A. Gerutis, Petras Kli
mas. Kaina 10 dol..

P. Jurgėla ir P. Jurkus, 
Gen. P. Plechavičius. Mono
grafija su kietais viršeliais. Kai
na 10 dol.

Aleksandras Pakalniškis, Stu
dento dienoraštis. 284 pusi. 
Lengvo stiliaus skaitymai. Kai
na 5 dol.

Mirga Gimiuvienė, Senojo 
bokšto paslaptis. 150 pusi. Skai
tymai vaikams. Iliustruota. Kai
na 4 dol.

Jonas Balys, Lietuvių kalen
dorinės šventės. Lietuvių tauto
sakos lobynas VII. Tautosakinė 
medžiaga ir aiškinimai. 160 pusi, 
ir 10 pusi, iliustracijų. Kaina 6 
dol.

A. Rūgytės Zanavykija,! to
mas. Kietais viršeliais 15 dol., 
minkštais 12.50 dol.

V. Pietario Algimantas. Istori
nė apysaka. Pirmoji ir antroji 
dalis vienoj knygoj. 9 dol.

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

P. Gudelis, Joniškėlio apskri
ties partizanai. II dalis 7.50 
dol.

J. Kralikauskas, Įkaitę Vil
niaus akmenys. Premijuotas 
romanas. 5 dol.

M. Čapkauskas, Palyginimų 
žodynas. 7 dol.

Dr. Gr. Valančius, Žemaičių 
Didysis. Vysk. M. Valančiaus 
monografija, dvi dalys — po 12 
dol.

L. Šimkutė, Antrasis ilgesys.
Poezijos rinkinys, 5 dol.

Henrikas Nagys, Prisijau
kinsiu sakalą. Poezijos rinkinys,
6 dol.

Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos ir lietuviškos muzikos plokš
telės gaunama Darbininko ad
ministracijoj. 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Kur bėga Šešupė. Išleido 
“Skudutis” V. Vokietijoj. 10 dai
nų ir 8 giesmes įdainavo ir į- 
giedojo muzikos meno darbuo
tojų būrelis. Solistai: R. Dauno
ras, V. Hermanaitė, B. Gailiutė- 
Spies, K. Senkus, V. Hermanie- 
nė. Kaina su persiuntimu 9 dol.

Penktoji lietuvių dainų šven
tė. Dviejose plokštelėse užrašy
tas 1978 Toronte įvykusios šven
tės repertuaras. Dainuoja jungti
nis ir kiti chorai su orkestro ir 
pianino palyda. Su persiuntimu 
abi plokštelės tik 15 dol.

Nerija, Clevelando mergaičių 
įdainuota 14 lietuviškų dainų.
7 dol.

Jūros paslaptys, lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys iš Lie
tuvos. 12 įdainuotų dainų. 7 dol.

Touring Lithuania. 10 lietu
viškų dainų. 6 dol.

Kur tas šaltinėlis? 27 lietuviš
kos dainos dviejose plokštelėse. 
Duetus įdainavo Edmundas 
Kuodis ir Jonas Girijotas. Išlei
do prof. J. J. Stukas. Kaina su 
persiuntimu 15 dol.

Dievui ir tėvynei, Lietuvių 
tautinio meno ansamblis Čiur
lionis gieda lietuviškas komp. A. 
Mikulskio mišias bei giesmes su 
kanklių orkestro palyda. 8.00.

Skamba skamba kanklės, tau
tinio meno ansamblio Čiurlio
nis kanklių muzika. Solo dai
nuoja I. Grigaliūnaitė. 7.00.

Vaidilų kanklės, Lietuvių 
tautinio meno asnsamblio Čiur
lionis kanklėmis įgrota 10 melo
dijų. Dalyvauja solistė L Griga
liūnaitė. 7.00.

Persiuntimui pridedama 1 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos 
plokštelės, suvenyrai, knygos 
gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.
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PASKAITOS APIE VILNIŲ
IR UNIVERSITETĄ
Lituanistinio Instituto suvažiavimas
Kultūros Židiny

Vinco Trumpos paskaita
Atidarius Lituanistikos Insti

tuto suvažiavimą, pradėtos 
paskaitos.

Pirmąją paskaitą skaitė istori
kas Vincas Trumpa iš Wash- 
ingtono, DC. Jis reljefingai pri
kėlė 19 amžiaus pradžios Vilnių 
ir jo universitetą, kalbėdamas 
apie Stanislovo Moravskio para
šytus atsiminimus.

tauti ir nemėgo mokytis uni
versitete.

Stanislovas Moravskis mirė 
gana jaunas 1853.

Jono Dainausko paskaita
Jonas Damauskas, kuris la

biausiai domisi lietuviška 
bibliografija, kalbėjo apie Vil
niaus universitetą Edukacinės 
Komisijos metu.

