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LIETUVIAI TARPTAUTINIO 
SACHAROVO KOMITETO 
APKLAUSINĖJIMUOSE

Turkijos prez. Fahri Koruturk 
pavedė parlamento rinkimus lai
mėjusios teisingumo partijos va
dui Suleyman Demirel sudaryti 
naują vyriausybę.

Izraelio užs. reik, ministeris 
Moshe Dayan, nesutikdamas su 
vyriausybės vedama nelanksčia 
politika palestiniečių atžvilgiu, 
atsistatydino.

Prez. Carter nutarė prašyti 
kongreso leidimo parduoti Ma- 
rokui žvalgybos lėktuvų ir ma
lūnsparnių kovai su Alžiro ir Li
bijos remiamais Polisario parti
zanais.

Britanija pasiūlė Londono 
konferencijos dėl Rodezijos 
ateities dalyviam, kad iki Ro
dezijos parlamento išrinkimo ją 
valdytų Britanijos skirtas gu
bernatorius su įstatymų lei
džiamąja ir vykdomąja galia.

Nors per Danijos parlamento 
rinkimus ir konservatorių ir so
cialdemokratų partijos išrinko 
daugiau atstovų, kaip jos turėjo 
anksčiau, bet partijų atstovų san
tykis parlamente mažai pasi
keitė. Ministerių kabinetą suda
ryti buvo pavesta daugiausia 
parlamento atstovų turinčios so
cialdemokratų partijos vadui 
Anker Jorgensen.. Pažymėtina, 
kad komunistų partija neteko vi
sų anksčiau turėtų 7 atstovų.

Salvadoro junta sudarė minis
terių kabinetą, kuriame tik vie
nas gynybos ministeris yra kariš
kis.

Prez. Carter pasiuntė kongre
sui tvirtinti su Kinija sudarytą 
prekybos sutartį, suteikiančią 
Kinijai muitų lengvatas.

V. Vokietijoj besilankąs Ki
nijos min. pirmininkas Hua 
Guofeng buvo sutiktas be dide
lių iškilmių, tačiau jis viešai pa
reiškė, kad suvienyta ir stipri 
Vokietija yra reikalinga agresijai 
ir hegemonizmui nugalėti.

Didėjant Vietnamo puoli
mam Kambodijoj, Tailandas 
atidarė visą savo sieną su Kam
bodija, kad gyventojai galėtų ją 
laisvai peržengti, ir prižadėjo 
teikti pabėgėliam laikinę prie
glaudą.

Izraelio aukšč. teismas įsakė 
pašalinti iš okupuoto vakarinio 
Jordano kranto vieną žydų kolo
niją, nors vyriausybė ir tvirti
no, kad kolonija yra reikalinga 
Izraelio saugumui.

JAV karo laivynas apginklavo 
pirmą atominį povandeninį 
Francis Scott Key laivą naujom 
Trident I raketom, galinčiom pa
siekti taikinius už 4500 mylių. 
Pakeistų Poseidon raketų toli- 
naša siekė tik 3000 mylių.

Apie 1,000 ginkluotų Salvado
ro kairiųjų užėmė darbo ir eko
nomijos ministerijų rūmus, rei
kalaudami paleisti politinius ka
linius ir geresnio atlyginimo, ir 
paėmė įkaitų, kurių tarpe buvo 
ir naujai paskirtieji ministeriai.

Amerikos valstybių organiza- 
zacijos gen. sekretorium vėl 
buvo perrinktas argentinietis 
Alejandro Orfila.

Prez. Carter paskyrė Kambodi- 
jos gyventojam nuo bado apginti 
70 mil. dol.

Kubos prez. Fidel Castro nors 
ir neigia, bet pagal JAV surink
tus duomenis Kuba ir toliau lai
ko eilėj užsienio valstybių savo 
kariuomenės įgulas ar karinius 
patarėjus, pav., Angoloj — 20, 
000, Etiopijoj 13-15,000 ir kitur 
po mažiau. Šias įgulas aprūpina 
Sov. S-ga, kuri per paskutinius 
20 metų kasmet Kubai suteikia 
1.6 bil. dol. karinės paramos.

5 Lenkijos piliečiai, atvykę 
į V. Europą stebėti futbolo rung
tynių, pabėgo iš ekskursinės 
grupės ir pasiprašė pabėgėlio 
teisių V. Vokietijoj.

RELIGIJŲ REIKALŲ ĮGALIOTINIO 
SUSITIKIMAS SU DEKANAIS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 39
(tųsa iš praeito nr.)

1978 susiorganizavo Tikinčių
jų teisių gynimo grupė. Jie me
luoja, kad draudžiama talki
ninkauti kunigams, o tereikia tik 
suderinti. Po karo tiek bažny
čių suremontuota, — primetama, 
kad kovingieji ateistai bažnyčias 
degina. Reikalauja at
šaukti. Nuostatus. Neatsakingi 
ar priversti pareiškimus pasirašo 
kai kurie kunigai, po to teisi
nasi. CK pavedė įgalioti
niui duoti atsakymą: jokių pa
keitimų Nuostatuose nebus. Kai 
kurie kunigai nedalyvauja rinki
muose, net raštu parašo — mes 
nebalsuosime! O net Vatikano 
Nutarimai įpareigoja (212 p.) 
sugyventi su civiline valdžia.

60 proc. kunigų Lietuvoje yra 
pamošta Tarybų valdžios me
tais, bet daugelis jų yra nepa
klusnūs, elgiasi iššaukiamai, pri
micijas daro po visą Lietuvą, 
ypač pas kunigus, kurie priešiš
kai nusiteikę . . .”

Taip kalbėjo Religijų reikalų 
įgaliotinis P. Anilionis.

Diskusijos
Kun. dr. Puzaras:
Nesilaikoma įstatymų tikin

čiųjų atžvilgiu. Akmenėje ir Pa
pilėje mokytojai už rankų išve
dė iš bažnyčios vaikus ir teisi
nasi, jog taip liepią mokyklų 
direktoriai.

Tarptautinio Sacharovo komiteto apklausinėjimų metu lietuviais politiniais kaliniais rū
pinosi (iš k.): “Koalicijos išlaisvinti Petkų ir Gajauską” vieneto narys Rimantas Stirbys, 
pagrindinis liudytojas lietuvių politinių kalinių klausimu Tomas Venclova ir “Laisvės 
Radijo” lietuvių skyriaus atstovė Aušra M. Jurašienė.

Kiniečiai pašiepia Maskvą 
giria latvius

“Latvių šventė Gotlando sa
loj sukėlė piktų Maskvos šauks
mų”, rašo Pekingo laikraštis 
Ženmin Žibao (1979.7.2). “Nors 
latviam tikriausiai maloniai 
skamba jų gimtinės dainos, jos 
sukėlė didžiarusių šovinistų 
Maskvoj įtūžį. Maskva įteikė 
Švedijos užsienio reikalų minis
terijai grasinantį protestą, kuria
me teigiama, jog latvių šventė 
Gotlande yra nedraugiškas 
veiksmas ir gryna provokacija”.

Pasak kinų laikraščio, Maskvą 
supykino ne latviškos dainos 
Gotlando saloj, bet “opi proble
ma”, kurią Maskva nori nuslėp
ti: “Visiem gerai žinoma, kad 
daugiau kaip du milijonai latvių 
savo krašte yra nepatenkinti 
Maskvos vedama didžiarusių šo
vinistine politika, siekiančia asi
miliuoti tautas. Latviai kovoja už

Kun. Gaščiūnas kalbėjo:
1. Patarnavimas prie altoriaus 

yra grynai bažnyčios reikalas, ir 
valdžia neturėtų kištis.

2. Bažnyčių apiplėšimai, pai
mant vien tik Švč. Sakramentą, 
yra grynai ateistinis braižas.

3. Šilumą įvesti į Mažeikių 
bažnyčią elektros tinklai sutinka, 
o rajono vykdomasis komitetas 
neleidžia.

4. Tikintieji vaikai mokyk
lose diskriminuojami. Ateistiniai 
renginiai įžeidinėjamo pobū
džio.

Visa tai — tik medžiaga 
Kronikoms. Gerbiant tikinčiuo
sius, būtų galima leisti švęsti 
Kalėdas, atidirbant kitą dieną.
Labai dažnai siaučiantys chuli

ganai — netikintys mokiniai pa
augliai.

Kacleris Beinoris:
Did. Penktadienį Kultūros na

muose šokiai. Ar pagalvoja, 
ką daro?

Kan. Valaitis:
Apiplėšiant bažnyčią, taber

nakulis išimtas pro langą, pra
nešta milicijai, bet iki šio lai
ko nusikaltėliai nerasti. Pajū- 
ralyje sudaužė apie 30 religi- 
ginių paminklų. Su šunimis pa
gavo . . . jaunuolį.

Kun. Palšis:
Laidotuvių eisenos su orkest

rais, triukšmingiausios — val
džios leidžiamos, o religinės ei
senos — ne! (įgaliotinis sakė, 

savo tautinio charaktesrio ir 
kultūros išlaikymą. Kremlius gi 
susirūpinęs, kad dainos Got
lando saloj gali priminti už šim
to kilometrų Sovietų Sąjungoj 
gyvenantiem latviam jų vargus, 
iššaukti tolimos praeities ilgesį 
ir sudrebinti rusų viešpatiją už
imtuose kraštuose”.

(Elta)

Kubos organai paleido iš ka
lėjimo Kubos revoliucijos dalyvį 
ir artimą Fidel Castro bendra
darbį Huber Matos, kuris už 
priešinimąsi komunistų įsigalėji- 
jimui Kuboj buvo nuteistas kalė
ti 20 m. Paleistasis išvyko gy
venti į Costa Rico.

R. Vokietijos teismas nubaudė 
V. Berlyno gyventoją Wemer 
Stufe 11 m. kalėti už bandymą 
padėti rytų vokiečiam pabėgti į 
vakarus.

kad religinės laidotuvės trukdo 
judėjimui, kad jaudina ligonius). 
Reiškia, civilinės eisenos net su 
būgnais . . . netriukšmingos!

Skuode draudžiama skambinti 
varpais, o Nuostatuose nedrau
džiama.

Skuodo ligoninėje prieš 4 m. 
gyd. Mažrimas neleido krikšty
ti mirštančio vaiko. Teisinosi, 
kad nėra patalpų. O kada jos 
bus ?

Kun. Mileris:
Nuostatai išleisti, nederinant 

su tikinčiaisiais. Dabar valdžia 
sakosi esanti humaniška, — rei
kėtų atsiklausti ir tikinčiųjų.

Kun. Gedvilą:
Įgaliotinio balse girdėjosi gra

sinimo gaidelė dėl kunigų pa
rašų. Rašyti pareiškimus turi tei
sę visi!

Išeina, kad negali mokyti vai
kų, net pamokslų sakyti. Atro
do, lyg mes, kunigai, turėtume 
vaikus atstumti. Vaikų išvaryti 
aš negaliu — to neleidžia ku
nigo sąžinė. Iki 18 m. vaikai 
yra tėvų valdžioje, jei juos tė
vai veda į bažnyčią — tai 
tėvų teisė. Valstybė negali tos 
teisės paneigti.

Įgaliotinis nieko rimto nesu
gebėjo atsakyti į kunigų-dekanų 
mintis.

(nukelta į 2 psl.)

6 Čekoslovakijos komiteto ne
teisingai persekiojamiem ginti 
nariai—dramaturgas Vaclav Ha- 
vel, psichologė Dana Nemcova, 
žurnalistai Jiri Dienstbier, Vac
lav Benda, Otta Bednarova ir 
inž. Petr. Uhl—Čekoslovakijos 
teismo buvo nubausti iki 5 metų 
kalėjimo už kenkimą respubli
kai. JAV šį Čekoslovakijos dar
bą griežtai pasmerkė, o grupė 
Amerikos rašytojų surengė prie 
Čekoslovakijos atstovybės prie 
JT protesto demonstracijas.

Buv. Irano šachas Mohammed 
Riza Pahlevi atvyko iš Meksi
kos į JAV gydytis.

JAV išlaidos gynybos reikalam 
1955 sudarė visų federalinių 
išlaidų 58.1 proc., 1965 — 40.1 
proc., o dabartiniais biudžeti
niais metais tik 23 proc.

Turkijos teismas nuteisė pa
karti 4 palestiniečius, kurie lie
pos m. buvo užpuolę Egipto am
basadą Turkijoj ir nužudę 2 tur
kus.

Washingtone rugsėjo 26-29 
vyko Tarptautinio Sacharovo Ko
miteto apklausinėjimų trečioji 
sesija. 60 su viršum pranešėjų 
bei liudininkių pateikė pareiški
mus, keliais atvejais specifiškai 
paliesdami Lietuvos okupaciją, 
sovietų vykdomą žmogaus teisių 
paneigimą, tautos vykdomą re
zistenciją ir lietuvius sąžinės ka
linius.

Pati sesija vyko JAV Senato 
rūmuose. Ją atidarė senatorius 
Daniel P. Moynihan, o pirmo
sios dienos posėdžiam pirminin
kavo AFL-CIO unijos sekreto
rius — iždininkas Lane Kirk- 
land, prainatomas užimti pasi
traukiančio unijų vado George 
Meany vietą. Pranešėjų tarpe bu
vo visa eilė žinomų sovietinių 
disidentų: Pavel Litvinov, Lud- 
milla Alexeyeva, Vladimir Bu- 
kowski, Andrei Almarik, Alexan- 
der Ginzburg, Petro Grigorenko 
ir t.t. Svarstybose jie lietė so
vietų socio-ekonomines proble
mas (darbininkų klausimą), 
teisę laisvai judėti Sov. Sąjungos 
viduje, socialistinį legalumą, ka
linamų Helsinkio grupių narių 
ir kitų sąžinės kalinių Sov. Są
jungoje klausimus.

Paskutiniosios dienos posė
džiai buvo skirti pristatyti liudi
jimus apie Sov. Sąjungoje esan
čius politinius kalinius. Taupant 
ribotą laiką, teko tenkintis pri
statymu tik labiau pasižymėju
sių politinių kalinių: Y. Orlov, 
Lukyanenko, S. Kovalev ir kt.

Sąžinės kalinį rezistentą Vik
torą Petkų pristatė ir jo sunkią 
būklę apibūdino buvęs Lietu
vos Helsinkio grupės narys To
mas Venclova. Nors apribotas 
kalbėti tik apie Petkų, Venclo
va savo kalboje prisiminė ir ki
tą politinį kalinį Balį Gajauską.

Vienas iš sesijos rengėjų, 
AFL-CIO vadovybė, pasirūpino, 
kad Sacharovo komiteto apklau
sinėjimus stebėti formaliai būtų 
pakviestas JAV LB pastangomis 
įkurtas vienetas “Koalicija išlais
vinti Petkų ir Gajauską”. Sesijos 
atidarymo metu dalyvavo “Ko

REIKALAUJA DAR LABIAU
PROPAGANDINTI TEATRĄ

Nežiūrint pulko cenzorių ir 
begalės ideologinių “peržiūrų”, 
Lietuvos teatras komunistų par
tijai vis dar nepakankamai sovie
tiškas. Kovo mėnesį Vilniuj įvy
ko “LTSR kultūros ministerijos 
kolegijos posėdis”, kuriame da
lyvavo teatrų režisieriai, direkto
riai ir partinių organizacijų at
stovai. Kolegijos dėmesio centre 
buvo Lietuvos komunistų par
tijos centro komiteto nutarimas 
“Dėl teatrų vaidmens didinimo 
komunistiniame darbo žmonių 
auklėjime”.

Pasak Kultūros Barų (1979, 
gegužės mėn.), kolegija pažymė
jo, kad teatrų veikla “siekiama 
ugdyti darbo žmonių komunis
tinį sąmoningumą”. O čia kaip 
tik ir esama “trūkumų, daug ką 
reikia tobulinti”. Kolegijai ypač 
daug rūpesčio kelia repertuaras: 
“Per maža matome scenoje idė
jiškai ir meniškai rekšmingų ori
ginaliosios dramaturgijos vei
kalų nūdiene tematika (t.y. pro

REZOLIUCIJA, LIEČIANTI 
POLITINIUS KALINIUS

JAV atstovų rūmuose buvo į- 
nešta rezoliucija (H. Res. 356), 
liečianti Lietuvos politinių 
kalinių klausimą. Šią rezoliuciją 
užsienio reikalų komitetui įteikė 
kongresmanas Jack Kemp 
(resp., N.Y.) liepos 13. Joj iš
keliami žmogaus teisių pažeidi
mai Rytų Europoj.

Rezoliucijoj minimi įvairių 
tautybių sąžinės kaliniai, kurie 
pagal Helsinkio nutarimus yra 
įkalinti tikrai neteisėtai. Jų tar
pe iškeliamos ir lietuvių kalinių 
bylos. Minimi Balys Gajauskas, 
Algirdas Ziprė, Petras Plumpa, 
Vladas Lapienis, Sergiejus 
Kovaliovas ir Viktoras Petkus.

Rezoliucija reikalauja, kad So
vietų vyriausybė nustotų laužy

alicijos . . .” narė, JAV LB Visuo
meninių Reikalų Tarybos pirmi
ninkė Aušra Zerr. Jai išvykus, sa
vaitgalio metu dalyvavo “Koali
cijos . . pirmininkas Charles 
Zerr ir nariai: Linas Kojelis, dr. 
Saulius Naujokaitis ir Riman
tas Stirbys, kuris taip pat atsto
vavo ir “Bridges” žiniaraščiui.

Tomas Venclova savo kalboje 
sesijos dalyviam pristatė “Koali
ciją . . .” ir supažindino su jos 
tikslais bei veikla. Savo ruožtu 
“Koalicijos . . .” vadovai sesijos 
dalyviam ir spaudos atstovam 
padalino informaciją, supažindi
nančią su T. Venclovos liudi
jimu, “Koalicijos . . .” garbės 
komiteto sąstatu (šiuo metu jį 
sudaro 39 įtakingi asmenys), 
vieneto tikslais, Petkaus ir Ga
jausko biografinėmis žiniomis ir 
Lietuvos istorijos san
trauka. Padalinta informacija 
buvo rodomas susidomėjimas, o 
ukrainietis disidentas gen. P. 
Grigorenko pasisiūlė įsijungti į 
“Koalicijos . . .” veiklą. Taip pat 
150 su viršum egz. minėtos 
informacijos buvo tiesiogiai iš
siuntinėta amerikiečių spaudai 
ir žmogaus teisių organizacijom.

Lietuvių visuomenė Sacha
rovo komiteto apklausinėjimais 
domėjosi. Stebėtojų tarpe ma
tėsi J. Laučka, Lietuvos atsto
vas dr. St. Bačkis, Asta Banio- 
nytė-Connors, Jūratė Miciūtaitė, 
dr. D. Krivickas, Ant. Vaičiulai
tis ir kt. Aušra M. Jurašienė 
atstovavo “Laisvės radijui” ir 
talkino vertėjaudama.

Negalima nepasidžiaugti Lie
tuvių Bendruomenės vis didė
jančiu darbuotojų skaičiumi, vis 
gausėjančiom darbo rankom. 
Rugsėjo 29-30 Clevelande 
vykstant JAV LB IX-sios Tary
bos sesijai, daugumas žinomų 
LB darbuotojų negalėjo Wash- 
ingtone dalyvauti. Juos pa
keitė nauji, jaunatve šviečian
tys veidai, kurių atliktu darbu 
reprezentuojant lietuvius ir rū
pinantis mūsų politiniais kali
niais vertai galime didžiuotis.

A.Gč. (LB Inf.)

pagandinių pjesių. Red.), nepa
kankamas teatrų dėmesys dau
gianacionalinei tarybinei dra
maturgijai. Vis dar nesusilaukia 
pakankamai gilaus ir visapusiš
ko įprasminimo tokios reikšmin
gos temos, kaip revoliucinė dar
bo žmonių kova, tarybinės liau
dies žygdarbis Didžiajame Tė
vynės Kare, komunistinės mora
lės, ateistinio auklėjimo klau
simai, trūksta įvairių gamybinės 
tematikos kūrinių. Reikia viso
keriopai skatinti mūsų dra
maturgus kurti pjeses šiomis te
momis . . . Reikia stiprinti . . . 
partinių organizacijų vaidmenį 
kūrybinėje teatrų veikloje. Di
desnius reikalavimus reikia kelti 
idėjiniam ir meniniam einamo
jo repertuaro spektaklių ly
giui . . . Teatrų kolektyvuose rei
kia stiprinti idėjinį darbą, poli
tinį švietimą . . .”

Tokia “tarybiška” ateitis nu
matoma Lietuvos teatrui.

(Elta)

ti savo pasirašytą Helsinkio su
tartį, paleistų minėtus politinius 
kalinius ir duotų žmonėm 
teisę laisvai turėti savo 
religiją, kultūrą bei politines 
pažiūras.

Lietuviai yra raginami parem
ti šią rezoliuciją, skambinant 
telefonu ar rašant laiškus bei 
siunčiant telegramas savo valsti
jų kongresmanam, kad jie “Hou
se Resolution 356” priimtų. Pa
dėkos laiškus šios rezoliucijos 
iniciatoriui galima siųsti šiuo 
adresu: The Honorable Jack 
Kemp, 2235 LHOB, Washington, 
D.C. 20515; telefono numeris: 
(202) 225-5265.

Kongresmanų bendras adre
sas: House of Representatives. 
Washington, D.C. 20515.
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IŠEIVIJOS LIETUVIŲ VYSKUPŲ LAIŠKAS LIETUVIAM DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti,

Kiekviena kultūringa tauta ar 
valstybė turi metų kalendoriuj 
savo šventes bei nedarbo die
nas. Vienos jų mini istorinio į- 
vykio datas ar valstybės įžymaus 
asmens gimtadienį, kitos įpras
mina tautos laimėjimus, mirusių 
pagerbimą ar padėką Dievui už 
derlių ir kt. Kirkščionių tautos 
dar turi nuo seno Bažnyčios 
jom skirtas tos šalies ar valsty
bės šventųjų globėjų šventes.

Lietuviai, kaip sena ir nepri
klausomai gyvenusi tauta, šven
čia savo kraštui brangias bei 
svarbias įvykiais atžymėtas die
nas. Nepriklausomos Lietuvos 
metai svarbiausios tokių švenčių 
buvo vasario 16-oji — Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
ir suvereninės valstybės atkū
rimo diena, kovo 4-oji — šv. Ka
zimiero Lietuvos globėjo, diena 
ir rugsėjo 8-oji — tautos šventė, 
primenanti dieną, kada Vytautas 
Didysis turėjo būti vainikuo
jamas karalium.

Sovietų Rusijai okupavus Lie
tuvą, nė viena tų dienų ne
leidžiama švęsti. Negalima turė
ti net viešų pamaldų bažny
čiose. Vietoj tų istorinių šven
čių pavergėjas ir vietos ateis
tai bando primesti mūsų krikš
čioniškai tautai svetimus minė-
jimus ir šventes.

pamiršo vasario 16-osios šventės. 
Vienur ji minima prasmingiau 
— su pamaldomis , kitur pasiten
kinama viešu susirinkimu, pra
kalbomis, kultūrine programa.

Ne visų švenčiama Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero šventė ir 
rugsėjo 8-oji diena. O tos dvi 
šventės yra svarbios Lietuvių 
tautai. Jų reikšmę supranta ir 
Lietuvos nepriklausomybės 
priešai.

Carų valdymo laikais buvo net 
atimta iš lietuvių Šv. Kazimie
ro bažnyčia Vilniuj, o šiandien 
pavergėjas tą Lietuvos globėjo 
šventovę yra pavertęs į ateistinį 
muziejų krikščionybės išnie
kinimui. Šv. Kazimiero relikvijos 
išneštos iš Vilniaus katedros į 
priemesčio bažnyčią, o pati ka
tedra išniekinta.

Popiežius Pijus XII šv. Kazi
mierą yra paskyręs lietuvių kil
mės jaunimo ypatingu globėju 
visame pasauly, kad nenutrauktų 
dvasinių ryšių su to šventojo ša
lim ir visada prisimintų savo lie
tuvišką kilmę bei savo globėjo 
šventą jaunystę.

Lietuvos žmonės, negalėdami 
dabar minėti rugsėjo 8-osios kaip 
Tautos šventės, tą dieną švenčia 
tik kaip bažnytinę — Švč. Mer
gelės Marijos gimimo dieną. Ta
švente lietuviai mini ir Marijos

Kas galėtų tautai daromą tą 
dvasinę skriaudą atsverti ir iš
laikyti brangias tradicijas? Tai 
lietuvių tautos dalis, gyvenanti 
laisvuose kraštuose. Visiem 
džiugu, kad išeiviai lietuviai, 
karo išblokšti ar gimę svetur, ne-

pasirodymą Šiluvoj. Per visą tos 
šventės oktavą jie gausiai plau
kia į Šiluvą nepaisydami trukdy
mų bei sunkenybių tai švento
vei pasiekti.

Gyvenančių laisvame pasauly 
mūsų niekas netrukdo ir nevaržo

Vengrų primas kardinolas Lekaj su savo vyskupais ir kuni
gais koncelebruoja mišias Kauno katedroj 1979 spalio 12.

VENGRIJOS 
KARDINOLAS 
LIETUVOJ

Lietuvoj apsilankė Vengrų 
kardinolas primas Lekaj. Su juo 
lankėsi du vyskupai, du prelatai 
ir keturi kunigai, iš kurių vienas 
buvo seminarijos profesorius, o 
kitas — jėzuitų provincijolas. 
Jie lankėsi Sovietų Sąjungoj pra
voslavų patriarcho iš Maskvos 
kvietimu. Keletą dienų buvo 
Maskvoj, Leningrade ir tris die
nas Lietuvoj. Lietuvoj lankėsi 
Vilniuj, Kaune ir Panevėžy.

Vilniaus stoty sutikimas buvo 
paprastas, nes nežinojom, kas 
turi sutikti, ar pravoslavai ar ka
talikai. Už tat, kada lankėsi Kau
no katedroj, tai buvo sutiktas 
kelių dešimčių tikinčiųjų minios 
ir apie 100 kunigų. Koncelebra- 
vo katedroj mišias ir sakė pa
mokslą (vokiečių kalba). Po to 
— iškilmingi pietūs pas vyskupą 
Povilonį, o po pietų išvažiavo į 
Panevėžį, kur sutiko panevėžie
čiai žymiai gražiau negu kaunie
čiai. Žmonių buvo daugiau 
negu 40 tūkstančių.

O šeštadienį laikė mišias Šv. 
Teresės bažnyčioj ir iš Aušros 
Vartų per langą teikė palaimini
mą. Žmonių buvo gatvė perpil
dyta. Kardinolas stebėjosi ir daž
nai, šluostydamas ašaras, kartojo, 
kad taip giliai tikinčių žmonių 
niekada dar nesutikęs.

Ir iš tikrųjų buvo labai gra
žu. Prie bažnyčių pasitikdavo 
minios žmonių, daugybė mažų 
vaikų su gėlėmis, kurie klojo jas 
po kojomis, lietuvaičių tautiniais 
drabužiais — su giesmėmis ir 
dainomis “Lietuva brangi” .. . 
Moterys puldavo po kojomis ir 
bučiuodavo batus bei žemę, kur 
praėjo Dievo tarnas — kardino
las. Lietuvoj kardinolas tai tas 
pats, kas Italijoj popiežius.

-t

Paskutinėj kalboj kardinolas 
sakė: “Kalbėti apie Lietuvą ir jos 
tikinčiuosius gali tik tas, kuris 
akivaizdžiai ją matė . . .” Sa
kė: “Aš niekada nebūčiau pati
kėjęs, jei kas man būtų sakęs, 
kad Baltijos pajūry yra giliai ti
kinti katalikiška tauta — Lietuva, 
bet dabar pamačiau ir įsitiki
nau”.

(Laiškas iš Lietuvos)

laisvai švęsti brangias mūsų tau
tai dienas. Šiuo laišku mes no
rim praginti visus lietuvius iš
kilmingiau švęsti minėtas šven
tes, su kiekvienai iš jų pritai
kytomis pamaldomis. Ten, kur 
nėra lietuvio kunigo, kvieskit ki
tos tautos kunigą aukoti su ju
mis ta proga mišių auką.

Daug kur, be minėtų švenčių, 
lietuviai dar mini birželio tra
giškus trėmimus, tautos sukili
mą prieš okupantus, Lietuvos 
kariuomenės įkūrimo dieną. 
Tuose minėjimuose dera taip pat 
turėti ir religinę dalį.

Labai sveikintinos mūsų orga
nizacijos, kongresų, susivažiavi- 
vimų rengėjai, kad jie savo ruo
šiamų įvykių programose skiria 
ir pamaldom tinkamą laiką. Kai 
mūsų tėvynė išgyvena sunkius 
priespaudos metus, mes panau- 
dokim visas progas maldauti 
Viešpatį jos žmonėm visokios 
pagalbos ir vergijos pabaigos.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos pastangomis yra siekiama

įsipareigoti, kad kiekvieną metų 
dieną būtų meldžiamasi už Lie
tuvą. Visos lietuvių parapijos, 
vienuolynai, organizacijos yra į- 
traukti į tą maldų vainiką. Kai 
kurios net kitataučių parapijos 
yra pasižadėjusios melstis už 
Lietuvą. Tuo būdu ir kitos tau
tos pradeda geriau pažinti mūsų 
krašto tragediją ir noriai įsijun
gia į mūsų maldų intencijas.

Visus kviesdami iškilmingiau 
švęsti lietuvių tautines šventes 
ir dažniau melstis už Lietuvą, 
šia proga norim nuoširdžiai 
padėkoti jum, lietuviai kunigai, 
už jūsų aukojimąsi mūsų tau
tiečių sielovadai ir už jūsų pa
stangas išlaikyti lietuvių išeiviją 
dvasiškai stiprią ir tautiškai 
atsparią. Tik dvasiškai tvirta ir 
moraliai sveika tauta yra pajėgi 
išlikti gyva ir kūrybinga. To mes 
visi siekiam, tam tikslui dirbam 
ir tiem visų mūsų darbam pra-. 
šom Dievo palaimos.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje,
Vysk. Vincentas Brizgys

Vysk. Antanas Deksnys

sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Siuntinių bei kitais 
reikalais kreiptis tel. 268-1594, adresas: 69-40 Fleet St., Forest Hills, 
NY 11375.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 I Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tei. (516)968-5454, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St, Richmond Hill, i'.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. 296-2244.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.), telef. 344-5172. 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.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios 
Kronikos Nr. 39

(atkelta iš 1 psl.)

Klaipėdos dekanas kun. Bai- 
kauskas, tuoj parvykęs namo į 
Klaipėdą, parašė raštą visiems 
dekanato kunigams, išdėsty
damas šio pokalbio medžiagą. 
Ją perdavė gana tendencingai, 
aiškiai pasisakė prieš tuos kuni
gus, kurie moko vaikus ir pan. 
Išreiškė savo nepasitenkinimą 
jaunais kunigais, parašydamas, 
kad 60 proc. tarybiniais metais 
išleistų kunigų yra nelojalūs 
valdžiai (nors šito įgaliotinis ne
sakė). Tačiau apie tai, kad ku
nigai drąsiai kėlė įvairias nege
roves, savo rašte net neužsimi
nė.

Vyskupijos kurija dėl šios me
lagingos informacijos pareika
lavo dekaną pasiaiškinti.

-o-

Kaunas. 1979 balandžio 24 d. 
12 vai. Kauno m. Vykdomaja
me komitete įvyko Religinių 
reikalų tarybos įgaliotinio Petro 
Anilionio susitikimas su Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos dekanais. Įgaliotinis 
pristatė savo pavaduotoją katali
kų reikalams Juozėną, kuris visą 
laiką tylėjo.

