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JAV ambasadoj Irane laikomų 
amerikiečių įkaitų klausimas iki 
šiol neišsisprendė, ir JAV santy
kiai su Irano vyriausybe tik 
dar labiau įsitempė.

Prezidentas Carter, negalėda
mas dėl įvairių priežasčių imtis 
karinių priemonių įkaitam išva
duoti, padarė šiuos žygius: su
stabdė atsarginių dalių tiekimą 
karo aviacijai ir kitiem kariniam 
ginklam; uždraudė aliejaus im
portą iš Irano; Irano vyriausybei 
nutarus JAV turimus kapitalus 
perkelti į kitų valstybių bankus, 
užšaldė visus Irano vyriausybės 
indėlius ir nekilnojamąjį turtą; 
įsakė imtis žygių deportuoti ne
teisėtai čia gyvenančius Irano 
studentus ir įspėjo Irano vyriau
sybę, kad ji bus asmeniškai at
sakinga už įkaitų likimą.

JT Saugumo Taryba neviešam 
posėdy nutarė kreiptis į Irano 
vyriausybę ir paragino ją JAV 
ambasadoj laikomus įkaitus 
tučtuojau paleisti.

Irano vyriausybei padarius žy
gių sušaukti JT Saugumo tary
bos posėdį konfliktui su JAV 
svarstyti, JAV vyriausybei pavy
ko tarybos posėdžio šaukimą ati
dėti tol, kol įkaitai bus paleisti.

Nei popiežiaus Jono Pauliaus 
II specialaus įgaliotinio, nei Pa
lestinos išlaisvinimo organizaci
jos, nei specialių prez. Carterio 
įgaliotinių žygiai išlaisvinti JAV 
ambasadoj Irane laikomus įkai
tus nedavė jokių vaisių, nes Ira
no valdovas Khomeini reikalau
ja, kad JAV išduotų New Yorko 
ligoninėj besigydantį šachą.

P. Korėjos karo teismas ap
kaltino 8 asmenis nužudžius 
prezidentą Park Chung Hee ir 
kelis kitus asmenis. Svarbiau
sieji kaltininkai esą buvęs ČIA 
direktorius Kim Jae Kyn ir pre
zidento štabo viršininkas Kim 
Kae Won.

P. Korėjos prezidento parei
gas einąs Choi Kyu Hah pareiš
kė, kad netrukus būsią pa
skelbti prezidento rinkimai pa
gal buv. prezidento Park Chung 
Hee priimtą konstituciją.

Popiežius Jonas Paulius II 
painformavo kardinolų kolegiją, 
kad iki š.m. pabaigos tik vienos 
Vatikano kurijos išlaidos sudarys 
20 mil. dol. deficitą.

Alžiro, Švedijos, Sirijos ir 
Prancūzijos atstovam Irane buvo 
leista susitikti su JAV sa- 
doj laikomais įkaitais.

JAV vyriausybė išsirūpino, 
kad Irane laikomų įkaitų gimi
nės galėtų telefonu susisiekti su 
įkaitais arba parašyti jiem laiškų.

Izraelio vyriausybė nutarė iš
tremti į Jordaną Nablus miesto 
burmistrą Basam Shaha už tai, 
kad jis simpatizavęs palestinie
čiam teroristam. Visi kiti oku
puoto vakarinio Jordano kranto 
miestų burmistrai dėl to atsista
tydino.

JAV ir Britanijos karo laivy
no laivai pradėjo karo pratimus 
Arabijos jūroj, į pietus nuo Ira
no. Pratimuose dalyvauja 9 JAV 
ir 10 Britanijos laivų.

Šiaurės rytų Irane įvyko stip
rus žemės drebėjimas, per kurį 
žuvo apie 500 žmonių.

Britanija pripažino asmeni
niam popiežiaus Jono Pauliaus 
II atstovui arkivyskupui Bruno 
Heim diplomatines teises.

Buv. Kambodijos min. pirmi
ninkas Son Saun pareiškė, kad 
Kambodijoj pradėjo veikti ir ne
komunistiniai tautinio išlaisvi
nimo fronto partizanai, kuriem 
vadovauja prezidento Lon Noi 
laikų generolas Dien Dio.

Bolivijos perversmą įvykdžiu
siam pulk. Alberto Natusch 
Busch vis dar nevyksta įsistip
rinti, ir manoma, kad jis bus 
priverstas atsistatydinti.

(tųsa iš praeito nr.)

Kaip atrodys, jei visi pradė
sime kabinėti ant sienų kryžius, 
žvaigždes ar žydiškas Dovydo 
žvaigždes? Dabar kunigai taip 
daro, kaip kitados bernai: išlei
džia apivarus, kad kas nors at
sistotų ir būtų pretekstas mušti. 
Kun. B. Babrauskas remontuoja 
be suderinimo. Kodėl Seminari
ja suderina? Nejaugi kun. Bab
rauskas yra gudresnis už Se
minariją?”

Vysk. R. Krikščiūnas iš vietos:
— Kas galima jėzuitui, tai ki

tiems neleidžiama.
— Prašėte religinio kalendo

riaus, — tęsė Anilionis, — o 
paruošimą užvilkinate, kad kiti 
galėtų šaukti. Aliulis teisinasi, 
kad nespėjo paruošti. Visur ieš
koma konfliktinių situacijų.

Nuostatus privalės vykdyti 
kiekvienas, nežiūrint, kokius 
užima postus. Jei kas nesilaikys, 
bus baudžiamas įstatymais.

Įgaliotinis išreiškė nepasiten
kinimą dekanų pasisakymais: 
“Pikčiausiai pasisakė kun. Pukė- 
nas , Buožius irGasčiūnas. Buo- 
žius net padeklamavo caristinį 
eilėraštį — “Anei druko, anei 
rašto . . .” Bet Pukėnas ir Buo

žius, supratę savo klaidą, atsi
prašė”. (Melas. Kunigai neatsi
prašė, — Red.) “Kun. Puzaras 
pasakė: “Reikėjo gerai iš
prausti tą įgaliotinį”. Kam viso 
to reikia? Pakruojo Kuzmickas 
visada piktas ir susiraukęs. Kiti 
vėl — nenorėjo paskaitos apie

Komitetas, rengęs pavergtų tautų demonstracijas lapkričio 7 prie Sovietų pasiun
tinybės. Iš k. Charles Andreanszky — Vengras, Peter VVytenus — lietuvis, dr. Edvard Rū
beli — estas, dr. Ivan Docheff — W^t;aras, Ass. Flack — N.Y. assemblyman. Petras 
Ąžuolas — lietuvis, Michael Spontak — ukrainieti* Elmar Lipping — estas; antroj eilėj: 
Horst Uhlick — Pavergtų Tautų komiteto pirn * Alan Staub — vokietis, Csaba Toth 
— vengras. A

Puolamas Tikinčiųjų 
teisėm ginti komitetas

Tiesa (79/9/5), Sovietskaja 
Litva (79/9/5) ir Valstiečių 
Laikraštis (79/9/6) pranešė, 
kad į LTSR prokuratūrą buvo 
iškviesti Viduklės bažnyčios kle
bonas A. Svarinskas ir Kybartų 
bažnyčios klebonas S. Tamkevi- 
čius. Jie buvo “oficialiai įspėti 
už tai, kad jie, naudodami baž
nyčią ir kulto tarnų padėtį, sklei
džia žinomai melagingus prasi
manymus, šmeižiančius tarybinę 
valstybę ir visuomeninę santvar
ką, pažeidinėja religinių susi
vienijimų nuostatus irtam kursto 
tikinčiuosius”. Pasak Tiesos, 
Svarinskui ir Tamkevičiui “iš
aiškinta, kad už pakartotiną tary
binių įstatymų pažeidinėjimą 
jiems gali būti taikomos griež
tesnės teisinio poveikio prie
monės”.

Kaip įprasta, Tiesa nemini 

tarptautinę padėtį. Tai parodo 
tik kultūros trūkumą. Bet kriti
nės pastabos iš esmės yra geras 
dalykas. Todėl reikia dažniau 
susitikti.

Kiti sako, kad dekanus norėjo 
nupirkti kava. Tai ko reikėjo 
duoti dekanams?

1979.IV.5 vyskupai susirinko į 
Panevėžį. Ekstremistai savo 
raštu viską suniekino. Nenorite 
laikraščio — nereikia. Sako, 
kad spausdins tik vyskupų, daly
vaujančių taikos konferencijose, 
portretus.

Rudenį bus organizuojama li- 
turgistų kelionė į Romą. Galbūt 
lydės koks nors vyskupas.

Klaipėdos bažnyčią grąžinti 
nėra jokios galimybės. Galima 
praplatinti senąją 100-120 žmo
nių. Mat tiek žmonių per pa
maldas stovi lauke.

Pavasarį bus išleista malda
knygė. Bet ji turi būti nedide
lės apimties, panašiai kaip “Vi
sada su Dievu”.

Ekstremistai nurašė visus 
ordinarus.

Jie tvirtina, kad silpnesniems 
kunigams duoda dideles parapi
jas. Kun. Kauneckui buvo siūlo
ma net dvi parapijos. (Kad ati
trauktų nuo TTG Katalikų Komi
teto veiklos, — Red.) Svarins
kas tvirtina, kad ateistai neduoda 
Viduklei paskirti vikaro, kad jis 
galą gautų.

Kam ta pamokslų medžiaga, 
jei ekstremistai vis vien jų nesa
kys?

Dabar svarbu išleisti mišiolą.

fakto, kad Tamkevičius ir Sva
rinskas yra Tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto nariai. Žiniomis 
iš Lietuvos, su TamkeviČium 
rugpiūčio 29 kalbėjosi vyr. pro
kuroras Kairelis. Jis tvirtino, kad 
minėtasis komitetas buvęs įsteig
tas JAV kongreso iniciatyva ir 
kaltino Tamkevičių “sovietinės 
tikrovės šmeižimu, piliečių kurs
tymu nesilaikyti kulto įstatymų” 
ir komiteto dokumentų išlei
dimu. Panašių kaltinimų susi
laukė ir kun. Svarinskas.