Tikybos pamoka Maironio lituanistinės mokyklos 7 skyriuje. 
Tikybą dėsto Tėv. Paulius Baltakis, OFM. Ateinančiais 
mokslo metais šis skyrius bus aštuntasis. Nuotr. P. Bivainio

Tas Stanislovas Moravskis bu
vo dvarininkas, gimęs 1802 ne
toli Vilniaus. Baigė Kauno pa
vieto gimnaziją ir mediciną stu
dijavo Vilniaus universitete. Ją 
baigė 1823. Buvo poeto Adomo 
Mickevičiaus bendralaikis, stu
dijavęs kiek vėliau nei poetas 
Mickevičius. Tuo laiku kilo filo
matų ir filaretų judėjimas stu
dentų tarpe. Į jį įsitraukė ir 
Stanislovas Moravskis. Mickevi
čius tuo laiku mokytojavo Kau
ne, bet ir jis įsitraukė į filare
tų judėjimą.

Rusų valdžia visus filaretus 
susėmė ir 1827 metais ištrėmė 
iš Lietuvos. Ištrėmė ir poetą 
Adomą Mickevičių. Stanislovas 
Moravskis nuo 1829 pastoviai

1773 popiežius Klemensas 
XIV visame pasaulyje uždarė 
jėzuitų ordiną. Lietuvoje šis or
dinas turėjo Vilniaus universite
tą, Kražių kolegiją ir dar kitų 
mokyklų nemažą tinklą. Turėjo 
ir daug turtų, dvarų.

Uždarius jėzuitų ordiną, Lie
tuvoje kilo tikras chaosas, nebu
vo kam rūpintis švietimu, Vil
niaus universitetu. Tada Lie
tuvos vicekancleris Jokimas 
Chreptavičius pasiūlė sudaryti 
specialią komisiją švietimo ir 
auklėjimo reikalam. Tas pasiūly
mas Lietuvos Lenkijos seime 
buvo priimtas 1773 spalio 13. 
Tada ir buvo įkurta Edukacinė 
Komisija. Tai buvo lyg kokia 
švietimo ministerija, pati pir-

PABALTIJO VALSTYBIŲ 
DIPLOMATINIS TĘSTINUMAS 
AIŠKINAMAS VVASHINGTONE

Prof. dr. Bronius Nemickas 
dalyvavo Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo delegacijoje, kuri 
birželio 20, besiartinančios Pa
vergtųjų Tautų savaitės proga, 
lankėsi valstybės departamente, 
Atstovų rūmų pirmininko 
O’Neil, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo kongresinės 
komisijos pirm. Fascell įstai
gose ir pas Atstovų rūmų politi
nės komisijos pirmininką Za- 
blocky. Delegacija darė žygių

ropos kraštų reikalus, dr. Ne
mickas iškėlė Pabaltijo valsty
bių diplomatinio atstovavimo 
tęstinumo klausimą ir mūsų po
litinių kalinių (ypač Helsinkio 
grupės narių Viktoro Petkaus ir 
Balio Gajausko) nelemtį. Valsty
bės departamento pareigūnai 
pareiškė, kad esą domimasi Pa
baltijo kraštų diplomatiniu tęsti
numu — aiškinamasi jo sude
rinamumas su teisiniais nuosta
tais, o mūsų Petkaus ir Gajaus-

Ryšium su Pavergtų Tautų 
Savaite pabaltiečių ir ukrainie
čių delegacija liepos 3 gavo au
dienciją pas Bostono arkivysku
pą kardinolą Humberto Madei- 
ros. Lietuviam atstovaus lietuvių 
parapijos klebonas kun. Albertas 
Kontautas, Stasys Lūšys, inž. 
Edmundas Cibas ir dr. Petras 
Kaladė. Kardinolas bus painfor
muotas apie tikinčiųjų ir bend
rą padėtį Lietuvoj ir kitose oku
puotose valstybėse.

Pavergtų Tautų Savaitės 20 
metų sukaktis bus paminėta lie
pos 18, trečiadienį, 11 vai. prieš 
pietus State House Doric Hali 
patalpose. Minėjime dalyvaus ir 
buvęs Speaker of the House 
John J. McCormack. Šį minė
jimą rengia pabaltiečiai ir ukrai
niečiai drauge. Rengėjai prašo 
visų surasti laiko ir dalyvauti 
minėjime, kur bus keliamas pa
vergtų tautų klausimas. Būtų

užsisakykite iš anksto pas Stan
ley K. Griganavičių, tel. 268- 
5351. Vietų skaičius ribotas. Pra
ėjusiais metais pavėlavę vietų 
nebegavo.

Jonas Vizbaras-Sūduvas, kelių 
laikraščių bendradarbis, birželio 
16 vedė Eleną Polekauskienę 
iš Hartfordo ir pats ten išsikėlė 
gyventi.

Bostono vyčiai senjorai savo 
susirinkime birželio 13 šalia ki
tų reikalų nutarė pasiųsti tele
gramą prez. Carteriui su prašy
mu, kad jis Vienoje įtaigotų 
Brežnevą išleisti į laisvę lietu
vius disidentus Viktorą Petkų ir 
Balį Gajauską. Prezidentui tele
grama išsiųsta dar prieš jam iš
vykstant į Vieną.

Minkų radijo valandos gegu
žinė Romuvos parke Brocktone 
įvyks rugpiūčio 12.

Tautos šventės minėjimas, 
rengiamas Martyno Jankaus šau
lių kuopos, Brocktone įvyks rug
sėjo 9.

Tautos šventės minėjimas 
Lietuvių Piliečių Dr-jos salėj 
So. Bostone įvyks rugsėjo 16.

gėda, jei susirinktų tik mažas 
būrelis.