Įgaliotinio nuomone, dau-

Šlavantų ir Kapčiamiesčio ku
nigai trukdė atnaujinti sutartis 
su vykdomaisiais komitetais.

Kybartų, Pajevonio ir Vištyčio 
klebonai perdaug kišasi į para
pijos komitetų veiklą.

Be leidimo į kitas parapijas 
vyksta kun. Dobrovolskis, kun. 
Tamkevičius, kun. Zdebskis ir 
kun. Kunevičius.

Kun. Zdebskis prie ežero su
organizavo jaunimo išvyką. Tai 
daryti draudžiama. Negalima 
nuolat sakyti katechetinius pa
mokslus, nes tai yra mokymas 
religijos.

Nusikalsta katechizuodami 
vaikus Pajevonio, Vištyčio, Al
vito ir Kybartų klebonai.

Leidžiama vaikams patarnauti 
Mišiose Viduklėje, Paberžėje, 
Grinkiškyje, Kybartuose, Seiri
juose, Šlavantuose irkt. parapijo
se, o tai yra grubus tarybinių į- 
statymų pažeidimas.

Kalėdoti draudžiama, tačiau 
buvo kalėdojama Pociūnėliuose 
ir apie Kazlų Rūdą.

Lapkričio 1-ją dieną be val
džios leidimo ėjo į kapines Vi
duklės, Tabariškių ir Kybartų 
klebonai.

Pamoksluose su ugnimi apie 
benzino statinę žaidžia Viduklės, 
Paberžės ir Pociūnėlių klebonai. 
Per pamokslus reikia kalbėti tik

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 IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden Tavern. 
1863 Madison St., Ridgevvood, N.Y. 11227, 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas 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.

FLORIDA ...
RFAT EH Angelė E. Karnienė AVAJIA.XJ REAJLTOR • • • BROKER • • • NOTARY

T7 O 11 A I T? 3701 Guif Boulevard,St. Petersburg E>cach, PI. 53706 
JljO 1 1JL 1 £j Telefonas (813) 360- 2448. Vakare (8i» 345-2738

Rezidencinės
Apartmentai •

ir Komercinės Nuosavybės 
Kondominiumai • Nuomavimas

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 
'Oth 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., Mountainside, N.J. 
07092. Tel. (201) 232-5565.

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

guma kunigų gerai laikosi tary
binių įstatymų; pažeidėjų yra 
nedaug.

BRAZILIJOS 
LIETUVIŲ 
JAUNIMO 
SĄJUNGA

Daugiausia Brazilijos lietuvių 
jaunimo tarpe pasidarbavusio 
kun. Ant. Saulaičio pastango
mis prieš kelerius metus buvo į- 
steigta Brazilijos Lietuvių Jauni
mo Sąjunga, kuri veikė prie Bra
zilijos Lietuvių Bendruomenės 
(PLB rėmuose).

Kun. A. Saulaičiui išvykus į 
JAV, jaunimo veikla žymiai nu
silpo ir mažai reiškėsi. Dabar 
sugrįžus pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso atstovam, Sąjun
gos veikimas atgijo. Rugsėjo 23 
buvo išrinkta nauja S-gos valdy
ba; pirmininkas inž. Aleksand
ras Valavičius, sekretorė Nilza 
Guzikauskaitė, iždininkė Eliza- 
betė Vazgauskaitė, Pietų Ameri
kos lietuvių jaunimo ryšininkė 
Sandra Saldytė ir kultūrinių rei
kalų vadovas Robertas Saldys.

Naujosios valdybos kadencija 
— iki ateinančio PLJ kongreso. 
Tikimasi nauju entuziazmu už
degti mūsų išsiblaškiusį ir krin- 
kantį jaunimą, suburiant jo dau
giau į Jaunimo Sąjungą ir ple
čiant lietuvišką veiklą. Sąjun
ga turi abiejų lietuviškų parapijų 
kunigų mielą paramą ir talką. 
Ypač nuoširdžiai su jaunimu 
bendradarbiauja kunigai Rukšys 
ir Šileika. Dieve, jiem padėk.

Rm.Am.

apie religiją.
Yra kunigų, mėgstančių rašy

ti valdžiai įvairius pareiškimus.
Įgaliotinis specialiai paminėjo 

Katalikų Komiteto raštą Nr. 5 ir 
kunigų pareiškimus aukščiau
sioms valdžios instancijoms. Įga
liotinio nuomone, kunigams rei
kėtų pagalvoti, ant ko pasi
rašoma. Jokių pakeitimų Reli
ginių susivienijimų nuostatuose 
nebus.

Kai kurie kunigai nedalyvauja 
rinkimuose.

Yra kunigų priešiškų tarybinei 
valdžiai.

Nepageidaujama, kad jauni 
kunigai kelia primicijas keliose 
parapijose.

Įgaliotinio įstaiga nėra koks 
priešas Bažnyčiai. Su drausmin
gais kunigais būsime nuo
širdūs, o su pažeidėjais — ne
gailestingi.

Per susitikimą du kelneriai 
dekanus vaišino kava, minerali
niu vandeniu ir apelsinais.

P. Anilionis apgailestavo, kad 
susitikime nedalyvavo vysku
pai.

Po Anilionio kalbos pasisakė 
kun. Buožius ir kun. Fabijans- 
kas.

Kai, baigiantis susirinkimui, 
įgaliotinis paklausė, kas norėtų 
pasisakyti, dekanai atsakė: “Mū
sų visas mintis pasakė Jurbarko 
klebonas”.

(Bus daugiau)

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

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

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

Lietuviška spauda laikosi lie
tuviškas gyvenimas. Paremk 
auka lietuvišką spaudą ir platink 
fe! -

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

1 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
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Revoliucijos sukaktis
Rusijoje tikroji revoliucija įvy

ko ne lapkričio 7, kurią dabar 
švenčia bolševikai, minėdami 
savo perversmo 62 m. sukaktį, 
bet 1917 kovo 16, privertus at
sistatydinti carą Nikalojų II. Su
darius laikinąją vyriausybę, 
buvo paskelbta spaudos ir susi
rinkimų laisvė, panaikinti nepa
prasti teismai, mirties bausmė ir 
slaptoji policija, paskelbta plati 
amnestija, legalizuotos profe
sinė sąjungos. Buvo taip pat ruo
šiamasi konstitucinio parlamen
to arba konstituantos rinkimam.

Tuo tarpu, pasinaudodami 
suteiktom laisvėm ir laikinosios 
vyriausybės nebudrumu, val
džią nugriebė bolševikai ir de
mokratinės santvarkos įgyvendi
nimo pastangas palaidojo.

Bolševikų perversmui įvykus, 
po dviejų dienų uždaryti visi 
nebolševikiniai laikraščiai ir už
drausta bet kokia bolševizmo 
kritika. Po dešimties dienų iš 
pirmosios bolševikinės vyriau
sybės pasitraukė penki komisa
rai pareikšdami: “Esame nuomo
nės, kad reikalinga sudaryti vy
riausybė iš visų socialistinių par
tijų . . . Priešingu atveju liktų tik 
grynai bolševikinė vyriausybė, 
kuri tegalėtų laikytis politinio 
teroro priemonėmis“. Jų balsas 
buvo nutildytas.

Prasidėjo teroras su siautėji
mu atkurtos slaptos policijos, 
vadinamos Čekos, kuri pasirodė 
dar žiauresnė ir kruvinesnė už 
buvusią caro žandarmeriją. Ne
drįso bolševikai atšaukti tik 
konstituantos rinkimų, tikėdami 
savo laimėjimu. Jų organas 
Pravda rašė: “Tegyvuoja kon- 
stituanta, Rusų šalies valdovė. 
Kam ji valdžią paves, tebūnie!“ 
Tie žodžiai niekada neįvyko.

Konstituanta buvo išrinkta 
1918 gruodžio 9, iš 36 milijonų 
balsavusių tik ketvirtoji dalis (9 
milijonai) pasisakė už bolševi
kus. Iš 707 atstovų jie pravedė 
tik 175. Konstituanta, vos susi
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rinkusi, buvo ginklu išvaikyta 
1918 sausio 19. Tą skaudų de
mokratijos laidojimą rašytojas 
Maksimas Gorkis, artimas Leni
no draugas, po trijų dienų taip 
įvertino: “Geriausieji iš rusų ko
ne šimtą metų svajojo apie tą 
dieną, kai susirinks konstituan
ta .. . Už šią svajonę tūkstančiai 
inteligentų ir dešimtys tūkstan
čių darbininkų bei valstiečių 
mirė kalėjimuose, buvo pakarti 
arba sušaudyti ... Ir kai tasai 
tikslas pasiektas, o demokratija 
pakilo džiūgauti, liaudies ko
misarai įsakė šaudyti . . . Ar jiem 
aišku, kad nusigriebta prievar
tos rusų demokratijai užgniauž
ti ir revoliucijos vaisiam nai
kinti“. Taip, jiem buvo aišku.

’ Po trejų metų Kronštato jūri
ninkai, kurie konstituantą išvai
kė, buvo išžudyti, nes norėjo 
atstatyti, kas buvo prarasta. Gor
kis suminėjo tik tūkstančius ir 
dešimtis tūkstančių žuvusių ca
rizmo laikais, o bolševikinėje 
diktatūroje per žymiai trumpes
nį laiką išžudyta dešimtys mi
lijonų žmonių. Tokie yra demo
kratijos laidotuvių vaisiai.

Laisvų demokratinių rinkimų 
po anos konstituantos bolševikai 
daugiau neleido ir niekada ne
leis, kur tik jie įkelia savo ko
ją. Tai būtų jų diktatūros laido
tuvės. Ateis kada nors ir tokia 
diena. Tuo tarpu, užuot pils
čius šampaną į bolševikinės su
kakties taurę, kaip daug kas tai 
daro šiapus ir anapus geležinės 
uždangos, moralinė pareiga būtų 
prisiminti milžiniškas komuniz
mo aukas.

Ta mintim lapkričio 7, trečia
dienį, 6 vai. vak. masines de
monstracijas prieš Sovietų Sąjun
gą ruošia organizacija, pavadin
ta American Friends of Anti- 
Bolshevik Block of Nations, Ine. 
Demonstracijos vyks Sovietų 
ambasados prie Jungtinių Tautų 
artumoj, 67th St. ir Lexington 
Avė., Manhattane.

Dvi pagrindinės nutautinimo 
fazės

Dr. J. Eretas, gerai pažinda
mas Pabaltijo tautų padėtį, labai 
įžvalgiai atidengia Sovietų poli
tiką jų užimtuose kraštuose, ypač 
Pabaltijy, savo knygelėj “Blick 
in die Zeit“, išleistoj 1978 ir 
1979 pradžioj išėjusioj jau antra 
papildyta laida. Dr. J. Ereto nuo
mone, Sovietai kitų tautų asimi
liavimą — nutautinimą vykdo 
dviem fazėm. Pirmoji fazė esanti 
sbliženije, t.y, susiartinimas su 
rusų tauta. Šios fazės metu “ru
siškumas turėtų būti užimtiem 
kraštam parodytas tokioj vilio
jančioj šviesoj, kad kiekviename 
kitatauty būtų sužadintas noras 
nepasilikti šioj imperijoj tik sve
timšaliu, bet bent jau politiniu 
atžvilgiu tapti rusu”. Antrąją 
fazę jis vadina slijanije, t.y. 
“visišku įsiliejimu į rusų tautą, 
kad pasireikštų rusų kalbos ir 
kultūros priėmimu” (II-oji laida, 
30 ir 31 p.). Dr. Eretas čia 
pat apgailestauja “likimą 7 mili
jonų Vakarų kultūros baltų, 
kuriem atkakliai besipriešinant, 
Sovietų Sąjunga daro viską, kad 
šiuos kraštus pervestų iš sbli
ženije į slijanijefazę” (32p.).

Lietuvoj dar neatbaigta 
nė pirmoji fazė

Nors dr. Eretas teigia, kad ru
sai jau nori pervesti Lietuvą iš 
pirmosios nutautinimo fazės į 
antrąją, bet, iš tikrųjų, Lietuvoj 
nėra dar atbaigta nė pirmoji fazė, 
nes, taikydami čia dr. J. Ereto 
pirmosios fazės aptarimą, turim 
turėti galvoj, kad lietuviai pasi
darė Sov. Sąjungos piliečiai ne iš 
susižavėjimo rusų kultūra ir visu 
tuo, kas rusiška bei sovietiška, 
bet per smurtą ir žiauriausią 
prievartą. Užtat, nors jau praėjo
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38 metai nuo pirmosios Sovietų 
okupacijos, bet pirmoji nutauti
nimo fazė, toli gražu, dar nėra 
baigta. Partija gali girtis nebent 
savo komunistinių ir kitų parti
nių organizacijų narių suartėji
mu su rusais, bet ir jų tarpe di
delė dalis yra įsijungusių į par
tines organizacijas tik iš prie
vartos ir tik dėl savo ir savo 
šeimos saugumo, kitaip sakant, 
tik dėl tarnybos ir duonos kąs
nio. Tauta gi dabar, pasitaikius 
kiekvienai tinkamai progai, vis 
daugiau išdrįsta parodyti rusam 
atėjūnam, kad jie krašte nepa
geidaujami, taip, kad vietoj par
tijos puoselėjamos draugystės ir 
susiartinimo nuo pat pirmųjų 
okupacijos dienų yra išlikusi ir 
net didėjanti rusams neapy
kanta.

Tai partija labai gerai žino ir 
dėl to nepaprastai niršta. Nors 
sovietai, kaip jie giriasi, yra 
industrializavę ir elektrifikavę 
kraštą, panaikinę nedarbą, įvedę 
nemokamą gydymą, nemokamą 
švietimą, bet vis tiek tas lie
tuvio nesuvilioja, jo laisvės jaus
mo neužslopina, nes jis gerai 
žino, kad žmogus ne viena duo
na gyvas. Skaudžiausias smū
gis partijai yra tas, kad net ir di
džiausias mokyklų tinklas, ku
riuo taip giriamasi (Vilniuj yra 
41 gimnazija, Kaune — 32, net 
tokiuose Anykščiuose — 2 gim

nazijos), su visomis politinių 
mokslų, internacionalizmo, 
marksizmo ir leninizmo ir dar 
specialiai ateizmo programomis, 
su visomis komjaunimo, pionie
rių ir apskritai jaunimo poilsio 
ir darbo stovyklomis per tiek 
metų nedavė tokių rezultatų, 
kad būtų galima, kaip dr. J. Ere
tas užsimena, pervesti Lietuvą 
į antrąją fazę, t.y., kad ji tik įsi
savintų rusų kalbą ir kultūrą ir 
susilietų su rusų tauta.

Nutautinimo pastangų 
suintensyvinimas

Rusai dėl to be galo nervi
nasi, nes laikas dirba jų nenau
dai. Visoj Sov. Sąjungoj, rašo 
toliau (30 p.) dr. J. Eretas, yra 
šiuo metu 130 milijonų rusų 
ir 120 milijonų nerusiškų tautų. 
Jis tvirtina, kad jau ateinančiame 
dešimtmety dėl rusiškos kilmės 
gyventojų gimimų skaičiaus ma
žėjimo ir dėl nerusiškų tautų, 
ypač Azijos daly, gimimų skai
čiaus didėjimo rusai atsidurs 
mažumoj. Dėl to rusai, žūt būt, 
yra pasiryžę, kaip esam patyrę 
ir iš 34 numerio LKBK, taip su
intensyvinti nutautinimo akciją, 
kad kuo greičiau pavergtos 
tautos suartėjų ir tarp savęs, 
ir ypač su rusų tauta, kad kuo 
greičiau išnyktų tautiniai skirtu
mai, kad visi pasijustų vienos 
“Didžiosios Tėvynės“ piliečiai.

Dabar jie tikisi jau kitokių 
rezultatų, nes dabar mokyklas 
lanko jau visai kita mokinių 
karta. Jau ne tik mokiniai, bet 

ir jų tėvai yra gimę pokario me
tais ir apie nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą neturi suprati
mo, nes patys to nėra išgyvenę. 
Daugumas mokytojų taip pat yra 
jau gimę pokario metais. Šie jau 
yra baigę sovietinius universite
tus, pedagoginius institutus ir 
mokyt, seminarijas su visais pri
valomais marksizmo ir leniniz
mo kursais; jiem yra kalte įkalta, 
kad jie turi būti geriausi komu
nistų partijos ir sovietų valdžios 
talkininkai ir dėl to atsakingi už 
sovietinio žmogaus ir naujo ko
munizmo kūrėjo išauklėjimą. Ši
tokioj padėty partija, turėdama 
savo žinioj ir valioj 47,000 tal
kininkų, dabar ir imasi suin
tensyvintos akcijos, pasirengusi 
susitvarkyti su visais reakcio
nieriais, ypač su Katalikų Baž
nyčia, kaip didžiausia sovietinio 
žmogaus auklėjimo trukdytoja.

Internacionalinis auklėjimas 
ir tautų draugystė

Kaip jau buvo minėta, sovietai 
nori parodyti viską, ką jie yra su
kūrę, kuo gražiausiomis spalvo
mis. Užtat pirmiausia skelbiama 
visų sovietiškų tautų draugystė, 
brolybė ir meilė, niekad neuž
mirštant pabrėžti, kad pirmoji 
vieta vis dėlto turi tekti rusų 
tautai. Štai kaip Tarybinė Mo
kykla, 1975 m. 12 nr., 2 psl., 
instruktuoja mokytojus įtaigauti 
savo mokinius: “Savo didvyrišku 
kuriamuoju darbu ir pasiauko-
jančia kova, nesulaužoma ištiki-, 
mybe proletarinio internaciona
lizmo principams, savo nesa
vanaudiškumu, dvasios kilnumu 
ir darbštumu rusų tauta nusipel
nė visų mūsų šalies tautų di
džiausią pagarbą ir pasitikėjimą. 
Štai kodėl jos teisingai rusų tau
tą vadina savo vyresniuoju bro
liu, pirmąja nacija tarp lygiųjų 
TSRS nacijų.

“Visų tautybių tarybiniai žmo
nės nuoširdžiai myli rusų tau
tą, žavisi jos talentu, protu, leni
niniu humanizmu ir meile žmo
gui, mokosi iš jos būti tvirtais, 
atkakliais, drąsiais kovoje, pri
tampa prie jos kultūros ir pa
žangių tradicijų, su didžiausiu 
dėmesiu mokosi rusų kalbos— 
didžiojo Lenino kalbus.”

(Bus daugiau)
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Taigi, brolis Antanas ėjo ke
liu, savo sielos akimis regėda
mas begalinį dieviškųjų žodžių 
pasaulį. Apylinkių kaimiečiai 
pasakojo, kad vieną dieną, kada 
turėjo atkalbėti psalmes ant vie
nos kalvos, jisai liepė nutilti vė- 
jams, kad netrukdytų tylos, rei
kalingos sielai pakilti į Dievą, ir 
vėjai liovėsi pūtę. Toje vietoje 
ir šiandien vėjai ūžauja aplink 
linguojančius krūmokšnius.

Tačiau šeši pasauliniai Monte- 
paolo vienuoliai, paprasti žmo- 
neliai, neįtarė, kad jų tarpe esa
ma mokyto vyro. Jų pastogėj 
nebuvo nei knygų, nei senovi
nių rankraščių. Svetimšalis ku
nigas jiems neatrodė įgudęs nė 
sielos moksluose. Broliai vienok 
pastebėjo, kad lotynų kalbą per 
mišias ar kitas pamaldas jis taria 
aiškiai ir švariai. Apskritai gi 
Antaną jie laikė daugiau pras
tuoliu, negu gudruoliu. Tuo bū
du karališkosios abatijos Koim- 
broj buvęs vienuolis, daktaras, 
kuris gal kada nors nešios auksi

nį aukštųjų dvasiškių kryžių, da
bar tebuvo menkas atgailotojas, 
pasislėpęs kažkur Italijos kal
nuose.

“Mano Vyskupui”

Liepsna
Montepaolo rimtyje, uolų še

šėlyje, Antanas atsinaujino 
dvasioje ir laimėjo paprastumą. 
Bet šioj ramybėje neilgai tvėrė.

Prabėgo 1221 metų vasara. 
Atėjo pjūties laikas ir vynuogių 
rinkimas aplinkinėse kalvose. 
Paskui ir sniegas pasirodė. Žie
ma buvo sunki atgailotojui iš 
Portugalijos, nes jisai nebuvo 
pripratęs prie šalčio. Kaip rei
kiant jo nešildė nė trumpa jupa 
urve, kur staugdami gaudėsi 
Apeninų vėjai. Pagaliau tie žvar
būs vėjai atlyžo. Atėjo pavasaris, 
ir aplinkui sužaliavo kalvos.

Vienuoliai negalėjo nurimti iš 
laimės. Apie Velykas kelis ma
žesniuosius šios provincijos bro
lius Forlio vyskupas Albertas tu

rėjo įšvęsti į kunigus. Vieną 
rytą, dar žvaigždėms danguj mir- 
gant, visi Montepaolo broliai lei
dosi į miestą. Pakeliui jie su
tiko kitų pranciškonų besku
bančiu iš visų provincijos kam
pų. Buvo matyti ir domininko
nų , baltai vilkinčių. Belaukda
mi skirtos valandos, pranciško
nai ir domininkonai susirinko 
kuklioje mažesniųjų brolių būs
tinėje. Ją gerai žinojo piligrimai, 
kurie laikėsi Via Emilia, di
džiojo vidurinių amžių kelio. Jie 
laukė kapitulos salėje, plikame 
kambaryje, apstytame grubiai 
tašytais krėslais, o viduryje riog
sojo stalas. Provincijolas brolis 
Gracijonas pagalvojo būsiant ne 
pro šalį jiems davus keletą pa
mokymų. Pirmiausia jis pakvietė 
prabilti domininkonus, kurie 
garsėjo teologinėmis žiniomis ir 
iškalba. Jie betgi atsisakė. Tada 
brolis Gracijonas kreipėsi į se
niausius pranciškonus, labiau
siai įgudusius pamoksluose. Jis 
kalbino čia vieną, čia kitą. Ta
čiau ant greitųjų, dargi prieš to
kius išmokslintus domininkonus, 
jie nedrįso rodytis, traukėsi į sa
vo gaubtuvus ir labiau susigū
žė savo krėsluose. Nesmagus 
jausmas slėgė susirinkusius. Tai 
jautė ir brolis Gracijonas, žvilgs
niu bėginėdamas po vienuolius. 
Visi sėdėjo nukarinę galvas, 
laukdami išdrįstančio balso, ku
ris nutrauktų šią slogią tylą.

Provincijolo akys krito ant 
svetimšalio iš Montepaolo, kiū- 
tojusio gale salės. Brolis Gra

cijonas atsiminė pernai jį parsi
vedęs iš Asyžiaus kapitulos. Jam 
buvo minėta, kad tenai kalnuose 
jisai visados esąs vienišas ir kad 
broliai esą pastebėję, kaip aiškiai 
jis skaitė lotyniškai per mišias ir 
brevijorių. Bet jie galvojo jį esant 
tinkamesnį mazgoti indus negu 
aiškinti Švento Rašto paslaptis. 
Brolis Gracijonas žiūrėdamas į 
Antaną, tarė sau, kad jeigu šis 
prasčiokas nesugebės kalbėti, o 
taip greičiausia ir atsitiks, tai ji
sai, provincijolas, galės aną pa
teisinti ir taip išgelbėti vienuo
lyno vardą: reikės tik paaiškinti, 
kad tai vargšelis, besitriūsiąs vir
tuvėje ir prie kitų prastų darbų. 
Taigi, jis kreipėsi į brolį Anta
ną, ir jo balsas nuskambėjo di
delėje tyloje. Jisai paliepė, šven
to paklusnumo vardu, tarti susi
rinkusiems pamokymo žodį. Tas 
mažo ūgio brolis pakilo, išblyš
kęs ir dvejodamas. Visi sužiuro 
į jį. Provincijolo įsakymas vi
siems lyg akmenį nurito nuo 
krūtinės. Tiek pranciškonai, tiek 
domininkonai išsitiesė, suglostė 
savo drabužių raukšles ir, sėdė
dami ant kaimietiškų krėslų, 
patenkinti laukė.

Tačiau brolis Antanas bandė 
išvengti jam tekusios garbės. 
Jam geriau tiko menkesnė 
rolė. Jis tikrai nusižeminęs pa
reiškė, kad jis esąs apsukresnis 
mazgojant indus negu sakant pa
mokslus. Bet kadangi provinci
jolas nekeitė savo įsakymo, tai 
anas sutiko. Ji nė sapne ne
sapnavo, kad šioji kalba pakeis jo 

gyvenimą. Jis buvo pratęs klau
syti ir su džiugiu, nerūpestin
gumu atsiduoti didžiai Dievo 
rankai; be abejonės, jo širdis 
smarkiai dunksėjo krūtinėje.

Švento Rašto žodžiai, kurie 
jam atėjo mintin, puikiai tiko šiai 
valandai ir tiems broliams, kurie 
netrukus bus įšvęsti. Štai tie žo
džiai: “Buvo klusnus lig mirčiai, 
mirčiai gi ant kryžiaus”. Iš pra
džių jis kalbėjo labai paprastai, 
bet palengva jo balsas didėjo, 
ir mintis vijo mintį, — gili ir pra
kilni. Švento Rašto ištraukos 
dažnėjo, ir jos buvo tikslios Šia
me tobulai sustatytame pa
moksle. Buvo priminti visi 
šventųjų knygų vaizdai ir prana
šystės. Ten buvo parodytas tei
susis, pildęs valią To, kuris by
lojo iš amžių glūdumos: “Tu 
esi mano sūnus, iš manęs gi- 
musis, sėskis mano dešinėje“. 
Tarp viso to mokslo ir visų teo
logijos žinių mažasis brolis jau
tėsi kaip namie:jis nušvietė anų 
tekstų gelmes ir savo meilės 
liepsna atgaivino sausas vietas.

Klausytojai iš pradžių buvo ap
stulbę. Domininkonai žvalgėsi 
nustebę. Pranciškonai dirsčiojo 
vieni į kitus. O labiausiai pri
trenkti buvo Montepaolo atsi
skyrėliai. Paskui Antano iškalba 
visus nugalėjo ir nusinešė, 
kaip kokia srovė. Ištiesę kak
lus, jie godžiai sekė kalbėtojo 
žodžius ir jo mintį, kuri lukš- 
tenosi aiški ir gili. Buvo tai 
mokslas, patirtas per ilgas nemi
go valandas Koimbros vienuoly

ne. Brolis Antanas dabar su
sigrąžino tą mokslą, ištikimai 
atminties išsaugotą. Tik dabar jis 
jautė, kad šis mokslas tapo daug 
tyresnis ir šiltesnis, o išbalę jo 
skruostai paraudo. Baigęs, jis že
mai nusilenkė prieš provincijolą 
ir grįžęs atsisėdo kertėje, kuk
lus ir tylus kaip ir seniau.

Bet vienuoliai nerimo besi
stebėdami. Visi susimetė aplink 
brolį Antaną. Domininkonai pa
reiškė dar niekados negirdėję 
tokio gero kalbėtojo. Mažesnie
ji broliai buvo apglušę, kad tiek 
daug žinojo anas svetimšalis, ku
ris buvo išsiprašęs dirbti virtu
vėje. Brolis Gracijonas tiesiog 
spindėjo: štai jo provincija -da
bar jau turės tikrai mokytą pa
mokslininką. O tame krašte šmi- 
žėte šmižėjo eretikų. Norint atsi
laikyti prieš tuos gudrius ir 
kenksmingus žmones, reikėjo ko 
nors da ugiau už paprastus, liau
džiai pritaikytus mažesniųjų 
brolių žodžius. Reikėjo vyrų,, 
žinančių Švento Rašto dvasią 
ir raidę, ir kurie galėtų su
griauti erezijas, griežtuose dis
putuose atsakydami tekstu į 
tekstą. Praktiškas provincijolo 
protas tuoj suvokė, kaip naudin
ga bus brolį Antaną išleisti į 
kovą.

Visiems besveikinant, brolis 
Antanas, nužemintas ir sumišęs 
pasiliko kur buvęs ir nepratarė 
žodžio, nulenkęs galvą.

(Bus daugiau)
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AMERIKOS LIETUVIŲ IX KONGRESAS 
CLEVELANDE

AURELIJA BALA§AITIENĖ

Spalio 13-14 Clevelande vyko 
devintasis Amerikos lietuvių 
kongresas. Atsakomybė už jo pri
ėmimą ir pravedimą teko CIe
velando Altos skyriui, vadovau
jamam inž. G. Pautieniaus su 
specialiu 14 asmenų rengimo 
komitetu.

Šeštadienį 8 vai. ryto Cleve- 
lando Hollenden viešbuty vyko 
delegatų ir svečių registracija. 
Apytikrėmis žiniomis, bendras 
užsiregistravusių dalyvių ir dele
gatų skaičius buvo 206 asmenys, 
kurių tarpe daugiau kaip 30 
vietinių atstovų ir svečių buvo iš 
CIevelando.

Hollanden House patalpose 9 
valandą buvo kongreso iškil
mingas atidarymas, kuriame da
lyvavo kongreso svečiai, dau
giausia iŠ rytinio JAV pakraščio.

Darbotvarkė buvo vykdoma 
tvarkingai ir papunkčiui. Oficia
liai atidarymo daliai ir sveikini
mam pasibaigus, vyko paskaitos 
su diskusijomis.

Vliko pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis savo ilgokoj kalboj nag
rinėjo Helsinkio-Belgrado-Mad- 
rido konferencijas. J is apibūdino 
Helsinkio nuostatų esmę ir 
davė principų analizę. Pabrėžė, 
kad savo laiku Helsinkio nuta
rimai buvę labai kritikuojami, 
bet paskutiniuoju metu visi pra
dėję pripažinti principų teisin
gumą ir sutinką su tuo, kad ga
lima Sovietų Sąjungą privesti 
prie konkrečios sutarties, kuri 
liečia asmens, religines ir net 
tautų apsisprendimo teises. Hel
sinkio konferencijos išdavoj atsi
rado Helsinkio komisijos Lietu
voj, Čekoslovakijo ir kitur. Mad
rido konferencijoj, įvyksiančioj 
1980 vasarą, dr. Bobelis skatina 
masinį lietuvių turistų, ypač 
jaunimo dalyvavimą. Darbotvar
kėj oficialiai Pabaltijo klausimas 
nesąs įtrauktas. Esą būtina remti 
kongreso rezoliuciją Nr. 147, ku
rioj griežtai reikalaujama įtraukti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
problemą į darbotvarkę.

Dr. Bobelis taip pat pranešė, 
kad Vlikas užmezgęs ryšius su 
Madrido konferencijos dalyviais. 
Teigiamų atsakymų gauta iš Ka
nados ir Anglijos vyriausybių< 
Anglijos vyriausybė Margaret 
Thatcher vardu griežtai pareiškė, 
kad “Anglija niekada nepripa
žino Pabaltijo valstybių inkorpo
ravimo į Sovietų Sąjungą ir jo 
niekada nepripažins”. Šveicarija 
konferencijoj atsisakiusi daly
vauti, motyvuodama savo atsi
sakymą nesikišimu “į kitų vals
tybių reikalus”.

Konsulo Aniceto Simučio kal
bą, kurios atsargus diplomatiš
kas tonas ir orus kovos už Lie
tuvos laisvę pristatymas publikai 
ypatingai patiko, buvo pasiūly
ta išspausdinti lietuvių ir anglų 
kalbomis ir paskleisti reikia
muose sluoksniuose. Kalbėtojas 
įtikinėjo klausytojus, kad kovoj 
už Lietuvos laisvę reikią veng
ti negatyvaus elemento, teigia
mai veikti tuos, kurie prieš mū
sų interesus yra nusistatę ar jiem 
abejingi, ir visais atvejais ieško
ti draugų.