Sovietinė spauda retai skelbia 
oficialius perspėjimus žymiem 
“disidentam”. Vienas pavyz
dys yra Tasso žinia apie perspė
jimą Sacharovui 1977 sausio 
mėn. Solženicynui atsisakius 
reaguoti į panašų perspėjimą, jis 
buvo jėga ištremtas iš Sovietų 
Sąjungos. (Elta)

Iš kurijų išeina paslaptys. Iš 
Telšių — raštas dėl Klaipėdos 
bažnyčios; iš Kauno — telefo
nograma dėl dekanų sukvieti
mo. Vyskupas L. Povilonis ta
da nedirbo. Todėl jo ir nekal
tiname.

Miestams galime duoti tik lo
jalius kunigus, su kuriais kiek
vienas galėtų pakalbėti taip, 
kaip yra. Anksčiau ar vėliau ku
nigai turės grįžti prie įstatymų 
laikymosi. Vienas neapgalvotas 
žingsnis gali pakenkti visai Baž
nyčiai.”

Anilionis kreipėsi į ordinarus, 
juos padrąsindamas: “Nebūkite 
pasyvūs! Negalite leisti, kad visa 
jie sugadintų. Jei kas tiktų į 
vyskupus, tą jie padaro raudonu. 
Parodykite, kad yra kurijos, kad 
yra vadovai.”

Vysk. R. Krikščiūnas: “Duo
kite man pasirašiusių Panevėžio 
vyskupijos kunigų pavardes, nes 
aš noriu žinoti, kas pasirašė. 
Jie man prisiuntė tekstą be pa
vardžių”.

P. Anilionis davė atšviestą 
tekstą su pavardėmis ir pridėjo: 
“Grąžinti nereikės”.

Pavad. katalikų reikalams Juo- 
zėnas taip pat piktai kalbėjo 
prieš ekstremistus. Jis pats sa
kosi esąs dirbęs 8 metus Italijo
je ir gerai pažįstąs Bažnyčios gy
venimą. Jo nuomonė: “Kunigams 
trūksta drausmės! Italijoje bet 
kokia politika kunigams drau
džiama.

(nukelta [ 2 psl.)

Irano studentai buvo įsiveržę 
į JAV ambasados Libane kiemą, 
bet Sirijos taikos priežiūros dali
nių kariai juos iš ten išvaikė.

Izraelio ministerių kabinetas 
nutarė ir toliau vykdyti žydų 
kolonijų steigimą okupuotose 
arabų srityse, bet tik valstybei 
priklausančiose žemėse.

Kinija vėl pradėjo griežčiau 
elgtis su vyriausybės darbų kri
tikais ir areštavo kelis asmenis, 
kurie dalijo žmonėm prieš kurį 
laiką nuteisto 15 m. kalėji- 
bo Wei Jingsheng bylos aprašy
mą, ir pogrindinio žurnalo re
daktorių Liu Qing.

Turkijos teisingumo partijos 
vadas Suleyman Demirel sudarė 
ministerių kabinetą.

Izraelio ambasadorius Portu
galijai Ephraim Eldar ir kiti 3 
su juo buvę asmenys buvo su
žeisti teroristų.

Haiti prezidentas Jean Claude 
Duvalier pašalino aštuonis mi- 
nisterius ir į jų vietą paskyrė 
generolus.

Kongresmanas Ed. Derwinski 
(Resp. -Illinois) praneša, kad 
lapkričio 13 JAV atstovų rū
muose House Concurrent Reso- 
lution 200 buvo vieningai pri
imta (balsavo už 390, prieš — 
niekas). Ši rezoliucija anksčiau 
buvo žinoma kaip H.C.R. 147. 
Po nedidelių papildymų gavo
H.C.R. 200 vardą.

Šioje rezoliucijoje pasisakoma, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija turi 
teisę į laisvą apsisprendimą ir 
kad JAV prezidentas perspėtų 
Sovietų Sąjungą nesikėsinti 
prieš JAV piliečius, kurie pagal 
naują sovietų įstatymą jų yra lai
komi sovietų piliečiais.

Kongresmanas Ed. Denvinski 
tiki, kad ši rezoliucija, sulaukusi 
tokio palankaus balsavimo at
stovų rūmuose, bus taip pat pri
imta ir JAV senate.

Visi raginami siųsti JAV sena
to užsienio reikalų komiteto na
riam laiškus ar telegramas, pra
šant jų talkos, kad ši rezoliucija 
būtų pristatyta ir priimta ir JAV 
senate.

Laiškučiai ar telegramos galė
tu būti tokio ar panašaus turi

PLB RŪPINASI LIETUVOS 
LAISVĖS REIKALAIS

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimas Toronte 1978 priėmė 
nutarimą skatinantį PLB v-bą 
sudaryti visuomeninių reikalų 
komisiją politiniam reikalam. Po 
eilės pasitarimų su Europos, 
Australijos, P. Amerikos ir Šiau
rės Amerikos Lietuvių Bend
ruomenėmis bei paskirais lietu
vių politinės veiklos darbuo
tojais, remiantis PLB konstitu
cija ir PLB seimo nutarimais, 
tokia komisija buvo sudaryta ir 
jos branduolys patvirtintas PLB 
valdybos spalio 17 posėdy.

PLB visuomeninių reikalų ko
misija rūpinsis Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės ir kraštų 
Bendruomenių aktyviu dalyva
vimu Lietuvos laisvinimo darbe. 
Ji planuos, koordinuos, derins ir 
vykdys pasaulio lietuvių pastan
gas padėti okupuotos Lietuvos 
žmonėm išsikovoti laisvę ir vals
tybinę nepriklausomybę. Ko
misija artimai dirbs ir veiklą 
koordinuos kartu su JAV, Ka
nados ir kitų kraštų Lietuvių 
Bendruomenių valdybomis bei 
tų kraštų politinių reikalų tary
bomis. Komisijos posėdžiuose 
dalyvaus JAV LB krašto valdy
bos pirmininkas inž. Vytautas 
Kutkus, Kanados LB krašto val
dybos pirmininkas Jonas Sima
navičius ir, pagal reikalą, kitų 
kraštų LB pirmininkai. Komisi
jos branduolį sudaro JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas (šiuo metu oficialiai 
dar nepatvirtintas) ir Kanados 
LB krašto valdybos vicepirmi
ninkė visuomeniniam reikalam 
advokatė Joana Kuraitė.

Šį neseniai sudarytoji komisi
ja spalio 27 Chicagoj buvo su
sirinkusi pirmojo savo posėdžio. 
Jame dalyvavo: PLB pirminin
kas inž. Vytautas Kamantas, PLB 
vicepirmininkas Saulius Kuprys, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos p-kas Gintaras Aukštuo
lis, Pasaulio Lietuvio re
daktorius Romas Sakadolskis, dr. 
Kazys Ambrozaitis, Ilona Lau
čienė ir dr. Tomas Remeikis — 
visi iš Chicagos; Bronius Bie- 
liukas ir Gintė Damušytė iš 
New Yorko; Joana Kuraitė iš 
Kanados; Algimantas Gureckas 
iš VVashingtono. Kurį laiką 
posėdy dalyvavo ir PLB vykdo
masis vicepirmininkas Vaclovas 
Kleiza.

PLB visuomeninių reikalų ko
misijos branduolio nariai pasi
skirstė darbo sritimis, aptarė kai 
kuriuos skubiai atliktinus dar
bus, sudarė sąrašą asmenų iš 
JAV, Kanados ir kitų kraštų, 
kurie bus kooptuojami į komisiją 
nariais arba talkininkais, sudarė 
PLB atstovybę prie Jungtinių 
Tautų New Yorke, teigiamai pa
sisakė už kun. K. Pugevičiaus 
siūlymą praplėsti jo įstaigos 
darbą, Nevv Yorke įsteigiant 
Lietuvių Informacijos Centrą 
(“Lithuanian Information”), ir 
sutarė susirinkti kito posėdžio 

nio: “Dear Senator: The issue of 
the Baltic States needs your sup- 
port. Please vote in favor of 
passage of H.C. Resolution 200 
when it comes up before the 
Foreign Relations Committee. 
Yours very truly.” (Parašas ir ad
resas)

Senato užsienio reikalų komi
teto nariai yra šie senatoriai: 
Frank Church, Chairman (Ida- 
ho), Claibome Pell (Rhode Is- 
land), George S. McGovem 
South Dakota), Joseph R. Biden, 
Jr. (Delaware), John Glenn 
Ohio), Richard Stone (Florida), 
Paul S. Sarbanes (Maryland), 
Edmund Muskie (Maine), Ed- 
ward Zorinsky (Nebraska), Jacob 
K. Javits (Nevv York), Charles H. 
Percy (Illinois), Howard H. Ba
ker, Jr. (Tennessee), Jesse 
Helms (North Carolina), S.I. 
Hayakavva (California), Richard 
Lugar (Indiana).

Šių senatorių adresas: The 
Honorable......... , Senate For
eign Relations Committee, Uni
ted States Senate, Washington,
D.C. 20510.

po dviejų mėnesių (1980 sausio 
mėnesį).

Išdiskutavę darbo sąlygas ir 
atliktinus darbus, kuriais turi 
ypatingai rūpintis Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė, atskirų 
kraštų Bendruomenės ir viso pa
saulio lietuviai, PLB visuomeni
nių reikalų komisijos nariai pasi
skirstė darbo sritimis.