Autobusas į tradicinę lietuvių 
susitikimo šventę-pikniką N. Pr. 
Marijos seserų sodyboje, Put- 
nam, Conn., išvyks liepos 22, 
sekmadienį, 8:30 vai. ryto nuo 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos namo. Iš pikniko grįš

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

BOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef.

apsigyveno Petrapilyje ir vertė
si gydytojo praktika. Tai 
buvo nepriimta, kad bajoras bū
tų gydytoju, bet jis pakentė tą 
būseną, nes kitos išeities nebu
vo. Petrapilyje būdamas, jis pra
dėjo įtikti Rusijos valdžiai, buvo 
net paskirtas Lenkijos karalystės 
medicinos ministeriu, keliavo 
po Europą. Visą laiką palaikė 
ryšius su poetu Adomu Micke
vičiumi. Iš visų kelionių vėl grį
žo į Petrapilį, apie 1840 persi
kėlė gyventi į Trakų apylinkes, 
į savo dvarą.

Dabar jis atsidėjo rašymui. Pa
rašė keletą knygų. Aprašė Kau
ną, yįlųįų, Petersbųrgą,.Nė.liėtė 
politinių temų, pasakojo, kaip 
gyveno bajorija, kaip mėgo puo-

Rūta ir Antanas Rygeliai, su
situokę Toronte 1978 spalio 
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moji visoje Europoje.
Edukacinė Komisija perėmė 

jėzuitų valdytus turtus, vadova
vo Vilniaus universitetui ir visai 
švietimo sistemai.

Edukacinė Komisija įvykdė 
universiteto reformą 1780-1781. 
Universitetas buvo praplėstas, į- 
vesti nauji fakultetai — teisės, 
medicinos, matematikos, fizikos. 
Tada universitetas pavadintas — 
Vyriausioji Lietuvos mokykla.

Ši komisija skatino tirti Lie
tuvos praeitį, kelti bei reformuo
ti politinį, kultūrinį gyvenimą, 
kad būtų galima atsispirti didė
jančiai Rusijos grėsmei. Į visas 
mokyklas įvedė dėstomąją lenkų 
kalbą/ parengė l'e’nlciškus vado
vėlius. Tai sustiprino krašto su- 
lenkinimą per mokyklas.

Edukacinės Komisijos veikla 
baigiasi 1795. Tais metais Lietu
va buvo okupuota. Okupavo Ru
sija, universitetas 1797 pavadin
tas Vilniaus Vyriausioji Mokyk
la. 1803 universitetas buvo per
organizuotas, pavadintas Impe
ratoriškasis Vilniaus Universite
tas su dėstomąja lenkų kalba.

kad šiemetinė prezidento Pa
vergtųjų Tautų savaitės proga iš- 
leisimoji deklaracija ir kongre
se įvyksiančios diskusijos pa
brėžtų bei išryškintų žmogaus 
teisių ir tautų apsisprendimo 
svarbą pasaulinei taikai.

Valstybės departamente dele
gaciją priėmė sekretoriaus pava
duotojas Europos reikalams Ja
mes I. Goodby. Aiškinantis spe
cifinius Sovietų pavergtų Eu-

ko likimu esą rūpinamasi nema
žiau, kaip ir Sčaranskiu su Orlo
vu.

Delegaciją sudarė: jos pirmi
ninkas lenkas Korbonski, rumu
nas Visoianu, bulgaras Petkoss 
ir dr. Nemickas.

Po vizito dr. Nemickas pasi
dalino su Lietuvos atstovu Wa- 
shingtone dr. Stasiu Bačkiu de
legacijos patirtimi svarbiose 
JAV įstaigose.

6 vai. vak. Autobusas patogus ir 
vėsinamas. Kelionė į Putnamą ir 
atgal tik 8 dol. Autobuse vietas

268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

‘A.rpber H^lidays”

iš Bostono/New Yorko

Dr. Ramūno Kondrato paskaita
Dr. Ramūnas Kondratas savo 

paskaitoje nagrinėjo, kaip seniai 
Vilniaus universitete dėstoma 
medicina.

Prelegentas yra pamėgęs me
dicinos istoriją, buvo nuvykęs į 
Vilniaus universitetą ir ten stu
dijavęs medicinos praeitį. Apie 
medicinos mokslus Vilniaus uni
versitete jis yra jau kalbėjęs,

skaitęs paskaitų, ruošiasi išleisti 
ir platesnį veikalą.

Šioj paskaitoj jis pirma nag
rinėjo, ar jėzuitų senojoj aka
demijoj buvo dėstoma medici* 
na. Yra išlikusi karaliaus Vladis
lovo IV privilegija, kad jėzuitai 
gali įkurti teisės ir medicinos 
fakultetus. Bet ar jie įkūrė? 
Yra ženklų, lyg tas medicinos fa
kultetas veikė. Medicinos fa
kultetas jau veikė Edukaci
nės Komisijos reformuota
jame universitete. Plačiai 
medicinos mokslas išsivystė po 
1803 metų. Čia daug pasidarba
vo Frankai, tėvas ir sūnus.

Vilniaus universitetas jau su
gebėjo paruošti ir išleisti nema
ža gydytojų, kurie buvo taip rei
kalingi kraštui, (p.j.)