Diskusijas tiksliai ir energin
gai vedė Povilas Dargis, neleis
damas dalyviam krypti nuo te
mos, priversdamas susirinkusius 
laikytis parlamentarinės tvarkos 
ir diskutuoti tik “paskaitos ribo
se”.

Dr. Viktoras Stankus, jaunes
niosios kartos atstovas, jaunimo 
organizacijų aktyvus narys, ana
lizavo ne tarptautines proble
mas, bet mum visiem rūpimą 
mūsų jaunesniossios kartos po1- 
žiūrį į Lietuvos laisvinimo dar
bus. Jo tema, pavadinta “Jaunes
nioji karta išeivijos kryžkelėj ir 
jos perspektyvos Lietuvos laisvi
nimo darbe”, buvo gyvai ko
mentuojama. Jis pripažįsta kaip 
gyvenimišką faktą vyresniosios 
ir jaunesniosios kartos nusistaty
mo ir interpretavimo skirtu
mus, kylančius iš natūralios 
gentkarčių spragos. Jaunesnio
sios kartos glaudus ryšys su gy

venamuoju ir daugiausia atvejų 
jau gimtuoju kraštu, turi didelės 
reikšmės jos požiūriam ir nuo
taikom. Tačiau, gerai susipaži
nę ne vien su Lietuvos praei
tim, bet ir su didžiuliu mūsų 
tautos įnašu į tarptautinės civili
zacijos lobynus, su pasididžiavi
mu pajūtę savo kilmės šaknis, 
mūsų jaunesnieji turi tikrą troš
kimą matyti savo protėvių 
žemę laisvą ir nepriklausomą. 
Tiesa, kad jų metodai skiriasi 
gyvenant nuolat besikeičiančios 
Amerikos visuomenės aplinkoj. 
Bet, konkrečiam reikalui esant, 
mūsų jaunimas pasirodė patrio
tiškas, dinamiškas ir aktyvus sa
vo dalyvavimu demonstracijose, 
savo pasireiškimu mokslo insti
tucijose, darbovietėse. Mūsų jau
nimui daug neigiamos įtakos turi 
mūsų veiksnių nesantaika, ku
rios pagrinde jaunieji įžiūri dau
giau asmeniškumus, negu prin
cipus. Dr. Stankus tiki, kad 
Altą turi galimybių tai nesantai
kai išlyginti ir jaunosios kartos 
abejingumui mūsų politinės 
veiklos ribose išsklaidyti.

Šeštadienio darbo sesijom už
sibaigus, po trumpo poilsio, Lie
tuvių Namų patalpose įvyko iš
kilminga vakarienė, kurioj daly
vavo eilė garbingų svečių, jų 
tarpe ir CIevelando diecezijos 
vyskupas Hickey, savo šilta 
sveikinimo kalba dalyvius nu
teikęs optimistiškai. Įdomi buvo 
Oliver Spencer kalba apie žmo
gaus teisių gynimo eigą. Jis yra 
narys Europos saugumo ir bend
radarbiavimo komisijos (Con- 
ference of Security and Coopera- 
tion in Europe), kuri eina Hel
sinkio nutarimų įgyvendinimo 
pareigas ir veikia nepriklauso
mai nuo valstybės departamento. 
Nuolatinių derybų ir konferen-

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA PRANEŠA
Amerikos Lietuvių tarybos 
suvažiavimo rezoliucijos

Clevelsinde spalio 12 įvyku
siame Amerikos Lietuvių Tary
bos Suvažiavime buvo sudaryta 
komisija suvažiavimo ir kongre
so rezoliucijom paruošti: pirm. 
Teodoras Blinstrubas, nariai — 
Vladas Bakūnas, Alena Deve
nienė, Vytautas Jokūbaitis* 
Aleksas Laikūnas, kun. Adolfas 
Stašys, Juozas Skorubskas, dr. 
Vladas Šimaitis, dr. Kazimieras 
Pautienis, Pranas Razgaitis.

Komisijai pasiūlius, suvažiavi
mas priėmė rezoliucijas, kurio
mis kviečia JAV lietuvių visuo
menę sugretinti jėgas ir bendro
mis pastangomis siekti laisvės 
Lietuvai, dėkojo visiem JAV lie
tuviam, Altos skyriam or orga
nizacijom už aukas remiant 
Altos vykdomus laisvinimo dar
bus, pasisakė prieš lietuvių cent
rinių draugijų vadovaujančių as
menų lankymąsi okupuotoj Lie
tuvoj, prieš jaunimo siuntimą į 
Vilniaus ir kitus okupantų ruo
šiamus kursus.

Suvažiavimas prašė Altą suda
rančias organizacijas, rengiant 
Vasario 16 minėjimus, aukorųis 
uoliai remti Altos vadovaujamus 
laisvinimo darbus; reiškė padė
ką Altos vadovybei bei suvažia
vimą sveikinusiem.

Lietuvių kongreso 
rezoliucijos

Lietuvių kongresas, sušauktas 
Amerikos Lietuvių Tarybos Cle
velande spalio 13-14, savo rezo
liucijose iš ra iŠ kė protestą prieš 
sov. Rusijos vykdomą genoci
dą ir žmogaus teisių laužymą 
okupuotoj Lietuvoj. Dar kartą 
pareiškė pritarimą veiksnių 
nuostatam dėl privataus bendra
vimo su okupuotos Lietuvos tau
tiečiais, žiūrint, kad nepakenk
tų Lietuvos laisvinimo pastan
gom. Prašė išvystyti laiškų rašy
mą korigresmanam, kad būtų 
priimta House Cbncurrent Reso- 
lution 147, ragino jungtis į sa
vo krašto politinį gyvenimą, 
siekiant padėti Lietuvos reikalui, 
skatino išeivijos jaunimą dau
giau domėtis politinių mokslų 
studijomis, jungtis į Altos vado
vaujamą Lietuvos laisvinimo 

cijų su sovietais dalyvis, kalbė- 
Sekmadienio rytą 10 vai., susi

rinkus gausiam būriui klausyto
jų, neseniai iš Lietuvos atvykęs 
Romas Giedra padarė įdomų 
pranešimą apie padėtį okupuo
toj Lietuvoj. Helsinkio konfe
rencijos atgarsiai sukėlę Lietu
voj didelį susidomėjimą ir nuo
monių skirtumus. Jie pabrėžė 
reikalingumą gyvo asmeniško 
ryšio su okupuotos Lietuvos gy
ventojais, sakydamas, kad tokie 
ryšiai esą “Lietuvos dvasinis pe
nas”. Neužmiršo kreiptis į mūsų 
veiksnius su prašymu darniai 
veikti Lietuvos išlaisvinimo dar
be. Lietuvoj kiekviena žinia iš 
užsienio esanti svarbi, todėl 
pastoviai klausoma radijo pro
gramų. Krašte gerai girdimos 
Vatikano ir Amerikos Balso 
programos, bet Laisvės radijo 
(Liberty arba Free Europe) be
veik negalima suprasti dėl ne
paprastai stipraus trukdymo. 
Taip pat priminė, kad Lietuvoj 
kioskuose ne tik negalima gauti 
Akiračių, bet taip pat neparda
vinėjama nei Vilnis, nei Laisvė, 
nei kiti Amerikos lietuvių komu
nistų leidiniai.

12 valandą Šv. Jono katedroj 
įvyko iškilmingos pamaldos į 
kurias suplaukė gausus būrys 
CIevelando lietuvių. Mišias au
kojo vysk. V. Brizgys, o turinin
gą pamokslą pasakė svečias iš 
Europos vysk. A. Deksnys. Pa
maldų metu Čiurlionio ansamb
lis giedojo Alf. Mikulskio su
kurtas lietuviškas mišias, senovi- 
tojas rodė savo ramią, bet griež
tą laikyseną tautų apsisprendi
mo ir žmogaus teisių atžvilgiu.

Banketo metu dalyvius žavėjo 
operų ištraukomis CIevelando 
Čiurlionio ansamblis.
nės lietuviškos liaudies muzikos 

darbą ir jį remti. Pasveikino Lie
tuvos diplomatinės ir konsulari- 
nės tarnybos narius, Vliką ir pa
sisakė prieš steigimą atskiros 
politinės komisijos šalia Vliko 
vedamo darbo.

Kongresas nutarė padėkoti po
piežiui Jonui Pauliui II už prie
lankumą lietuviam, nutarė 
kreiptis į JAV vyriausybę, kad 
darytų įtakos sustabdant Lietu
vos disidentų persekiojimą; nu
tarė pasveikinti prezidentą Car- 
terį, dėkojant už žmogaus teisių 
gynimą, prašant Madrido konfe
rencijoj iškelti Lietuvos reikalą 
ir imtis žygių Lietuvai išlaisvin
ti. Pasiuntė sveikinimus pa
vergtiem broliam Lietuvoje, 
ypač karštai pritardamas 45 pa
baltiečių iškeltiem Maskvoj lais
vės reikalavimam. Įpareigojo 
valdybą ruoštis Madrido kon
ferencijai, išreiškė padėką svei- 
tintojam ir aukotojam, spaudai, 
radijo valandėlėm, kongreso 
rengimo komisijom Chicagoj ir 
Clevelande.

Nauja Altos vadovybė
CIevelando suvažiavime 

Amerikos Lietuvių Tarybą suda
rančių centrinių organizacijų 
buvo parinkti šie asmenys į Al
tą 1979/1980 laikotarpiui:

1. AMERIKOS LIETUVIŲ 
ROMOS KATALIKŲ FEDERA
CIJA: Saulius Kuprys, Jonas Pa
bedinskas, kun. Kazimieras Pu
gevičius, dr. J Jokūbas Stukas, 
dr. J. Jerome ir Viktoras Nau
džius. Į valdybą — dr. J. Jero
me ir Viktoras Naudžius, į iždo 
globėjus —Jurgis Mikaila.

2. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ 
SĄJUNGA: Martynas Gudelis, 
Mykolas Pranevičius, Algirdas 
Pužauskas, Juozas Skorubskas, 
Bronė Spudienė, Antanas Bu
kauskas, dr. Jonas Valaitis. Į val
dybą — Juozas Skorubskas ir dr. 
Jonas Valaitis, į iždo globėjus 
— Antanas Sukauskas.

3. AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖ SĄJUNGA: Vytautas 
Abraitis, Eugenijus Bartkus,

Amerikos Lietuvių IX Kongresas. Sveikina vysk. A. Deksnys. Prezidiume iš k. dr. K. Bobelis, 
A. Kasulaitis, dr. J. Valaitis, vysk. A. Deksnys, P. Dargis ir A. Simutis. Nuotr.
V. Bacevičiaus >

motyvais. Chorui dirigavo pats 
kompozitorius A. Mikulskis.

Po pamaldų įvyko pranešimai, 
rezoliucijų priėmimas ir kongre
so iškilmingas uždarymas, su- 
giedant Lietuvos himną.

Kongreso programa, suside
danti net iš 80 puslapių, savo 
išorine išvaizda yra skoningai 
suredaguota, su įspūdingais gar
bės komitetų sąrašais, garsių 
asmenų portretais, sveikinimais, 
šūkiais ir iliustracijomis. Iš
trauka iš Lietuvos pogrindžio 
poezijos ir mūsų disidentų nuo
traukos (Sadūnaitės, Petkaus ir 
Gajausko) programai teikia rei
kiamą rimtį ir nuotaiką.

Reikia tikėtis, kad po kongre
so ir kasdieniniame gyvenime 
atsiras pozityvių atgarsių, kurie 
prisidės prie mūsų tautinio so
lidarumo sustiprinimo ir suma
žins nesantaikas, sunkinančias 
mūsų darbą.

Ona Biežienė, Teodoras Blin
strubas, Petras Bučas, Pranas Ka- 
šiuba ir Aleksas Laikūnas. Į val
dybą — Teodoras Blinstrubas 
ir Petras Bučas, į iždo glo
bėjus — Vytautas Abraitis.

4. AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖ SANDARA: Antanas 
Andriulionis, dr. Vytautas Dar
gis, Alena Devenienė, Julius 
Kuzas Jr., Teodora Krizienė, dr. 
Kazys Šidlauskas ir Gražvydas 
Lazauskas. Į valdybą — dr. Ka
zys Šidlauskas ir Grožvydas La
zauskas, į iždo globėjus — 
Aleksandras Chaplikas.

5. SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE: Aleksandras 
Chaplikas, Eufrozina Mikužiūtė 
ir Povilas Dargis. Į valdybą — 
Povilas Dargis.

6. LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS AMERIKO
JE: Thomas Mack, dr. Vladas 
Šimaitis ir Vytautas Yucius. Į 
valdybą — dr. Vladas Šimaitis.

7. AMERIKOS LIETUVIŲ 
ROMOS KATALIKIŲ MOTE RŲ 
SĄJUNGA: Julijana Rotsko, 
Emilija Vilimaitė ir dr. Aldona 
Rugienė. Į valdybą — Emilija 
Vilimaitė.

8. LIETUVOS VYČIAI: Irena 
Šankus, dr. Leonardas Šimutis, 
dr. Leonas Kriaučeliūnas. Į val
dybą — dr. Leonas Kriauče
liūnas.

9. ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄ
JUNGA pristatys savo atstovus 
vėliau.

10. LIETUVOS ATGIMIMO 
SĄJŪDIS: Kasperas Radvila, 
Liudas Tamošaitis, Vytautas Jo
kūbaitis. Į valdybą — Kasperas 
Radvila.

11. VILNIAUS KRAŠTO LIE
TUVIŲ SĄJUNGA: Juozas Le
kas, Antanas Stankus ir Julius 
Pakalka. Į valdybą — Juozas 
Lekas.

12. AMERIKOS LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ FEDERACI
JA: Anatolijus Milūnas, Jonas

KĄ “ANTRAS KAIMAS” PARODYS 
BALTIMOREI IR WASHINGTONUI

LB Baltimorės apylinkės val
dyba, vadovaujama pirmininko 
Vytauto Eringio, pirmą kartą 
gastrolėm į Baltimorę pasikvietė 
chicagiškį “Antrą Kaimą”, su 
spektakliais aplankiusį beveik 
visas didesnes lietuvių kolonijas 
JAV ir Kanadoje. Antras Kaimas 
Baltimorės Lietuvių namų salėj 
pasirodys šeštadienį, lapkričio 
17, vakare. Ta proga užkalbi
nau seną savo bičiulį, Antro Kai
mo prievaizdą Algirdą T. An
tanaitį:

— Girdėjau, kad iš Antro 
Kaimo pasitraukei ar pabėgai? 
Kodėl? O dabar, reiškia, grįžai?

— Teisingai girdėjai. Po per
nykščių gastrolių Montrealy pa
sirodė, kad per daug darbo, per 
daug įtampos ir kad nebepajėg
siu viso to vežimo traukti. Ne
be tas amžius . . . Bet paskui tie 
patys jaunieji kaimiečiai vėl pri
sikalbino . . . Pažadėjo būti geri 
ir drausmingi: repeticijas lankyti 
reguliariai, tekstus laiku išmokti, 
juodo darbo nevengti . . . Su
minkštėjo širdis ... O gal ir aš 
pats buvau bepradedąs publikos 
pasiilgti?

— Sakai: jaunieji prikalbino. 
Kas tie jaunieji? Kaip šių me
tų grupė atrodo?

— Iš tikrųjų nė vieno visai 
naujo nėra. Sugrįžo dargi ir 
kelerius metus pasitraukęs Ri
mas Cinką, ir pernai “atosto
gų” metam pasiėmęs Romas Sta- 
kauskas. O iš merginų grįžo Gai- 
lė Mačiulytė, su mumis prieš 
kurį laiką metus dirbusi. Kitos 
merginos tos pačios: dabar jau 
trečiametė Dana Noltė (Mikužie- 
nė) ir tavo gerai pažįstama, ar 
tik ne devintą sezoną bevaidi- 
nanti Jūratė Jakštytė. Jaunieji 
vyrai— iš tikrųjų scenoj nebe 
naujokai: Eugenijus Būtėnas, 
Juozas Aleksiūnas, Jurgis Riš
kus, Juozas Kapačinskas, Beje, 
Aleksiūnui buvo prieš keliąs sa
vaites staiga sušlubavusi širdis, 
tai jis dabar dar taisosi, poil
siauja . . .

— Ką žadat Baltimorėn atvež
ti lapkričio 17-tai?

— Duosim pusę visai naujos 
ir kitą pusę iš senesnių pasiro
dymų sudarytos programos. Ka
dangi bent mano laikais Balti
morėj nesam buvę, tai daugu
mai visa mūsų programa turėtų 
būti šviežia. Apie jos pobūdį 
per daug šnekėti neno
rėčiau, nes dėl kai kurių naujų 
gabalų nesam pilnai apsispren
dę. Prieš važiuodami, žadam vi
są Baltimorei skirtą programą 
išbandyti lapkričio 10 savajame 
Playhouse, Chicagoj. Taip sa
kant, apsiprasti, kojas apšilti.

Talandis, Aleksas Jankūnas. Į 
valdybą — Aleksas Jankūnas.

13. AMERIKOS LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ LYGA: Stanley 
Balzekas Jr., Jonas Nasvytis ir 
Rimas Mulokas. Į valdybą — 
Stanley Balzekas Jr.

Suvažiavimas bendru nutari
mu (at large) į valdybą išrinko 
kun. Adolfą Stašį.

ALT Informacija

— Kokios naujovės formoj ir 
turiny?

— Patys vaidintojai galvoja, 
kad naujojoj programoj yra dau
giau aktualesnės ir aštresnės sa
tyros. Nežinau . . . “Insceniza- 
vom” Kazimiero Barėno novelę 
iš jo naujo rinkinio . . . bandom 
vieną A. Čechovo monologą, 
tik tas dar ne visai gerai eina . . . 
ir vėl— pora pasakėčių su “mo
derniais” moralais, pora šian
dieniniam žiūrovui artimesnio 
humoro gabalų — su “vidiniu 
monologu”. O ką gi daugiau? 
Ruošiamės rimtai. Važiuojam 
pilni entuziazmo: nauja vietovė, 
daug asmeniškų pažįstamų ir . . . 
sostinė. Ką bekalbėti: norim ge
rai pasirodyti. O su 100% nauja 
programaChicagoj pasirodyti no
rėtume dar prieš Kalėdas. Ar pa
vyks? Tikėkimės. Nes lygia
grečiai repetuojam ir naują, ku
rią taip pat jau visą turim, — 
baigė A.T. Antanaitis.

Tūlas skaitytojas gal paklaus: 
o kas yra tas Antras Kaimas? 
Tai scenos vienetas, į gyvenimą 
bei bėgančius įvykius žvelgiąs 
su humoru, atseit visur ir vis
kam “braukiantis prieš plauką”. 
Jo spektakliuose beveik visada 
didelę žiūrovų dalį sudaro jau
nimas, nors Antro Kaimo įvairia
spalviai škicai atliekami tik lie
tuvių kalba. VI. R.

TAUTODAILĖS 
PARODA 
WATERBURY

Lietuvių Bendsruomenės 
apylinkės valdybos pastangomis 
VVaterburio miesto centrinėje 
bibliotekoje surengta lietuvių 
tautodailės paroda. Ji vyko visą 
spalio mėnesį. Bibliotekos ad
ministracijos pageidavimu paro
da pratęsta ir visą lapkričio mė
nesį. '/

Paroda sukėlė nemažą spau
dos ir visuomenės dėmesį. Bu
vo aprašyta plačiai vietos laik
raščiuose, įdėta nuotraukų.

Paroda lankoma: pirmadie
niais ir trečiadienisis nuo 9 v. 
ryto ir iki 9 v.v.; antradie
niais,ketvirtadieniais,penktadie
niais ir šeštadieniais nuo 9 v.r. 
iki 5:30 v.v. Bibliotekos adre
sas: 267 Grand St., Waterbury, 
Conn.

BRAZILIJOS 
STUDENTAM APIE
LIETUVĄ
Gausi ir stipri Brazilijos stu

dentų Opus Dei organizacija pa
kvietė medicinos darbuotoją Ja
niną Valavičienę skaityti paskai
tos apie geriatrią. Paskaitos 
klausėsi labai gausi auditorija. 
Buvo didelis susidomėjimas 
ir daug ta tema klausimų.

Viliau, kilus klausimui apie 
paskaitininkės kilmę, buvo pla
čiai nupasakotas Lietuvos liki
mas, jos tikinčių žmonių perse
kiojimas sovietinėj okupacijoj. 
Tai buvo lyg ir atskira paskai
ta, nes visi studentai kėlė ir kėlė 
klausimus ir labai domėjosi Lie
tuvos kraštu, žmonėmis ir jų 
skaudžiu likimu. Rm.Am.
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“KOKS TU LIETUVIS, JEI 
BLOGAI KALBI LIETUVIŠKAI?”
88-tas Brazilijos lietuvių literatūros 
būrelio susirinkimas

ATSIŲSTA |
PAMINĖTI I

S. Paulo mieste, prof. Henri
ko ir medicinos darbuotojos Ja
ninos Valavičių namuose, rugsė
jo 29 įvyko gausus nariais ir sve
čiais Brazilijos h tuvių literatū
ros būrelio susirinkimas. Prog
ramai vadovavo rašytoja Halina 
Mošinskienė ir inž. Alf. D. Pet
raitis, stipriausi būrelio veiklos 
gyvintojai.

Dalyvavo ir jaunimo gausokas 
būrelis, kurie nupasakojo buvu
sio pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso naujienas ir patirtus 
įspūdžius, ypač juos jaudinusį 
lankymąsi pas Šventąjį Tėvą ir 
kai kurių patirtas linksmesnes 
nuotrupas iš Suvalkų trikampio 
lietuvių aplankymo.

Alf. Petraitis pravedė anketą. 
Visi dalyvavusieji kongrese en
tuziastingai atsakinėjo, kad 
kongresas juos visus labai giliai 
paveikė, sustiprino jų lietuviškas 
nuotaikas, uždegė juos tėvų že
mės meile ir pagarba savo lietu
viškai kilmei. Visi pajuto būti
numą stiprinti lietuvių kalbos 
žinojimą.

Jaunimo S-gos pirm. inž. Al. 
Valavičius labai rimtai pareiš
kė:

— Norėčiau dalyvauti visuose 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
resuose iki savo gyvenimo pa
baigos.

Visi 12 Brazilijos ietuvių jau
ninto atstovųrimtai pasiryžę stip
rinti lietuvių kalbos mokėjimą.

Inž. Al. Valavičius rodė dau
gybę skaidrių iš Anglijos, Vo
kietijos, Vatikano ir Suvalkų 
trikampio, išsamiai aiškindamas 
įvykius ir vietas. Romoj kong- 
rėso dalyvius labai rūpestingai 
ir mielai globojo prel. L. Tulaba, 
jiem išrūpinęs audienciją pas 
Šventąjį Tėvą. Varšuvoj jie lan
kė lietuvius studentus, o Punske 
dalyvavo Žolinės atlaiduose, 
riet. . . maudėsė Šešupėj. Ro
domas skaidres dar papildė gau
siais paaiškinimais tenai anks
čiau lankęsis kun. P. Rukšys.

Pranešėjas Al. V. baigdamas 
pastebėjo, kad jį nepaprastai su
krėtė nepažįstamos Vokieti
jos lietuvaitės aštri pastaba:

—'■ Koks tu esi lietuvis, jei taip 
blogai kalbi lietuviškai?

•’ (Iš tikriįjų pranešėjas per dvi 
valandas trukusį pranešimą ir 
atsakinėjimus į klausimus kal
biojo laisvai lietuviškai, ir jam ne
reikėjo, kas dažnai atsitinka, 
“skolintis” svetimos kalbos išsi
reiškimų.)

— O, taip! — pastebėjo pra
nešėjas. — Ta jos pastaba mane 
lyg ugnim nutvieskė. Neužsiga- 
vau, ne. Ji teisi: o kodėl aš 
svetimą kalbą galiu mokėti 
geriau negu mano tėvelių var
tojamą? Labai aišku, kad teks 
dar labai daug pasitempti, 
bet . . . pastaba buvo savo vietoj. 
Ji man yra skaudi ir šiandien. 
Ir ne man vienam: ji yra aktuali 
tūkstančiam pasauly išsibars
čiusiu lietuviško jaunimo. Ta 
šauni Vokietijos lietuvaitė, ku
rios nė vardo nežinau ir ku
rios gal niekada nesutiksiu, ma
nęs neįžeidė, tik gerokai sugė
dino. Pagaliau koks gali būti 
lietuvis, kuris galvoja braziliš
kai, angliškai ir ispaniškai, o 
krašto kalbos žodžius tik išsiver
čia į lietuvių kalbą? Mes priva
lom ne tik jausti, bet ir galvoti 
lietuviškai: mintis ir žodis turi 
būti lietuviški. Tik tada mes visa 
būtybe pasinersim į lietuvišku
mo ; Įmes ir patirsim tą nenusa- 
kon džiaugsmą, tą šventą pasi- 
didž; wimą ir dvasinę palaimą, 
kad am gimę lietuviais . . .

Š‘ kio šaunaus ir kartu kil- 
nau. aivojimo jaunuolių, koks 
yra injasis Brazilijos Lietuvių 
Jau 10 S-gos pirmininkas, 
mu reikia daugiau. Tada tikrai 
nesioaugintume dėl lietuviškos 
ateities mūsų labai žiauriai retė
jančioj tautinėj bendruomenėj.

Papildomai s avo kongresinius 
įspūdžius gražiai nupasakojo ir 
kitas mielas jaunuolis, 19 metų 
amžiaus moksleivis, Brazilijos 
Lietuvių Jaunimo S-gos kultūri
nių reikalų vedėjas Robertas 
Saldys.

Plačiau aptartas Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos ver
timo į portugalų kalbą klausi
mas. Susirinkimas išreiškė nuo
širdų dėkingumą ir pagarbą 
Rymantei Steponaitytei, kuri iki 
šiol yra atlikusi 90% Kronikos 
vertimo darbų. Ji savo laisvalai
kius ir poilsio valandas nuo
širdžiausiai aukoja šventam lie
tuviškam reikalui. Gerai mokė
dama abi kalbas, tą darbą atlie
ka pasigėrėtinai puikiai.

Susirinkime buvo iškelta ir 
liūdnesnių reiškinių. Niekada 
nenuilstantis visuomenininkas- 
kultūrininkas, lietuviškų spau
dos leidinių autorius, lietuvių 
kalbos mokytojas ir korespon- 
dencinio lietuvių kalbos dėsty
mo organizatorius-vykdytojas 
inž. Alf. D. Petraitis labai pesi
mistiškai nušvietė lietuvių kal
bos dėstymo problemą Vila Že
li noj. Tenai nuo senų laikų 
gyvenama gausiai lietuvių, ir 
lietuviškas pamokas galėtų lan
kyti bent keletas šimtų lietuviu
kų. Tenai yra Vytauto Didžio
jo lietuvių mokyklos rūmai, kun. 
Benedikto Suginto vargais ir 
pastangomis pastatyta pirmoji 
Pietinėj Amerikoj lietuviška baž
nyčia, kun. J. Šeškevičiaus pa
stangomis pastatyti lietuvių jau
nimo namai, lietuvaičių seselių 
vadovaujamas vienuolynas, gim
nazija, labai gausi pradžios mo
kykla . . .

Drąsiai galima teigti, kad Vi
la Zelina yra gausiausias lietu
vių sambūris visoj Pietinėj Ame
rikoj. Prieš 30 metų kun. J. 
Šeškevičiaus tenai suorganizuo
toj lietuviškoj mokyklėlėj dėstė 
bent 6 mokytojos. Tai gražu. 
Bet dabar — Alf. Petraičiui 
pradžioj metų pavyko didelėmis 
pastangomis atgaivinti; Jietuviš- >. 
kas pamokas, į kurias lankėsi > . . 
net 4 lietuviukai, išjkųfiių>'.yė-i() 
liau liko tik 2. Visiškas fiaseo. 
Žinoma, niekas, neginčija svar
bos ir reikšmės lietuviškų pa
maldų, jaunimo namų, skautų, 
ateitininkų, choro, tautinių šo
kių, lietuviškos Lituanikos vasar
vietės, savos spaudos, knygų .. . 
Bet kam visa tai, jei čia visur 
senoji tėvelių kalba liks nesu
prantama, niekinama ir ujama į- 
riamė? Mes kaip šviesiu spin
duliu džiaugiamės, kada kitatau
tis ryžtasi mokytis lietuvių kal
bos, bet visai nesirūpinam ir ne- 
sijaudinam, kad mūsų vaikai ar 
anūkai nors truputį pramoktų 
suprasti ir susikalbėti lietuviš
kai? Kam reikalingos visos šitos 
kultūrinės institucijos, jei jose 
niekur neskambės lietuviškas 
žodis? Kam reikalinga toji lietu
viška spauda, tokia brangi, to
kiais sunkumais išleidžiama, jei

Peru valstybės rašytojas, ro
manistas Mario Vargas Llosa 
kalbasi su televizijos atstovu 
Rio de Janeiro mieste, kur 
vyko PEN klubo suvažiavi
mas. Iki šiol jis buvo PEN 
klubo pirmininkas. Parašė 
per dešimtį romanų, išverstų 
į daugelį kalbų. Į lietuvių 
kalbą yra išverstas jo roma
nas “Miestas ir šunys”. 
Nuotr. S. Goštauto

jos neskaito (nesupranta!) mūsų 
priaugančioji karta?

Naujai išleistos knygos “Mon
sinjoro” platinimo reikalu aš ap
lankiau eilę rinktinių lietuvių 
šeimų, kurios nė vienas jaunuo
lis nepasidomėjo net ir pa
žvelgti į lietuvišką knygą, nes 
nesupranta kalbos . . .

Jei šiandien naujai išleistos 
lietuviškos knygos pajėgiam 
paskleisti tarp pasaulio lietuvių 
bent kelias dešimtis etzemplio- 
rių, tai tik tarp kas dieną tirps
tančių pensininkų, bet ne tarp 
jaunimo.

Brazilijos lietuviai saleziečiai 
ką tik išleido puošnų ir gausiai 
iliustruotą leidinį — išimtinai 
jaunimui skirtą knygą apie nuo
stabų dvasios didvyrį, vos pra
žydusioj jaunystėj pašauktą prie 
Kūrėjo sosto, Petriuką Perkumą, 
kilusį iš Žemaitijos kaimo. Sve
timos tautos yra pagerbusios 
savo leidiniuose, spaudoj ir 
bažnyčių vitražuose, o mes patys 
beveik nieko apie jį nežino
jom per ilgus dešimtmečius. 
Kun. P. Urbaičio, kun. Pr. Ga
vėno ir kitų rūpesčiu ir pastan
gomis dabar išleistas šis puoš
nus leidinys. Tai labai gražu ir

IŠVYKA PAS DAILININKUS TAMOŠAIČIUS

Lietuvių tautodailės instituto 
pradininkų Anastazijos ir An
tano Tamošaičių iniciatyva prieš 
keletą metų įsisteigė to institu
to skyriai Kanadoj, vėliau ir JAV- 
Chicagoj ir Bostone, o š.m. birže
lio 30 į skyrių susibūrė ir Phila- 
delphijos bei jos apylinkių tau
tinio meno puoselėtojai. Visų 
šių skyrių tikslas yra rinkti bei 
globoti lietuvįų tautodailės kūri
nius, populiarinti mūsų liaudies 
meną, organizuoti parodėles lie
tuviam ir kitataučiam, reprezen
tuoti mūsų tautos meną įvairio
mis progomis, atkurti tautinius 
drabužius, juos populiarinti ir 
kiek galint plačiau paskleisti.