Komisijai primininkauja PLB 
pirmininkas inž. Vytautas Ka
mantas, dažnai pasitardamas su 
JAV LB krašto valdybon buvu
siu pirmininku inž. Algimantu 
Gėčių bei naujuoju pirmininku 
inž. Vytautu Kutkum ir Kanados 
LB krašto valdybos pirminin
ku Jonu Simanavičium.

Dr. Kazys Ambrozaitis vado
vauja planingos veiklos grupei, į 
kurią jis kooptuos eilę darbingų 
žmonių rūpintis ilgalaikės lietu
vių politinės veiklos ir Lietuvos 
laisvinimo akcijos planavimu, 
informacija, skatinimu ir vykdy
mu per atskirus kraštus. Dr. To
mas Remeikis rūpinasi politinių 
studijų bei tyrimų reikalais ir 
politinės veiklos planavimu, tuo 
reikalu kartu dirbdamas su dr. K. 
Ambrozaičiu.

Algimantas Gureckas iš VVash
ingtono rūpinasi PLB greitosios 
akcijos grupės darbais, kurios 
paskirtis yra skubiai veikti, kai 
Lietuvos ar pasaulio įvykiai tai 
diktuoja (kaip, pavyzdžiui, da
bar tai atliekama Vlado Česiūno 
įvykio reikalu arba Antano Ter
lecko atveju). A. Gureckas su 
savo talkininiais palaiko artimą 
ryšį visokiais būdais su JAV, Ka
nados ir kitų kraštų LB politi
nių reikalų žmonėmis, ypač 
su JAV ir Kanados visuomeni
nių reikalų tarybų pirmininkais.

Broniui Bieliukui pavesta su
daryti PLB atstovybę prie Jung
tinių Tautų Nevv Yorke, kuri ste
bės Jungtinių Tautų veiklą ir 
ją įtaigaus bei informuos Lietu
vos reikalais, artimai bendradar

biaudama su Batunu ir kitomis 
institucijomis. Br. Bieliukas su
darys patarėjų tarybą iš JAV, 
Kanados ir kitų kraštų lietuvių, 
kurie su savo patarimais padės 
PLB visuomeninių reikalų ko
misijos nariam planuoti bei vyk
dyti jų darbus.

PLB vicepirmininkas advoka
tas Saulius Kuprys tvarko ryšius 
su kraštų Lietuvių Bendruome
nių valdybomis ar tolygiomis or
ganizacijomis ir atlieka kitus 
PLB politinius darbus.

Ilona Laučienė vadovauja 
techniškos tarnybos grupei, kuri 
talkina kitiem PLB visuomeni
nių reikalų komisijos nariam , 
telkdama bei skleisdama infor
macijas ir kitą reikalingą me
džiagą.

Gintė Damušytė yra Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos at
stovė, per kurią palaikomas ry-

(nukelta į 2 psl.)
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Sovietijoje, taigi ir bolše
vikų pavergtuose kraštuose, vis
kas daroma “pagal planą”. Gi
riamasi penkmečio planais, pa
gal popierinius ataskaitinius pra
nešimus įvykdomais 150%. 
Tačiau tikrovėje kaip trūko 
būtiniausių prekių, taip ir trūks
ta, butų žmonės laukia metų 
metais, statyba vykdoma su di
džiausiais trūkumais ir pavėlavi
mais, fabrikai masiškai gamina 
broką. Ir nėra vilties, kad pa
dėtis pagerėtų, nes viskam 
kliudo sovietinė santvarka ir 
partijos biurokratizmas. Apie de
šimtojo penkmečio plano vykdy
mą Lietuvoje spaudai pasikalbė
jimą davė okupuotos Lietuvos 
ministrų tarybos pirmininko 
pirmasis pavaduotojas Ksaveras 
Kairys. Jis pažymėjo šiuos 
kultūrinius laimėjimus: užbaig
ta statyti Šiaulių viešoji biblio
teka, Kauno paveikslų galerija, 
koncertinės estrados Klaipėdoje 
ir Druskininkuose, nauji kino 
teatrai Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje, Šiauliuose, kultūros 
namai Birštone, Anykščiuose,

:|: Savaitės 
i Įvykiai

JT priėmė rezoliuciją, reika
laujančią, kad Vietnamas ati
trauktų iš Kambodijos savo ka
riuomenę.

Iš Sov. S-gos pabėgusio šach
matų meisterio Viktoro Korčnoj 
sūnus Igor, apie metus slapstę
sis nuo karinės pareigos atliki
mo, buvo policijos areštuotas. Į 
kariuomenę jis buvo pašauktas, 
kai padavė prašymą emigruoti. 
Kariuomenėj tarnavusių į užsie
nį neišleidžia, nes jie žiną ka
rinių paslapčių.

Time žurnalas lapkričio 19, 
rašydamas apie sovietų organų 
sustiprintą kovą prieš kovotojus 
už žmogaus teises, tarp Sov. S- 
goj areštuotų asmenų mini ir An
taną Terlecką, areštuotą Vilniuj. 
Dviejų skilčių straipsny mini, 
kad Sov. S-goj yra trys žymes
nieji žmogaus teisių sąjūdžio 
centrai — Maskvoj, Kijeve ir Vil
niuj.

Radijų Free Europe ir Liber
ty vadovybės pakartotinai pa
prašė olimpinio komiteto suteik
ti jų įgaliotiem korespondentam 
teises sekti Maskvoj įvyksian
čius olimpinius žaidimus.

Meksikos vyriausybė uždarė 
savo ambasadą Irane.

Britanijos karalienės meno pa
tarėjas Sir Anthony Blunt pagal 
min. pirmininkės Margaret 
Thatcher pareiškimą prieš 25 
metus yra buvęs sovietų šnipu 
ir padėjęs pabėgti dviem kitiem 
šnipam Burgess ir Mclean.

Rodezijos vyriausybė ir parti
zanų vadai priėmė Britanijos 
siūlymą dėl pereinamosios Ro-

Kelmėje, Širvintose, kultūros na
mai didžiuosiuose kolchozuose 
— Akmenės, Rokiškio, Švenčio
nių, Vilniaus rajonuose. Pasta
tyta niekam nereikalingų sovie
tinių paminklų: Lenino Klaipė
doje,raudonarmiečių Šiauliuose, 
komjaunuoliams Kaune, Leni
nui ir Kapsukui Vilniuje, Preik
šui Šiauliuose, pionieriams Pa
langoje. Iš lietuviškų paminklų 
tėra tik M. K. Čiurlioniui Drus
kininkuose, Maironiui Kaune, 
K. Kairys mini sovietinius pa
minklus, kurių dar nespėta už
baigti: tai revoliucijos muzie
jus Vilniuje ir IX-ojo forto pro
pagandinis muziejus “fašizmo 
aukoms atminti”. Kalbėtojas 
nesigailėjo pažadų netolimai 
ateičiai: būsianti užbaigta Vil
niaus akademinio dramos teatro 
rekonstrukcija, atnaujintose pa
talpose įsikursiąs ir Jaunimo 
teatras, būsią užbaigti rašyto
jų kūrybos namai Nidoje, kom
pozitorių kūrybos namai Druski
ninkuose, nauji kino teatrai bū
sią pastatyti Panevėžyje, Uteno
je, Prienuose. Nauji kultūros na
mai atsirasią Jurbarke, Rokišky
je, naujos bibliotekos įsikursian- 
čios Kaune, Klaipėdoje, Anykš
čiuose, sustambintuose kol
chozuose būsią pastatyti kultū
ros namai, bibliotekos, vidurinės 
mokyklos. Pažadų labai daug, ta
čiau jų įvykdymas nėra toks 
sklandus, kaip giriamasi.

— Kaip 1944 į Lietuvą sugrį
žę bolševikai prievartavo ir per
sekiojo rašytojus, daug tikrų fak
tų rasime Janinos Bielinienės 
knygoje “Naujam gyvenimui pa
šaukus” (1978). Veikalas apima 
1944-1960 laikotarpį ir vaizduoja 
komunistų partijos pastangas 
pajungti rašytojus į komunisti
nės propagandos jungą. J. Bie
linienės rodomi prievartiniai 
įvykiai yra paremti archyvine 
medžiaga — Rašytojų sąjungos 
valdybos protokolais ir plenumų 
stenogramomis. Jau pirmame ra
šytojų suvažiavime (1945) parti
nė rašytojų organizacija siūlė 
pašalinti iš sąjungos pasyvius 
narius. Tame suvažiavime daly
vavo 72 nariai. Per trejetą metų 
(1949-1951) pašalinta 16 narių, 
dalis jų tuojau atsidūrė Sibiro 
tremtyje. Žiauriausi pirminin
kai buvo Petras Cvirka ir Jonas 
Šimkus. Jau žymiai švelnesnis ir 
tolerantiškesnis buvęs Antanas 
Venclova. Buvo reikalaujama, 
kad rašytojai aktyviai dalyvautų 
krašto kolektyvizacijoje. J. Bie
linienės knyga parašyta marksis
tiniu metodu, nėra objektyvi. 
Net “Lietuvių literatūros istori
jos” autoriai prisipažino, kad 
“asmens kulto” laikotarpis lie
tuvių literatūrai buvo žalingas, o 
tuo tarpu J. Bielinienė drįs
ta, užsimerkus prieš tikrovę, 
teigti: “visa partijos politika lite
ratūros atžvilgiu, įgyvendinta su
dėtingu ir prieštaringu laikotar
piu, lietuvių nacionalinei kultū

rai davė pačių geriausių rezul
tatų”.