(Bus daugiau)

Skaityk pranciškonų leidžia
mą spaudą ir paremk ją.

Lietuvių pranciškonų spaus
tuvėje Brooklyne pastoviai 
spausdinami šie žurnalai: Ai
dai, Šv. Pranciškaus Varpelis, 
Karys, Į Laisvę, Tėvynės Sar
gas. Spausdinama ir visa eilė 
amerikiečių žurnalų. Spaus
dinama Ir daug knygų. Skaityk 
ir platink šioje spaustuvėje 
spausdinamus leidinius.

Jei turi kokių lietuviškų spau
dos darbų, kreipkis į lietuvių 
pranciškonų spaustuvę Brook
lyne. Skambink 212 827-1350.

Daug lietuviškų plokštelių turi 
Darbininko administracija. 
Skambink 827-1351 ir prašyk, 
kad plokšteles atsi ųstų į namus.

KUN. JONUI KARDAUSKUi, MIC, 
mirus, jo broliui kun. Antanui Kardui ir seserims Marytei 
ir Pranute! Kamantauskienei su vyru reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Ona Barauskienė
Aušra ir Antanas Šakaliai su šeima 
Birutė ir Paulius Bagdžiūnai

BflnKBvmnii 
Pastoge paid both uiags 

Fnst, [onuenient.priuatB, safejree! 
That's uihat BHIIKIIIC-BVIHRIL Z ’’ 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka--V- 
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings 11^“' T

Bank būdu Ar iums reikia P'nlgus padėti įban- ' 
į j' ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
//v traukia sumą į sąskaitą. Prisideda ir užtlkrlni-

' mas’ kad iūsų pini9ai ? Pelno aukščiausius
X j procentus, ______ ________' ISIF leidžiamus įstatymų.| .\vi 

pjįr Dėl lengvo taupymo bū- .• 

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

ANTANUI VASILIAUSKUI
Lietuvoje mirus, jo sūnums Amerikoje Petrui, Juozui, Ignui 
ir dukrai Elenai Lietuvoje reiškiame giliausią užuojautą.

Antanas ir dr. Irena Mačioniai
NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Galtivan Blvd.
8:30 AM to 5 30 PM 
Mon . Tues . Wed. & Fn 
Thurs - 8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon

MAINO FICE 
460 We 4 Broadvray 
South Joston 
9 AM o 3 30 PM- 
Mon-.ay thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

alfred w. archibald president

(SouthBoston < 
Savings Bank*

”ALWAYS THE LEADER

A.A. MICHALINAI LELIONYTEI 
— NARVYDIENEI

amžinybėn negrįžtamai iškeliavus, jos vyrui Jonui, sūnui 
Rimučiui ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

ALTS-gos New Yorko
Skyriaus Valdyba ir nariai

VASARVIETĖ ASBURY PARK
Pagal paskutinius New Jersey valstijos reikalavimus 

pagrindinai atremontuotame name kambarius išnuomojame 
vasarotojams, taip pat pensininkams. Čia gražiame pajūrio 
miestelyje, lietuviškoje atmosferoje už prieinamą kainą 
siūlome apsigyventi nuolatiniai. Laukiame visų.

Ona ir Petras Laniai
515 4th Avė., Asbury Park, N.J. 07712 
Telef. 201 776-9783

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Vienos savaitės: Maskva/Vilnius 

liepos 12 
rugpiūčio 2 

rugsėjo 19' 
DVIEJŲ SAVAIČIŲ 

rugpjūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, 
Maskva 2, Helsinkis 2 — $1189.00 

gruodžio 19 — Leningradas 2, Vilnius 5, 
Maskva 2, Helsinkis 2 — $1045.00

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

-$865.00 rugsėjo 26 
$865.00 spąljo.1,0 . 
$829.00

$829.00
$820.00

Riga 2,

Riga 2,

GRUPESĘ VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

MtMBER

Trans-Aflanfic Travel Service, Ine.
393 West Broadvvay, P. O. Bos 116

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

Įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIONAS.
Prices are based on double oecupancy and are subject to 

chang-ea and/or Government approval.

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

(212) 847-5522

B Chfcagoe 
$980.00

13 Bostono ar Neir Yorko 
$850.00

$875.00
$875.00
$850.00

$1010.00
$1010.00
$980.00

VIENOS SAVAITES:
Gegužės 14 ir 21 d.
Birželio 11d.-— išparduota
Liepos 9, BIRŽELIO 18
Rugp. 20, Ruąs. 3 Ir 10
Rūgs. 17

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje? 1 naktis Maskvoje
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Birželio 25, Liepos 18.
Rugpiūčio 6 $1200.00 $1330.00

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

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

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

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

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

Kainos apskaičiuotos 30-čial ar daugiau keleivių.
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Pranciškonų spaustuvė nuo 
liepos 9 pradeda trijų savaičių 
atostogas, iki liepos 30. Nauji 
darbai nepriimami, bus spaus
dinami tik įsipareigoti biulete
niai, renkamas Darbininkas. 
Darbininkas išeis normaliai nu
sistovėjusia tvarka, trečiadienį 
popiet jis vežamas į paštą.