Philadelphijos Lietuvių tauto
dailės instituto skyriaus valdy
ba, kuriai vadovauja G. Mačiū
nienė, savo veiklos plane nu
matė ir skyriaus išvyką pas dai
lininkus Tamošaičius. Planuo
jant šią išvyką, norėta sustiprin
ti skyriaus veiklą, susipažinti su 
dail. A. Tamošaitienės audimo 
technika ir iš arčiau žvilgtelėti 
į abiejų dailininkų kūrybą, tu
rinčią nepaprastos reikšmės mū
ši} tautinio meno raidai. Juk tik 
dailininkų Tamošaičių dėka mū
sų tautinis menas yra įgijęs to
kią ryškią kryptį mūsų tautinia
me apdare, kuris vaidina pa
vergtame krašte, o taip pat ir iš
eivijoj nepaprastą ir labai teigia
mą vaidmenį mūsų tautiniame 
gyvenime bei siekiuose.

Spalio 13 anksti} rytą (5 vai.) iš 
Philadelphijos trys autobusiu
kai, vairuojami trijų šio institu
to talkininkų, išvažiavo ilgokon 
8 valandų kelionėn pas dailinin
kus Tamošaičius į Kanadą. Ry
tas buvo šaltas ir miglotas, ta
čiau keliautojų nuotaika buvo 
pakili, nes kelionės tikslas buvo 
visų laukiamas ir aiškus.

Pavažiavus apie porą valan
dų, pradėjo švisti, o tuoj ir sau
lė patekėjo. Keliaujantieji, be
sigrožėdami nuostabia rudens 
nuspalvinta gamta, tarėsi dėl 
ateities veiklos planų, dalinosi 
įspūdžiais ir nenuobodžiaudami 
pasiekė Kanados sieną. Įvažia
vus į Kanadą, atsivėrė nuosta
biai žavingi Šv. Lauryno upės, 
jos vingių, jos paupių ir jos sa
lelių vaizdai. Visa tai skendo 
margaspalvėj augmenijoj, puo
šiančioj ir upę, ir greitkelį. Bu
vo taip gražu, kad buvo girdėti 
balsų, reiškiančių norą čia pra
leisti vasaros atostogas.

Įvažiavus į dailininkų Tamo
šaičių sodybą; šeimininkai sve
čius pasitiko su dideliu nuošir
dumu. Jų sodyba erdvi, nors sa
vo išore ir kukli.

Čia jau buvo kiek ankstėliau 
atvykusių lietuvių iš Toronto. 
Susipažinę ir pasinaudoję dail. 
Tamošaičių vaišingumu, įžen
gėm į jų šventovę. Mus sveiki
no Tamošaičių ilgų metų kūry
binių pastangų derlius. Iš pirmo 
žvilgsnio susidarė įspūdis, kad 
visa tai lyg ir būtų vieno kū
rėjo darbai, nes visi tautiniais 
motyvais perpinti kūriniai yra

Pas Rio de Janeiro lietuvius. Iš k. J. Dubauskas, Er- 
netas Petraitis ir rašytojas Petras Babickas. J. Dubauskų 
namuose juos aplankė svečias iš Amerikos dr. St, Goštau
tas. Nuotr. S. Goštauto ’

sveikintina, bet kiek mūsų jau
nimo (ypač Brazilijoj!) pajėgs jį 
skaityti ir žavėtis to švento gy
venimo jaunuolio idealais, jei 
nesupranta ir nemoka skaityti 
lietuviškai. Kodėl mes skriau

labai giminingi. Jie juk abu mū
ši} tautinio meno linijas išpuošė 
moderniomis stilistinėmis prie
monėmis.

Žvelgiant į Tamošaičių ekspo
nuotus kūrinius, negalima atsi
stebėti jų kūrybingumu ir meno 
vertybių gausumu: kilimai, kili
mėliai, tapybos darbai, litografi
jos eksponatai, tautinių drabužių 
pavyzdžiai pagal įvairių Lietu
vos vietovių būdingą charakterį, 
įvairaus laikotarpio smūtkeliai, 
koplytėlės, liaudies menininkų- 
meistrų darbai. Visa tai kelia 
lankytojų ne tik pasigrožėjimą, 
bet ir nusistebėjimą dailininkų 
ryžtu ir jų kūrybiniu pajėgumu,,.

- -Dėka abiejų Tamošaičių ir 
mūsų tautinis drabužis sužvilgo 
akį veriančiu spalvingumu. Jei 
dail. A. Tamošaitis yra autori
tetas tautodailėj, tyrinėjęs, iš
ryškinęs ir atkreipęs visuotinį 
dėmesį į mūsų liaudies meną 
daugybe savo leidinių apie 
mūsų liaudies audinius, prie
juostes, kaklaraiščius, senovės 
rankdarbių raštus, moterų tauti
nius drabužius, tai dail. Anasta
zijos Tamošaitienė yra pati žy
miausia mūsų meninii} kilimų- 
gobelenų kūrėja bei tautinių dra
bužių audėja. Jos kūrybingumo, 
tobulos technikos ir išradingumo 
dėka mūsų tautinių šokių būre
liai, chorų dalyviai, įspūdingai 
reprezentuodami mūsų tautinį 
meną šiame laikotarpy, repre

zentuoja ir kitus mūsų tautos 
reikalus. Dėka A. Tamošaitienės 
per Lietuvių tautodailės institu
to skyrius plinta paskata austi 
tautinius drabužius bei kitas lie
tuviškas puošmenas. Jau yra to
kių audėjų Kanadoj ir JAV.

Kanadiečių valdžiai finansuo
jant (!) ir kanadiečių moterų 
iniciatyva A. Tamošaitienė buvo 
pakviesta instruktuoti audimo 
kursuose, kuriuos lankė per šim
tą kanadiečių moterų. Jos padė
kos vardan per 6 mėnesius išau- • 
dė didžiulį (pagal A. Tamošaičio 
parengtą projektą) kilimą, kuria
me dominuoja Kanados krašto 
herbai. Kilimas buvo įteiktas 
Kingston, Ont., miesto, kur Ta
mošaičiai gyvena, valdybai. Įtei
kimo iškilmėse buvo pagerbtas 
dail. A. Tamošaitis, dalyvaujant 
spaudos, radijo, televizijos re
porteriam. Aišku, čia buvo prisi
minta ir Lietuva.

Kitas momentas. Toronto lie
tuvės skautės, atsidėkodamos 
vietinei valdžiai už suteiktą jų 
veiklai finansinę paramą, įtei
kė jai dail. Tamošaičio projek
tuotą kilimą iš dviejų gabalų: 
viename vaizduojama Lietuva, 
jos žemės ūkio raida, kitame — 
Kanada. Kilimą audė pačios 
skautės su A. Tamošaitienės pa- 
gelba trejus metus. Šis didžiu
lis darbas iškabintas Toronto ro
tušės didžiojoj salėj.

Ta pačia proga buvo parody
tas ir filmas apie dailininkų Ta
mošaičių kūrybą. Filmo gamybą 
finansavo Kanados valdžia. Ne

džiam sayo priaugančią. Įtartą ų 
nusikalstam prigimtinės . pa
reigos neatlikimu, neišmoky
dami jos lietuviškai kalbėti. ir 
skaityti? ,

Rimas Amalviškis

trukus išeis ir didžiulis leidinys 
apie tautinius drabužius. Veika
lo išleidimui irgi gauta parama 
iš Kanados valdžios —r 18,000 
dol. : >

Į šią įspūdžiais turtingą die
ną gražiai: įsijungė > ir J. Milte
nis, pademonstruodamas gerai 
susuktą filmą apie 3-ąįį PLJ 
kongresą, vykusį Pietų Ameri
koj. Grožėjomės puikiais gamtos 
vaizdais, bet tenykščio lietuvių 
gyvenimo epizodai paliko liūd
noką įspūdį.

Po vakarienės A. Tamošaitis 
parodė daug skaidrių, išsamiai 
aiškindamas apie Lietuvos diev-

JutųĮrojiųiąsį, irtąpįft.įqjį7 
mų-gobelenų kilmę.

Vėlų šeštadienio vakarą*nueT-*** 
ta nakties poilsiui su nepapras
tai gausiais ir maloniais įspū
džiais.

Sekmadienio rytui išaušus, vi
sos šios išvykos dalyvės,, pasi
puošusios tautiniais drabužiais, 
susirinko į Tamošaičių erdvią 
kūrybos galeriją, kur buvo fil
muojamos. Philadelphijos LTI 
skyriaus pirm, ,G. Mačiūnienė 
savo trumpame žody išreiškė da
lyvių vardu .padėką ponam Ta
mošaičiam už malonią viešnagę 
ir didelę pagalbą informuojant 
ir nustatant veiklos gaires. Pa
dėkos vardan ji jiem įteikė Phi
ladelphijos skyriaus nario J. 
Skladaičio, gabaus medžio droži
nių mėgėjo, rankšluostinę ir dvi 
juostines. . ,

Po to visi išskubėjo į Kings
ton katedrą išklausyti mišių. Per
sirengti nebebuvo laiko, taigi vi- 
sos 24 moterys nuvyko su laip
tiniais drabužiais. Į mūsų gru
pę atkreipė dėmesį ir ’kunigas,L 
aukojęs mišias. Jis, priėjęs1 prieM 
mūsų, buvo šiek tiek inforfhuo- u 
tas ir, pradėdamas pamaldas, 
tarė keletą gražių ir malonių 4 
sakinių mūsų adresu. Po mišių- 
daug kas klausinėjo apie mūsų > 
tautinius drabužius ir apie Lie
tuvą. Taigi netikėtai ir čia pasL 
tarnauta lietuviškam reikalui. <

Laikas neleido ilgiau pasilikti < 
prasmingu gyvenimu perpildy-: 
toj dail. Tamošaičių sodyboj, kur 
su mumis pabendrauti specialiai 
buvo atvykusios tokių pačių nu
siteikimų lietuvaitės iš Toronto. 
Nuoširdžiai beatsisveikinant, te
ko reikšti apgailestavimą, kad 
tik maža dalis tautiečių turi pro
gos pamatyti, pasigrožėti ir pasi
džiaugti dailininkų Tamošaičių 
prasminga kūryba. Norisi kelti 
ir mintį, kad lietuvių kultūros 
židiniuose, salėse ar kitur būtų 
įrengtas tautodailės kambarys su 
dail. Tamošaičių darbo ekspona
tais, apie kurį būtų telkiama mū
sų tautodailė.

Marija Raugienė

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

Antanas Rubšys — RAKTAS Į 
NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ. Ant
roji dalis. Krikščionis Gyve
nime leidinys, Nr. 17. 1979. 
Spausdino N. Pr. Marijos sese
rys, Putnam, Conn. 424 psl. Į- 
rišta į kietus viršelius. Kaina 9 
dol.

1949 Romoj ir kitur kunigys
tės šventimus priėmė 9 lietuviai 
klierikai: Vytautas Bitinas, Kor
nelijus Bučmys, Petras Girčius, 
Juozas Grabys, Antanas Jonušas, 
Viktoras Kriščiūne vi čius, Anta
nas Rubšys, Augustinas Steigvi- 
las, Stasys Žilys. Vėliau jie pasi
rinko papildomas mokslo šakas 
ir dar gilino studijas. Jas baigę, 
keli profesoriavo universite
tuose ir kolegijose, keli dirba 
pastoracijos darbą parapijose, 
vienas redaktoriauja.

Kun. Antanas Rubšys, baigęs 
Šv.' Rašto studijas licenciato 
laipsniu Biblicumo universitete 
Romoj, daugelį meti.} dėsto Šv. 
Raštą Manhattan kolegijoj, 
Bronx, N.Y. Kurso draugai, 1974 
švęsdami kunigystės 25 metų 
sukaktį, tai progai labiau įpras
minti nutarė išleisti kolegos 
prof. A. Rubšio parašytą įvadą į 
Naująjį Testamentą.

Štai jau ir antras to veikalo
* t 

tomas. Knyga gausiai dokumen
tuota, iliustruota daugybe nuo- ' 
traukų, aprūpinta smulkiai ’ 
sudarytais vardynais, o taip pat 
kartografo J uozo Andriaus
kruopščiai paruoštais žėmėla- ' 
piais.

Veikalas rekomenduotinas vi
siem, kurie mėgsta skaityti Šv. 
Raštą ir domisi ten keliamais 
klausimais.

Platesnė recenzija, parašyta 
Tėv. dr. Klemenso Žalalio, 
OFM, buvo išspausdinta Darbi
ninke rugsėjo 28, Nr. 39.

'Bo'Stundžia’ BURĖS'lRii 
VARIKLIAI. Išlefdo Jūrininkys-« 
tės Knygos Fbndh’s. Neringa, ‘ 
1978 m. Gausiai iliustruota. 266 
psl. Kaina 6 dol., kietais virše
liais 9 dol. Galima užsisakyti 
šiuo adresu: E. Namikienė, 302 * 
Wright Avė., Tojonto, Ont 
M6R 1L9, Canada. Chicagoj gau
nama pas E. Vengianską, 3931 
So. Talman Avė., Chicago, 111. 
60632.

Ši knyga, parašyta jachtos va
do ir navigatoriaus, buvo teigia
mai įvertinta V. Mašalo recenzi
joj “Dovana vandens sporto mė
gėjam”, išspausdintoj Darbinin
ke spalio 26, Nr. 43.

VILNIAUS UNIVERSITE
TAS 400 METŲ ŠVIETOJE. 
1579-1979. Išleido Dievo Moti
nos Nuolatinės Pagalbos parapi
ja, Cleveland, Ohio. Redakcinis 
kolektyvas: Balys Gaidžiū- 
nas, kun. Gediminas Kijauskas, 
S.Jt, Nijolė Kersnauskaitė, Vir- 
šelis: arch. Eduardo Kersnaus- 
kb. Tiražas 700 egz. Spausdino 
Jet *Print spaustuvė. 22 psl.

brošiūra buvo išleista Cle- 
velafide vykusio Vilniaus uni- 
v epiteto sukakties minėjimo 
proga. Jos redakcinio kolektyvo 
narys kun. Gediminas Kijauskas, 
S.J. ją apibūdina šiais žodžiais:

‘zŠioje leidžiamoje brošiūroje, 
kaip jos pavadinime nusakyta,r 
norim Vilniaus u-tetą parodyti 
400 m. šviesoje. Tai darome ge-' 
rai nujausdami, kad ne visiem į- 
manoma daugiau knygų perskai
tyti ir Vilniaus u-teto praei
ties įvykius atsiminti. Manome, 
kad toji brošiūra, sutrauktai iške
lianti pagrindinius Vilniaus uni
versiteto praeities įvykius, bus 
ir vėliau pravarti kiekvienoje 
šeimoje. Ji tiks ir vyresniesiems 
ir mūsų jaunimui pasiskaityti, 
įvykio svarbą labiau įsiminti ir 
lietuviškos stiprybės iš 400 metų 
praeities ateičiai pasisemti.”

Šiemet sueina jau 64 metai, 
kaip leidžiamas Darbininkas. 
Pradėtas jis leisti 1915 Bostone* 
1951 perkeltas į Brooklyną ir su
jungtas su Brooklyne ėjusia 
Amerika ir Pittsburghe ėjusiom 
Lietuvių Žiniom. Auka prisidėk 
prie šio laikraščio išlaikymo.
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f AR TURITE Į 
ŠIAS KNYGAS?—1

J. Gliaudą, Perlojos respubli
ka. Premijuotas romanas. 7 dol.

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

K. Jūra, Monsinjoras Z. Ig
natavičius. 10 dol.

Azorin, Pirmasis stebuklas, 
Vertė P. Gaučys. 5 dol.

T. Venclova, 98 eilėraščiai. 
6 dol.

V. Bogutaitė, Lietus ir laikas. 
Eilės. 2 dol.

A. Pakalniškis, Gyvenimo pa
kelės. Prisiminimai. 5 dol.

Dr. A. Šešplaukis, Linkuva. 
Kietais viršeliais. 10 dol.

V. Adamkus, Santara-Šviesa. 
25 metų sukaktuvinis leidinys. 
6 dol.

A. Niliūnas, Vyno stebuklas.
5 dol.

J. Matulionis, Neramios die
nos. Prisiminimai, 15 dol.

K. Škirpa, Sukilimas. Prisimi
nimai. 15 dol.

V. Sruogienė, B. Sruoga atsi
minimuose. 10 dol.

J. Kaributas, Teatrinio vargo 
keliais. Kietais viršeliais, iliust
ruota. 10 dol.

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>I to
mas. Kietais viršeliais 15 dol., 
minkštais 12.50 dol.

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

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

Adolfas Venclauskas, Kovo
je su milžinu, apysaka. 5 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.

J. Miškinis, Lietuva ir Vil
nius pavergėjų sūkuriuose, 5.50 
dol.

Kun. prof. A. Rubšys, Rak
tas į Naująjį Testamentą, II da
lis, 9 dol.

L. Dovydėnas, Vasaros vidu
dienis, 8 dol.

S. Maziliauskas, Merkelis 
Giedraitis, 7 dol.

B. Vaivorytė, Viltrakių vaikai, 
prem. apysakėlės jaunimui,
4 dol.

Kun. dr. J. Gutauskas, Didžių
jų Bendrijos tėvų mintys, 7 dol.

M. Kvietytė, Peteliškių sala, 
pasakos vaikams, 4 dol.

J. Karvelis, Prekybininko ke
liu, prisiminimai. 12.50 dol.

J. Kralikauskas, Įkaitę Vii 
niaus akmenys, prem. romanas.
5 dol.

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

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos, suvenyrai ir lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunama Darbi
ninko administracijoje: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Knygnešiai nešė knygas slap
tai į Lietuvą, buvo rusų valdžios 
persekiojami, tremiami į Sibirą. 
Mūsų dabar niekas nepersekio
ja už lietuvišką raštą, tai parsi- 
neškime daugiau knygų į savo 
namus. Pirkime naujus lietuviš
kus leidinius!

LIETUVIAI BRAZILIJOS ŠVENTOVĖJ

Keturi autobusai liepos 22 
nuvežė būrį Sao Paulo lietuvių 
į didžiausią Brazilijoj Marijos 
šventovę, Aparecidą. Tai buvo 
metinė šventkelionė.

Šventovė, dar pilnai neįreng
ta, tikrai didinga: gali laisvai 
talpinti 20,000 maldininkų. Vi
duje, pačiame gale, nedidelėj 
nišoj, stovi afrikietiškai juoda 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
statula, apgaubta plačiu, gražiai 
išsiuvinėtu ir išpuoštu apsiaus
tu, su didele karūną ant gal
vos. Pro ją plačiu taku praei
na, be perstojo, minios maldi
ninkų.

Šiemet lietuvių pamaldos 
praėjo itin gražiai ir įspūdingai. 
Prie didžiųjų durų eisenai iš
sirikiavusius lietuvius į vidų 
pakvietė pats pamaldų tvarkyto
jas, viešai paskelbdamas lietu
vių piligrimažą. Tarp Brazili
jos ir Maldos Apaštalavimo vė
liavų buvo nešama Lietuvos 
vėliava, lydima maldininkų.

Eisenai žygiuojant viduriniu 
taku prie altoriaus, kun. Pr. 
Gavėnas trumpai pristatė maldi
ninkus, čia atstovaujančius vi
sai Lietuvai; pabrėžė, kad Lie
tuva — Marijos žemė, kad tai 
katalikiška tauta nelemtoj Sovie
tų Sąjungoj: persekiojama, bet 
nepalaužta, ištikima Dievui ir 
Bažnyčiai tauta. Ir pristatė 
šventkelionės intencijas: mels
tis už Lietuvos laisvę, už ken
čiančius brolius-seses, už po
piežių, kuris kasdien Dievui pri
mena Lietuvą. Ir pranešė, kad 
maldininkai pasiryžę prašyti po
piežių, jog visam pasauliui pa
skelbtų Lietuvos dieną.

Su vėliavom apsupę altorių, 
maldininkai buvo pakviesti pra
dėti pamaldas lietuviška gies
me. Nors ir nedidelis lietuvių 
būrys, bet Aušros chorvedžiui
L. Ralickui vadovaujant ir gerai 
veikiant mikrofonam, visai baž
nyčiai sugiedojo du posmus 
“Pulkim ant kelių”. Mišiom va
dovavo pats šventovę aptarnau
jančių tėvų redemptoristų vir
šininkas, koncelebruojant kun. 
Pr. Gavėnui ir kun. P. Ruk- 
šiui.

Per aukojimą, chorui giedant 
“Prieš tavo altorių”, visų lietu
vių ir pačios Lietuvos vardu 
trys maldininkai atnešė ant al
toriaus lietuviška trispalve pa-

ŠEKSPYRAS 
LIETUVIŲ 
SCENOJE

Šekspyro 5 veiksmų kome
dija “Vasarvidžio nakties sap
nas” rugsėjo 23 buvo parodyta 
Chicagos Jaunimo Teatro, ku
riam vadovauja kompozitorius 
Darius Lapinskas. Tikriau sa
kant, šis veikalas buvo pakarto
tas, nes premjera įvyko šių metų 
gegužės 20. Šį kartą artistų są
statas buvo šiek tiek pakeistas, o 
taip pat ir pačiame veikale būta 
tam tikrų pataisų.

Kadangi Šekspyrą vaidinti yra 
sunku net subrendusiem artis
tam, D. Lapinsko ir jo jaunųjų 
vaidintojų laukė nemažos kliū
tys, kurios sunkiai leidosi nu
galimos. Tačiau rezultatai buvo 

Seserys Gaja, Raminta ir Nida Pemkutės, kurios vaidi
no Chicagos Jaunimo Teatro pastatyme Šekspyro “Vasar
vidžio nakties sapne”. Nuotr. Ed. Šulaičio

puoštą žvakę, kaip simbolį 
maldų, vargų ir širdžių aukos 
Kristui ir dieviškajai Motinėlei. 
O per “tikinčiųjų maldą”, kun. 
Pr. Gavėnui vadovaujant, buvo 
pakviesta visa bažnyčia kalbėti 
kartu (portugališkai) maldą, ku
rią lietuviai dažnai kartoja Vi
sam pasauly: “Dieve, kurs lei
dai tautas ir jom įkvėpei lais
vės troškimą . . . Aparecidos 
Marija, neleisk, kad Tavo Sū
naus vardas būtų išrautas iš 
lietuvių širdžių ir katalikų tikė
jimas sunaikintas toj šaly, kuri 
nuo amžių vadinama Marijos 
žeme”. Ir buvo atnaujintas skel
bimas sąjūdžio maldų už pašau
kimus: “Pasiųsk, Viešpatie, dau
giau darbininkų į savo Riūtį, 
ypač persekiojamai Lietuvos 
Bažnyčiai ir lietuvių kolonijai 
Brazilijoj”. Šią maldą žmonės 
galėjo sekti ir palydėti, nes 
prieš mišias buvo išdalinta apie 
2000 lapelių “LITUANIA CA- 
TOLICA E MARTIR”, kur at
vaizduotas Marijos apsireiški
mas Šiluvoj 1608, įdėta trumpa 
istorinė apžvalga apie Lietuvą,

ŽODIS, PASIŲSTAS Į LIETUVĄ

Jį pasiuntė Sao Paulo lietu
viai maldininkai per Vatikano 
radiją

Aparedica, 1979 liepos 22 
Mielieji Sesės ir Broliai 
Lietuvoj!

Negalėdami aplankyti Švč. 
Dievo Motinos Aušros Vartuo
se, Šiluvoj ar kokioj kitoj Ma
rijos šventovėj Lietuvoj, atvy
kom čia, į didžiausią brazilų 
Marijos šventovę. Atvykom pasi
melsti už jus, už visą kenčian
čią Tėvynę, už šventąjį Tėvą, 
kuris, kaip žinom, kasdien mel
džiasi už Lietuvą.

Iš čia pasiųntėm popiežiui 
laišką, dėkodami, kad drąsiai 
gina persekiojamų ir engiamų
jų reikalus ir tapo balsu balso 
neturinčios Bažnyčios. Ir pra
šėm Šventąjį Tėvą, kad paskelb
tų Lietuvos dieną, kurios proga 
pasaulis pažintų persekiojamų 
lietuvių padėtį ir melstųsi už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę.

neblogi ir vietomis publikai 
buvo tikrai galima pasidžiaugti 
geromis scenomis.

Stambesniąsias roles vaidinu
sieji: Audrius Viktorą, Laima 
Šulaitytė, Edvardas Šulaitis, 
Daiva Mikūnaitė, Raminta Pem- 
kutė, Audrė Budrytė, Viktoras 
Radvilas. Jie buvo gana gerai 
paruošę savo roles ir jas mokėjo 
perduoti klausytojam. Jų ir lietu
vių kalbos naudojimas nebuvo 
blogas.

Šį teatrą reikia vertinti ir lie
tuviškąja prasme, nes jis tobu
lina lietuvių kalbą, ne tik vai
dintojų, bet ir jaunųjų žiūrovų. 
Gaila, jog jaunimo stebėtojų tar
pe beveik nebuvo. Atsilankė tik 
vyresnieji, tačiau ir jų galėjo bū
ti žymiai daugiau. Lietuviško 
jaunimo teatro išeivijoje juk la
bai reikia!

E.Š. 

dabartinė jos padėtis (įdėtas at
vaizdas Vilniaus katedros, kuri 
paversta meno galerija bei kon
certų sale).

Komunijai dalinti neužteko 
kunigų — prisidėjo keli klieri
kai ir seselės. Prieš komuni
jos giesmę portugališkai lietu
viai sugiedojo kelis posmus “Jė
zau, pas mane ateiki”.

Pasibaigus mišiom ir atnauji
nus pasiaukojimą Marijai, mal
dininkai užvedė “Sveika, Mari
ja”, sugiedodami vieną posmą 
prie altoriaus, o paskui tęsdami 
giesmę eisenoj į lauką, per baž
nyčios vidurį, kitiem maldinin
kam stebint, sekant, fotografuo
jant.

Visų įsitikinimu, gražiau ir 
įspūdingiau negalėjo būti.

Po pietų didžiulėj salėj 
(telpa 15.000 žmonių) po pačia 
šventove, kas jautėsi galį už
kopti į gana statų “Kryžiaus 
kalną”, ėjo kryžiaus kelius, juos 
ypatingai aukodami už kenčian
čią Lietuvą.

Pr. Gavėnas

Tad, Sesės ir Broliai paverg
toj Tėvynėj, žinokit ir jauskit, 
kad mes su jumis; kasdien už 
jus meldžiamės, skelbiam jūsų 
nežmoniškas kančias, stebimės 
ir didžiuojamės jūsų tikrai did
vyriška drąsa ir ištverme. Ne- 
nusivilkit! Pasaulis su jumis! 
Kas dar svarbiau — su jumis 
pats Dievas ir Marija!

Jūsų broliai ir sesės Kristuje — 
lietuviai maldininkai Aparecidoj

Savo valkams, kurie baigę 
mokslus, išsikelia gyventi į ki
tus miestus, užprenumeruok
Darbininką. Tai bus jiems ge
riausia dovana.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
Floor 21 st New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1
SKYRIAI:

Apple-Valley, Min. 55124 
New York, N.Y. 10003 
New York, N.Y. 10011 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610

7626 W. 150 St.
45 Second Avenue 
135 W. 14th Street 
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1880 Seaview Avė.

612 432-7083 
AL 4-5456 
CH 3-2583 

268-0068 
203 367-2863

Chicago, III. 60622 2222 VVest Chicago Avė. BR 8-6966
Chicago, III. 60629 2501 VVest 69 St. WA 5-2737
Cleveland, Ohio 44134 6089 State Road 884-1738

Irvington, N.J. 07111 1082 Springfield Avė. 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504 636-38 Bridge St. N.W. G L 8-2256
Hackensack, N.J. 07601 112 Main St. 201 342-9110
Hartford, Conn. 06106 518 Park St. 246-9473
Lakewood, N.J. 08701 241 Fourth Street FO 3-8569
Los Angeles, Calif. 90022 960 S. Atlantic Blvd. AN 1-2994
New Haven, Conn. 06511 1329 Boulevard LO 2-1446
Newark, N.J. 07106 698 Sanford Avenue 373-8783
Passaic, N.J. 07055 42 Monroe St. GR 2-6387
Philadelphia, Pa. 19122 1214 N. 5th St. PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141 4925 Old York Rd. GL 5-9586
Pittsburgh, Pa. 15203 1307 E. Carson Street HU 1-2750
Waterbury, Conn. 06710 555 Cook St. 756-1668
Fort Wayne, Ind. 46808 1807 Beineke Rd. 432-5402

Worcester, Mass. 01610 144 Millbury Street SW 8-2868
Youngstown, Ohio 44503 309 W. Federal Street Rl 3-0440

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Kilnojamoji Vilniaus uni
versiteto jubiliejinė paroda nu
matoma suruošti įvairiuose Lie
tuvos miestuose. Pirmiausia ji 
buvo nuvežta iš Vilniaus į Pa
nevėžio parodų rūmus. Parodoje 
sutelkta daug istorinių rodinių: 
dokumentų, knygų, portretų. 
Daugiausia dėmesio rodoma 
“tarybiniam” laikotarpiui.

— Rugsėjo viduryje Trakų pi
lies didžiojoje menėje vyko re
stauratorių seminaras. Dalykiš
kai paruoštus referatus skaitė:
N. Kitkauskas — “Vilniaus pilių 
restauracija”, E. Purlys — “Bir
žų pilies restauracija ir pritaiky
mas”,/. Simanavičius —“Pane
munės pilys”, S. Lasavickas — 
“Medininkų pilies konservaci
ja”./. Jučienė — “Vilniaus gyny
binių sienų ir bastiono tyrimai”, 
S. Mikulionis — Trakų pilių 
konservavimo-restauravimo me
todika”.

— Lietuvoje kylanti meno 
žvaigždė yra grafikas-karikatū- 
ristas Zenonas Šteinys. Jo hu
moristinių kūrinių paroda, nese
niai buvusi Vilniaus dailės salo
ne, kritikų buvo įvertinta pa
lankiai. Rašoma, kad dailininkas 
žmogaus silpnybes išjuokiąs be 
piktumo, su lengva pašaipėle. 
Prie geriausių kūrinių skiriami 
— “Malūnų ciklas”, karikatū
ra “Gyvūnai stebi mus”. Kaip 
technines priemones dailinin
kas vartoja autocinkografiją, tu
šą, spalvas.

— Kompozitorius Balys Dva
rionas 75-osiose gimimo metinė
se buvo pagerbtas Filharmonijos 
kamerinio orkestro koncertu, 
įvykusiu Filharmonijos salėje 
rugsėjo 29. Dirigavo Saulius 
Sondeckis. Spalio 3 koncertas 
buvo pakartotas Marijampolė
je (Kapsuke).

— Spaudoje paminėta daili
ninko Alfonso Janulio 70 metų 
amžiaus sukaktis. Yra gimęs 
1909 spalio 1 Latvijoje. 1927- 

32 studijavo skulptūrą Kauno 
meno mokykloje. 1930-40 paišy
bą dėstė Kauno gimnazijose. 
1945 baigė Kauno taikomosios 
ir dekoratyvinės dailės institu
tą, 1944-50 paišybą dėstė Kauno 
universiteto architektūros fakul
tete, nuo 1947 — paišybos ka
tedros vedėjas. Kartu dėstė ir 
Kauno taikomosios ir dekoraty
vinės dailės institute. Nuo 1950 
paskirtas Kauno Politechnikos 
instituto paišybos katedros ve
dėju. A. Janulio geriausios 
skulptūros yra “Eglė žalčių kara
lienė”, “Įšoko oželis į rūtų dar
želį”, “Trijų seselių jaunas bro
lelis”, “Knygnešys”, “Lietu
vaitė”, “Darbininkai”, “Linų 
rovėjos”, “Melžėjos”. Piešia ir 
portretų.