— Vilniaus universiteto sukak
čiai skirta dailės paroda jau ver
tinama spaudoje. Daugiausia 
buvo portretų. Dabartinių profe
sorių portretus rodė: V. Karata- 
jus, S. Veiverytė, S. Džiaukš- 
tas, A. Švėgžda, L. Paškauskai- 
tė, A. Gudaitis, B. Mingėlaitė,. 
A. Ambraziūnas, S. Kuzma, J. 
Genevičius, A. 'Žukauskas, A. 
Belevičius, V. Šerys. Senųjų lai
kų universiteto žymūnus iškėlė 
savo skulptūrose, tapyboje ir 
grafikoje dailininkai: K. Bag
donas, V. Ciplijauskas, A. Na- 
čiulis, K. Ramonas, R. Šakalys, 
A. Kalnėnaitė, V. Kisarauskas.. 
Studentų gyvenimą pavaizdavo 
dailininkai: J. Mackonis, G. Vi- 
tartaitė, S. Jusionis, M. Ro- 
žanskaitė. Universiteto architek
tūrą, kiemus kiemelius savo pa
veiksluose vaizdavo dailininkai: 
J. Čeponis, B. Uogintas, A. Pet
rulis, A. Stasiulevičius, R. Giba- 
vičius, V. Kalinauskas, B. Stanči- 
kaitė. Tačiau parodos vertintojas 
Vilius Uloza pastebi, kad “ilga
amžė, kupina įvairiausių įvykių 
universiteto istorija platesnio at
garsio dailėje dar nerado”.

— “Vaikų metai” minimi ir 
okupuotoje Lietuvoje. Įvai
riomis progomis komunistai 
skelbiasi vaikų geradariais. Rašo, 
kad vaikai esą privilegijuota kla
sė. Bet iš tikrųjų komunistai 
žiauriai skriaudžia vaikus, žaloja 
jų dvasią, mokyklose versdami 
juos būti ateistais, komjaunuo
liais, laužydami tėvų prigimtąją 
teisę auklėti savo vaikus pagal 
savo sąžinę. Savo tikslams siekti 
komunistai naudoja visas val
džios teikiamas priemones. Mė
gina vaikus prisivilioti ir viso
kiomis pramogomis, vadina
momis “vaikų šventėmis”. Štai 
spalio pabaigoje iškilminga vai
kų šventė buvo surengta Pane
vėžyje. Jos propagandinis šūkis 
buvo: “Už laimingą vaikystę 
taikiame pasaulyje”. Ir piešinių 
konkursas turėjo melagingą 
temą: “Mes gyvename taikos 
šaly”. Žinome, kad sovietiniai 
rusai yra didžiausi karų ir nera
mumų kėlėjai, savo ginklais gra
siną visam laisvajam pasauliui.

Bet jau mažiesiems kala į galvas, 
kad Sovietija yra taikos šalis. 
Panevėžio vaikų šventėje buvo 
vaikiškų knygų paroda, iš Len
kijos atvežta besišypsančių žais
lų paroda. Fotografas M. Bara
nauskas parodai pagamino foto
grafijų ciklą “Pasaulio vaikai”. 
Dailininkai B. Žilytė, A. Stepo
navičius, L. Gutauskas, K. Juo- 
dikaitis, S. Valiuvienė rodė daug 
gražių knygų iliustracijų. So
vietinei valdžiai šventėje atsto
vavo L. Diržinskaitė, buvo ir 
keli komunistų partijos atstovai.

— “Budapešto meno savai
tės” muzikos festivalyje iš Lie
tuvos dalyvavo klarnetistas A. 
Budrys ir iškilus smuikininkas 
R. Katilius. Programoje buvo ir 
lietuvių kompozitorių —V. Bag
dono, V. Jurgučio, O. Balakaus
ko, V. Laurušo ir J. Juzeliūno 
kūrinių. Koncertai vyko Buda
pešte, Egeryje ir Diore. Toks 
festivalis Vengrijoje jau buvo 
keturioliktas. Šiais metais buvo 
pasirinkta šiuolaikinė muzika.

— Vaikų metams buvo skirta 
literatūrinė popietė ir Naujojoje 
Vilnioje. Dalyvavo poetai R. 
Skučaitė ir J. Šiožinys, beletris
tai — V. Misevičius, G. Isokas, 
E. Liegutė, literatūros kritikai 
— J. Linkevičius, V. Auryla, 
Lietuvos Pionieriaus literatūros 
redaktorius K. Bruzgelevičius. 
Rašytojai paskaitė savo kūrinių, 
kritikai kalbėjo apie knygos vaid
menį bręstančio žmogaus gy
venime. Valdžios ir komunistų 
atstovai pasakė propagandinių 
kalbų, gyrė jaunimo auklėjimą 
“internacionalizmo dvasio
je” (kas svetima lietuvių dvasiai, 
tas yra internacionalu!).

— Spalio pradžioje dvi savai
tes Vilniuje truko kvartetų festi
valis, pavadintas “Vilnius—79” 
Jame dalyvavo M. K. Čiur
lionio, Lietuvos, Vilniaus stygi
niai kvartetai. Iš “plačiosios tė
vynės” dalyvavo Kijevo styginis 
kvartetas, iš Maskvos buvo at
vykę A. Borodino ir D. Šosta- 
kovičiaus kvartetai. Buvo atvy
kęs styginis kvartetas iš Gruzi
jos, taip pat Kekerto kvartetas iš 
Vak. Vokietijos.

Pr.N.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios
Kronikos Nr. 39
(atkelta iš 1 psl.)

Kodėl Svarinskas laiko pamal
das, kur jam patinka? Kaip gali
ma pateisinti atskirų išsišokėlių 
veiksmus? Mūsų valdžia nėra 
silpna, kad jų negriebia, nors 
penketuko visi veiksmai patenka 
po Baudžiamojo Kodekso 
straipsniais, bet pas mus vyksta 
demokratėjimo procesas. Auk
lėkite! Išsišokimai Kalvarijoje — 
frakcionizmas, antisovietiniai 
veiksmai ne tik prieš vyskupus 
ir valdytojus, bet ir prieš daugelį 
kunigų. Gal nori plakliūti j 
kardinolus? Tarybų valdžios ne- 
nuvers. Gal jiems patinka lage-^

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

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (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, l!.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 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 Nevv York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS 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 
REAL d
ESTATE

Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybės
Apartmentai • Kondominiumai • Nuomavimas

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

>70i Guif Boulevard,St. Peter^burg Beach, Fl. >5706 
Telefoną* (81» >60-2448 . Vakare (8f» 345 -27>6

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

dezijos vyriausybės sudarymo.
V. Vokietijos gynybos min. 

Hans Apel pareiškė, kad vy
riausybė sutiks išdėstyti savo te
ritorijoj JAV siūlomas naujas ra
ketas.

Izraelis perleido Egiptui Si
najaus kalno sritį, kuri pagal su
sitarimą turėjo būti perleista tik 
sausio mėn.

AFL-CIO ilgametis vadas ir 
griežtas antikomunistas George 
Meany dėl senatvės pasitraukė 
iš pareigų.

PLB RŪPINASI LIETUVOS 
LAISVĖS REIKALAIS

(atkelta iš 1 psl.)

šys su jaunimo vadovais ir kun. 
K. Pugevičiaus įstaiga New Yor
ke. Praėjusią vasarą Europoj 
įvykęs IV-asis pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas savo nutari
muose ragino PLB steigti po

PLB visuomeninių reikalų komisija politiniam reikalam po 
savo posėdžio Chicagoje spalio 27. Iš k. I-oje eilėje: 
Joana Kuraitė, PLB pirmininkas Vytautas Kamantas, Gin
tė Damužytė, dr. Kazys Ambrozaitis, antroj eilėj: Vaclo
vas Kleiza, Algimantas Gureckas, Bronius Bieliukas, Ilona 
Laučienė, dr. Tomas Remeikis, Saulius Kuprys.

litinę komisiją, su kuria Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
pilnai įpareigota artimai bend
radarbiauti.

Kanados LB krašto valdybos 
vicepirmininkė visuomeniniam 
reikalam advokatė Joana Kuraitė 
labai sėkmingai dirba ir koordi
nuoja lietuvių politinę veiklą 
Kanadoj. Per ją ir krašto valdy
bos pirmininką Joną Simanavi
čių eis informacija ir akcija iš 
PLB į Kanadą ir atgal.

PLB visuomeninių reikalų ko
misijos adresas yra toks pat, 
kaip ir PLB valdybos: 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, Iii. 
60636, USA. Telef. (312) 778- 
2200.

Ši komisija dabar sustiprins ir 
koordinuos Lietuvos laisvės 
akciją pasaulio lietuvių tarpe su 
naujomis idėjomis, jėgomis, 
planais ir ypač su konkrečiais 
darbais. Bendromis vyresniųjų 
ir jaunimo pastangomis PLB 
sieks lietuvių tautai laisvės.

A.P.

riai. Jei nesiliaus, reiks ką nors 
daryti. Reikia taikiai gyventi ir 
veikti. Penketuko veikla pražū
tinga.”

Įgaliotinis klausė Vilniaus 
valdytoją dėl kunigų iš Lenkijos, 
kurie atvažiuoja ir veikia parapi
jose. Valdytojas paaiškino, kad 
jie nesikreipia į kuriją ir veikia 
-kard. Stepono Višinskio vardu.

“Svarinskas kelia klausimą 
dėl vysk. Pr. Ramanausko minė
jimo 20 metų mirties proga”, 
— piktinosi įgaliotinis.

Kažkas pasako, kad kun. Sva
rinskas yra vysk. P. Ramanaus
ko įšventintas į kunigus.

— Kas jį žino, kas šventino,
— pastebėjo įgaliotinis. —Vie
niems sakėsi, kad vysk. P. Ra
manauskas, kitiems — kad kard. 
Slipij.

— Ordinarai negali dalyvauti 
šiuose minėjimuose, — aiškino 
P. Anilionis.

— Jie susigalvos minėti ir 
vysk. Matulionio jubiliejų,—pri
dėjo vysk. Krikščiūnas!