Kun. Pranas Raugalas, Apreiš
kimo parapijos klebonas, po 
sunkios ir ilgos ligos mirė 1978 
birželio 29. Palaidotas liepos 3 
Šv. Jono kapinėse. Buvo 64 
metų amžiaus. Ilgą laiką dirbo 
nelietuvių parapijose, nuo 1971 
dirbo Apreiškimo parapijoje 
Brooklyne. Parapiečiai ir arti
mieji, minint jo mirties metines, 
prašomi pasimelsti.

Kennebunkporte lietuvių 
diena bus liepos 1. Iškilmingos 
mišios 11 vai. Meninė programa 
4 v. popiet. Dainuoja Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos choras 
iš Brocktono, diriguoja kompozi
torius Julius Gaidelis. Tautinius 
šokius šoka Bostono tautinių 
šokių grupė, kuriai vadovauja 
Ona Ivaškienė ir Gediminas 
Ivaška.

Putname lietuvių diena bus 
liepos 22. Iš New Yorko orga
nizuojamas autobusas. Regist
ruotis Darbininko administraci
joje ir pas Marytę Šalinskienę.

Skulptorę Eleną Kepalaitę pa
minėjo Lietuvių Dienos gegužės 
mėn. numeryje. Įdėtos kelios jos 
skulptūrų nuotraukos.

Apie dail. Eduardą Krasauską, 
kurį prisimename šiame Darbi
ninko numeryje, medžiagą parū
pino dail. Česlovas Janušas ir 
pašto ženklų rinkėjas Kazimie
ras Matuzas. Abu jiedu palaiko 
ryšius su velionio šeima.

Registracija į moksleivių, jau
nių ir jaunučių ateitininkų sto
vyklą vyksta dabar. Stovykla bus 
rugpiūčio 12-25. Visos registra
cijos anketos išsiuntinėtos tiem, 
kurie jų prašė, ir tiem, kurių 
vardai yra rengėjų sąrašuose. 
Nors pasakyta, kad registracija 
tęsis iki rugpiūčio pradžios, siū
loma visiem kuo greičiausiai už
siregistruoti, nes stovyklautojų 
skaičius bus apribotas. Vėlai už
siregistravusiam vietos negaran
tuojamos. Dėl kitų informacijos 
ir registracijos anketos reikalų 
galima kreiptis į Jūrą Viesulie- 
nę, 333 Bickley Rd., Glenside, 
Pa. 19038, tel. 215 885-3122. 
Arba Danutę Norvilaitę, 19 
Chestnut St., Brooklyn, N.Y. 
11208, tel. 212 827-2629.

Per WQXR radiją — The Nevv 
York Times radiją birželio 21 po 
12 vai. vidurnakčio žinių buvo 
pasikalbėjimas apie New Yorko 
miesto biblioteką, jo lėšas. Pa
sikalbėjimo metu buvo prisi
mintas lietuvis Ratke, kuris bib
liotekai paliko nemažas pinigų 
sumas. Buvo aiškiai pasakyta, 
kad jis lietuvis, kad iš šios biblio
tekos jis sėmėsi sau žinių.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Liet. Religinės Šalpos reikalų 
vedėjas, išvyko dviem savaitėm 
į jaunimo stovyklas, kur jis eis 
kapeliono pareigas.

Kviečiame visus b i r ž e I i o 30, šeštadienį, 
8 vai. vak., į nepaprastą meninę skaidrių pro
gramą, pavadintą “MANOJI LIETUVA”. Sukurta 
profesionalo kinematografininko Perkūno Kru- 
konio. Programa tęsis vieną valandą su įre- 
korduota poezija ir liaudies muzika. Ši progra
ma yra sudaryta iš trijų dalių: apie Lietuvos is- 
tiriją, vaizdai iš šeimos gyvavimo, Lietuvos gim
tinė ir architektūrinis grožis. Po programos bus 
bufetas, baras ir muzika.

Programa įvyks Lietuvių Namuose, 2715 E. 
Allegheny Avė., Philadelphia, Pa. Pajamos skiria
mos remti atstovam į IV-tąjį pasaulio jaunimo 
kongresą.

Vakarą ruošia Philadelphijos ir Pietinės Nevv 
Jersey Lietuvių Jaunimo Sąjungos Skyrius.

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kun. Juozas Čekavičius, kurį 
laiką sunkiai sirgęs, mirė birže
lio 26, antradienį, 10 v.r. Velio
nis buvo gimęs 1909 rugpiūčio 
29, baigęs Vilkaviškio kunigų 
seminariją, kunigu įšventintas 
1940 birželio 9, čia dirbo įvai
riose nelietuvių parapijose.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
sezono užbaigimą rengia birže
lio 29, penktadienį, 8 v.v. Kul
tūros Židinio mažojoje salėje. 
Visi choro nariai prašomi daly
vauti su žmonomis.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 22. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 vai. ryto nuo pran
ciškonų vienuolyno (Kultūros 
Židinio), 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207 — 7 vai. 
sustoja prie Shalins Funeral 
Home, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Kelionė asmeniui 
17 dol., įskaitant ir įėjimą į 
pikniką. Registruotis Darbinin
ko administracijoje — tel. 827- 
1351 arba pas M. Šalinskienę 
— tel. 296-2244. Gautas moder
nus ir patogus kelionei autobu
sas. Dėl benzino trūkumo negalį 
vykti automobiliais raginami 
pasinaudoti ekskursijos auto
busu. Atsiradus didesniam ke
leivių skaičiui, bus išnuomoti 
du autobusai.