— Architektūros kandidatas 
Algimantas Miškinis š.m. Kultū
ros Barų Nr. 6 išspausdino 
straipsnį apie Jurbarko praeitį, 
dabartį ir ateitį. Legendų žinio
mis Jurbarkas buvęs pirmoji 
Žemaitijos sostinė. Istoriniai šal
tiniai rodo,* kad kryžiuočiai čia 
pasistatė pilį Lietuvai pulti. 
1403 ją sugriovė Vytauto ka
riuomenė. Dėl patogaus van
dens kelio Jurbarko augąs mies
tas 16 amžiuje išaugo į svarbų 
prekybos centrą. 1611 jis gavo 
Magdeburgo teises. Nepriklau
somoj Lietuvoj Jurbarkas buvo 
tapęs švietimo ir kultūros centru. 
Sovietiniai okupantai buvo nu
matę Jurbarką padaryti pramo
nės miestu ir tarprajoniniu 
centru su 90,000 gyventojų. Ta
čiau, miestui apsigynus nuo visą 
aplinką užteršiančių didžiųjų 
naftos rafinerijų, kurios dabar 
statomos Mažeikiuose, Jurbarkui 
buvo numatyta tik 50,000 gyven
tojų. Pagal dabartinį planą nu
matoma tik 30,000 gyventojų. 
Tačiau smulkiioji pramonė au
ganti labai pamažu. Autorius; 
pagrįstai kritikuoja miesto tvar
kytojus, pramonės rajonui pa
skyrusius gražiausius sausus pu
šynus, tinkamus poilsiui vakari
nėje miesto pusėje. Statybos 
sunkumų atsiranda ir dėl to, kad 
Kauno statybos kombinatas ne
tiekiąs Jurbarkui surenkamų ga
minių visiems gyvenamųjų na
mų tipams. Dėl to esą sunku 
įvykdyti numatytą architektūrinį 
planą. O vis dėlto miesto staty
bos planas jau pradėtas vykdyti: 
statomi kultūros namai su 500 
vietų sale, 200 lovų ligoninė, 
ryšių centras. Tai pastatai nedi
deliam miestui. Pagal dabarti
nį planą miesto centras numaty
tas kurti į šiaurės rytus nuo se
nojo Jurbarko. Tikimasi jį baigti 
iki 1985 metų, jei sovietinė biu
rokratija iš viso plano nesužlug
dys. Dėl tos biurokratijos sun
kiai vykstąs senojo Jurbarko res
tauravimas.

— Lietuvos spaudoje gana 
kukliai paminėta dailininko Jo
no Mikėno 80-ties metų amžiaus 
sukaktis. Yra gimęs 1899 rugsė
jo 17 Latvijoje. Karo metu gim
naziją lankė Petrapilyje. 1918- 
40 tarnavo Lietuvos aviacijoje 
(iš kariuomenės išėjo majoro 
laipsniu). Tarnybos laisvalaikiu 
studijavo skulptūrą ir keramiką 
Kauno meno mokykloje. 1940- 
51 dailės dalykus dėstė Kauno 
taikomosios ir dekoratyvinės 
dailės institute, nuo 1951 — Lie
tuvos dailės instituto docentas. 
Jonas Mikėnas ryškiausiai yra 
pasireiškęs keramikoje: dekora
tyvinės vazos, servizai, peleni
nės, lempos, žvakidės. Jo bari
nių ornamentika turi ryškiu ie- 
tuvių liaudies keramikos bruo
žų.

— Tarp gerų Lietuvoje iš
leistų knygų minėtina žir tolo 
teatro istoriko Vytauto M.j aio 
knyga “Lietuvių teatro r? los 
bruožai”, II d. Pirmoje d, <je 
autorius rašė apie teatro d 10- 
mazgas nuo 16 a. iki nepriklau
somybės pradžios. Antroji dalis 
kalba apie teatrą nepriklausomo
je Lietuvoje: J. Vaičkaus skra
jojamasis teatras Tautos teatras, 
Vilkolakis, Valstybės teatras, Vil
niaus teatro studija, Šiaulių, 
Klaipėdos teatrai, mėgėjų teatrai, 
studentų vaidinimai ir t.t. Apta-

(nukelta į 7 psl.)
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PASIRYŽOME NEMIRTI
JAV LB IX-osios tarybos Loji sesija 
Clevelande rugsėjo 29-30

(Tęsinys iš praeito nr.)

Darbų vaisiai gausūs
Praėjusiame Darbininko nu

meryje, atsiremiant į sesijoje pa
darytus pranešimus, buvo aptarti 
JAV LB Krašto valdybos darbai 
organizacinėje, kitataučių infor
mavimo, politinių kalinių gelbė
jimo, žmogaus teisių paneigimo 
Lietuvoje ir ryšių su JAV admi
nistracija bei tautinėmis ir tarp
tautinėmis institucijomis srityse. 
Šioje rašinio dalyje Krašto val
dybos darbų aptarimas tę
siamas.

Lituanistinis švietimas
1978-1979 mokslo metais vei

kią 28 lituanistinės mokyklos 
su 1925 mokiniais ir 247 moky
tojais. Nustojo veikę 3 pradžios 
mokyklos, tačiau įkurtos 3 nau
jos mokyklos suaugusiom. Mo
kinių per metus sumažėjo 3%. 
Sudėjus Švietimo tarybos ir visų 
lituanistinių mokyklų sąmatas, 
1979 lituanistiniam švietimui te
ko 221,095 dol. suma. Šių me
tų pavasarį Švietimo taryba išga
vo atleidimo nuo mokesčių 
(“tax exempt”) statusą, irtai atei
tyje palengvins lituanistinių mo
kyklų finansavimo naštą. Švieti
mo taryba savo pastangas visai 
neseniai apvainikavo gan dide
liu finansiniu laimėjimu: iš fe
deralinės valdžios pirmą kartą 
gauta 40,000 dolerių lituanisti
nių mokyklų mokytojų patobuli
nimui. Iš kitų darbų paminėti
na: išleista naujų vadovėlių ir pa
kartotos naujos pratimų laidos, 
leidžiamos “Švietimo gairės”, 
suorganizuota XIII mokytojų 
studijų savaitė. Visos lituanisti
nės mokyklos paremtos gan 
stambiomis subsidijomis.

Kultūriniuose baruose
Skatinant kultūrinę kūrybą ir 

Lietuvių Fondui finansiškai re
miant, Kultūros tarybos sudary
tos komisijos skyrė stambias 
premijas dailės, muzikos, teat
ro srities menininkam ir kūrė
jam, meno parodom, radijo va
landėlių konkursam, teatriniam 
pastatymam ir kitai kultūrinei 
veiklai skatinti. Sudarytas pla
nas kultūrinių leidinių paruoši
mui: knyga apie Čiurlionį, stu
dijinis veikalas apie Donelaitį, 
lietuvių literatūros antologijos 
ispanų ir portugalų kalbomis; 
buvo siunčiami atstovai į tarp
tautinius PEN klubo kongresus, 
finansuoti kai kurie literatūros 
vakarai; rūpintasi žymiųjų žmo
nių dokumentiniais filmais. Visa 
eilė darbų ir projektų dar te- 
bestudijuojama.

Bendruomenės finansai
Jeigu būtų buvę padaryta LB 

apylinkių apygardų ir centrinių 
institucijų piniginių apyvartų 
suvestinė, tai metinės sumos 
siektų kelis milijonus. Vien 
Krašto valdybos 1979 balanse 
figūravo 142,500 dol. pajamų su
ma ir 73,500 dol. fonduose 
Bendruomenei sudedamos 
aukos Vasario 16 proga rodo vis 
stiprėjantį Amerikos lietuvių 
pritarimą Lietuvių Bendruome
nės darbam Lietuvos laisvinimo 
srityje. Jei prieš maždaug de
šimtmetį Vasario 16-tos proga 
LB-nei tekdavo 4000 - 6000 
dol., tai 1979 laisvinimo darbam 
finansuoti buvo sudėta arti 
40,000 dol. Didžiausia suma
— 5,381 dol. — buvo surinkta 
Detroite, kur Altos šalininkai 
teisę aukoti Bendruomenei iki 
šiol piktai tebeneigia. Di
delės sumos taip pat surinktos 
Clevelande, Californijoje, Wa- 
terburyje, Cicero, Philadelphi
joje, Newarko apyl., Vid. vakarų 
apyg., Baltimorėje, Hartforde ir 
kt. Iš pavienių aukotojų 1979 
aukų dydžiu ypač išsiskyrė Ki
sieliai, Žemaičiai, Petroniai, 
Rauckiai, Ambrozaičiai, Gei
džiai, Rugieniai, Vileišis, Urbo
nai. Šimtinėmis aukojo beveik 
40 aukotojų. Pasaulio Lietuvių 
Dienom Amerikoje surinkta virš 
35,000 dol., Jaunimo kongresui
— arti 40,000 dol.

Šitas LB-nei vertai reiškiamas 
pasitikėjimas pastatė visą bend
ruomeninį darbą ant stiprių fi
nansinių pagrindų, ir Krašto val
dyba galėjo naujajai valdybai 
perduoti dvigubai didesnę sumą 
negu pati buvo prieš trejus me
tus gavusi.

Santykiai su Altą ir 
kitomis organizacijomis

Nežiūrint Altos priešišku
mo, Bendruomenė nenuilstamai 
siekė santy kių švelninimo ir, jei 
tik būtų įmanoma, veiklos deri
nimo. Vienu metu, po Rocheste- 
ryje pasiekto LB ir Altos at
stovų nuomonių suderinimo, at
rodė, kad bus galima šioje srity
je padaryti pažangos, tačiau 
penkiem “kietosios linijos” ša
lininkam pasisekė Altos val
dyboje Rochesterio susitarimų 
patvirtinimą užblokuoti. Mat, iš 
14 Altos valdybos narių už pa
tvirtinimą pasisakė tik 9, ir taip 
nebuvo surinkta dviejų trečda
lių. Tačiau moraline prasme lai
mėjimas buvo neeilinis, nes bal
savimai parodė, kad Altos dau
guma nepritaria griaunančiai 
mažumos taktikai.

Labai slegiantį įspūdį IX- 
sios LB tarybos sesijos dalyviam 
padarė specialus pranešimas iš 
tuo pačiu metu Washingtone vy
kusio Vliko valdybos posė
džio, kur valdybos pirmininkas, 
pažeisdamas šios institucijos 
orumą ir išryškindamas savo 
charakterio irracionalumą, iš 
posėdžio išprašė Lietuvių Bend
ruomenės ryšininką Algimantą 
Gurecką. Esama nuomonių, kad 
šis incidentas nebuvo sponta
niškas, bet kelių Vliko valdybos 
narių iš anksto suplanuotas. Mat, 
kai kuriem silpniem charakte
riam buvo nebeįmanoma pakelti 
intelektualinio Lietuvių Bend
ruomenės ryšininko svorio. .

Su visomis kitomis organiza
cijomis, kurių vadovybės nėra 
patekusios į “reorgų” rankas, 
Lietuvių Bendruomenės santy
kiai nuoširdūs ir vaisingi.

Visur pranešimus būtų ga
lima reziumuoti Krašto valdybos 
pirm. Algimanto Gečio žodžiais: 
“Bendruomenės reikalam paau
kojome tūkstančius valandų, nuo 
savo šeimų atitraukėme laisvalai
kius, nemažai prisirūpinome. 
Turėjome tačiau daug pasiten
kinimo, daug išmokome ir esa
me laimingi, galėję savo veikla 
pasitarnauti pavergtai Lietuvai ir 
lietuvybės išlaikymui išeivi
joje”. Pasisekimo nuopelnus ir 
padėką pirmininkas reiškė val
dybos nariam, visiem Bend
ruomenės darbuotojam, spaudai 
bei savo žmonai ir dukrom, 
“kurios gelbėjo darbuose ir per 
devynerius Krašto valdybose 
buvimo metus buvo kantrios ir 
suprato įsipareigojimo ir duoto 
pažado svarbą”. Dėkodamas taip 
savo šeimai, Algimantas Gečys, 
aišku, kartu padėkojo ir visom 
kitom LB-nės darbuotojų šei
mom, nes darbai Bendruomenės 
idealam reikalauja ne tik vieno 
nario, bet ir visos šeimos pasi
aukojimo. Gi, kreipdamasis į 
Bendruomenės ugdytojus ir 
griovėjus, pirmininkas priminė 
Lietuvių Chartos žodžius, jog tik 
paklusdami demokratijos princi
pam, vykdysime Visagalio valią 
ir laisvo žmogaus pašaukimą.

Kiti pranešimai
Vytautas Kamantas, Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininkas, padarė išsamų 
pranešimą apie valdybos atliktus 
ir suplanuotus darbus. Valdyba 
ne tik planuoja ir kooordinuoja 
veiklą globaline prasme, bet ir 
pati vykdo Pasaulio Lietuvių 
Seimo pavestus uždavinius. Val
dybos darbuose ryškėja Nainio 
vadovautos valdybos pastangų 
tąsa suburti laisvojo pasaulio 
lietuvius į vieną stiprią, į Lie
tuvos laisvės idealą orientuotą 
tautinę šeimą. PLB valdyba dir
ba su entuziazmu ir kūrybingai. 
Pirmininkas taip pat pranešė 
apie visuomeninės-politinės ko
misijos sudarymą, nes su dabar
tine Vliko valdyba bet koks ra
cionalus bendradarbiavimas, ne

kalbant jau apie nuoširdžiai su
derintą bendrą darbą, neįmano
mas.

Dr. Antanas Razma, Lietuvių 
Fondo tarybos pirmininkas, 
pateikdamas fondo piniginę 
apyskaitą, labai pozityviai įver
tino Lietuvių Bendruomenės 
darbus: “Lietuvių Bendruo
menė pasiekė milžiniškų laimė
jimų lietuvybės, švietimo ir po
litinio darbo baruose dėka visų 
psišventusių LB darbuotojų ir 
didelės lietuvių visuomenės pa
ramos. Dirbdami kartu, pasieksi
me mūsų tautos aukščiausio tiks
lo — Lietuvos laisvės, o su lais
ve pražydės mūsų tautos, Lie
tuvoje ir išeivijoje, kūrybingu
mas ir giliausias humanizmas”.

Jonas Talandis, tautinių šokių 
šventei organizuoti komiteto 
pirmininkas, padarė ilgesnį , 
detalizuotą pranešimą apie ko
miteto darbus ir planus. Dirba
ma rimtai ir rūpestingai.

LB Garbės teismo pirmininko 
E. Korzono pranešimą perskaitė 
teismo narys Juozas Ardys. 
Rimtesnių bylų nebuvo.

Kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Kontrolės komisijos pir
mininkas, pagyrė tvarkingai ve
damą Krašto valdybos ir specia
lių komisijų piniginę at - 
skaitomybę.

Bendruomenės organų 
rinkimai

Nominacijų komisija, kurią su
darė dr. A. Razma (pirm.), R. 
Dabšys, S. Džiugas, K. Laukai
tis ir dr. V. Šernas, pravedė 
JAV LB organų rinkimus. Į 
Krašto valdybos pirmininkus iš
rinktas Vytautas Kutkus iš De
troito; tarybos prezidiumas su
darytas Bostone: V. Izbickas 
(pirm.), R. Veitas, M. Drunga, Č. 
Mickūnas ir V. Vėbraitė-Gus- 
tienė; Chicagai atiteko Kontrolės 
komisija: V. Šoliūnas, K. Su- 
šinskas ir J. Vaznelis; Cleve- 
landas davė kandidatus Garbės 
teismui: R. Bublys, dr. E. Len
kauskas, R. Kudukis, A. Širvaitis, 
V. Čyvas, kandidatai —V. Rociū- 
nas, dr. V. Stankus, K. Žie- 
duonis. Taip pat sudarytos nuo
latinės komisijos ir išrinkti jų 
vadovai. Komisijos trumpai po
sėdžiavo, darė nutarimus, kurie 
vėliau buvo svarstomi plenumo 
posėdyje.

Broniaus Nainio kalba
Šeštadienį, vakarienės metu 

“Aktualieji JAV LB rūpesčiai” 
tema kalbėjo buv. JAV LB Kraš
to valdybos ir PLB valdybos 
pirm. Bronius Nainys. Nors kal
boje buvo galima jausti ir tam
sesnių tonų, tačiau jie reiškė ne 
pesimizmą, bet rūpestį. Palygi
nęs būklę Lietuvoj ir išeivijoje, 
jis darė išvadą, kad Lietuvoje 
“rezistencijos strategija rodo, jog 
tauta ruošiasi ilgai kovai”. Čia 
gi “išmintingos strategijos netu
rėjome. Kumščiavomės, lipome 
vieni kitiem ant kulnų, nors dar
bo barai laisvinimo srityje platūs 
ir vieni kitiem lengvai galėjo
me neužkliūti. Atsirado veiks
nių, kurie savo veiklą bazavo ki
tų tramdymu, draudimais, įsaky
mais, skaldymu. Patyrėme pra
laimėjimų: susilpnėjo okupa
cijos nepripažinimo garantijų 
akcentai, o Helsinkyje praktiškai 
mūsų tėvynė padaryta Sovietų 
Sąjungos dalimi”. Lietuvių 
Bendruomenės atėjimas į laisvi
nimo veiklą atnešė “šviežaus 
oro, energijos, aktyvumo, naujų 
jėgų, atviresnio žvilgsnio į tau
tą ir išvedė išeiviją į realesnį 
lietuvių politikos veiklos kelią”. 
Išvardijęs kai kurias veiklos sri
tis, į kurias turėtų būti atkreip
tas ypatingas dėmesys, Bronius 
Nainys padarė realias išvadas: 
“Jei Bendruomenė tų darbų ne
atliks, niekas kitas jų neatliks, ir 
išeivijos gyvybė greitai išseks”. 
Įvertindamas buv. Krašto val
dybos darbus, pirmininką Al
gimantą Gečį Nainys apdovano
jo prasminga dovana.

Kai kurios baigminės pastabos
Pradedant sesiją, invokaciją 

sukalbėjo ir sekmadienį mišias 
viešbutyje aukojo tarybos narys

Iš IX LB Tarybos suvažiavimo Clevelande. Giedamas 
Lietuvos himnas. Nuotr. V. Bacevičiaus

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta iš 6 psl.)

riama ir mūsų žinomų režisierių 
veikla. Knyga parašyta moksliš
kai, objektyviai.

— Prie mokslinių knygų pri
klauso J. Lipskienės veikalas 
“Lietuvių kalbos somatiniai po
sakiai” (356 psl., 7000 egz., 
Vilnius, 1979). Knygoje surinkti 
frazeologizmai, susiję su kūno 
dalių pavadinimais.

— 60 metų sukakčiai Vagos 
leidykla išleido Eduardo Mieže
laičio didžiulę poezijos rinktinę 
“Mano lyra” (628 psl., 18,000 
egz). Išleista ir Halinos Korsa
kienės nauja apysaka “Išpa
žintis po penkiasdešimt metų” 
(120 psl., 15,000 egz.). Gausu 
poezijos knygų: Vinco Giedros 
eil. rinktinė “Saulės lašeliai” 
(72 psl., 30,000 egz.), Juozo 
Nekrošiaus eil. rinkinys “Čiul
bantis beržas” (84 psl., 14,000 
egz.), Petro Palilionio “Mažosios 
poemos” (175 psl., 7000 egz.), 
Broniaus Mackevičiaus rinktinė 
“Šermukšnių skonis” (326 psl., 
14,000 egz.), Almos Karosaitės 
pirmoji eil. knyga “Eini su ma
nimi” (78 psl., 4000 egz.), Vla
do Gurnevičiaus epigramų rin
kinys “Debesų skulptūros” (64 
psl., 5000 egz.), Romo Sadausko 
apybraižų rinkinys “Gerumas” 
(160 psl., 10,000 egz.), Roberto 
Keturakio apybraižos apie dar
bininkus, kolchozininkus, žmo
gaus ir gamtos santykius (294 
psl., 8000 egz.), Vacio Reimerio 
eil. rinktinė “Rūpestis” (586 

kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM. Sesijai vadovavo buv. 
tarybos pirm. R. Kudukis. Dar
botvarkę pravedė labai gyvai, 
sklandžiai, tvarkingai. Ateičiai 
reikėtų pageidauti, kad tarybos 
prezidiumas absorbuotų iš 
Bendruomenės darbuotojų, iš vi
suomenės ir sesijos eigoje kilu
sias idėjas, jas formuluotų į 
svarstytinus klausimus ir pa
teiktų komisijom. Šiuo kartu 
posėdžiam susirinkusios komisi
jos turėjo pradėti iš nieko. 
Todėl nukentėjo nutarimų vertė. 
O idėjų prieš sesiją spaudoje 
buvo pateikęs PLB garbės pirm. 
Stasys Barzdukas, dr. Antanas 
Butkus, Vytautas Kutkus. Sesijos 
eigoje šalia pranešimų naudingų 
siūlymų svarstymam davė. A. 
Gečys, B. Raugas, A. Zerr, F. 
Andriūnas, A. Badžius ir kiti, ta
čiau jie formaliai nebuvo pateik
ti komisijom ir daugumas jų liko 
“tyruose šaukią balsai”.

Sesiją sveikino Kanados Kraš
to valdybos pirm. J. Simanavi
čius, Ohio apyg. pirm. dr. A. But
kus ir Clevelando apyl. pirm. J. 
Malskis. Sesijoje dalyvavo ir jos 
darbus sekė JAV LB garbės pir
mininkas prel. Jonas Balkūnas. 
PLB garbės pirmininkas Stasys 
Barzdukas dėl ligos sesijoje da
lyvauti negalėjo, tačiau visa sesi
jos eiga jam buvo įrašyta į juos
teles. Be to, daugelis vadovau
jančių darbuotojų Barzduką lan
kė ir su juo tarėsi. R. Kudu- 
kiui sesija pavedė jam įteikti 
Vilniaus universiteto medalį. 
Šiuo medaliu taip pat buvo ap
dovanoti A. Gečys, B. Nainys, 
J. Urbonas ir dr. A. Razma.

Sesijos pabaigoje kalbas pa
sakė naujasis KV pirm. Vytautas 
Kutkus ir tarybos prez. pirm. Vy
tautas Izbickas.

J.Kj. 

psl., 14,000 egz.), Vido Mar
cinkevičiaus pomirtinė eil. rink
tinė “Žalumos kodas” (152 psl., 
5000 egz.), Meilės Kudarauskai- 
tės eil. rinkinys “Rymojimai” 
(102 psl., 5000 egz.), Justino 
Marcinkevičiaus nauja poema 
“Pažinimo medis” (80 psl., 20, 
000 egz.), 1972 m. mirusios vil
nietės rašytojos Onos Miciūtės 
eil. rinktinė “rudens gėlės” (184 
psl., 7000 egz.).

Meno mėgėjai galės pasigro
žėti dailininko Vlado Didžioko 
reprodukcijų aplanku, kurį su
darė ir tekstą parašė A. Nedzels- 
kis (3000 egz.).

Išleista Vilniuje dviejų auto
rių parašyta — J. Aničo ir J. 
Mačiulio — melų, prasimanymų 
ir tendencingų iškraipymų knyga 
“Katalikybės evoliucija socializ
mo sąlygomis” (240 psl., 5000 
egz.). Knygoje tendencingai ra
šoma apie nepriklausomą Lie
tuvą ir apie lietuvių išeiviją.

— Kultūros Barai (Nr. 4) iš
spausdino Felikso Sliesoriūno 
straipsnį apie Vilniaus universi
teto studentų organizacijas XIX 
amžiaus pradžioje. Pasirėmęs 
archyvine medžiaga, autorius 
rašo, kad pirmoji organizacija 
įsikūrė 1804 metais. Ji būrėsi 
apie Vilniaus savaitraštį. Nuo 
1805 m. pradėjo kurtis dalyki
niai studentų būreliai, turėję 
švietimosi tikslą. Daugiausia 
studentų draugijų veikė tarp 

1817 ir 1823 metų. Svarbiau
sia buvo Filomatų draugija, 
kontroliavusi ir įtaigojusi dauge
lį mažesnių draugijų ir būre
lių. Greta švietimosi ir dorini- 
mosi Filomatų draugija turėjo 
ir politinį tikslą — atkurti lais
vą Lietuvos-Lenkijos valstybę. 
Tos draugijos slaptas veikimas 
1823 m. pabaigoje valdžios bu
vo susektas ir likviduotas. Ap
kaltinti net 108 asmenys. Nu
kentėjo vadai — A. Mickevi
čius, T. Žanas, J. Čečiotas. Au
torius mini ir lietuvių studentų 
būrelį — su S. Stanevičium 
ir S. Daukantu priešakyje. 
Straipsnis parašytas objektyviai.

— Tarp naujų gerų knygų 
yra minėtinas naujas . Homero 
“Odisėjos” vertimas. Išvertė ži
nomas klasinių veikalų vertėjas 
Antanas Dambrauskas. Išleido 
Vaga 30,000 egz. tiražu, ilius
travo P. Šilingovskis.

— Lietuvos žurnalistų sąjun
gos pirmininkas ir vyriausias 
Tiesos redaktorius Albertas Lau- 
rinčiukas (g. 1928), kai kurį lai
ką gyvenęs JAV kaip JT so
vietinis žurnalistas, savo kny
gose ir apybraižose mėgsta nie
kinti Ameriką. Savo naujausioje 
dramoje “Paskutinis prašymas” 
jis vaizduoja karo įvykių per
skirtą lietuvių šeimą. Medicinos 
daktaras Stiklius po didelių pa
stangų gerai įsikuria Nevv Yor
ke, suamerikonina pavardę ir 
virsta Džordžu Stikeriu. Glem
žta dolerius, bet vis dėlto iš
sikviečia Lietuvoje pasilikusią 
žmoną. Ši tuojau nusivilia Ame
rikos gyvenimo tikrove. Ją į- 
skaudina autoriaus pramanytas 
reikalavimas niekinti ir šmeižti 
sovietinę tikrovę. Taigi A. Lau- 
rinčiukas rašo pagal partijos lini
ją. Meluoja per akis.

Pr. N.

— Prez. Carter spalio 24 Bal
tuosiuose Rūmuose priėmė gru
pę kviestinių politikų, jų tarpe 
ir tebeinančius pareigas JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Alg. Gečį 
ir pirmą vicepirm. Rimą Česonį. 
Ilgesnį laiką užtrukusio priėmi
mo metu mūsų atstovai turėjo 
progos lietuvius dominančiais 
klausimais pasikalbėti su 
prezidentu, jo patarėjais, Atstovų 
rūmų ir senato nariais.

— Lietuvių fotografų darbų 
VIII paroda Chicagoj, Jaunimo 
Centro Čiurlionio galerijoj, vyks 
lapkričio 2-11.

— Aukuras, Hamiltono lietu
vių teatro sambūris, lapkričio 4 
Chicagoj, Jaunimo Centre, vai
dina trijų veiksmų satyrinę dra
mą “Ponios Dulskienės moralė”. 
Veikalą režisuoja Aukuro vadovė 
Elena Kudabienė. Gastroles pa
kvietė Jaunimo Centras.

— Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės švietimo uždaviniam 
vykdyti 1979 rugsėjo 24 buvo 
patvirtinta PLB Švietimo komi
sija. Ją sudaro: Antanas Sau- 
laitis, SJ — PLB vicepirminin
kas, Eglė Paulikienė — lietuviš
kai pradedančių ir nutolusių 
projektai, Algis Stankus-Saulai- 
tis — susirašinėjimas ir Vasario 
16 projektai, Danguolė Kviklytė
— suaugusių ir kiti projektai, 
Vitalis Matulaitis — mokyklinės 
priemonės, Gabija Petrauskienė
— talkininkai, kursai, PLJS 
valdybos atstovas — bendri 
projektai su PLJS. Pirmieji ketu
ri nariai gyvena Chicagoj, kiti 
trys — Toronte.P B v-ba, patvir
tinusi PEb Švietimo komisiją, 
jos darbų pradžiai paskyrė 5,000 
dol. Iš JAV Lietuvių Fondo ne
seniai gauta 1,500 dol., o anks
čiau buvo gauta 3,500 dol. PLB 
švietimo reikalam. Viso PLB 
švietimo reikalam šiais metais 
teko 11,000 dol.

— Gintaras Aukštuolis, nauja
sis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas, nuo 1979 
spalio 17 įeina į PLB valdybą 
kaip pilnateisis jos narys, pa
keisdamas buvusią PLJS pirmi
ninkę Gabiją Juozapavičiūtę— 
Petrauskienę.

— Dr. Aleksandras Šeštokas, 
agronomas, talkinęs lietuviškai 
spaudai gražiomis foto nuotrau
komis, spalio 14 mirė Chicagoj.

— Muzikas Vaclovas Romanas, 
Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
ilgametis vargonininkas ir Wyo- 
ming Klonio jungtinio choro ve
dėjas, paguldytas General Hos- 
pital, Wilkes Barre, Pa. Jam pa
daryta komplikuota kelio kaulo 
operacija.

— Bronius Juodelis, LB švieti
mo tarybos, bebaigiančios ka
denciją, pirmininkas, yra JAV 
švietimo departamento paskir
tas lituanistinių mokyklų pasito
bulinimui paskirtų 40,000 dol. 
projekto vykdytoju. LB švietimo 
taryba jam pavedė organizuoti 
ateinančių metų mokytojų studi
jų savaites.

— Prof. dr. Jokūbas Stukas, 
Vliko valdybos vicepirmininkas 
ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos narys, sutiko būti Ameri
kos Lietuvių Tarybos įgaliotiniu 
New Jersey valstijoje.

— Union Tours, kelionių 
agentūra su centru New Yorke, 
ieško “part-time” agentų JAV ir 
Kanadoj, kurie apsiimtų rekla
muoti ir organizuoti 1980 metų 
keliones į Lietuvą. Kreiptis: 
Union Tours, 6 East 36th St., 
New York, N.Y. 10016. Telef. 
212 679-7878.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: G. Simonaitis, Walpole, 
Mass., J. Grincevičius, Eliza- 
beth, N.J., Č. Grincevičius, Chi
cago, 111. Užsakė kitiem: S. Stel
mokas, North Brookfield Mass.
— Antonijai Ywaskevic, North 
Brookfield, Mass. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnauji
nant — visiem 13 dol. metam.
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•REDAKTORĖS ŽODIS
Su rudeniu bei mokslo metų 

y pradžia, gerai po vasaros atosto- 
gų pailsėję, mes sujudam, su- 

. krutam, pasiruošę naujiem dar- 
, bam, naujiem užsimojimam, 
zpilni visokių vilčių šiem atei- 
- pantie m metam.

Šių veiklos metų pradžia mum 
.New Yorkiečiam yra nepa
prastai maloni, palyginus ją su 
praėjusių metų. Tuomet rinko- 
;mės, tarėmės, kaip atgaivinti 
ateitininkų jaunimo veiklą. Me
tai prasidėjo su šešiais vyres
niais moksleiviais. Jaunučių ir 
Jaunių nebuvo nė vieno, ir Tėvų 
Komitetas neegzistavo.