Įgaliotinis pranešė, kad kun. S. 
Lidys darys nuotraukas prie baž
nyčių ir bažnyčiose, ypač Pir
mosios Komunijos ar Sutvirtini
mo Sakramento teikimo proga.

— Manau, — kalbėjo įgalioti
nis, — kad ir Bažnyčia yra su
interesuota turėti savo archyvuo
se panašių nuotraukų.

P. Anilionis pareiškė, kad vys
kupai galį važiuoti, kur jie tik 
norį.

— Kodėl aš negalėjau važiuo
ti į Kybartus? — užklausė vysk. 
L. Povilonis. Bet atsakymo ne
sulaukė.

Įgaliotinis pareikalavo, kad 
būtų pranešinėjama, kada valdy
tojai ir kancleriai atostogauja ir 
kur.

Išvykas į užsienį tvarkys Juo- 
zėnas.

Pabaigoje P. Anilionis pagra
sino:

— Atsiminkite, kad ir jus gali
ma pakeisti kitais!

NEVV YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. VVEVD 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.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEVV YORK, 
NEVV JERSEYIR CONNECTICUTVALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Ttasolino 

A MEMORIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

L TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — S
— GAUSI PARODŲ SALĖ

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
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Ištikimybė Kristui Karaliui
Vienu širdies geismu kuria

me karalystę žemėje, karalystę 
valdžios, garbės, turto. Tam 
skiriame savo jėgas ir rūpesčius, 
nes nuo to priklauso mūsų bū
tis šioje žemėje. Iš antros pusės, 
net ir didžiausiam žemės rū
pesčių kvaituly jaučiame neap
raminamą troškimą aukštesnės 
būties ir ilgimės gėrio, kurio ne
duoda vienos žemiškos gėrybės. 
Ir iš labai sočių lūpų dažnai 
išsprunka šv. Augustino atsidū
simas: “Nerami mano širdis, kol 
ras atilsį tavyje, Viešpatie!” Tai 
šaukimasis dangaus karalystės, 
karalystės amžinos laimės, neiš
senkamo gėrio ir dieviškojo tei
singumo.

Jautė ir jaučia žmonija Kris
taus iškilimą, ar tai prisimintų 
jį Betliejaus prakartėlėje, ar Ta
boro kalno atsimainyme, ar Pal
mių sekmadienio procesijoje, ar 
Kalvarijos aukoje. Visad jis tas 
pats Kūrėjas, pirmoji visatos 
Priežastis, karalių Karalius, Iš
ganytojas. Tačiau, nors privačio
se maldose kasdien tariama “Te- 
ateinie tavo karalystė”, viešaja
me gyvenime dažnai ne tik pa
garbos Kristui nebeteikiama, bet 
dar ir priešiškai pasisakoma.

Vieša pajuoka Kristui nepasi
baigė su kareivių išjuokimu jo 
istorinio asmens atžvilgiu kan
čios metu. Pajuokos, neištikimu
mo, pasipriešinimo Kristui pasi
rodydavo ir vėlesnių laikotarpių 
viešajame gyvenime. Norėda
mas sugrąžinti Kristui tinkamą 
pagarbą į viešąjį gyvenimą, po
piežius Pijus XI 1925 ir įsteigė 
Kristaus Karaliaus šventę, anks
čiau minėtą spalio paskutinį 
sekmadienį, o dabar minimą lap
kričio paskutinį sekmadienį.

Lietuvių tauta Kristaus neat
metė. Ji net sukūrė savitą Kris
tų Karalių—Rūpintojėlį su erš
kėčių vainiku. Šiam Karaliui ne
bėra vietos pavergtoje tėvynėje, 
ir Rūpintojėlis nepakeliui ateis- 
tiškam okupantui. Iš viešojo
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gyvenimo okupuotoje tėvynėje 
Kristus Karalius išstumtas prie
varta. Anoje pusėje uždangos 
belieka vien tyli malda ir pri
vatus ištikimybės pareiškimas.

Džiugu, kad laisvojo pasaulio 
lietuviai pasinaudoja tikėjimo 
išpažinimo laisve ir nesidro
vi savo ištikimybę Kristui pa
reikšti viešai. Štai Washingtone 
įvykusiame lietuvių religiniame 
kongrese 1966 rugsėjo 5 jauni
mo sekcija paskelbė viešą pa
reiškimą:

“Mes, lietuvių jaunimas, są
moningai tikime Dievą, Kristų 
ir jo Bažnyčią. Mūsų tikėjimas ir 
religinis gyvenimas yra mūsų 
pačių giliu įsitikinimu ir laisvu 
apsisprendimu priimtas kaip es
minė ir prasmingoji mūsų gyve
nimo ir veikimo dalis. Mes savo 
tikėjimu didžiuojamės ir stengia
mės juo gyventi. Mes laikomės 
Kristaus ir jo Bažnyčios paskelb
tų doros dėsnių savo asmeniš
kame, viešajame ir visuomeni
niame gyvenime.”

Pareiškęs užuojautą ir solida
rumą pavergtos tėvynės broliam 
ir seserim, laisvojo pasaulio lie
tuvių jaunimas tam pačiam pa
reiškime skelbia:

“Mes ryžtamės vykdyti mal
dos ir veikimo planą: save krikš
čioniškai ugdyti ir krikščioniško
je moralėje užgrūdinti; pažinti 
visus, įvairiai galvojančius lietu
vius ir daryti savo geru pavyz
džiu jiem įtakos; stengtis visais 
būdais padėti pavergtos Lietu
vos jaunimui religiniuose reika
luose; aktyviai, noriai ir darbin
gai jungtis į bendras visų lie
tuvių pastangas už Lietuvos ir 
Bažnyčios laisvę; būti uoliais lie
tuvių parapijų parapiečiais ir 
veikliais lietuvių bendruomenių 
nariais; platinti svarbią informa
cinę knygą “The War Against 
God in Lithuania” ir visais bū
dais informuoti laisvą pasaulį 
apie Lietuvos pavergimą.”

(tąsa iš praeito nr.)
Apie 1942 tuo reikalu vyku

sias slaptas derybas tuometinis 
valstybės sekretorius Cordell 
Hull rašo savo atsiminimuose 
(The Memories of Cordell Hull, 
The MacMillan 1948), kad, jom 
užsibaigus, jis pajutęs didelį 
palengvėjimą, jo žodžiais tariant: 
“I was enormously relieved”. 
Mat, JAV-bėm ir Anglijai pavy
ko atsispirti prieš nepaprastą 
spaudimą pripažinti Baltijos 
valstybių inkorporavimiį į So
vietų Sąjungą.

Vėliau vyko eilė derybų ir su
sitarimų su Rusija: Teherano 
konferencija 1943, Jaltos susi
tarimas 1945, Potsdamo konfe
rencija 1945 liepos mėn. ir pa
galiau 1975 rugpiūčio 1 35 
valstybių pasirašytoji Helsinkio 
deklaracija. Nė vienoj jų Lie
tuva ir bendrai Baltijos valsty
bės nepripažįstamos Sovietų Są
jungos dalim. Daugelis įtaria, 
kad vienoj iš tų konferencijų 
Anglija ir gal JAV-bės yra da
vusios Rusijai tylų pritarimą už
valdyti Baltijos valstybes. Ne 
vienas yra linkęs aiškinti, kad 
35 valstybių pasirašytoji 
Helsinkio deklaracija (Finai Act) 
pripažino karo metu Sovietų Są
jungos laimėtąjį grobį, užmirš
dami, kad tai yra tik dalyva
vusių valstybių deklaracija ne
keisti esamų sienų jėga. Tai 
nėra kariavusių valstybių sienų 
nustatymo taikos sutartis. Vie
nu iš įrodymų galėtų būti ir 
tai, kad tos deklaracijos labiau
siai nepaiso taip primygtinai jos 
siekusioji Sovietų Sąjunga, kiek 
tai joj kalbama apie žmogaus 
teises, laisvesnį žmonių ir 
idėjų per sienas judėjimą, išskir
tų šeimų sujungimą ir t.t.

Mum gi rūpi, kad juridiš
kai tebeegzistuojanti ir tarptauti
nį pripažinimą turinti Lietuvos 
valstybė vėl galimai greičiau

Lietuvių grupė demonstracijose prie Sovietų pasiuntinybės. Iš k. Aloyzas Balsys, Pet
ras Ąžuolas SU plakatu. Nuotr. Wallace B. Rodgers

LIETUVOS LAISVĖS VILTYS
ŠIŲ LAIKŲ TARPTAUTINĖJ RAIDOJ

Lietuvos gen. konsulo Aniceto Simučio referatas, 
skaitytas Amerikos lietuvių kongrese, Clevelande, 
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grįžtų į pilnai nepriklausomų 
valstybių šeimą.

Viena iš tokių galimybių būtų 
tai didžiausios ir paskutinės ko
lonijinės imperijos subyrėjimas, 
kuris gali įvykti dėl kelių prie
žasčių.

Man yra tekę matytis ir šnek
telėti su anksčiau minėtuoju 
Valentinu Moroz. Jo įsitikinimu, 
jei visos pavergtos tautos vie
ningai veiktų, daug būtų gali
ma pasiekti. Sovietinėj imperi
joj vien tik ukrainiečių esą 
netoli 50 milijonų, o sudėjus 
kitas pavergtas tautas, rusai atsi
duria mažumoj. Kalėjimai ir 
koncentracijos stovyklos tai tik
ras politinių kalinių internacio
nalas. Ukrainiečių ten esą dau
giausia, o toliau eina rusai, lie
tuviai, latviai, estai ir t.t. Visi 
tarpusavy gerai sugyvena, pasi
ryžę politinę veiklą skatinti 
ir koordinuoti ne tik kalėjimuo
se, bet ir už kalėjimų ribų. 
Jie įsitikinę, kad pavergtųjų tau
tų galybė yra vienybėj.