Talkos komitetas, kuris talki
no VH-tam Lituanistikos Insti
tuto suvažiavimui Kultūros Židi
ny, posėdžiavo birželio 25. Buvo 
apžvelgti visi organizaciniai dar
bai ir padaryta apyskaita. Ko
mitetas baigė darbą su 404 dol. 
pelnu. Pelnas bus pasiųstas Li
tuanistikos Instituto pirmi
ninkui prof. R. Šilbajoriui. Ko
mitetas buvo sudarytas iš LB 
apygardos valdybos narių ir LB 
darbuotojų. Į jį įėjo: LB apygar
dos pirmininkas ir Talkos komi
teto pirmininkas Aleksandras 
Vakselis, nariai — kun. dr. V. 
Jaskevičius, SJ, Tėv. dr. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM, Kazimieras 
Bačauskas, Aloyzas Balsys, Pau
lius Jurkus, Vincas Padvarietis.

Sofijai Plechavičienei, Dobbs 
Ferry, N.Y., Darbininko admi
nistracija dėkoja už 20 dol. 
auką.

Ieškomas administratorius 
Kultūros Židiniui. Pagrindinės 
pareigos: administravimas, ūk- 
vedyba, švaros palaikymas. Alga 
pagal susitarimą. Nemokamas 
butas Kultūros Židinio rajone. 
Suinteresuoti prašom kreiptis į 
Lietuvių Kultūros Fondo 
valdybą: 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Telef. 
235-5962.

Parduodamas 3 šeimų namas 
Woodhavene, netoli parko, at
skiras, 14 kambarių, graži vieta. 
Skambinti: 296-7322 arba 847- 
5522.

Išnuomojami 5 kambariai su 
vonia antrame aukšte, Miller 
Avė., netoli Kultūros Židinio. 
Skambinti 235-0706.

Išnuomojamas kambarys 
moteriai prie parko VVoodhave- 
ne. Galima laisvai naudotis vir
tuve. Skambinti 441-1215.

Lietuvių Atletų Klubo sporto 
stovyklos registracija pratęsiama 
iki birželio 30. Kas yra suinte
resuotas leisti vaikus į šią sto
vyklą liepos 14-28, prašomas už
siregistruoti šiuo adresu: V. 
Kulpa, 84-01 lOlst St., Rich
mond Hill, N.Y. 11418. Stovyk
los mokestis 125 dol. — vienam 
vaikui už savaitę. Čekius rašyti 
Lithuanian Athletic Club vardu.

Pavergtų Tautų Savaitė šie
met bus minima liepos 15-22. 
Nevv Yorke minėjimas vyks lie
pos 15. 9 vai. ryto renkamasi 
prie 59th St. ir 5th Avenue. 
Po to vykstama organizuotai į 
Šv. Patriko katedrą. Mišios ka
tedroj 10 vai. Po mišių paradas į 
Central Park Mali (Band Shell 
prie 72nd St.). Ten vyks oficia
lių asmenų pareiškimai ir įvairių 
tautinių grupių meninė progra
ma. Visus kviečia pavergtų tau
tų komitetas.

Ona Gutmanienė, gyvenusi 
Woodhavene ir sulaukusi 67 m.
amžiaus, mirė birželio 24. Pa
liko brolį L. Jurkūną ir kitus 
gimines. Jos vyras mirė prieš 
keletą mėnesių. Abu palaidoti 
Cypress Hills kapinėse.

L.K.V.S-gos Ramovė New Yor
ko skyriaus valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Vincas Savu
kynas, 74-25 85th Rd., VVoodha
ven, N.Y. 11421, sekr. Alfonsas 
Samušis, ižd. dr. Eugenijus Noa- 
kas, Kultūros reikalų vadovas 
Jurgis Sližys. Kontrolės komi
sija: pirm. Juozas Vilpišauskas, 
348 Stanhope St., Brooklyn, N.Y. 
11237, vicepirm. Liudas Ta
mošaitis, sekr. Jurgis Zabelskis.

Kazimieras Podžius, Darbi
ninko skaitytojas iš VVoodha- 
veno, sunkiai susirgo ir pagul
dytas Jamaica ligoninėj. Podžių 
ir Johnsonų šeimos jam linki 
greit pasveikti ir grįžti į savo 
namus.

A. a. Irenos Sirutavičienės at
minimui pagerbti Kultūros Židi
niui aukoja 25 dol. ir kartu reiš
kia gilią užuojautą dukrai Irenai 
ir artimiesiem Marija, Irena ir 
Jurgis Okuniai.

Marytė ir Petras J. Šlapikai, 
gyveną Ft. Lauderdale, Fla., 
atšventė vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį. Ta proga už 
sukaktuvininkus mišios buvo 
aukojamos lietuvių pranciškonų 
koplyčioj Brooklyne birželio 9. 
Sukaktuvininkai buvo sutuokti 
1929 birželio 9 Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioj Brooklyne. 
Juos sutuokė kun. Kazimieras 
Paulionis.