Metų bėgy buvo įdėta nema
ža pastangų atkurti veiklai pri
traukiant jaunimą bei jų tėvelius 
'stipria programa. Susirinki
muose vyko pasikalbėjimai, 
praktiški darbeliai, kūryba ir 
žaidimai. Buvo stengiamasi juos 
ruošti privačiuose namuose, kad 
ir tėveliam būtų proga pasižiū
rėti, kas tuose susirinkimuose 
vyksta. Jaunimas turėjo progos 
dalyvauti iškylose, kursuose, 
šventėse ir Neringos stovykloje. 
• Su vyresniųjų grupe dirbo Al
gis Norvilą ir Rasa Razgaitienė. 
Buvo nepaprastai miela gale 
metų matyti aiškią pažangą, ku
rią vyresnieji buvo per tą laiką 
padarę. Su jaunesniaisiais dirbo 
Liuda Gudelienė ir Eglė Zika
raitė. Eglės darbštumas ir pasi
šventimas mūsų jaunesniųjų 
draugų reikalam visus stebino ir 
džiugino. L. Gudelienės rolė 
nebuvo ribojama jaunių veikla. 
Ji tapo Visų grupių koordinato- 
re-globėja. Jos nepailstamą 
eh'ergija, entuziazmas ir darbas 
padėjo pastatyti visą kuopą ant 
tvirtų kojų.

Įsikūręs Tėvų Komitetas taip 
pat nemaža padėjo. Tėvelių pa
rama visuomet yra laukiama ir 
vertinama. New Yorko sen
draugiai mum buvo labai palan
kūs, ypač pinigine parama. Kun.
K. Pugevičius mum daug padėjo 
dalyvaudamas susirinkimuose ir 
užleisdamas mum Lietuvių Ka
talikų Religinės Šalpos patal
pas susibūrimam.

Šiais metais situacija yra labai 
skirtinga. Narių sąrašai tęsiasi 
per tris puslapius. Susirinkusie
ji nebetelpa privačiose patalpo
se; reikia naudotis Kultūros Ži
dinio salėmis.

Jaunučiam vadovauja E. Zika
raitė, jauniam Vilija Dėdinaitė, 
vyresniem R. Razgaitienė. Veik
lą koordinuoja ir jaunesniųjų 
ateitininkų programą veda L. Gu
delienė. Taip pat yra sutikę 
jaunimui padėti Gintė Damušy- 
tė ir Petras Tutinas. Tėvų Ko
mitetas turi išsirinkęs naują val
dybą, New Yorko sendraugiai 
taip pat.

Šiemet nebereikia žūtbūtiškai 
rūpintis narių pritraukimu. Dau

Stovyklautojai miške. Iš k.: Andrius Padleckas iš Cicero, 
Lina Klimaitė iš Rochesterio, Saulius Paulius iš Chicagos, 
Aušra Kananavičiūtė iš Philadelphijos, prieky Andrius Ja- 
nušas iš New Yorko, Tomas Ivaška iš Connecticut, Mary
tė Adamonytė iš Montrealio, Henrikas Šatinskas iš New 
Yorko, Rimas Budrys iš Toronto, Rūta Končiūtė iš Cicero, 
Kristina Žukauskaitė iš New Yorko, Rita Kazlauskaitė iš 
Clevelando, prieky Laura Šatinskaitė ir Viktorija Garbaus- 
kaitė — abi iš New Yorko.

giau laiko skiriam programai 
tobulinti, sustiprinti ir paįvai
rinti. Tikimės, kad jaunimas, ga
vęs pakankamai gerą ideologinį 
pagrindą, pradės pildyti savo 
žinias, jas vertinti ir jas pritai
kyti kasdieninio gyvenimo ap
linkybėse.

Tomas Girnius iš Bostono daro išvadas per diskusijų būre
lių pranešimus

MOKSLEIVIAI NERINGOJE
Šių metų rugpiūčio 12-25 Ne

ringos stovyklavietėj susirinko 
stovyklauti jaunučiai, jauniai ir 
vyresnieji moksleiviai ateitinin
kai. Per visą stovyklą perėjo 52 
jaunuoliai iš šių miestų ir valsti
jų: Bostono, Hartfordo, Cleve
lando, New Yorko, Montrealio, 
Chicagos, Rhode Island, South 
Carolina, Philadelphijos, To
ronto, Windsoro.

Stovykla buvo suruošta rudenį 
įsisteigusio Rytinio pakraščio 
moksleivių ateitininkų globėjų 
židinio. Tikslas buvo dvigubas: 
suteikti rytuose gyvenantiem 
ateitininkam progą pastovyk- 
lauti ateitininkiškoj stovykloje ir 
suteikti progą visiem mokslei
viam ateitininkam pagilinti ži
nias apie ateitininkus, lietuvius 
ir pasaulį. Stovyklai parinkta te
ma: “Žvilgsnis į save ir į pa
saulį”.

Vadovybę sudarė daugiausia 
rytuose gyvenantis jaunimas. Vy
riausia vadovė — Jūratė Kroky- 
tė-Stirbienė ir Philadelphijos, 
vyr. mergaičių vadovė ir muzi
kos mokytoja — Dalia Sakaitė 
iš New Yorko, literatūros moky
toja — Aušra Kananavičiūtė iš 
Philadelphijos, sporto vadovė — 
Kristina Mališkaitė iš Montrea
lio, vyr. berniukų vadovas ir 
gamtos programos vedėjas— 
Rytas Vilgalys iš Virginijos, pro
gramos koordinatorė — Danutė 
Norvilaitė iš New Yorko, disku
sinių būrelių vedėjas — Tomas 
Girnius iš Bostono, padėjėjai — 
Vidmantas Rukšys iš Philadel
phijos, Ritonė Ivaškaitė iš Con-

Pradedam šiuos metus optimis
tiškai, su šviesiu žvilgsniu į atei
tį. Viliamės, kad ir jie bus 
produktingi ir atneš tiek pat, jei 
ne daugiau, vaisių, kaip praėju
sieji.

Rasa

necticut, Simas Žmuidzinas 
iš Rochesterio.

Ruošiant stovyklas, yra neį
manoma pramatyti dviejų daly
kų, labai svarbių bet kokiai sto
vyklai: oro ir nuotaikos.

Oras stovyklos metu buvo bai
sus. Lijo beveik kas dieną. Pri
simenu tik dvi dienas, kai sau
lė švietė ištisai. Naktys buvo 
šaltos, šaltos. Visas antklodes iš 
sandėlio išnešiojom, ir daug kas 
miegodavo su drabužiais. Nors 
sunku pradėti stovyklauti tokia
me lietuje ir šaltyje ir dar kai 
kam nepažįstamoje Neringoje, 
nuotaika visados buvo gera. Nors 
daug kas stovyklos metu sirgo 
slogomis (prie ligoninės kartais 
net būdavo eilutė), valgykla ir 
salė visados ūždavo kalbomis, 
juoku ir daina.

Stovyklos programą trumpai 
apibūdinti galima šitaip: kasdie
ninė darbotvarkė susidėjo iš še
šių pamokų — sporto, literatū
ros, gamtos, dainavimo, spau
dos ir rašymo. Kas dieną taip 
pat vykdavo paskaitos arba dis
kusijos.

Gamtos pamokas vedė Rytas 
Vilgalys, kuris turi bakalauro 
laipsnį iš biologijos. Jo specialy
bė yra mikrologija — grybų 
mokslas.

Per pirmą pamoką jis išaiš
kino grybų sudėtį, kaip ir kur 
jie auga. Parodė nemaža skaid
rių. Visi mokėsi atpažinti 
grybus, kurie geri ir kurie nuo
dingi. Stovyklautojai dažnai ei
davo miškan grybauti. Kadangi 
tiek daug lijo, jiem dažnai gry
bavimas gerai pasisekdavo.

Pamokų metu būdavo apibū
dinami įvairūs augalai, kurie yra 
valgomi. Vienas iš jų buvo 
“milkpods”, kurie augo artimoj 
pievoj. Prisirinkę jų ir parsi
nešę, juos išsikepėm ir paraga
vom. Ne visiem patiko tie 
“pods”, bet skonis buvo neblo
gas.

Sporto pamokas vedė K. Ma
liškaitė ir S. Žmuidzinas. Vie
nas pamokas stovyklautojai pra
leido žaisdami visų mėgstamą 
“frisbee football”, o per kitas 
Kristina mokė “yoga”.

Iš Kristinos užrašų pateikiu 
trumpą ištrauką apie pamokas ir 
kas per jas buvo daroma:

“Yoga yra geras būdas atsi
leisti ir sustiprinti savo kūną. 
Ji turi dvi dalis — dvasinę ir 
fizinę. Reikia porą dalykų prisi
minti, kai nori praktikuoti yogą: 
nešioti laisvus drabužius, nusi
imti akinius, laikrodžius ir bran
genybes ir nepraktikuoti yogos 
po valgymo.

Yoka turėtų būti praktikuoja
ma kiekvieną dieną, geriausiai 
po trisdešimt minučių kitaip 
lankstumas labai greit dingsta. J i 
nereikalauja ir draudžia persi
stengimą. Kiekvieno individo 
kūnas gali jam pasakyti, kiek jis 
ar ji gali padaryti, ir už tai ne
reikia lenktyniauti su kitais nei 
su savim. Yogos tikslas nėra atsi- 
leidimas, kad užmigtumėt, bet 
kad atgautumėt energiją.”

Dainavimo pamokas vedė Da
lia Sakaitė, kuri siekia magistro 
laipsnio iš muzikos. Ji ne tik mo
kė naujų dainų, bet taip pat ir 
kaip balsą lavinti, kaip tiksliai 
kvėpuoti bedainuojant. Tie, ku
rie nemokėjo skaityti gaidų gavo 
progą pasimokyti, nes dauguma 
dainų buvo mokomos iš gaidų.

Dvi ypatingai mėgstamos es
tradinės dainos iš Lietuvos bu
vo “Ar ne tu?”, muzika B. Gor- 
bulskio, žodžiai V. Bložės, ir 
“Meilės vasara”, muz. B. Gor- 
bulskio, žodžiai S. Žlibino. Ši 
paskutinioji, “Meilės vasara”, 
tapo mėgstamiausia. Melodija 
dažnai skambėjo stovykloj, nors 
žodžių visų nemokėjom. Dai
na išreiškė stovyklos nuotaiką.

Visi stovyklautojai turėjo pro
gą bent porą sykių dalyvauti 
spaudos pamokoj. Pagrindinis 
šios pamokos tikslas buvo ragin
ti jaunimą ne tik skaityti lietu
višką spaudą, bet ir kritiškai ją 
įvertinti. Dviejų pamokų me
tu stovyklautojai turėjo įvertinti 
porą lietuviškų laikraščių.

Kiekvienam buvo duotas klau
simų lapas, ir visi turėjo į juos 
atsakyti. Koks yra laikraščio 
pavadinimas? Kur jis leidžia
mas, spausdinamas? Kas laikraš
tį leidžia? Į kokias sritis pa- 
skirstytumėt į vairius aprašymus ? 
Įvertinki! laikraščio išvaizdą — 
popieriaus kokybę, išdėstymą, 
nuotraukų kokybę, išspausdini
mą. Įvertinkit straipsnius. Ar te
mos aktualios? Ar kalba taisyk
linga? Ar mintis lengvai supran
tama? Ar objektyviai, ar subjek
tyviai rašoma? Ar įdomus 
straipsnis? Kodėl? Kodėl ne?

į ./.Hihl .1A
Per A. Kananavičiūtės litera

tūros pamokas buvo skaitomos 
ištraukos iš Lankausko knygų ir 
Pulgio Andriušio apysakos. Taip 
pat buvo skirta laiko savai kūry
bai. Stovyklautojų pasakos, eilė
raščiai bei aprašymai buvo 
spausdinami stovyklos laikraš
tėly.

Audronė Skrupskelienė pra
vedė vyresniem porą pokalbių 
apie vadovavimą stovyklose. Ji 
pati nemaža laiko yra praleidu
si stovyklose, kaip stovyklauto
ja ir kaip vadovė. Buvo kalba
ma apie jaunų vaikų psicholo
giją, kaip prie jų prieiti, kaip 
juos įtraukti į programą, kaip 
susitvarkyti su įvairiom proble
mom. Nemaža moksleivių jau 
buvo turėję progos vienur ar ki
tur vadovauti, tai buvo nemaža 
pasakojimų ir nuotykių pasida
linimų.

Rūta Girdauskaitė, dvejus me
tus buvusi Toronto moksleivių 
kuopos pirmininkė, jaunesniuo
sius moksleivius mokė, kaip veik
ti kuopoj. Pamokų metu buvo 
aiškinama apie pirmininkavimą 
ir sekretoriavimą per susirinki
mus, protokolų rašymą, valdy
bos narių pareigas, iškilmingus 
posėdžius ir ateitininkų organi
zacijos struktūrą.

-o-
Neringos stovyklos vyriausia 

vadovė: Jūratė Krokytė-Stirbie- 
nė iš Philadelphijos, jaunesnių
jų globėja: Audronė Skrups
kelienė iš South Carolinos, mer
gaičių vadovė ir muzikos moky
toja: Dalia Sakaitė iš New Yorko, 
berniukų vadovas ir gamtos pro
gramos vedėjas: Rytas Vilgalys 
iš Virginijos, sporto vadovė: 
Kristina Mališkaitė iš Mont
realio, literatūros programos ve
dėja: Aušra Kananavičiūtė iš 
Philadelphijos, diskusinių bū
relių vedėjas: Tomas Gir
nius iš Bostono, padėjėjai: Rū
ta Girdauskaitė iš Toronto, Ri
tonė Ivaškaitė iš Connecticut, 
Vidmantas Rukšys iš Philadel
phijos, Simas Žmuidzinas iš Ro
chesterio, šeimininke: Gražina 
Janušienė iš New Yorko.

(Bus daugiau)
Danutė Norvilaitė

Pilnas vežimas ateitininkų Old Bethpage Village iškyloj

PHILADELPHIJOS ŠVENTĖJ

Trys gyvenimo fazės

Šiais metais Philadelphijos 
ateitininkų metinė šventė įvyko 
gegužės 26 ir 27.

Šeštadienį viskas vyko pas po
nus Gasparėnus, kurie gyvena 
Delran, N.J.

Programa prasidėjo pokalbiu 
jaunimui, kurį pravedė svečias 
iš Chicagos, kun. Kęstutis Tri
makas. Per pokalbį buvo išdalin
ti klausimai, į kuriuos dalyviai 
atsakė ir paskui diskutavo. Per 
diskusijas buvo progos sužinoti 
daugiau apie savo ir draugų 
pažiūras.

Vėliau, kun. Trimakui atlai
kius mišias, visi išalkę gardžia- 
vomės skaniai paruoštu maistu. 
Pasisotinę po truputį ėmėm 
rinktis dalyvauti kun. Trimako 
paskaitoj.

Paskaitos tema buvo apie 
žmogaus brendimą ir gyvenimo 
dalis: jaunystę, suaugusiojo am
žių ir senatvę.

Per pirmą brendimo dalį žmo
gus iš vidaus ieško savęs. Jis 
svarsto apie ateitį ir bando nu
tartį, ką jis savo gyvenime nori 
atlikti. TŠbtėj žmogus ieško drau
gų ir (Jaro sprendimus vyro ar 
žmonos pasirinkimo atžvilgiu. 
Darbe jis bando sudaryti planą, 
kuris padės jam pasiekti savo 
gyvenimo tikslus.

Antroj žmogaus gyvenimo fa
zėj vyksta iš vidaus daugelis ne
ramumų. Žmogus galvoja apie 
savo santykius su vyru ar žmo
na. Daug kartų būna nesutikimų. 
Šiuo metu vedybiniai santykiai 
nebūna tokie spontaniški, kaip 
iš pat pradžios. Reikia dėti pa
stangų išlyginti nesusipratimam. 
Kyla dvi mintys: skirtis su vyru 
ar žmona, arba bandyti išlaikyti 
santuoką, randant joj dar ką nors 
įdomaus ir naujo. Darbe suaugęs 
asmuo vykdo tą planą, kurį buvo 
sukūręs jaunesniame amžiuje.

Senatvėj žmogus grynai svarsto 
savo gyvenimą. Jis galvoja apie 
tai, ką yra pasiekęs ir ką dar 
galėtų atlikti, kol gyvas. Prade
da ruoštis mirčiai.

Mačiau, 
girdėjau . . .

— Kursai vyresniem mokslei
viam įvyks Padėkos Dienos sa
vaitgalį Putname. “Kalakursų” 
programą praves Ateitininkų 
Federacijos dvasios vadas kun. 
S. Yla. Ruoša rūpinasi Rytinio 
Pakraščio Globėjų Židinys. Kur
sai prasidės lapkričio 21 vaka
re ir baigsis lapkričio 25, sek
madienį, popiet. Registruoja- 
masi per vietos globėjus.

— NY Ateitininkų Tėvų Ko
miteto valdybą sudaro: Marytė 
Budraitienė — pirmininkė, Gra
žina Janušienė — iždininkė, Lo
reta Vainienė ir Aldona Rygelie- 
nė — narės.

— NY vyresniųjų moksleivių 
iškyla įvyks lapkričio 3. Bus ke
liaujama traukiniu pas dailinin
kus Vytautą ir Aleksandrą Ka
šubus, kurie gyvena Manhat- 
tane. V. Kašuba yra skulptorius, 

o A. Kašubienė yra erdvinių 
buveinių kūrėja.

— NY jaunučių ir jaunių išky
la įvyks lapkričio 10. Bus ke
liaujama į Republic Airport, 
Cosmopolitan Aviation, Long Is- 
land, kur inž. Saulius Janušas 
aprodys aerodromą ir paaiškins 
apie lėktuvus.

Po paskaitos, kai jau buvo ge
rai sutemę, ėjom prie laužo 
pasilinksminti ir dalyvauti pro
gramoj, kurią buvo paruošę Phi
ladelphijos moksleiviai ir stu
dentai. Dainavom, stebėjom 
įvairius vaidinimus, o pačiam 
gale berniukai, apsirengę atitin
kamais drabužiais labai gražiai 
mum pašoko Blezdingėlę. Gerai 
pasilinksminę ir pavargę, išsi
skirstėm į skirtingas vietas nak
voti.

Kitą rytą susitikom Šv. And
riejaus bažnyčioje mišiom. Mi
šių metu davė įžodį šiie jaunu
čiai: Raimundas Radikas, Euge
nijus Sušinskas, Gintaras Su- 
šinskas ir Tauras Viesulas. Moks
leivių įžodį davė Jolanta Česo- 
nytė, Rima Pliuškonytė, Regina 
Radikaitė, Danutė Rukšytė, Da
nutė Surdėnaitė, Jonas Zerr, Li
dija Zerr, Vita Rygelytė ir Ra
munė Rygelytė. Studentiį įžodį 
davė Vida Bendžiūtė, Gintarė 
Gečytė ir Vidmantas Rukšys.

Šventė baigėsi iškilmingu po
sėdžiu, kuriame dalyvavo kuopų 
atstovai, . Philadelphijos sen
draugių pirmininkas J. Kana- 
navičius, skautų atostovė p. Sur- 
dėnienė, kun. Trimakas ir Atei
tininkų Federacijos vadas dr. 
Petras Kisielius.

Ritonė Ivaškaitė

JAUNESNIŲJŲ 
ATEITININKŲ 

IŠKYLA
Birželio 2 jaunesniųjų moks

leivių ateitininkų grupė važiavo 
į Old Bethpage Village Restora- 
tion, Long Islande.

Matėm senus pastatus. Ėjom 
pas batsiuvį, ir jis mum rodė, 
kaip pagaminti aulinius batus ir 
botus. Važiavom vežimu, kuris 
buvo traukiamas arklio. Matėme 
visokių gyvulių: arklių, kiaulių, 
avių ir kitokių.

Viename name matėme mote
ris, kurios kepė visokią duoną. 
Jos mum leido paragauti duonos, 
kuri buvo labai skani.

Mum atrodė, kad visiem pati
ko šitas išvažiavimas, nes buvo 
labai įdomu. Paskui visi nusipir
kom porą daiktų prisiminimui.

Asta Lukoševičiūtė
Ramunė Adams

ATEITININKŲ 
STUDENTŲ 
VEIKLOJ

Susirinkimas 
Clevelande

Clevelando ateitininkų stu
dentų antrasis susirinkimas įvy
ko rugsėjo 28, penktadienio va
kare, Lietuvių Namų patalpose, 
jaunimo kambary. Džiugu, kad 
turim patalpas, kur galim rinktis 
ir puoselėti organizacinę veiklą. 
Dėkojam Lietuvių Namų vado
vybei už suteiktus patogumus.

Susirinkime dalyvavo dvide
šimt su viršum studentų. Lygi
nant su praėjusiais dvejais veik
los metais, tai yra jau didelis 
skaičius studentų, dalyvaujančių 
susirinkimuose. Pereitais metais 
vidurkis buvo maždaug penkio
lika asmenų.

(nukelta [ 9 psl-).
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LB ŠVIETIMO TARYBOS 
DIDELIS LAIMĖJIMAS

Lietuvių Bendruomenės pats 
didžiausias rūpestis — išlaikyti 
lituanistines mokyklas ir augan
čiom lietuvių kartom įskiepyti 
tautinį sąmoningumą, gerai iš
mokyti jas tėvų kalbos ir išug
dyti busimuosius vieuomeninin- 
kus, kultūrininkus bei kitų sri
čių lietuviškųjų darbų darbinin
kus.

Laikas, tiesa, negailestingai 
naikina daugelį pastangų, sąly
gos lituanistiniam švietimui sun
kėja, mažėja mokinių skaičius, 
dėl to net užsidaro lituanistinės 
mokyklos. Visa tai suprantama, 
nes jaunosios šeimos dėl turimų 
darbų keičia gyvenvietes, iš
klysta į tolimmas, svetimas kolo
nijas. Dėl to ir kyla didelis rū
pestis LB vadovam, kaip išlaiky
ti kiek galima ilgiau lituanistinį 
švietimą, lituanistines mokyk
las.

Į šį klausimą gali atsakyti tik 
patys tėvai. Jie turėtų parodyti 
daugiau ryžto, pasiaukojimo ir 
iš tolimesnių vietovių savo 
vaikučius bent šeštadieniais at
gabenti į veikiančias artimesnes 
lituanistines mokyklas. LB-nei 
metami kaltinimai dėl mokinių 
skaičiaus mažėjimo neturi pa
grindo, nes tai priklauso tik 
nuo tėvų susipratimo.

Lituanistinis švietimas parei
kalauja ir daug lėšų. Tiesa, litua
nistinėse mokyklose mokytojai 
menkai teatlyginami. Jie dirba 
daugiau'iš pasišventimo. Tai kil
niųjų pedagogų auka savajai tau
tai.

LB švietimo tarybos pirminin
kas Bronius Juodelis informavo 
spaudos atstovus apie lituanisti
nio švietimo problei: is bei lai
mėjimus. 1978-79 mokslo metais 
JAV-bėse veikė 28 lituanistinės 
mokyklos. Mokinių — 1925. Mo
kyklose dirbo 247 mokytojai. Vi
sų lituanistinių mokyklų finansi
nė sąmata siekė 161,201 dol. 
Pradžios mokyklose pradžioj 
mokslo metų buvo 1577 moki
niai, aukštesnėse — 310 moki
nių ir 38 studentai Chicagos 
pedagoginiame lituanistikos 
institute.

Per metus mokinių skaičius 
sumažėjo apie 3%.

Sudėjus švietimo tarybos 1979 
skirtą 59,894 dol. sumą su meti
ne visų lit. mokyklų sąmata, 
susidaro 221,095 dol. metiniam 
lituanistinių mokyklų išlaiky
mui.

Didelę dalį lėšų sudeda patys 
tėvai. Stiprokai paremia Lietu
vių Fondas, dalį prideda LB 
iždas per LB apylinkes. Gi šiais

HARTFORD, 
CONN.

Tradicinis vakaras šiemet 
buvo kitoks

Hartfordo LB apylinkės val
dyba spalio 13 suruošė metinį 
rudens vakarą, jau pasidariusį 
tradiciniu, tik šiais metais jis bu
vo kitoks.

Vietos lietuvių klubo patal
pom esant pardavimo procese, 
salę vakarui reikėjo išsinuomoti 
ukrainiečių namuose. Privažia
vimas prie namų patogus ir ge
ras. Salė gana graži ir švari;

Vakarą pradėjo valdybos pir
mininkas Steponas Zabulis 
trumpu pasveikinimu ir supažin
dinimu su programos dalyviais.

Labai šiltai publikos įvertin
tą programą atliko New Yorko 
estradinės muzikos vienetas Ji
nai ir Trys Gintarai su jaunu 
pantomimikų Paulium Rajecku. 
Salė, programa ir net publika at
rodė kitaip —jaunesnė.

Publikos gal ir daugiau galė
jo būti. Pasigesta kai kurių LB 
renginiuose nuolat matomų vei
dų. Šis ruduo ypatingas dvigu
bais renginiais, visuomeniniais 
ir šeimyniniais. Ne po daug, 
bet šiame renginy buvo atsto
vaujamos New Britaino, New 
Londono, New Haveno ir Water- 
burio apylinkės.

Šokiam grojo Terry-Martin 
orkestras, šį sykį be Terry — jo 
vietoj, dažnai su orkestru, šo
kiam dainavo Jinai ir Trys Gin
tarai.

metais Lietuvių Fondas jau pa
skyrė net 16,000 dol. tiesiogi
niam lituanistiniam švietimui. 
Taigi, kaip matom, patys didieji 
sunkumai, darbščiųjų švietimo 
tarybos darbininkų dėka, įvei

kiami gana sėkmingai.
Iki šiol būdavo sunku susi

kalbėti su JAV švietimo ministe
rija. Prašymai lituanistiniam 
švietimui skirti lėšų nesulauk
davo atgarsio. Dabar štai švieti
mo ministerija tam reikalui pa
skyrė 40,000 dol.

Tiem pinigam gauti reikėjo 
milžiniškų pastangų, sumanumo 
ir neatlaidaus ryžto. Tai parodė 
LB švietimo tarybos pirminin
kas Bronius Juodelis. Jis talkon 
pasikvietė šios srities reikalus ži
nantį dr. Vytenį Damušį. Juodu 
paruošė prašymą, susidedantį 
net iš 167 puslapių. Prašyme 
buvo išdėstyti motyvai, kam pi
nigai reikalingi, kam jie bus 
naudojami. Prašymą įteikus, in
stitucijos jį pagrindinai peržiū
rėjo, apsvarstė ir paskyrė minė
tą 40,000 dol. sumą lituanistinių 
mokyklų mokytojų paruošimui, 
sąlygojant, kad pinigai ir būtų 
tam tikslui sunaudoti. Taigi atei
nančiais metais bus suruoštos 
trys mokytojam paruošti sto-

WATERBURY, 
CONN.

Sukaktuvininkų šventė

Joana ir Kazimieras Gluode- 
niai birželio 23 atšventė vedy
binio gyvenimo 50 metų sukaktį.

Iškilmingas padėkos mišias 
aukojo svečias iš New Haven, 
Conn., Šv. Jono parapijos kle
bonas kun. Pr. Karvelis, o jam 
asistavo Šv. Juozapo parapijos 
klebonas kun. J. Vilčiąuskas ir. 
kun. Al. Gurklis, MIC, iš 
Thompson, Conn. Sukaktuvi
ninkų anūkai patarnavo mišiom.

Prasmingą sveikinimą išreiškė 
kun. Pr. Karvelis. Šeimos arti
mo draugo kun. Al. Gurklio, 
MIC, dėka buvo parūpintas Šv. 
Tėvo Jono Pauliaus II palai
minimas.

Mišių metu giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas J. Beino- 
riaus. Solo giedojo Edm. Stul- 
ginskas.

Vaišės vyko gražioj Šv. Juoza
po parapijos svetainėj. Dalyvavo 
daug svečių, kuriuos sutiko cho
ristės A. Kanapkienė, M. Laurec- 
kienė ir H. Karpovich. Sukaktu
vininkai buvo pasitikti su duo
na ir druska pirmosios pamer- 

-o-
Hartfordo LB apylinkė yra 

viena iš stipriausių apygardoj, su 
energingu pirmininku, veiklia 
valdyba ir būreliu nuolatinių 
nuoširdžių talkininkų.

Apygardos suvažiavime nutar
ta rugsėjo mėnesio aukų vajaus 
50% sumą, kuri leidžiama pasi
likti apylinkei, skirti vieninte
lei apygardoj lituanistinei mo
kyklai Švyturiui. Mokyklą gali ir 
turėtų lankyti visi apygardoj esą 
mokyklinio amžiaus lietuviukai. 
Taip pat ir Berželio šokių gru
pėse gali šokti ir kitų vietovių 
šokėjai.

Berželiui vadovauja prityrusi 
tautinių šokių mokytoja Dalia 
Dzikienė. Šokėjai intensyviai 
ruošiasi Vl-ajai tautinių šokių 
šventei, kuri įvyks ateinančiais 
metais. Grupės kelionės išlai
dom Haitfordo LB apylinkės 
valdyba turi surinkti $3,500.

Švyturys ir Berželis yra priei
nami visiem Connecticut lietu
viam. Nuotoliai į Hartfordą iš 
visur nėra dideli, ir degalų auto 
mašinom dar pakanka. Mokyk
la ir šokių grupės neturėtų būti 
vien Hartfordo rūpestis, o visų 
lietuvybės išlaikymu besirūpi
nančių lietuvių pareiga. Šio ru
dens baliaus rūbinės ir loterijos 
pajamos atiduotos šokių grupės 
kelionės išlaidom padengti.

Skundžiamės (dažnai teisin
gai), kad nuolat aukojam jauni
mo reikalam, bet jo niekur ne
matom. Čia jo matėm daug ir 
gražaus, ir tai prašviešino vaka
ro nuotaiką.

Albina Lipčienė 

vyklos, kur atlyginimus gaus 8 
lektoriai ir aprūpinimą apie 170 
studentų.

Minėtam projektui vykdyti 
buvo sudaryta speciali komisija 
iš etninių grupių atstovų. Į ją 
įeina: projekto direktorium pa
tvirtintas Br. Juodelis, J. Berg
manas — latvių bendruomenės 
Chicagoj pirmininkas, Enuo 
Toomsalu — estų bendruome
nės Chicagoj pirmininkas, David 
G. Roth — žydų organizacijos 
atstovas, dr. J. Rėklaitienė, kun. 
A. Saulaitis, SJ, A. Dundzila, 
Modestas Jakaitis irt J. Bagdo
nas (jau miręs).

Projekto vertintojais bei re
vizoriais valdžios švietimo įstai
gos pakvietė dr. Vyt. Damušį 
ir prof. J. Račkauską. Juodu seks 
projekto vykdymą, paruoš val
džios įstaigom tikslų pranešimą 
apie lėšų sunaudojimą.

Kaip matom, projektas gana 
sudėtingas. Tačiau gabių žmo
nių vykdomas, gali atnešti daug 
naudos ir ateity. Jeigu bus 
tinkamai sunaudotos šios lėšos, 
tai ir ateities projektam yra 
galimybių susilaukti iš valdžios 
įstaigų reikiamos pagalbos.

Reikia pasidžiaugti LB švieti
mo tarybai vadovaujančiu tokiu 
energingu ir sumaniu, pedantiš
ku ir tvarkingu pirmininku Br. 
Juodeliu bei jo gerais talkinin
kais. b . .

Jurgis Janušaitis

gės ir pabrolio Marijos Lizdas ir 
Prano Katiliaus.

Sukaktuvininkai chorisčių 
buvo maloniai palydėti prie gra
žiausiais žiedais išpuošto garbės 
stalo. Už jo susėdo visa šeima 
iki pat jauniausio anūko. O anū
kų sukaktuvininkai turi jau sep
tynis.

Po klebono kun. J. Vilčiaus- 
ko maldos ir sugiedotų Ilgiau
sių metų vyko vaišės, kurių 
metu visus linksmino pramo
ginės muzikos orkestras, kuriam 
vadovauja Al. Jarus. Jis buvo ir 
vaišių vadovas.