Esą nemaža rusų, kurie norė
tų, kad Rusija atsisakytų koloni
jų, kad leistų pavergtosiom tau
tom apsispręsti, kaip tą yra pa
dariusios buvusios Vakarų kolo
nijinės imperijos. Jie įsitikinę, 
kad sovietinis imperializmas 
daro žalą rusų tautai.

Galimas trečiasis pasaulinis 
karas galėtų ir turėtų užbaigti 
šios paskutinės kolonijinės im
perijos egzistavimą ir paleis
ti iš tautų kalėjimo kelias de

šimtis tautų, jų tarpe ir Lietuvą. 
Suprantama, kad Vakarų laisva
sis pasaulis, kaip lygiai ir mes, 
atominio karo nenori — tai būtų 
baisi žmonijos nelaimė. Bet ar 
bus galima jo išvengti, ne nuo 
mūsų priklauso. Taip pat mes 
negalim užsimerkti ir prieš tai, 
kad akivaizdoj nepaprasto sovie
tinės imperijos ginklavimosi, di
dinant atominių ginklų arsena
lą, eventualus konfliktas darosi 
sunkiai išvengiamas, nes Vakarų 
pasaulis nėra pasiruošęs kapitu
liuoti. Siekdama atominių ginklų 
persvaros, sovietinė imperija 
neatlaidžiai veda ir psichologinį 
karą. Turbūt daugelis prisime
nam prieš keletą metų plačiai 
skleidžiamą frazę “better red 
than dead” — geriau raudonas 
negu lavonas. Logika papras
ta: atominis karas reikštų žmoni
jos savižudybę — tad ar ne ge
riau pasiduoti negu žūti.

Įdomu, kad pastaruoju metu 
Vakarų paskubinto atominio 
ginklavimosi iškalbingiausiu 
skatintojų pasidarė buvęs valsty
bės sekretorius Henry Kissinger, 
kuris neseniai viešai pareiškė, 
kad bazavimas Vakarų atominio 
ginklavimosi strategijos ant 
įsitikinimo, kad toks apsiginkla
vimas veda į abipusę savižudy
bę, yra absurdas. Anot jo, JAV- 
bės privalo galimai skubiau iš
vystyti pajėgumą vesti mažos 
skalės atominius karus, kaip ly
giai ir strateginį atominį karą.

Kalbėdami apie laisvės viltis, 
meskim žvilgsnį į tai, ką galvo
ja mūsų broliai pavergtoj tėvy
nėj. Pateikiu citatą iš pogrindy 
leidžiamos 1978 gruodžio mėn. 
Aušros Nr. 14/54:

“Tad kiekvienas, bent kiek 
susipažinęs su istorija, žino, kad 
toks anachronizmas, kaip Tarybų 
Sąjunga su jos pavergtųjų tautų 
politine ir kultūrine priespauda, 
su žmogaus teisių trypimu ir 
visišku žmogaus bei visos liau
dies valios ignoravimu bei jos 
pajungimu visagalės partijos va
liai — anksčiau ar vėliau turės 
žūti. Kaip tas atsitiks — neži
nia. Gal Rusija susidurs su Ki
nija, gal su Vakarų šalimis, o gal 
pačios Tarybų Sąjungos viduje 
atsiras jėgų, kurios susprogdins 
tą juodžiausią šių laikų reakci
jos, priespaudos ir tamsybės ci
tadelę, apsigaubusią pažangos 
skraiste.

Šiaip ar taip, viena galime 
neabejoti — Lietuva vėl taps 
laisva ir nepriklausoma.”

Baigdamas norėčiau prisiminti 
tuos didelius darbus, kuriuos yra 
atlikę ir atlieka Lietuvai Ameri
kos lietuviai. Gal pats pirmasis 
žinomas Amerikos lietuvių pasi
reiškimas plačiu ir iš dalies 
tarptautiniu mastu buvo Kražių 
skerdynių išgarsinimas 1893.

Po to ėjo Didžiojo Vilniaus 
seimo 1905 parėmimas ir even
tualiai parėmimas Lietuvos ne
priklausomybės kovų 1918-20 
ir pagaliau išreikalavimas Lietu
vai iš JAV-bių vyriausybės de 
jure pripažinimo, kuris tebe
galioja iki šios dienos.

Nebuvo tada nei Vliko, nei 
Altos, nei L. Bendruomenės, 
bet Amerikos lietuviai daug pa
sidarbavo, aktyviai prisidėdami 
prie lietuvių tautos žadinimo; 
tai eventualiai privedė prie Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo 1918-20.

Pirmosios Lietuvos okupaci
jos pradžioj pradėjusi veikti A.L. 
Taryba atliko labai svarbią rolę, 
darydama viską, kad nebūtų pri
pažintas Lietuvos inkorporavi
mas į Sovietų Sąjungą. Prisi
mindami tuos didelius darbus, 
pavergtieji tėvynėj ir šiandien su 
viltim žiūri į Ameriką. Jie tiki, 
kad laisvojo pasaulio lietuviai, 
ypač Amerikos lietuviai, išnau
dos visas progas tarptautinėj 
arenoj grąžinti Lietuvai jėga iš
plėštą laisvę ir nepriklausomy
bę. Tad neapvilkim jų;

(nukelta į 4 psl.)
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konai eidavo į žmones, į aikš
tes. Anų amžių santarybos kaip 
tik ir skundžiasi, kad dvasiškiai 
yra apsileidę pamoksluose pa
sauliečiams. Bažnytinę iškalbą 
tada daugiausia atstojo eudicija, 
skirta kunigams ir vienuoliams. 
Liaudis gi savo dvasios trošku
lį malšino drumstuose eretikų 
šaltiniuose. Eretikai tolydžio 
traukė per miestus ir kaimus, 
šaukdami paprasta žmonių kalba, 
kurią tik nemokšos suprato. Pran
ciškus matė, kokių atmainų rei
kia: nauji pamokslininkai pir
miausia patys turėjo pasitaisyti, 
o tik paskui kitus taisyti, gyven
dami pagal evangeliją, daugiau 
mokydami pavyzdžiu negu žo
džiu. Jie turėjo būti paprasti ir 
malonūs: vargšai su vargšais, 
nusižeminę su nužemintais.

Brolis Antanas priklausė pir
mutiniam būriui, kuris perbėgo 
per Europą, krikščionybėn įlie
damas naujos jaunatvės.. Anų 
amžių liudijimai kalba apie di
džiulį jo žodžių sėkmingumą. 
Liaudžiai jis kalbėjo paprasta 

žmonių kalba, visai ne kaip 
mokslo vyras, nes tokia jau buvo 
pranciškonų tradicija.

Kai anų apaštalavimo kelio
nių metu brolis Antanas pasiek
davo kurį miestą, jo pasitikti prie 
miesto vartų išeidavo vyskupas 
ir kunigai, apsivilkę iškilmių 
drabužiais. Aplink jį patį, vėduo
dami, nešė verbas. Negalėjai rast 
tokios erdvios bažnyčios, kurioje 
tilptų klausytojų minios. Taip jis 
turėdavo kalbėti turgavietėse. 
Vakare ten uždegdavo švyturius, 
o žmonių būdavo grūste prisi
grūdę. Jie susirinkdavo iš anks
to, bijodamiesi, kad nebūsią vie
tos. Praėjus dviems šimtme
čiams, šv. Bernardinas Sienietis, 
didysis renesanso laikų pamoks
lininkas, taip pat sutraukdavo to
kį antplūdį. Bernardino žodis 
pasiekė mūsų dienas, o Antano 
pamokslai, degę meilės jėga, 
mums yra visiškai žuvę. Išliko 
pora aiškių nuotrupų ir keletas 
dalykų lotyniškai. Bet iš jų nė 
kiek negalima nuvokti, kokis bu
vo brolio Antano iškalbos menas. 
Lotyniškieji užrašai duoda me

džiagos ir nesudėtingo plano 
metmenis pamokslininkams, 
kuriems jie buvo skirti. Šiurkš
čia viduramžių kalba ten mono
toniškai nusidriekia virtinės 
sausų citatų, ištęsti tyrinėjimai 
apie kiekvieno žodžio kilmę, 
subtilūs ir keisti Senojo ir Nau
jojo Testamento moraliniai aiš
kinimai. Padėjus daug triūso 
ir kantrybės, tuose storuose 
lakštuose gali daugiau pajusti 
negu išvysti žmogaus vaizduotę 
ir širdį. Tai šen, tai ten matai 
tryliktojo amžiaus būties vaizdų 
ir scenų, arba pastebėjimų, iš 
kurių prasimuša gamtos meilė ir 
poezijos prošvaistės. Bet tokios 
liekanos retai tepasitaiko. An
tano, kaip pamokslininko, 
reikia ieškoti ne šiuose raštuose, 
iš dalies negyvuose, bet žmonių 
sieloje, kurioje išsiliko aidas 
ano liepsningo žodžio, giedoju
sio Dievo meilę. Šis žodis bu
vo aštrus kaip kalavijas, kuris 
į dulkes pavertė tų amžių pakly
dimus.

.Prancūzijoje

1224 metais po Velykų šventės 
Antanas iškeliavo iš Italijos. Po 
pamokslo Forlio mieste, kada 
broliai buvo taip nustebinti, jis 
be perstogės traukė ano pusiasa
lio keliais. Apdriskusiu abitu, 
basas jis ėjo per miestus ir pro
vincijas, nelyginant koks šventų 
vietų lankytojas ar svetimšalis. 
Jis mąstydavo, koks neturtingas 
buvo Kristus, neturėjęs kur savo 
šventos galvos priglausti, kada 

lapės turi urvus ir dangaus 
paukščiai lizdus. Antanas mėgo 
šią evangelijos vietą ir dažnai 
ją kartodavo savo pamoksluose. 
Jis mąstydavo ir apie Švč. Pa
nelės neturtą. Vienuolis, metęs 
ištaigingą Portugalijos abatiją, 
tobulai suprato Pranciškaus ide
alą ir buvo vienas ištikimiausių 
neturto riterių. Jisai buvo laisvas 
kaip anų gadynių elgetos, ir vieš
kelis tada jam pasidarė tarsi jo 
būstinė. Jo sveikata ankstokai 
buvo pašlijusi: tik per vargą jis 
laikėsi ant kojų, pribaigtas dru
gio, nusilpęs nuo atgailos. Jis 
sirgo vandens liga. Vienok jis 
nesiliovė žengęs iš miesto į 
miestą, sakydamas pamokslus.