PERKŪNO CHORO
SUKAKTUVINIS KONCERTAS
JUOZAS STANKŪNAS

Šiemet Nevv Yorko vyrų choro 
pavasarinis koncertas sutapo su 
choro 15 metų jubiliejaus minė
jimu, kuris įvyko birželio 9 
Kultūros Židiny. Tai buvo ir dar
bo sezono užbaigimas prieš va
saros atostogas. Vasaros karš
čiam ateinant, chorų veikla lai
kinai sustabdoma, jei nėra svar
baus reikalo. Maždaug laikoma
si mokyklų mokslo metų tvar
kos, nes ansambliai ar bet kokie 
dainos vienetai mokosi ir lavi
nasi panašiai, kaip jaunimas 
mokslo įstaigose. Dainos mene 
kasmet išmokstama naujų dainų, 
o esamos senos dainos patobuli
namos, ieškant išraiškos, kuria 
jos įdomiau bei meniškiau būtų 
pateikiamos klausytojam.

Šiuo kartu Perkūno choro kon
certo programa buvo įvairi. Vis
ko po truputį: buvo choras, dai
nininkė, pianistė ir pantomi
mikas. Turėjo įvairaus žanro dai
nų ir muzikos.

Vidury programos per du kar
tus pasirodė pianistė Dalia Sa
kaitė. Jos skambinimas — ne ei
linis. Ne veltui Manhattano mu
zikos mokykla gegužės mėn. jai 
suteikė magistrės laipsnio dip
lomą iš fortepijono. Ji skambi
na temperamentingai, su užsi
degimu, ypač pakilias vietas, 
kartais net fortissimo su kaupu. 
Turi gerą ritminį pajautimą, ne
paprastą techniką, puikų polė
kį pianui. Tačiau buvo jaučia
mas trūkumas kantilenos, poe
tiškumo, fantazijos, ypač lyri
nėse frazėse.

Pantomimikas Paulius Ra-

Maironio lituanistinės mokyklos mokslo metų baigimo iškilmės Kultūros Židinyje Brooklyne.
Mokslo metai baigti birželio 10. Nuotr. G. Peniko

JAUNA GYDYTOJA
Tyliai, ryžtingai žengdama 

aukštųjų mokslų laiptais, Rūta 
apvainikavo savo ketverių studi
jų metų darbą gydytojos diplo
mu Rutgers universitete 1979 
birželio 1. Ji yra duktė Kotry
nos Grigaitytės ir Fredo Gaudu- 
šio-Graudžio, mirusio 1969. Rū
tos motina ir brolis Raimundas, 
pritaikomojo-komercinio meno 
dailininkas, gyvena Nevv Jersey 
valstijoj, Rutgers universiteto 
kaimynystėj. Ši aplinkybė ir sa
vųjų rūpestingumas žymiai pa
lengvino sąlygas, besiekiant jai 
sunkaus medicinos mokslo. 
Aukšto atžymėjimo diplomas 
buvo “aplaistytas” Rangers klu
be suruoštame pobūvy, dalyvau
jant giminėm, šeimos draugam 
ir bičiuliam.

Ir taip jaukioj svetainėj dar 
daugiau jaukumo suteikė Rūtos 
brolio Raimundo nupieštas dide
lis šeimos iškilmių plakatas — 
medicinos ženklas su Rūtos ini
cialais ir į juos meniškai įdeko- 
ruota lietuviškos rūtos šakele. 
Visų dalyvių akys žavėjosi 
grakščiu kūriniu. Prie jo veržėsi 
fotografai, pobūvio dalyviai gru
pėmis ir pavieniui, norėdami 
save “įamžinti” gražaus fono ar
tumoj.

Įspūdingiausia ir svarbiausia 
dalis šioj šventėj buvo mamos

jeckas pavaizdavo iš mūsų gy
venimo keturis epizodus. Iš jų 
bene greiausiai pasisekęs — Ke
lionė į Lietuvą. Iš anksto pla
nuojant, galima buvo parašyti 
veiksmui atitinkamą muziką, pa
našiai, kaip baletui. “Pantomi
ma” žodis yra kilęs iš graikų, nes 
prieš Kristaus erą Graikijoj 
toks menas buvo labai papli
tęs. Pradžioj jis buvo mitologi
nio charakterio, vėliau pasikeitė 
į humoristinę formą. Tokio 
meno pateikimas būtų mūsų 
žmonėm naujumas.

Kadangi tik dėl dviejų kūrinių 
turėjo atvykti operos solistė Ire
na Stankūnaitė, tad, ta proga ji 
dar atliko ariją iš operos “Travia
ta”, Sempre libera — Verdi, 
po kurios publika prapliupę 
ploti. Tai buvo įvertinimas už 
jos dainavimą, už jos padarytą 
didelę pažangą vokalinio meno 
kely.