J. ir K. Gluodenius sveikino 
kun. J. Moskus, kun. P. Sabu- 
lis, kun. J. Ruokis, kun. Pr. Kar
velis ir kun. Al. Gurklis, MIC. 
Gyvai ir ugningai sveikinimo 
žodį tarė buvęs ilgametis Šv. 
Juozapo parapijos choro vado
vas prof. A. Aleksis.

Choro vardu sukaktuvininkus 
su dovana sveikino dabartinis 
choro vadovas muz. J. Beinorius. 
Choras nuotaikingai padainavo 
sukaktuvininkų garbei keletą 
dainų.

Sukaktuvininkai yra veiklūs 
Šv. Juozapo parapijos nariai. Ka
zimieras daug metų dalyvavo pa
rapijos chore ir yra didelis muzi
kos mėgėjas. Jis ilgai vadova
vo pramoginės muzikos orkest
rui. Joana yra buvusi ilgametė
L.K. Susivienijimo Waterburio 
kuopos sekretorė ir darbšti 
L.K. Moterų S-gos narė.

LOS ANGELES, 
CALIF.

Balfo skyrius spalio 15 pradė
jo šių metų piniginį vajų, ku
ris baigsis lapkričio 18. Vajaus 
pabaigoj vyks ir iškilmingas Los 
Angeles Balfo skyriaus 35-rių 
metų minėjimas. Lapkričio 17- 
18 čia taip pat vyks ir visos 
Amerikos Balfo direktorių suva
žiavimas. Šeštadienį, po įvai
rių posėdžių ir svarstymų, 7:30 
vai. vak. parapijos salėj vyks su
kaktuvinis balius. Meninėj prog
ramoj dalyvauja solistai J. Če- 
kanauskienė, Dabšiai ir A. Pava
saris, A. Polikaičio vadovauja
mas vyrų kvartetas. Akomponuos 
Raimonda Apeikytė. Programą 
tvarko akt. A. Žemaitaitis. Sek
madienį, po mišių už Balfo dar
buotojus ir rėmėjus, 12 vai. pa
rapijos salėj minėjimo akademi
ja. Meninėj programoj daly
vauja Vida Polikaitytė ir Rimas 
Polikaitis.

Solistės Laimos Stepaitienės 
rečitalis vyks gruodžio 1 Šv. Ka
zimiero parapijos salėj.

Literatūros vakaras, pagal tra
diciją rengiamas Lietuvių Fron
to Bičiulių, vyks gruodžio 8, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Šv. Ka- 
zimięro lietuvių parapijos salėj.

— L.Ž.K.

LB IX Tarybos suvažiavime kalba Švietimo Tarybos pir
mininkas Bronius Juodelis. Šalimais kairėje A. Gečys ir J. 
Simanavičius. Nuotr. V. Bacevičiaus

ATEITININKŲ STUDENTŲ 
VEIKLOJ

(atkelta iš 8 psl.)

Labai džiaugiamės, kad mūsų 
jaunimo organizacija palengva 
didėja, o neserga plačiai įsiga
lėjusia ir beveik nepagydoma 
jaunimo organizacijų liga — na
rių mažėjimu ir bendra apatija.

Susirinkimą vedė nariai iš 
mūsų pačių studentų tarpo — 
Tomas Palubinskas ir Rimas 
Jasenevičius. Jie mum aiškino 
apie išgyventą šios vasaros ke
lionę į Lietuvą, paryškindami 
tai skaidrėmis ir nuotraukomis. 
Buvo įdomu pastebėti, kad ši 
tema patraukė studentų dėmesį. 
Argi ne nuostabu, kad ta pati te
ma apkalbėta ir aprašyta iš įvai
riausių pusių, nuo pat jaunystės 
dienų, paskatina studentus, 
susirinkusius penktadienio va
kare po darbo bei mokslo, domė
tis apie Lietuvos gyvenimo sąly
gas, jos gyventojus ir jų veik
los aplinkybes? Atrodo, kad stu
dentam dar yra svarbi oku
puota Lietuva, jos gyvenimas bei 
kultūra. Daug kas jungėsi į dis
kusijas. Taip gana greit prabė
go pora valandų.

Joana ir Kazimieras Gluode- 
niai išaugino ir išmokslino du 
sūnus: Kazys J r. dabar yra stam
bios bendrovės vicepreziden
tas Grand Rapids, Mich., o Tho
mas, baigęs chemiją, sėkmingai 
vadovauja savo Chem-Clean 
dirbtuvei. Šias iškilmes kaip tik ir 
suruošė sūnūs ir jų šeimos.

-o- v
Šv. Juozapo parapijos choras, 

vadovaujamas muz. J. Beino- 
riaus, lapkričio 24 rengia tradi
cinį balių Šv. Juozapo svetai
nėj, 10 John St., VVaterbury, 
Conn.

T.D.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ - 1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje pa

geidaujama ir yra naudinga.

SIUNTINYS NO. 2. 1979
Labai gera vyriškai eilutei vilnonė angliška medžiaga — 

3 m.; vilnonė angliška medžiaga moteriškai eilutei — 3 m.; vilnonė 
medžiaga suknelei, arba vakarinei suknelei medžiaga (medžia
gos gali būti įvairių spalvų); vyriški išeiginiai marškiniai; vy
riškos arba moteriškos firmos Levi arba VVrangler jeans (tik 
tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trumpas telescopic lietsargis, 
vyriškas arba moteriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $275.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 

Medžiagos dar galima dadėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko kailio 
arba ką nors iš žemiau išvardintų naudingesnių dalykų: 
Avikailiai: ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kalnierius, 

tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas $242.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .......................... 94.00
Jeans, VVrangler arba Levi Straus ...................................... 44.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis .................................. 37.00
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės .................. 3.30
Tights (kojinės-kelnaitės) ...................................................... 4.40
Vilnonė gėlėta skarelė arba nailono didelė skarelė ... 13.00
Geresni marškiniai ................................................................. 15.00
Vyriški arba moteriški bateliai .......................................... 39.00

Puiki suknelei medžiaga ....................................................... 30.00
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims .......... 61.00
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei ...................................... 88.00
Crimplene medžiaga suknelei................................................ 22.00

Kartu su drabužiais galima siųsti šiuos maisto produk
tus: 1/2 sv. arbatos — $4.40; 1/2 sv. Nescafe — $6.60;
1 sv. pupelių kavos — 7.50; 1 sv. šokoladinių saldainių — $7.50; 
1 1/2 sv. razinkų — $2.60; 40 cigarečių — $5.00.

Įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui ma
tuoti instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $34.00 persiun
timui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimusį Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. & V. JURAS)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, 
ENGLAND, TEL. 01 460 2592

Kadangi dieną prieš tai buvo 
mūsų pirmininkės Kristinos Ro- 
ciūnaitės gimtadienis, buvom iš 
anksto susitarę jai suruošti staig- 
meninį gimtadienio balių. 
Ground Round restoranas leido 
mum naudotis patalpomis, ten 
kartu susiburti ir kelti Kistinai 
balių. Iš anksto pasiruošę, tuoj 
po susirinkimo daugumas nuva
žiavom ir džiugiai pasveikinom 
Kristiną jos gimtadienio proga.

Darbo 
suvažiavimas

Ateitininkų studentų darbo 
suvažiavimas, įvyksiantis Cleve
lande, iš lapkričio 3-4 atidėtas į 
lapkričio 10-11 savaitgalį, kaip 
jau buvo pranešta Darbininke.

Suvažiavimo metu rinksim 
naują SAS centro valdybą ir re
daguosiu! studentų statutą. 
Rinkti naują valdybą ir balsuo
ti dėl statuto pakeitimų galės 
tiktai atstovai. Draugovė pa
renka atstovus: nuo kiekvienų 
penkių narių, sumokėjusių nario 
mokestį, leistina atsiųsti vieną 
atstovą.

Prašom pasiruošti šiam darbo 
savaitgaliui: atvažiuokit pagal
voję apie mūsų studentų ateiti
ninkų organizaciją ir veiklą, jos 
geruosius bruožus bei ydas. 
Lauksim ir tikėsimės iš jūsų 
minčių ir diskusijų, kaip page
rinti ar pakeisti organizaciją, kad 
ji mum būtų prasmingesnė.

Lietuvių Namuose penkta
dienio vakarą ir šeštadienio rytą 
vyks registracija. Šeštadienio 
rytą rinksim naują valdybą, pra
dėsim diskutuoti ir redaguoti 
studentų statutą. Po pietų, baigę 
diskutuoti, surašę statuto pato
bulinimo pasiūlymus, balsuo- 
sim juos priimti ar atmesti.

Visiem atvykusiem nakvynė 
bus parūpinta.

T.S.

IŠ VISUR

— PLB valdyba spalio 17 d. po
sėdy patvirtino PLB Visuomeni
nių Reikalų Komisijos politinei 
veiklai branduolį, kurį šiuo 
metu sudaro pirm. Vytautas 
Kamantas, dr. Kazys Ambrazai
tis,- Bronius Bieliukas, Algiman
tas Gureckas, Saulius Kuprys, 
Ilona Laučienė ir dr. Tomas 
Remeikis. Į komisiją savo atsto
vą skirs PLJS valdyba. Ko
misijos branduolys sudarys pil
ną komisiją į ją kooptuodamas 
daugelį narių iš JAV, Kanados ir 
kitų kraštų. Su PLB Visuome
ninių Reikalų Komisijos bran
duoliu artimai dirbs Kanados 
LB krašto valdybos pirmininkas 
J. Simanavičius, buvęs JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas Al
gimantas Gečys ir naujasis JAV 
LB pirmininkas Vytautas Kutkus.

— Solistė Dana Stankaitytė 
iš Chicagos lapkričio 4, šį sek
madienį, 4 vai. popiet atliks 
įdomią programą Toronte, Prisi
kėlimo parapijos didžiojoj salėj. 
Vakarą su vakariene rengia Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo Sese
lės ir rėmėjai.

— Saulius Kuprys, PLB vice
pirmininkas rūpinasi iš So
vietų Sąjungos pabėgusio ir 
vėliau sovietų pagrobto lietuvio 
sportininko Vlado Česiūno rei
kalu. Tuo klausimu jis yra pa
siuntęs eilei tarptautinių organi
zacijų telegramas, palaikydamas 
ryšį su Vokietijos, JAV ir Kana
dos'LB valdybomis.

— Bendras Amerikiečių Pa
baltiečių Komitetas visiem JAV 
senatoriam ir Atstovų rūmų na
riam išsiuntė memorandumą, 
primindamas, kad prieš 40 me
tų buvo Molotovo-Ribbentropo 
pasirašyta sutartis, pagal kurią 
Maskva su nacių pritarimu galė
jo okupuoti Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Nacių užmačios atmestos, 
o kada bus atitaisyta Maskvos 
padaryta skriauda? (Altos Inf.)

— LB Švietimo taryba pasku
tiniame šios kadencijos posėdy 
rugsėjo 26 Chicagoj, Jaunimo 
Centre, paskirstė visom JAV 

| lituanistinėm mokyklom Lietu
vių Fondo duotus 16,200 dolerių 
lituanistinių mokyklų paramai. 
Švietimo t-bos iždininkas šią pa
ramą mokyklom išsiųs spalio 
mėnesį. Ši Lietuvių Fondo pa
rama yra didžiausia išeivijos li
tuanistinių mokyklų istorijoj.

— Lietuvių fotografų meti
nėj parodoj, įvyksiančioj lap
kričio 2-11 Chicagoj, Jaunimo. 
Centro Čiurlionio Galerijoj, gar
bės svečio vietą užpildys prieš 
trejus metus tragiškai žuvusio 
dr. Juliaus Algirdo Ramono nuo
traukos.

— Volungės, Toronto merginų 
ansamblio, koncertas, ruošiamas 
PLJS-gos Ryšių Centro, įvyks 
lapkričio 11 Chicagoj, Jaunimo 
Centre.

— ASS-FSS centro valdybos 
rinkiminės komisijos pranešimu, 
1979-82 metų kadencijai ASS- 
FSS centro valdybon buvo iš
rinkti: fil. Jonas Dainauskas, fil. 
Irena Kairelytė fil. Dalia Tal- 
lat-Kelpšaitė. Naujoji valdyba 
buvo išrinkta 84 balsais. Vienas 
asmuo nuo balsavimo susi
laikė.

— Prel. Antanas Norkūnas 
paskirtas klebonu Švč. Trejybės 
lietuvių parapijoj, Wilkes-Barre, 
Pa. Anksčiau šioj parapijoj kle
bonavo a.a. prel. Jonas F. Boll.

— Dail. P. Kaupo dailės dar
bų paroda lapkričio 16-25 vyks 
Chicagoj, Jaunimo Centre.

— Londono National Galeri
joj rugsėjo 15-30 buvo sureng
ta ten dirbančio personalo na
rių kūrinių paroda, kurioj su sa
vo darbais dalyvavo 23 asme
nys. Vincas Jokūbaitis buvo iš
statęs tris savo kūrinius — du 
medžio drožinius ir vieną alie
jiniais dažais tapytą paveikslą. 
Rugsėjo 19 tą parodą Georgina 
Walsh aprašė Londono Evening 
Standard laikrašty. Aprašyme 
suminėtas ir V. Jokūbaitis. Be 
to, laikraštis išspausdino ir foto
grafiją V. Jokūbaičio, laikančio 
iškeltą savo skulptūrą “Ateities 
ženklas ”.
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Dvikova
Kartą garsusis prancūzų moks

lininkas Pasteuras susiginčijo su 
laikraštininku. Laikraštininkas, 
supykęs, pakvietė jį stoti dviko
vom

Vieną dieną, kai Pasteuras 
žiūrėjo pro mikroskopą, į labo
ratoriją įėjo du vyrai — dviko- 
vininkas ir kitas. Jis, neatitrau
kęs akių nuo mikroskopo, pa
klausė:

— Ponai, aš daug nesuprantu 
apie dvikovas. Bet rodos, aš tu
riu teisę pasirinkti ginklą, su ku
riuo teks kautis.

— Taip, turite teisę! — atsa
kė vyrai.

Pasteuras jiem parodė du deš
ros gabalus, tardamas: “Vienas 
iš jų apnuodytas, kitas — ne. 
Valgysim. Katram papuls apnuo
dytas — tas mirs, katram ne — 
liks gyvas.”

Laikraštininkas nebesutiko 
stoti į tokią dvikovą . . .

Netvarka
Parduotuvės savininkui atėjo 

paskutinioji valanda. Visa šeima 
susirinko prie jo lovos.

— Ar tu esi čia, motin?
— Taip, — atsakė žmona.
— O mano vyriausias sūnus?
— Taip, tėveli.
— O visi kiti penki sūnūs?
— Taip, tėveli.
— O keturios dukrelės?
— Taip, tėveli.
Senukas susijaudino ir bandė 

dar atsisėsti.
— Tai kaip čia dabar? Tai kas 

gi aptarnauja pirkėjus?

Viename biznyje
— Žinai, Petrai, prieš metus 

su draugu sudarėm bendrovę. 
Jis turėjo patyrimą, o aš atne
šiau pinigus.

— Na, ir kaip?
— Dabar — jis turi pinigus, o 

aš — patyrimą . . .

Silpnoka atmintis
Giliai susijaudinęs jaunas vy

rukas susitiko savo numylėtinę 
ir paprašė ją, kad ji už jo tekėtų.

Grįžus namo, to vyruko min
tys nė kiek neprablaivėjo.

Rytojaus dieną jis telefonuoja 
merginai:

— Vakar aš klausiau tave, ar 
sutiktum būti mano žmona. 
Bet neatsimenu, ką tu pasakei: 
taip ar ne . . .

Mergina atsako:
— Žinai, jog esu pasakius 

“ne”, tik dabar negaliu atsimin
ti, kuriam vaikinui .. .

Domisi madomis
Du vagiliai sėdi tavernoj ir 

kalbasi.
— Turiu būtinai susirūpinti 

šių metų vyriškomis madomis, 
— taria vienas.

— O ką, ar rengiesi pirkti 
naują kostiumą?

— Ne, tik norėčiau patirti, kur 
bus kišenės naujuose švarkuose.

Škotiška pasakaitė
Du škotai susitinka gatvėj.
— Kodėl nebuvai sekmadienį 

bažnyčioj?
— Betgi aš buvau! — užtik

rina paklaustas.
— Kaip tai atsitiko, kad tavęs 

nemačiau ?
— Nieko nuostabaus! Aš rin

kau pinigus! \

Storasis ir liesasis
Kartą gatvėj susidūrė du žmo

nės: vienas — storas, kitas — 
plonas.

— Pasižiūrėjus į tamstą, — 
piktai prabilo storasis, — atrodo, 
kad pasauly siaučia badas!

— O į tamstą žiūrint, — atšo
vė liesasis — atrodo, kad tamsta 
tą badą ir sukėlei!

Kitaip ir negali būti
— Tėveli, ar yra ir juodų 

gandrų?
— Aišku, iš kur gi atsirastų 

juodukai?

KULTŪROS ŽIDINIO
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Čia skelbiamas paskutiniu 
laiku patikrintas Kultūros Židi
nio patalpų naudojimo tvarka
raštis. Jeigu yra netikslumų ar
ba pakeitimų, organizacijų va
dovybės prašomos tuoj pat pra
nešti Kultūros Židinio informa
cijos skyriui, kuriam vadovauja 
A. Šilbajoris, tel. 212 846-7636. 
Apie patalpų užsakymus ir pa
keitimus taip pat būtina praneš
ti K. Židinio raštinei, 235-5962.

Lapkričio 3, šeštadienį, Lais
vės Žiburio rudens vakaras.

Lapkričio 10, šeštadienį, pa
baltiečių stalo teniso ir šachma
tų pirmenybės. Naudojamos vi
sos patalpos.

Lapkričio 11, sekmadienį, 
USTTA stalo teniso turnyras ir 
šachmatų pirmenybių tęsinys 
visose patalpose.

Lapkričio 17, šeštadienį, die
nos metu iškilminga skautų ir 
skaučių sueiga; vakare šeštadie
ninės Maironio mokyklos pa
rengimas.

Lapkričio 18, sekmadienį, vy
čių ir vyr. skaučių sueiga ir 
jaunimo pamaldos.

Lapkričio 23, 7 vai. v. neoli- 
tuanų susirinkimas.

Lapkričio 24, šeštadienį, pri
vačios vestuvės mažojoj salėj.

Lapkričio 25, privatus pobū
vis mažojoj salėj.

Lapkričio 27, antradienį, 8 vai. 
v. vyčių valdybos posėdis.

Gruodžio 1, šeštadienį, die
nos metu skautų sueigos; vaka
re Kultūros Židinio rudens ba
lius.

Gruodžio 2, sekmadienį, aka
demija “Vaiko metai” 3 vai. p.p.

Gruodžio 2, sekmadienį, jau
nimo pamaldos, ruošia ateitinin
kai.

Gruodžio 8, šeštadienį, ateiti
ninkų sueigos dienos metu.

Gruodžio 8, šeštadienį, pran
ciškonų rėmėjų bingo grupės 
metinis susirinkimas ir va
karienė.

Gruodžio 9, sekmadienį, 
prieškalėdinis lietuviškų dirbi
nių apsipirkimas-mugė.

Gruodžio 15, šeštadienį, die
nos metu skautų sueigos.

Gruodžio 16, sekmadienį, 
Maironio mokyklos Kalėdų Eg
lutė.

Gruodžio 22, šeštadienį, skau
tų ir skaučių Kūčių vakaras.

Gruodžio 31, antradienio va
kare. Naujų Metų sutikimo ba
lius.

Sausio 12 ir 13 dail. Ta
mošaičio paroda.

Sausio 19, šeštadienį, ateiti
ninkų sueigos popiet.

Sausio 19 ir 20 vyr. skaučių 
ir skautų vyčių suvažiavimas. 
Sekmadienį jaunimo pamaldos.

Sausio 26, šeštadienį, tra
dicinė šeimos šventė 4 vai. po
piet mažojoj salėj. Rengia ateiti
ninkai.

Sausio 27, šeštadienį, stalo te
niso turnyras.

Vasario 9 ir 10 Lietuvių 
Bendruomenės tradicinė meno 
paroda.

Vasario 16 šeštadienį, iškil
minga skautų sueiga dienos me
tu. Vakare ateitininkų rengiamas 
Užgavėnių kaukių balius.

Vasario 17, sekmadienį, Lietu
vos nepriklausomybės atgavimo 
minėjimas.

Vasrio 23, šeštadienį, ateiti
ninkų sueigos dienos metu.

Kovo 1, šeštadienį, pasiruoši
mas Kaziuko mugei.

Kovo 2, sekmadienį, jaunimo 

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 ........................................................................

pamaldos Kaziuko mugės proga.
Kovo 22, šeštadienį, sportinin

kų susipažinimo vakaras.
Kovo 23, sekmadienį, jaunimo 

pamaldos RSA sporto žaidynių 
proga.

Kovo 29 ir 30 USTTA stalo 
teniso turnyras.

Balandžio 12, šeštadienį, Lais
vės Žiburio pavasario vakaras.

Balandžio 13, sekmadienį, tra
dicinis Atvelykio stalas.

Balandžio 19, šeštadienį, PLJS 
tarybos suvažiavimas. Vakare 
jaunimo talentų vakaras.

Balandžio 20, sekmadienį, 
PLJS suvažiavimas.

Balandžio 26, šeštadienį, iš
kilminga skautų sueiga.

Gegužės 3 ir 4 dail. Pr. Lapės 
paroda mažojoj salėj.

Šalia p keh: ų skautų sueigų 
iškilminę uis .uogomis, suei
gos taip pat vyks nuo 1 iki 3 
vai. popiet šiais šeštadieniais: 
gruodžio 1 ir 15, sausio 1, vasa
rio 2, kovo 15, gegužės 10 ir 
birželio 7. Patartina šį parengi
mų sąrašą išsikirpti ir pasidėti 
po ranka ateičiai.

Spalio 28 rašant šias eilutes, 
1979 metais didžioji Židinio salė 
dar buvo laisva lapkričio 24 ir 
25, gruodžio 15, 29 ir 30.

1980 metais patalpos dar ne
užimtos sausio 5 ir 6, vasario 2, 
3, 23 ir 24, kovo 8, 9 ir 16, ba
landžio 5, 6, 26 ir 27. Gegu
žės ir birželio mėnesių kalendo
rius šiuo metu dar atviras. Nu
matyti tik K. Židinio pavasario 
ir Maironio mokyklos užbaigimo 
parengimai, bet datos dar nėra 
tvirtai nustatytos.

<0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Rio de Janeiro. Tarpzoninis 
turnyras jau prie pabaigos. Be
likus vienam ratui, su keliom 
nebaigtom priešpaskutinio rato 
partijom jis turėjo tokį stovį: 
R. Huebner (V. Vok.) — 11.5 
tš., L. Portisch (Vngr.)
— 11 (1), T. Petrosjan (Sov.) 
ir Timman (Olnd.) — po 10.5 
(1), B. Ivkov (Jgsl.) — 9.5 (2). 
Vengras Portisch gali privyti ir 
net pralenkti Huebnerį, o kiti
— susilyginti su juo. Nesužais- 
tos partijos: Portisch su ameri
kiečiu Šamkovičium, Petrosjano 
su Ivkovu ir Timmano su ku
biečiu Garcia.

Moterų tarpzoninis turnyras 
vyko drauge su vyrų tarpzoni- 
niu tame pat Rio de Janeiro 
mieste. Į pasaulio pretendenčių 
turnyrą kvalifikavosi jaunoji No
na loseliani ir vengrė Ž. Vereci. 
Trečioji pretendentė paaiškės iš 
tbilisietės N. Aleksandrijos su
sitikimo su vokiete Gisela Fisch- 
dike.

Lenkijos jaunių pirmenybes 
laimėjo dvylikametis P. Stani- 
ševski ir penkiolikametis Vitalis 
Sapys, surinkę po 8.5 tš. iš 11. 
Sapys ar nebus lietuvis.

Pirmųjų ŠA pabaltiečių pirme
nybių lapkričio 10-11 New 
Yorke registracija bai
giasi lapkričio 3. Registruotis

DEXTER PARK
g PHARMACY

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA A\Er<UE 

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

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

i

Arvydas ir Ramona Alseikaitė Griciai, susituokę rugpiūčio 12 Los Angeles, Calif. 
Tai buvo šių metų gražiausios vestuvės Califomijos lietuvių tarpe. Dalyvavo 400 svečių. 
Arvydas (Birutės ir Alekso Gricių sūnus) yra baigęs teisės mokslus, pasižymėjęs 
lietuvių veikloje. Ramona (vestuvėse buvo mamytė Dana Alseikienė) puiki lietuvai
tė, lituanistinės mokyklos mokytoja, dar tebestudijuojanti. Pamergės ir pabroliai iš k. Dana 
Augutė, Daiva Sakalauskaitė, Angelė Mičiulytė, Loreta Trasikytė, Jūratė Raulinaity- 
tė, Elena Bandžiulytė, jaunieji , Bronius Kazėnas, Andrius Kevalaitis, Ričardas Jocas, 
Virgis Trasikis, Saulius Matas, Linas Raibys. Nuotr. L. Kanto

adresu: Antanas Mičiulis, 86-23, 
112 St., Richmond Hill, NY 
11418. Tel. (212) 441-1131. Ne
spėję įsirašyti turi telefonu su
sisiekti su A. Mičiuliu. Turnyro 
direktorius — Gunars Znotinš.

§ ALFAS S šachmatų vadovas 
Kazys Merkis,, išbuvęs tose pa
reigose 20 metų, liepos 15 pasi
traukė iš jų, tačiau iki šiol nėra 
gavęs jokio reagavimo iš ŠAL- 
FASS centro valdybos. Įdomu, 
kas paskirtas naujuoju šachmatų 
vadovu.

Bostono lietuvių piliečių 
draugijos šachmatų klubas, įkur
tas K. Merkio 1949 ir iki šiol jo 
vadovaujamas, įkėlė savo ko
mandą į 1979/80 Bostono MET 
lygos varžybas, varydamas 31-ąjį 
savo sezoną (!) LITHUANIAN 
vardu. Komandos kapitonas — 
Bronius Skrabulis (tel. 471- 
4704). Kas norėtų įsijungti į ko
mandos eiles MET lygos var
žybom, prašomas pranešti B. 
Skrabuliui ar K. Merkiui tel. 
268-0853. MET lygos varžybos 
prasidės lapkričio vidury. Lie
tuvių komandoj žais: R. Graus- 
lys, T. Atkočaitis, K. Merkis, 
J. Zoza ir Br. Skrabulis. Koman
dai reikia pakaitų, nes lygos var
žybų sezonas trunka apie 5 
mėnesius.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
(VAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

P ACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NJEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryti, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

Miami Beach, Fla. 33139'1201 17 St...................................
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street ............................
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ........................... .
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ..........
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .......................
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ...............
Chicago, III. 60629 — 2608 VVest 69 Street ....................
Chicago, III. 60609 — 1855 VVest 47 Street ....................
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd..........................
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ..........
Lakewood, N.J. 08701 — 234 Second St...........................
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ........
Forest Hills, N.Y. 11375 — 69-40 Fleet St.......................
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .......
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ..........................
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St....................................
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St....................
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy. 
Rahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue .........................
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė......................
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue ....................
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street .... ...........
'Herkimer,N.Y. McKennan Rd............................................... .

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. Kainasupersiuntimu9dol.

Penktoji lietuvių dainų šven
tė Dviejose plokštelėse užrašy
tas 1978 Toronte įvykusios šven
tės repertuaras. Dainuoja jungti- 
o ii ti 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.

T •uring 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

MŪSŲ SKYRIAI 

lionis gieda lietuviškas komp. A. 
Mikulskio mišias bei giesmes su 
kanklių orkestro palvda. 8.00.

Persiuntimui pridedama 1 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos 
plokštelės, suvenyrai, knygos 
gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI
Introduction to Modern 

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 suaugusiem 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 Blyd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. —

305 673-8220 
435-1654 
342-4240 
633-0090 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 

.... (216) 845-6078 

.............. 365-6780 

............... 363-0494 

.............. 365-6740 

...' (212) 268-1594' 

.................. .385-6550 
............. 674-1540 
.............. 475-7430 
... 215' VVA 5-8878 
......... 602-942-8770 
............ 381-8800 
....... 301-589-4464 
................  257-6320 
................ 475-9746 
........ 315-866-3939



1979 lapkričio 2, Nr. 44 • DARBININKAS •!!

Berklee muzikos kolegijos choras spalio 27 Kultūros Židinio scenoje dainuoja kom
pozitoriaus Jeronimo Kačinsko sukurtas dainas. Priekyje choro dirigentas Brian O’ 
Connell. Choras dainavo lietuviškai ir susilaukė audringų ovacijų. Koncerto platesnis 
aprašymas kitame Darbininko numeryje. Nuotr. L. Tamošaičio

CONNECTICUT LB APYGARDOJE

Rudens darbų sezonas pra
dėtas LB apygardos ruoštu Vil
niaus universiteto 400 metų su
kakties minėjimu Putname. 
Spaudoj jau aprašytas.

Aktyviai ruoštasi IX LB tary
bos pirmajai sesijai Clevelande. 
Iš mūsų apygardos sesijoj daly
vavo keturi tarybos nariai. Vie
nas dalyvauti negalėjo. Iš viso 
dalyvavo penki asmenys: Alfon
sas Dzikas, Vaiva Vėbraitė-Čus- 
tienė, Albina Lipčienė, Stepo
nas Zabulis ir Viktoras Vaitkus 
kaip apylinkės pirmininkas.

New Britaino apylinkė, šiais 
metais vadovaujama Romualdo 
Butrimo, rugsėjo 29 Šv. Andrie
jaus parapijos salėj suruošė kon
certą. Publikos susirinko ma
žiau negu įprasta. Programą atli
ko svečiai iš Rochesterio, N.Y. 
Ji susidarė iš kvartetų ir duetų, 
vadovaujamų J. Adomaičio, ir 
dailiojo žodžio, atliekamo lietu- 
viafn gerai žinomos IžAbelęs.Na
vickai tės-Žmuidzinienės. 

. Į ■ ■ i. • ‘ "U <
Waterbury, Šv. Juozapo lietu

vių parapijos salėj, spalio 6 
LB apylinkės valdyba suruošė 
tradicinį rudens balių. Ir čia 
publikos susirinko mažiau. Pro
gramą atliko muz. J. Gaidelio 
sekstetas. Atvykusius svečius 
pasitiko pirm. V. Vaitkus ir sekr. 
A. Raugalienė. Vakarą pradėjo 
pirmininkas, o toliau tęsė vice
pirm. R. Kemėžaitė. Pertraukų 
metu kalbėjo naujai išrinktoji IX 
tarybos prezidiumo vicepirmi

Buvusiems kaimynams
DAIL. VYTAUTUI IR BIRUTEI IGNAMS, 
tragiškai žuvus jo motinai, tetai ir brolio dukrai, liūdesio 
valandoje reiškia nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi

Laima ir Gediminas Kurpiai su šeima

A.A. 
ERNEST BERNIER

mirus, jo žmoną dr. Viktoriją Vaitiekaitytę-Bernier ir dukrą 
Ainą nuoširdžiai užjaučia

Stepas ir Aldona Mackevičiui

A.A.
URŠULĖ VARNACKIENĖ,

gyvenusi 2921 Maxwell Street, Los Angeles, Calif. 90027, 
sulaukusi 81 metų amžiaus, mirė rugsėjo 30, sekmadie
nį, 6 vai. vak.