Iš vyresniųjų jam buvo įsaky
ta pėsčiomis, sniegu užverstais 
tarpekliais perkopti Alpių kalnus 
ir nuvykti į Prancūziją. Pranciš
kus ypačiai mėgo tą šalį, nes 
Viešpaties kūnas ten buvo garbi
namas labiau negu kurioje kitoje 
katalikų tautoje . . . Antanas 
tame krašte išbuvo trejus su vir
šum metus, skersai ir išilgai iš
vaikščiojęs daugel jo vieškelių. 
Ten liko Antano pėdsakai. Tik 
dokumentų stoka neleidžia ge
riau pažinti jo dvasios tarpimo 
anais metais.

Betgi šiandien, po septynių 
šimtų metų, jo atminimas yra gy
vas Brivėje, kurion suplūsta 
daug maldininkų. Būdamas Li
muzino provincijoje, šventasis 
nukako į Brivę ir skelbė Dievo 
žodį šv. Martyno bažnyčioje. 
Tarp uoliausių jo klausytojų bu
vo vienas turtingas miestelėnas, 

kuris, sujaudintas pamokslų, 
Antanui pasiūlė visus savo lo
bius, kad įsteigtų vienuolyną. 
Žinome, kad Antanas mėgo kal
nų urvus. Tokį urvą jis aptiko 
Brivėje ir jame apsigyveno. Tai 
tenai jisai regėjo Švč. Panelę 
ir Kūdikėlį Jėzų. Melsdamasis 
toj vietoj jis padarė keletą ste
buklų, kurių po šventojo mirties 
buvo dar daugiau.

Visame pasaulyje šv. Antanas 
garsėja, kad padeda atrasti pa
mestus daiktus. Pirmas toks at
sitikimas kaip tik buvo Brivėje. 
Ir štai kaip tai įvyko.

Antanas turėjo savo paties su
rašytą knygą, sudėtą iš psalmių 
aiškinimo, Švento Rašto ir Baž
nyčios Tėvų ištraukų. Tas rinki
nys jam buvo labai vertingas, sa
kant pamokslus ar vienuoly
nuose per konferencijas. Vieną 
dieną rankraštis dingo. Nuosto
lis buvo nepataisomas. Antanas 
ėmė melstis, prašydamas Dievo 
pagalbos. Ir štai pas jį ateina 
jaunas broliukas, nuleidęs galvą, 
susigėdęs ir gailėdamasis. Bro
liukas grąžino jam knygą, su ku
ria buvo pabėgęs iš vienuolyno. 
Kelyje jam pasirodė šėtonas, ku
rio taip pabūgo, kad sąžinė at
budo, jis pats gi nuskubėjo į vie
nuolyną, nusižeminęs ir mal
daudamas atleidimo.

Gražiame pietinės Prancūzijos 
krašte, saulėtame Langedoke ir 
Provanse, kur kadaise klestėjo 
poezija, dabar siautė kovos prieš 
eretikus. Aplink Tulūzą nu
niokoti stovėjo vynuogynai. 

'Žvangant ginklams, visa sritis 

buvo nusiaubta. Atrodo, kad An
tanas bus grąžinęs tam kraštui 
rimtį. Tarp priešingų pusių bu
vo padarytos paliaubos.

Domininkonai, apsigaubę bal
tai dryžu abitu, iš vienuoly
nų ir teologijos mokyklų ėjo 
skelbti tiesos ir teisingumo. Ma
žesnieji broliai turėjo anas že
mes laimėti savaip — skelbdami 
tiesą ir meilę, duodami nuže
minto ir skaistaus gyvenimo pa
vyzdį. Basi jie ėjo per žmones, 
kurių akys buvo regėjusios ere
zijos vadą Petrą Valdą ir “Li
jono neturtėlius”. Pranciškonai 
irgi buvo beturčiai pagal evan
gelijos dvasią, tačiau klusnūs 
ir pasidavę Romos Bažnyčiai ir 
visiems kunigams. Liaudis, — 
kaimiečiai, smulkūs pirkliai, 
amatininkai, tarp kurių klaidati
kiai buvo pabėrę blogą sėklą,— 
pamatė, kad katalikai iš tikrųjų 
turėjo skaistaus gyvenimo vyrų, 
besilaikančių evangelijos, ir per 
juos paklydėliai vėl grįžo į Baž
nyčią.

Montpellier mieste, kurio be
veik nepalietė erezija, Antanas 
dėstė teologiją broliams. Jis nau
dojosi psalmių ištraukomis, 
kantriu savo rankų ir savo išmin
ties triūsu. Skelbdamas evan
geliją, jis neatitrūkdavo nuo pro
to darbų.

(Bus daugiau)
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ATEITIES ŽURNALO 
PREMIJOS JAUNIMUI

Chicagoj, Jaunimo Centre 
spalio 13 įvyko Ateities žurna
lo tradicinis vakaras, kuriame 
buvo įteiktos Ateities jaunimo 
konkurso premijos. Programą 
pradėjo Chicagos sendraugių 
pirmininkas M. Vilkaitis. Premijų 
įteikimo iškilmėm vadovavo 
Ateities vyr. redaktorius kun. 
dr. K. Trimakas. Savo žody 
jis apibūdino žmogaus kūrybą, 
o po to ir kurti besistengiančius 
jaunuolius: “Žiūrim įjuos, kaip į 
mūsų tautos viltį, nes juose 
pradeda sroventi tautos mintį ir 
sąmonę palaikantis kraujas”.

Į sceną buvo iškviestas premi
jų mecenatas kun. dr. J. Pruns
kis. Jo paaukota 1000 dolerių 
suma buvo išdalinta 29 premijų 
laimėtojam. Ateities redaktoriai 
dr. A. Liulevičius, adv. S. Kup
rys, dr. L. Sidrys ir A. Zails- 
kaitė iškvietė jaunuossius lau
reatus į sceną.

19-30 m. jaunimo grupėj
Už straipsnį: pirmoji premija 

— Viktorui Nakui iš Arling- 
ton, Va., antroji — Arkadijui 
Vinokūrui iš Stockholmo, trečio
ji — Vidai Kazlauskaitei iš Chi
cagos. Už prozą: pirmoji premi
ja — Arkadijui Vinokūrui iš 
Stockholmo, antroji — Daivai 
Markelytei iš Cicero, 111. Už 
poeziją: pirmoji premija — Jo
lantai Malerytei iš Izraelio, ant
roji Vainiui Aleksai iš Chicagos. 
Už veiklos aprašymą: pirmoji 
premija — Gintei Damušytei 
iš Southfield, Mich., antroji — 
Ramunei Kubiliūtei iš Oak 
Lawn, 111., trečioji — Ritai Ne- 

! verauskaitei iš Sterling Heights, 
Mich. Už iliustracijas: pirmo
ji premija — Vyteniui Žygiui iš 
Cicero, III. Už meno fotografi
jas: pirmoji premija — Rimai 
Sidrienei iš Chicagos, antroji Ar
vydui Žygui iš Cicero, III. Už 
veiklos fotografijas : pirmoji pre
mija — Jonui Kupriui iš Cicero, 
antroji — Kęstučiui Šontai iš Ak- 
ron, Ohio.

Moksleivių grupė 
(iki 19 m. amžiaus)

Už rašinį: pirmoji premija — 
Linui Palubinskui iš Huntington 
Beach, Calif., antroji — Gyčiui 
Liulevičiui iš Chicagos. Už pro
zą: pirmoji premija — Vitui La- 
niauskui iš Cicero, antroji — Ra
mintai Pemkutei iš Sleepy Hol- 
low, 111. Už poeziją: pirmoji pre
mija — Loretai iš ok. Lietu
vos, antroji — Linai Palubinskai
tei iš Clevelando. Už veiklos ap
rašymą: pirmoji premija — Jo
nui Alšėnui iš Clevelando, ant
roji — Gintai Palubinskaitei iš

VVATERBURY, CONN.

Lietuvos kariuomenės šventė 
minima lapkričio 25, sekma
dienį, 2 v. popiet veteranų sa
lėje. 914 Bank Street. Šventei 
pritaikytą kalbą pasakys rašyto
jas Paulius Jurkus, filmus apie 
nepriklausmos Lietuvos gyve
nimą demonstruos filmininkas 
Kazimieras Matuzas. Jie abu at
vyksta iš New Yorko.

LIETUVOS
VILTYS

(atkelta iš 3 psl.)

Skaičium esam maža tauta, ir 
Amerikoj mūsų nedaug, lygi
nant su kitomis tautomis. Ta ap
linkybė reikalauja iš mūsų ne
si skaldyti ir neeikvoti jėgų, vie
niem kitus niekinant. Nė vienas 
lietuvis, kuris tiki į laisvą, nepri
klausomą ir demokratinę Lietu
vą, neturi būti atmestas arba at
stumtas nuo lietuviško darbo.