-o-
Prieš paskutinį numerį buvo 

pora ištraukų iš operetės “Prin
cas studentas” — Rombergo 
(programoj buvo klaidingai iš
spausdinta — Bromberg). Davė 
Gaudeamus igitur ir studentų 
sceną su išgėrimo daina. Katheis 
partiją atliko Irena Stankūnaitė. 
Šioj scenoj nebuvo susidainavi- 
mo, nebuvo gero kontakto su 
akompanimentu, ir atskirų stu
dentų rečitatyvo formoj “pašne
kesys” iškrypo iš tonacijos. Cho
ras — studentų grupė savo už
davinį atliko be priekaištų. Ope
retės numerius pravedė jaunuo- 

specialiai tai progai parašyta 
malda, kurią jautriai paskaitė 
Rūtos draugė Birutė Vaičiūnai
tė. Tikiuosi, kad ir skaitytojam 
ji bus įdomi.

— Palaimink, Viešpatie, duo
ną ir vyną. Palaimink kiekvie
ną iš mūsų, susirinkusių į šią 
šventę, kur pirmiausia atiduoda
ma pagarba Tau Pačiam.

Palaimink, Viešpatie, kaip re
likviją, medicinos ženklą Rūtos 
rankoje, praveriant jai duris į 
kenčiančių pasaulį.

Tebūna jos kelias teisingumu 
ir meile grįstas kiekvienam 
žmogui, kai ji nusilenks savo pa
reigai šios profesijos žingsniuo
se.

— Amen, — atsakė susikaupę 
dalyviai.

Grįžkim valandėlei atgal. Bai
gusi gimnaziją, t.y. Benedictine 
Academy, pagal to meto sąly
gas, Rūta ėmėsi studijuoti che
miją Douglas universitete, Nevv 
Jersey. Čia mokslą baigusi pa
čiu aukščiausiu Phi Beta Kappa 
atžymėjimu, pradėjo dirbti Co- 
lumbia universiteto medicinos 
skyriuj, Nevv Yorke. Iš Čia per
ėjo dirbti į Merck Co., Nevv Jer
sey, prie Merck Index enciklo
pedijos rašymo ir redagavimo. 
Gavusi magistrės mokslo laipsnį 
Northvvestern universitete, 

lis Viktoras Ralys, Apreiškimo 
lietuvių parapijos vargoni
ninkas, turįs dirigento kvalifika
cijų. Jo mostai trumpi ir tiks
lūs, veltui nesišvaisto po orą. 
Koncerto užbaigai padainuota 
lietuvių kalba Malaguena — Le- 
cuono.

Bendrai paėmus, choras buvo 
geroj formoj. Tokiai programai 
pasiruošti reikėjo daug darbo ir 
aukos. Lengvesnėse dainose jis 
skambėjo švariai, ypač liaudies 
dainos atliktos pasigėrėtinai. 
Turi chorinės kultūros, subti
lumo ir efekto bei šilto spalvin
gumo, įmantrios interpretacijos. 
Tai choro vadovo Vytauto Dau
girdo nuopelnas. Bet, atliekant 
sudėtingesnius kūrinius, iš pa
saulinio repertuaro, susidaro jau 
kitas vaizdas. Čia peršasi viena 
pastabėlė, kuri tinka bendrai 
chorvečiams. Pas mus dar pasi
taiko, kad muzikiniai reikala
vimai viršija dainininkų turi
mus išteklius, pajėgumą. Tad 
labai svarbu, parenkant muziką, 
kad ji būtų pagal sambūrį ar 
choristų grupę, kad būtų be ri
zikos apvaldoma.

Publikos buvo daug, pilna 
salė. Visuomenė įvertino ryžtin
gų, šaunių vyrų veiklą. Perkūno 
choro reikšmė mūsų kultūrinia
me gyvenime yra neįkainojama. 
Jau 15 metų šis dainos žiedas 
puošia ir garsina lietuvio vardą 
šioj apylinkėj. Chorui švenčiant 
15 metų jubiliejų, tenka tik 
palinkėti, kad jie dar tesėtų bent 
iki 30 metų dainos meno ba
ruose.

gerai mokėdama vokiečių kalbą, 
išvyko į Vokietiją, į tos pačios 
Merck Co. Miuncheno skyrių. 
Ten dirbdama trejus metus ir 
kasmet gaudama po mėnesį va
saros atostogų, aplankė visą Eu
ropą. Tai ir buvo viena iš jos di
džių svajonių.

Grįžusi iš Vokietijos, 1975 
pradėjo medicinos studijas, ku
rių troškimą nešiojo savy nuo 
pat vaikystės. Dabar jaunos gy
dytojos laukia dar trys sunkaus, 
įtempto darbo metai. Po trum
pų atostogų ji išvyksta į Bryn 
Mavvr ligoninę, priklausančią 
prie Jefferson universiteto, Phi
ladelphijos pašonėj. Ten ji atliks 
“Residency”, ruošdamasi vi
daus ligų specialybei.

Rūtos pasiektais laimėjimais, 
ypačiai antruoju aukštojo moks
lo diplomu, šiandieną džiaugiasi 
visa šeima, giminės ir draugai.

Nuoširdžiai sveikinam Tave, 
Rūta, taip ryžtingai, veržliai ir 
ištvermingai užbaigusią medici
nos mokslus. Linkim geriausios 
sėkmės ir laimės pasirinktoj pro
fesijoj, giliai tikėdami, kad Tavo 
asmeny žmonija atras didelę pa
guodą. Telaimina Aukščiausias 
visus Tavo darbus!

S.V.

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖ 

KENNEBUNKPORTE

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

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