Velionė buvo gimusi Lietuvoje, Vilkaviškio apskrity. Ame
rikoj išgyveno šešiasdešimt penkerius metus. Anksčiau 
gyveno New Yorke, o vėliau persikėlė su dukra ir žentu į 
Los Angeles, kur išgyveno iki mirties.

Dideliame nuliūdime liko dukra Emilija su vyru Sil
vestru ir dviem anūkais Los Angeles, Calif.. Sūnus Ste
ponas Varnackas su žmona ir anūkais gyvena New- 
burgh, N.Y.

Po gedulingų mišių Šv. Kazimiero lietuvių parapijos baž
nyčioj velionė palaidota Resurrection kapinėse.

Duktė Emilija su šeima

ninkė Vaiva Gustienė ir apy
gardos pirmininkė.

Reikia pasidžiaugti Water- 
burio apylinkės vadovybės su
gebėjimu pritraukti jaunimą 
ir lietuviškai nebekanbančius. 
Kun. J. Ruokio dalyvavimas LB 
renginiuose ir išskirtinis dos
numas užsitarnauja kiekvieno 
lietuvio pagarbos. Į balių buvo 
atvykus solistė G. Ugianskienė 
su vyru. Ji apygardai pažįstama: 
keletą kartų joj dainavusi, taip 
pat ir VVaterbury labai gerai pa
sirodžiusi porą kartų. Paukščių 
iš “šiltųjų kraštų” šiuo metu re
ta, bet buvo: E. Bražėnienė 
maloniai nustebino buvusius 
draugus savo atsilankymu. Ji bu
vo aktyvi LB veikėja apy
gardoj ir LMKF VVaterburio 
klubo pirmininkė.

Hartfordo apylinkės valdyba 
spalio i 3 suruošė koncertą-balių, 
kuvwy*irt<)g«a»rrą^a’tl'ikbi Pp*Raj,eie4’>r 
kas ir muzikinis vienetas. Jinai 
ir Trys Gintarai iš New Yorko.

LMKF VVaterburio klubas spa
lio 20 šventė 25 metų veiklos 
sukaktį. Lietuvių Šv. Juozapo 
parapijos salėj suruošė jubilieji
nį koncertą-balių. Programoj bu
vo operos solistas iš Kanados 
Vytautas Paulionis. Klubas pasi
žymi labdaros veikla. Per 25 
metus daug pinigų išdalino, 
daug ašarų nušluostė, daug sie
lų paguodė ...

Dr. Laima ir inž. Algis Baltušiai
Laima M. Baltušytė Colum- 

bia universitete New Yorke rug
sėjo 7 apgynė savo mokslinį 
darbą iš neorganinės chemijos ir 
gavo daktaro (Ph.D.) laipsnį. 
Ketverius metus ji studijavo 
Harvardo universitete Cam- 
bridge, Mass. Jame gavo baka
lauro laipsnį iš chemijos. Po me
tų Columbia universitete gavo 
magistro laipsnį, o po ketvertų 
metų mokslo ir tyrimų — dak
taro laipsnį.

Prisimenu Laimą, kai ji dar 
lankė aukštesniąją mokyklą. 
Kartą ją užklausiau, ką ji veiks 
tą mokyklą baigusi. Ji ryžtingai 
atsakė, jog sieks daktaro laips
nio chemijoj. Jos akyse ir žo
džiuose mačiau stiprią valią ir 
ryžtą. Žinoję kad chemija yra

LMKF New Haveno klubas 
suruošė lietuviškų knygų ir kitų 
dalykų parodą. Ji buvo Park Pla
za viešbuty spalio 11-12, kai ten 
vyko amerikiečių slavistikos stu
dijų sąjungos suvažiavimas. Stu
dijose apie Vilniaus universitetą 
kalbėjo poetas Tomas Venclova. 
Jis ir dr. A. Štromas klubie- 
tėm ir vietos bei apylinkių lie
tuviam monologo ir dialogo for
ma perdavė įdomių informacijų, 
atsakinėjo į klausimus. Venclo
va paskaitė savo paskutinius du 
poezijos kūrinius. Prieš tai estų 
poetas ir meno kritikas, lietuvių 
geras draugas Aleksis Rannit gra
žia lietuvių kalba kalbėjo apie
M. K. Čiurlionio parodą Vakarų 
Berlyne.

Lietuvos vyčių Bridge- 
porto 141 kuopa lapkričio 10 
Šv. Jurgio parapijos salėj ruošia 
gintaro balių.

Albina Lipčienė

LIETUVOS 
ATGIMIMO 
SĄJŪDŽIO 

NAUJA VADOVYBĖ
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 

Seniūnų Tarybos suvažiavimo 
proga rugsėjo 1-2 buvo suda
ryta nauja sąjūdžio vadovybė.

L.A. S. Seniūnų Tarybos pre
zidiumas: Stepas Jakubickas — 
pirmininkas, Jonas .Virbalis — 
pirmininko pavad., Andrius Us- 
valtas — sekretorius.

L.A.S. Vyriausia valdyba: Ma: 
rijus Blynas — pirmininkas, Kas- 
peras Radvila — pirmas pirm, 
pavad., Stefanija Kaulėnienė — 
antra pirm, pavad., Valerijonas 
Šimkus — pirmininko pavad. ir 
Laisvosios Lietuvos įgaliotas 
leidėjas, Vytautas Jokūbaitis — 
gen. sekretorius, Jonas Sekavi- 
čius — iždininkas.

L.A.S. Garbės teismas: Bro
nius Macianskis — pirminin
kas, Antanas Bertulis — pirm, 
pavad., Liudas Tamošaitis — se
kretorius.

L.A.S. Kontrolės komisija: Ka
zys Oželis — pirmininkas, Jonas 
Balčiūnas ir Alfonsas Rimas — 
nariai.

vienas iš kietųjų mokslų, kur rei
kia daug darbo ir geros 
atminties tūkstančiam į- 
vairidtisių formulių. Amerikos 
universitetuose neužtenka vien 
žinojimo, bet reikia ir pačiam 
surasti, atlikti tyrimus ir juos ap
ginti. Tą viską Laima padarė.

Bostono lietuviai prisimena 
Laimą Baltušytę ir kaip lietuvių 
tautinių šokių šokėją ir skautę.

Dabar dr. Laima M. Baltušy
tė išvyko į Wisconsin universi
tetą Madison mieste, kur dirba 
kaip “postdoctoral research as- 
sociate”.

Savo disertaciją ji dedikavo 
tėveliam — Anastazijai ir Sta
siui Baltušiam, gyvenantiem 
Dorchester, Mass.

Šį pavasarį Laimos brolis Al
gis garsiame Massachusetts In
stitute of Technology baigė me
chaninę inžineriją ir gavo baka
lauro laipsnį. Dabar Algis dirba 
Detroite, Fordo automobili! 
fabrike kaip vienas iš inžinierių. 
Jis taip pat buvo skautas ir tau
tinių šokių šokėjas.

Sveikinam dr. Laimą ir inž. 
Algį, kartu džiaugiamės jų lai
mėjimais. Taip pat sveikinam jų 
tėvelius, kad taip gražiai išaugi
no ir išauklėjo bei išmokslino sa
vo vaikus.

P. Žičkus

Inž; Algis Baltušis

Žurnalistas Vytas Starinskas
Mūsų dienomis, ypač Ameri

koj, žinių tarnybos žmonės yra 
patys galingiausi. Savo garsioj 
kalboj Harvardo universitete 
Solženicynas sakė, kad žinių 
tarnyba valdo Ameriką. Džiau
giamės, kad į tą galingą tarny
bą rikiuojasi ir lietuviai.

Vytas Starinskas 1970-74 lankė 
ir baigė katalikų aukštesniąją 
mokyklą. Vienerius metus studi
javo politinius mokslus Massa
chusetts universitete Bostone, o 
po to išvyko žurnalistikos stu
dijuoti į Colorado State univer
sitetą, kurį baigė šį pavasarį, 
gaudamas bakalauro laipsnį. Stu
dentaudamas jis dirbo kaip “free- 
lance writer” ir fotografas Fort 
Collins žurnale, o vasaros atosto
gų metu Transcript Nevvspaper, 
Dedham, Mass. Grįžęs į univer
sitetą, jis vėl dirbo kaip miesto 
reporteris Fort Collins žurnale 
ir vėliau Louisville Time, Louis- 
ville, Colorado, kuriame ir dabar 
pasiliko pastoviai dirbti.

Žumalizmas Amerikoj svar
bus. Tad ir lietuvis, įsitvirti
nęs šioj svarbioj tarnyboj, gali 
daug padaryti net ir savo oku
puotos tėvynės labui.

Linkim jaunam žurnalistui 
Vytui Starinskui sėkmės žur
nalistikos baruose. Jo dabartinis 
adresas: 1613 Longs Peak Dr., 
Louisville, Colorado.

Vyto tėveliai Antanina ir Jo
nas Starinskai gyvena Dorches
ter, Mass.

P. Žičkus

Laisvės Varpo radijo koncerte Bostone dainavo Volungės iš 
Toronto. Nuotraukoje — ansamblis su vadove Dalia Viskon- 
tiene ir Laisvės Varpo vedėju Petru Viščiniu. Nuotr. K. Daugėlos

Volungės 
koncertas So. Bostone

Laisvės Varpo radijo progra
mų vedėjas Petras Viščinis kas
met pateikia naujų ir jaunų jė
gų koncertus. Šiemet spalio 7 
Volungės ansamblio koncertas 
buvo tuo ypatingas ir neįpras
tas, kad jo dirigentė buvo mo
teris (retenybė mūsų tarpe). Tai 
Dalia Viskontienė, muzikines 
studijas baigusi bakalaurės laips
niu, turinti gerą muzikinį skonį 
ir taiklų dirigentės judesį.

Ansamblis sudarytas iš 11 gerai 
išlygintų balsų.

Pirmoj daly kurios programą 
sudarė liaudies dainos, kiek
viena daina buvo trumpai paaiš
kinta, ypač sustojant ties jos 
metaforiniu ir simboliniu turi
niu. Pabrėžtina aiški ir tiksli 
lietuviška tarsena, nors an
samblio dalyvės nekalba jau taip 
tiksliai, kaip dainuoja. Tai diri
gentės nuopelnas, parodąs jos 
muzikinį supratimą.

Ansamblio dalyvės dainuo
damos juda, bet juda estetiškai 
ir su saiku, judesiu pabrėžda- 
mos dainos turinį. Judesinį api
pavidalinimą jom duoda Birutė 
Vaitkūnaitė-Nagienė, parody
dama savo individualumą.

Ansamblis atliko šešiolika 
liaudies dainų, harmonizuotų
M.K. Čiurlionio, Br. Budriūno, 
St. Gailevičiaus, M. Noviko, 
Z. Venckaus, K. Kavecko ir 
J. Govėdo. Govėdo buvo net 7 
liaudies dainos. Tai jaunas kom
pozitorius, išeinąs į mūsų lietu
višką visuomenę iš Kanados. 
Baigęs muzikos mokslus už savo 
tėvynės ribų, jis yra svetimųjų 
kompozitorių įtakoj, ir jo liau
dies dainų harmonizavimas yra 
šių dienų mokomos harmonijos 
išdava.

Akompaniatorė Silvija Frei- 
manienė buvo tiksli ir kruopš
čiai atliko savo darbą.

Antroj daly, išskyrus porą dai
nų, visos kitos buvo estradinio 
pobūdžio. Asmeniškai ma
nau, kad yra blogas skonis mai
šyti liaudies dainą su kabaretu, 
nes estrada atstovauja kabaretui. 
Paklausiau ansamblio vadovę, 
kodėl, būdama inteligentiška di
rigente, ji daro tokia klaidą. — 
Dėl klausytojo, — buvo atsaky
mas. Klausytojas estradinę dainą 
mėgsta. Tad jo skoniui patenkin
ti arba pasisekimui laimėti ir 

‘^rpber Holidays”
PASKUTINĖS ŠIŲ METŲ EKSKURSIJOS Į 

LIETUVĄ IŠVYKSTA:
Gruodžio 19 d. (dviem savaitėm) $1045.00 
Gruodžio 26 d. (vienai savaitei) $821.00 — su 

Naujaisiais Metais Vilniuje
1980 metų ekskursijos į Lietuvą vyks: kovo 20, balan

džio 3, 16, gegužės 7, 14, 21, birželio 5, 19, liepos 3, 16, 
30, rugpiūčio 7,13, 28, rugsėjo 17, 24, spalio 8, gruodžio 26.

REGISTRACIJAS member

JAU PRIIMAM
DABAR.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 W. Broadvvay, P.O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 

Telefonas (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonis ir Albina Rudžiūnas
Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval.

daromas toks absurdas. Dau
giausia šių dienų Lietuvos 
kompozitorių rašytos estradinės 
dainos publiką pagavo. Salė plo
jo. Reikalavo biso ir susilaukė 
dar dviejų dainų.

Mano manymu, Volungės an
samblis yra pajėgus sudaryti 
rimtą programą. Prie savo 16 
liaudies dainų pridėjęs rimtų 
kompozitorių kamerinio turinio 
parašytas dainas, jis būtų rim- 

Tas reprezentacinis kamerinis 
vienetas, kokio mes neturim. 
Savo muzikalumu, balsais ir 
darbštumu Volungė gali to pa
siekti. To jai ir linkim.

Galima turėti savo atskirą es
tradinį repertuarrą, kuris yra 
mūsų “malum necessarium” 
(neišvengiama blogybė), bet ne
reikia jo jungti su mūsų liau
dies daina, kuri yra mūsų tau
tos šventenybė ir turtas. Liau
dies daina buvo sukurta beraš
čio genijaus. Estradinė daina yra 
rašoma pigaus skonio miestie
čiui.

Elena Vasyliūftienė

< Bostono 
parengimų

____  kalendorius f
Dr. Vytenio Vasyliūno vargo

nų koncertas įvyks lapkričio 11.
Martyno Jankaus šaulių kuo

pos ruošiamas banketas įvyks 
lapkričio 17, šeštadienį, 6 vai. 
vak. Sandaros salėj, Brocktone.

Lietuvos kariuomenės sukak
ties minėjimas įvyks lapkričio 
18.

Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinės suvažiavimas įvyks 
lapkričio 24 Maironio Parke, 
Shrewsbury, Mass.

Kalėdinė vakaronė su progra
ma vyks gruodžio 16, 4 vai. 
popiet Tautinės S-gos namuose. 
Rengia M.K. Federacijos Bosto
no klubas.

Vasyliūnų sonatų vakaras vyks 
kovo 9, 3 vai. popiet First & 
Second Church.

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

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

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
šeštadienį, lapkričio 3, Laisvės 
Žiburio radijo koncertas ir ba
lius. Pradžia 7 v.v.

Laisvės Žiburio radijo rudens 
balius ir koncertas bus lapkri
čio 3, šį šeštadienį. Programą at
lieka dvi sesutės dvynukės — 
Kristina ir Regina Butkūnaitės iš 
Detroito. Jos dainuos estradines 
dainas. Pantomimikas Paulius 
Rajeckas irgi atliks dalį progra
mos. Po programos — šokiai, 
vaišės. Groja Amour orkestras. 
Stalus iš anksto galima užsakyti 
pas Birutę Labutienę — 847- 
5550.

Vytautas Gerulaitis, . kuriam 
buvo padaryta klubo kaulų ope
racija, jau išėjo iš ligoninės ir 
gydosi namie.

Lietuvos kariuomenės šventė 
minima lapkričio 18, sekmadie
nį. Minėjime dalyvauja archit. 
Bronius Balčiūnas, kuris pa- 
siaitys lietuvių rašytojų kūrybos. 
Apreiškimo parapijos solistai 
Astra Butkutė ir Leonardas Ra
lys dainuos solo ir taip pat atliks 
duetus. Akomponuos Viktoras 
Ralys. Kalbą pasakys Antanas 
Rugys. Tą sekmadienį 11 vai. 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje bus koncelebruotos mišios. 
Pats minėjimas akademija bus 
tuoj po pamaldų, 12:30 vai. pa
rapijos salėje.

Kun. Antanas Petrauskas, 
Angelų Karalienės parapijos kle
bonas, lapkričio 2 švenčia savo 
70-Lįjį gimtadienį. Šiais metais 
taip pat mini ir savo kunigystės 
45 metų sukaktį. Ta proga pa
dėkos mišios bus lapkričio 4, 
sekmadienį, 12:15 vai. Ange
lų Karalienės parapijos bažny
čioje. Pokylis bus 4 v. popiet 
Electric Industry Center Audi
torium, 76-35 Parsons Blvd., 
prie Jewel Avė., Flushing, N.Y.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus lapkričio 
14, trečiadienį, 7:30 v.v. Congre- 
gational parapijos salėje, 91 
Street ir 85 Rd. kampas Wood- 
havene.

Sofijos Buragienės mirties 
metinių proga jos atminimui gre- 
gorinės mišios bus laikomos 
pranciškonų koplyčioje, Kultū
ros Židinyje, tarp lapkričio 5 
ir gruodžio 4. Vyras Kazys Bu- 
ragas, dukra Romualda Šidlaus
kienė ir sūnus Renius Buragas 
su šeimomis prašo gimines ir pa- 
šįstamus prisiminti jų brangią 
motiną ir žmoną savo maldose.

Dovana — siuntinių įstaiga 
— praneša, kad nuo lapkričio 
1 į Lietuvą bus galima siųsti 
siuntinius tik iki 22 svarų (anks
čiau buvo siunčiami siuntiniai 
iki 44 svarų). Dovana, Irena Ve- 
lonskienė, 69-40 Fleet St., Fo
rest Hills, N.Y. 11375. Tel. 268- 
1594.

Vilniaus universiteto sukaktu
vinis medalis, išleistas skautų 
akademikų, jau pasiekė New 
Yorką. Jį čia platina dr. Jonas ir 
Nijolė Ulėnai. Medalį sukūrė 
skulptorius Vytautas Kašuba. 
Išleista bent kelios rūšys — si
dabro, sidabro paauksuotas, 
bronzinis. Galima gauti ir auk
sinį medalį. Jų kainos įvairios. 
Apie medalį bus parašyta pla
čiau Darbininke.

Reformacijos sukakties proga 
lapkričio 4, sekmadienį, 2 v. po
piet bus pamaldos evangelikų 
bažnyčioje, 91 St. ir 85 Rd. 
Woodhavene. Pamaldas atlai
kys kun. P. Dilys iš Chicagos. 
Po pamaldų bus kavutė. Malo
niai kviečiami parapiečiai ir 
draugai atsilankyti.

Balfas nenuilsdamas rinko au
kas ir vis teberenka; kad su
šelptų vargstantį artimą. Dėl 
rinkėjų stokos New Yorko Balfo 
100-sis skyrius vajų praveda laiš
kais. Daugelis lietuvių išsikėlė 
kitur gyventi, ir jų adresai ne
žinomi. Todėl N.Y. Balfo valdy
bos iždininkas maloniai prašo 
tuos, kurių laiškai nepasiekė, 
pasiųsti savo auką tiesiai jo ad
resu: VI. Jasinskas, 85-75 87th 
St., Woodhaven, N.Y. 11421. 
Tenelieka nė vieno lietuvio, ku
ris neatiduotų savo aukos Bal
fui. Didelės ar mažos aukos yra 
mielai laukiamos. Balfo valdyba 
iš anksto visiem dėkoja. Aukas 
galite nurašyti nuo pajamų mo
kesčių.

Demonstracijas prie Sovietų 
ambasados lapkričio 7. trečiadie
nį, 6 vai. vak. organizuoja An- 
ti-Bolshevik Bloc of Nations 
organizacija. Jai talkina ir kitos, 
prieš Maskvos kolonializmą nu- 
sistaČiusios organizacijos: Ukrai- 
nian Liberation Front Organiza- 
tions, Byelorussian Congress 
Committee of America, Lithua
nian American Cųuncil of 
New York, Hungarian Freedom 
Fighters World Federation, 
Estonian American National 
Council of N. Y., Bulgarian 
National Front of America, N.Y., 
German American National 
Congress (DANK), China Com- 
mission to C.N.C. of N.Y., Cap- 
tive Nations Committee of New 
York. Demonstracijos vyks prie 
67th Street ir Lexington Avenue, 
Manhattane. Pagrindinis kal
bėtojas — Valentine Moroz, uk
rainiečių laisvės kovotojas, ne
seniai išleistas iš sovietų ka
lėjimo ir iškeistas į sovietų šni
pus. Daugiau apie šių demon
stracijų prasmę žiūr. šios dienos 
vedamąjį.

Korp. Neo-Lituania metinės 
šventės proga už mirusius, žuvu
sius ir išvežtuosius korporacijos 
narius mišios bus lapkričio 17, 
šeštadienį, 10 v.r. pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje Brookly
ne.

New Yorko valstijos assemblymanas John T. Flack, Glendale, N.Y., prisaikdina Ame
rican Friends of Anti-Bolshevik Block of Nations, Ine. vadovybę. Iš k.: ižd. Elmar 
Lipping — Estija, vicepirm. Michael Spontak — Ukraina, pirm. Peter VVytenus — 
Lietuva, assembl. Flack, sekr. Alan Staub — Vokietija, vicepirm. Petras Ąžuolas — 
Lietuva. Ši organizacija rengia demonstracijas prie Sovietų ambasados lapkričio 7, trečiadienį, 
6 vai. vak., 67th St. ir Lexington Avė., Manhattane. Visi lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir parodyti savo solidarumą.

Vytautas Vaitiekūnas, gyvenąs 
So. Orange, N.J., spalio 27 Jau
nimo Centre, Chicagoje, kalbėjo 
apie šiandieninę Lietuvos tarp
tautinę padėtį ir spalio 28 pir
mininkavo Vliko tarybos po
sėdžiui.

Bronius Bieliukas spalio 27, 
šeštadienį, dalyvavo PLB visuo
meninių reikalų komisijos po
sėdyje ir spalio 28, sekmadienį, 
Vliko tarybos posėdyje Jaunimo 
Centre, Chicagoje.

Raymond Kivita, lietuvių kil
mės nekilnojamo turto prekybi
ninkas, dirba su Century 21 
Friendly Realty, 63 West Mer- 
rick Rd., Valley Stream, N.Y. 
11580, telef. 516 825-6511. Jis 
siūlo pasigėrėti kaimiška gamta 
Long Island, tik kelios minutės 
važiavimo nuo miesto. Geros 
mokyklos, arti visokių krautuvių 
bei susisiekimo. Turėkit gražų 
namą gražioje vietoje. Aptarnau
jama Valley Stream, Lyndbrook, 
Malverne ir Franklin Sąuare.

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

Maironio lituanistinė mokykla 
lapkričio 17 rengia savo vakarą 
Kultūros Židinyje. Drauge 
bus paminėta ir tos mokyklos 
30 metų sukaktis. Kviečiami at
silankyti visi, kurie šią mokyk
lą bent kada lankė ir ją baigė.

Gintė Damušytė, dirbanti 
kun. K. Pugevičiaus vadovauja
moje Liet. Religinės Šalpos įstai
goje, PLJS valdybos narė politi
kos reikalam, spalio 27, šeštadie
nį, dalyvavo PLB visuomeninių 
arba politikos reikalų posėdyje 
Jaunimo Centre, Chicagoje.

Nuo prof. Juozo Brazaičio, 
Darbininko redaktoriaus, mir
ties šiemet sueina penkeri me
tai. Jis mirė 1974 lapkričio 28. 
Mišios už jo vėlę bus gruodžio 
1, šeštadienį, 10 vai. pranciško
nų vienuolyno koplyčioje.

Kristina ir Regina Butkūnaitės iš Detroito dalyvauja Laisvės 
Žiburio radijo koncerte šį šeštadienį, lapkričio 3, Kultū-

KULTŪROS 
ŽIDINYJE

Tradicinis K. Židinio rudens 
vakaras šiemet įvyks gruodžio 
1. Lygiai prieš 6 metus tą pačią 
dieną buvo Židinio atidary
mas ir pirmas rudens balius. Sa
lėje vos sutilpo pilni svečių 
stalai, galingai nuskambėjo Lie
tuvos himnas, ir su džiaugsmu 
visi kėlėm taures už sėkmingą 
ateitį. Nuo tada praėjo šimtai pa
rengimų, kultūrinių įvykių, spor
to žaidynių, koncertų ir kitokių 
lietuviško gyvenimo apraiškų. 
Židinys išlaikė pirmųjų šešerių 
metų egzaminus.

Šiomis dienomis New Yorko 
lietuvių centras pradeda naują 
gyvenimo fazę. Administraciją, 
priežiūrą ir išlaikymą perima au
kotojų bei rėmėjų korporacija — 
Lietuvių Kultūros Fondas. Fon
das turi išlaikyti trejų metų eg
zaminą. Egzamino išlaikymas 
priklausys nuo lietuvių visuo

menės dalyvavimo ir paramos. 
Nuo jos priklausys ir tolimesnis 
Kultūros Židinio likimas. Židi
nys tarnaus mum tol, kol mes 
tarnausime Židiniui. Sėkmės 
mum visiem.

Kultūros Židinio parengimų 
komitetas posėdžiavo spalio 24. 
Aptarta šių metų rudens vakaro 
programa, pasidalyta pareigomis 
ir suplanuota pasiruošimo dar
bai. Meninę programą šiemet 
atliks Clevelando lietuvaičių 
studenčių vokalinė grupė Ne
rija, neseniai atšventusi 5 metų 
jubiliejų. Bus iš anksto platina
mi bilietai, užsakomi stalai ir ruo
šiama šilta vakarienė. Svečiai ga
lės pasivaišinti kokteiliais, su
sėdę prie stalų išklausyti koncer
to ir užkąsti skaniai šeimininkių 
paruošto maisto. Šokiam gros vi
sada populiarus Joe Thomas or
kestras. Verta iš anksto ruošti 
planus gruodžio 1 susirinkti į 
Kultūros Židinį ir kartu atšvęsti 
6 metų gyvavimo sukaktį.

IŠ ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ 

VEIKLOS

Naujai išrinktoji ateitininkų 
sendraugių valdyba rugsėjo 26 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas — Juozas Rygelis, sek
retorius — Antanas Razgaitis, iž
dininkė — Renata Alinskienė, 
valdybos narės -r- Irena Merli- 
no-Sandanavičiūtė ir Pranė 
Ąžuolienė.

Ši valdyba buvo išrinkta ba
landžio 22. Gegužės 19 ji su
sirinko posėdžiauti ir pareigom 
pasiskirstyti. Tame posėdyje dar 
dalyvavo ir dr. Jurgis Augius. 
Vėliau jis išvyko į Louisianą, 
tad valdyba ir turėjo persitvarky
ti.

Bendras susirinkimas šaukia
mas lapkričio 18, sekmadienį, 
tuoj po jaunimo mišių Kultūros 
Židinyje. Susirinkime bus pa
skaita apie kliniškai mirusius ir 
vėliau atgaivintus. Bus ir įvairūs 
paaiškinimai, diskusijos.

Gavėnios metu numatomos 
rekolekcijos, kurios prasidėtų 
penktadienio vakare ir baigtųsi 
sekmadienį su mišiomis.

Anketą pasiūlė Antanas Raz
gaitis. Anketa lies ateitininkų ir 
sendraugių veiklą.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, dva
sios vadas, kalbėjo apie ateiti
ninkų istoriją ir jų tikslus.

Kviečiami visi ateitininkai, 
gyveną maždaug 50 mylių nuo 
New Yorko. Naujoji valdyba 
kviečia visus į susirinkimą su 
naujais planais ir naujomis min
timis.

KVIEČIAME
1 RADIJO 
KONCERTĄ

Šį šeštadienį, lapkričio 3, Kul
tūros Židinyje įvyksta tradicinis 
Laisvės Žiburio rudens kon
certas ir balius.

Jau keturiolikti metai Laisvės 
Žiburys pateikia mūsų apylinkės 
lietuviams įvairaus pobūdžio ir 
turinio renginius, kurie pasižymi 
savo originalumu ir todėl mūsų 
visuomenės yra gausiai lankomi. 
Šį šeštadienį pristatome mūsų 
visuomenei dvi kylančias 
žvaigždes iš Detroito: dvynukes 
— Kristiną ir Reginą Butkūnai- 
tes. Jos mums perduos savaip 
interpretuotas, gitara palydimas 
melodijas iš Lietuvos. Šiame 
renginyje taip pat matysime tur
būt vienintelį lietuvių visuome
nėje besireiškiantį 22 metų pan
tomimiką Paulių Rajecką iš Mas- 
petho. Jis čia pasirodys su 
keliais komiškais vaizdais, kaip, 
pvz., “Į Ameriką atvyksta dypu-
kas” arba “Amerikono kelionė į 
Lietuvą giminių aplankyti”.

Po programos bus pasisvečia
vimas visose Kultūros Židinio 
patalpose su valgių ir gėrimų 
bufetais, šokiais ir muzika.

Kviečiame visus gausiai atsi
lankyti. Esame tikri, kad visi bū
site patenkinti nuotaikinga 
programa. O be to, savo atsilan
kymu paremsite ir Laisvės Žibu
rio radiją.

Ne paslaptis, kad lietuviška
sis radijas yra atsidūręs kovos 
arenoje. Jį atakuoja kitataučiai, 
bandydami nutildyti lietuviškąjį 
žodį radijo bangomis. Mūsų visų 
pareiga bendromis jėgomis ne
pasiduoti šiam antplūdžiui. Jūs, 
Brangūs Tautiečiai, galite prie 
šios kovos prisidėti savo gausiu 
atsilankymu į šį Laisvės Žiburio 
koncertą, tuo papildydami radijo 
kasą ir užtikrindami tolimesnę 
Laisvės Žiburio veiklą. Lauksi
me visų!

Romas Kezys
Laisvės Žiburio vedėjas

ros Židinyje. Nuotr. Lino Meilaus

LAISVES ŽIBURIO RADIJO
rudens

KONCERTAS BALIUS
Šeštadienį, lapkričio 3 d., Kultūros Židinyje, 

361 Highiand Blvd. Brooklyn, N.Y.

Pradžia 7 vai. punktualiai

Pirmą kartą New Yorke pasirodys dvi sesutės — dvynukės su melodijomis iš 
Lietuvos — KRISTINA IR REGINA BUTKŪNAITĖS. Atvyksta iš Detroito. Taip pat pasirodys 
vienintelis lietuvis Amerikoje pantomimikas PAULIUS RAJECKAS iš New Yorko. Jis 
jau daug kartų buvo matytas televizijoje ir pasirodęs įvairiuose kitataučių suėjimuose.

Po programos šokiai, bufetas, vaišės, loterija visose Kultūros Židinio salėse. Gros 
AMOUR orkestras. Baliui stalus galima iš anksto užsisakyti pas Birutę Labutienę 
(212) VI 7-5550.

Įėjimo kaina — 6 dol. Visos vietos numeruotos. Bilietus prašome iš anksto Įsigyti 
atsiunčiant atitinkamai sumai čekj Lithuanian Radio Club vardu ir sau adresuotą 
su pašto ženklu voką. Užsakymus siųsti 217-23 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

NEW JERSEY:
Bronė ir Petras Macijauskai 998-6797
Klemensas Praleika 256-5224
Vincas Mamaitis 351-9057

NEW YORKE:
Marytė Šaiinskienė 296-2244
Nijolė ir Petras Baltrulioniai AX 7-0991
Antanas Diržys TA 7-8789
Eugenija Kezienė 296-0798 
Birutė ir Vitas Labučiai VI 7-5550 
Živilė Jurienė 441-7831
Gražina ir Petras Bartkai 835-0179 
Genė Kudirkienė 846-8662 
Vladas Vasikauskas VI 7-1288 
Romas Kezys 769-3300; 229-9134

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA 
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS
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