Helsinkio susitarimų vykdy
mui patikrinti konferencija šį 
kartą įvyks demokratinio krašto 
sostinėj, Madride, toliau nuo so
vietinės imperijos įtakos. Netu
riu abejonės, kad Vlikas, Altą 
ir Lietuvių Bendruomenė ten 
reikšis dar aktyviau negu Hel
sinky ir Belgrade. Tad šį savo 
referatą ir baigiu jungdamasis į 
šio kongreso šūkį: LIETUVIS 
NEPAVARGS KOVOJ UŽ LIE
TUVOS LAISVĘ.

Huntington Beach, Calif. Už 
meno fotografijas: pirmoji pre
mija — Linai Grigaitytei iš 
Northbrook, III., antroji — Dai
vai Grigaitytei — iš Northbrook,
III. Už veiklos fotografijas: pir
moji premija — Vidai Kupry
tei iš Cicero, antroji — Daliai 
Musonytei iš Oak Lawn, 111. 
Už iliustracijas: pirmoji premija 
— Rimai Valiulytei iš Chicagos, 
antroji — Lidijai Balčiūnaitei iš 
Clevelando.

-o-
Po premijų įteikimo laimė

tojus pasveikino kun. dr. J. 
Prunskis: “Sveikinu, kad jūs ne- 
paskendot visus mus supančioj 
kitataučių jūroj, o savo lietu
viškais kūrybos užmojais iško- 
pėt į jaunatviškos kūrybos viršū
nes. Sveikinu, kad jūs nenu- 
grimzdot “good time” liūnuose, 
kad įstengėt išnirti iš palaidų 
prabangos pasaulėžiūros pomė
gių ir savo kūrybiniu darbš
tumu bei idealizmu sušvitot 
vilties žvaigždutėmis lietuviš
kame horizonte.”

Jaunųjų laureatų vardu tarda
mas žodį, Vitas Laniauskas pa
dėkojo kun. dr. J. Prunskiui, 
Ateities vyr. re d. kun. dr. K. Tri
makui, vertinimo komisijai ir 
vakaro rengėjam — Chicagos 
sendraugiam: “Ar ne broliškos

CLEVELAND,OHIO
Jurgis Malskis — laureatas
Clevelando Lietuvių Namai 

jau keleri metai yra įvedę vi- 
suomeninę-kultūrinę $1,000 
premiją, kurią šiais metais pa
skyrė Clevelando LB apylin
kės pirmininkui Jurgiui Mals- 
kiui. Tai buvo maloni staigmena 
tiem, kurie seka mūsų visuome
ninį gyvenimą ir supranta visuo
meninio darbo naštos nedėkin
gumą. Eilę metų sekusi Jurgio 
Malskio kruopštų darbą, neiš
senkamą energiją, jaunatvišką 
idealizmą ir neišsemiamą kant
rybę, nutariau su laureatu pasi
kalbėti ir iš jo patirti, kaip jis 
jaučiasi gavęs premiją, kuri buvo 
jam įteikta lapkričio 3 Lietuvių 
Namuose.

“Pirmoj eilėj mane džiugina 
pripažinimas visuomeninio dar
bo. Tai savaime yra moraliai ir 
materialiai svarbus atlikto darbo 
įvertinimas. Amerikos Lietuvių 
Klubas pirmą kartą Clevelando 
istorijoj pripažino visuomeninę 
veiklą kaip svarbią mūsų visuo
meninio gyvenimo dalį. Dėl 
Lietuvos laisvės ir lietuvybės 
išlaikymo kovojam visi, ir tos ko
vos monopolio niekas neturi. 
To darbo įvertinimas tarnaus 
paskatinimu kitiem. Iki šiol 
reikėjo didelių darbų — knygų, 
kompozicijų, raštų ... O vis dėl
to visuomeninei veiklai esu ati
davęs didoką savo gyvenimo 
dalį, nors tokių didelių darbų 
nesu nuveikęs . . . Materialinė 
premijos dalis tėra prisidėjimas 
prie nuolatinių išlaidų, susijusių 
su aktyviu visuomeniniu vei
kimu, įpareigojančiu dalyvauti 
visur ir visada. Tiesa, kad daly
vavimas drauge neša daug malo
numo bendravime su kitais. Bet 
svarbiausia — kultūrinis ir mo
ralinis pripažinimas man arti 
širdies”, — ramiai, kiek virpan
čiu balsu pasakoja Jurgis Mals
kis. Jo draugiškos akys, visada 
žiūrinčios tiesiai ir atvirai, sa
votiškai drėksta.

Prieš 1971 Clevelande veikė 
dvi LB apylinkės. Tais metais 
visuotinio susirinkimo nutarimu 
buvo nutarta jungtis į vieną. Ta
da pirmajai apylinkei vadovavo 
a.a. Feliksas Eidimtas. Susijun
gus į vieną, Jurgis Malskis buvo 
išrinktas pirmininku ir tose pa
reigose dirba iki šios dienos. 
Vienu sakiniu visuomenininko 
darbo negalima nusakyti, kaip 
negalima išvardinti literatūros 
laureato parašyto veikalo pusla
pių. Visuomenininkas rašo gy
venimo knygą, kurią sudaro ma
žyčiai puslapiai ir kurią tik ne
daugelis skaito, kad pajėgtų 
suprasti jos esmę ir turinį, 
bet kuri praturtina kiekvieną 
savo realaus idealizmo spindu
liais.

“Ateities” jaunimo konkurso premijų įteikimo iškilmėse 
Chicagoje. Iš k. R. Briedytė-Šidrienė priima premiją iš 
kun. dr. J. Prunskio. Tarp jų redaktorė A. Zailskaitė ir 
red. dr. A. Liulevičius. Dešinėje — vyr. red. kun. dr. K. Trima
kas. Nuotr. J. Kuprio

meilės ir savo kalbos išlaikymo 
rūpesčiais vedini suruošė šį 
vakarą mūsų vadai, globėjai bei 
sendraugiai? Suruošė jį mum, 
čia gimusiem, viena kita išimtim 
savo tėvų žemės nemačiusiem, 
kad brangintume savo kalbą, 
kad rašytume į laikraštį, nors ir 
mažai mokėdami. Jūsų nepa
prastas rūpestis, premijos mus 
skatina, gundo ir traukia.”

Po premijų įteikimo ir va
karienės buvo šokiai. Daug kas 
išsitarė, kad jokiame kitame 
Chicagos parengime nėra tiek 
daug vyresniųjų ir jaunimo kar
tu, kaip Ateities tradiciniame va
kare.

R.R.

Jurgis Malskis pirmuoju moki
niu 1931 baigė Jurbarko pirmąją 
valstybinę gimnaziją. Kilęs iš 
neturtingos šeimos, dėl lėšų sto
kos turėjo nutraukti Vytauto Di
džiojo universitete pradėtas 
technikos studijas, tačiau vėliau, 
perėjęs į teisių fakultetą. 1942 
baigė studijas Vilniuj. Jis buvo 
aktyvus neolituanas, Jaunosios 
Lietuvos būrelio pirmininkas, o 
vėliau visuomeninio darbo po
mėgį perkėlė į savo naująją tė
vynę, savo buvimu ir kasdieni
niu darbu įnešdamas savo įnašą 
visur, kur tik buvo reikalas. Il
gus metus dirbęs Lietuvių Na
muose senoj vietoj, Superior 
Avė., įsitraukė į naujųjų namų 
statybos rūpesčius; buvo Lietu
vių Namų direkcijoj 5 me
tus, dalyvavo Altos veikloj, įei
na į Lietuvių Karių Veteranų 
centro valdybą . . .

Svarbiausia tai, kad Jurgis 
Malskis įvairių visuomeninių į- 
vykių metu kalba trumpai ir su
glaustai, bet nevengia juodo dar
bo ir pastangų, pats asmeniškai 
prižiūrėdamas kiekvieną smulk
meną, maloniu žodžiu užkalbin
damas talkininkus ir kiekvienam 
visur leisdamas pajusti, kad 
kiekvienas asmuo yra naudingas 
ir vertas pagarbos, nežiūrint ko
kioj srity jis pasižymi.

Tenka pripažinti ir tai, kad 
Jurgį Malskį moraliai palaiko jo 
gyvenimo draugė Elena Žakevi- 
čiūtė-Malskienė, su kuria jis su
situokė Kauno Prisikėlimo baž
nyčioj.

Jurgis Malskis didžiuojasi tar
navęs nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenėj. Savo gyvenimo pa
vyzdžiu, be reklamos ir be pa
toso, kaip tas lietuviškas ar
tojas, purena mūsų visuomenės 
dirvonus, kad juose nuolat būtų 
gyva atsinaujinimo ir vilties dva
sia. Viename iš trumpų ir dar
bingų posėdžių jis labai tiks
liai nusakė savo visuomeninės 
veiklos filosofiją: “ . . . mum 
turi rūpėti ne pinigais matuoja
mas pelnas, bet mūsų tautinės 
kultūros kūrėjų sveikata ir gyvy
bė”.

Parapijos visuotinis 
susirinkimas

Lapkričio 4, sekmadienį, po 
pamaldų įvyko Šv. Jurgio para
pijos narių visuotinis metinis su
sirinkimas. Jam vadovavo para
pijos tarybos pirmininkas Pra
nas Razgaitis. Pakvietęs sekreto
riauti tarybos narę Onytę Klio- 
rytę, pateikė darbotvarkę, kurią 
gana gausus susirinkimas pri
ėmė be pataisų. Kęstutis Civins- 
kas perskaitė pereitų metų vi
suotinio susirinkimo protokolą, 
kuris taip pat buvo priimtas.

Pirmininkas P. Razgaitis pa
darė trumpą, bet išsamų meti
nės veiklos pranešimą, iš kurio 
paaiškėjo, kad Šv. Jurgio parapi

jos komitetas pastoviai ir ištver
mingai veikia parapijos išlai
kymo kryptim ir yra pasiekęs 
pozityvių rezultatų. Dabartinis 
Clevelando diecezijos vyskupas 
James Hickey yra dažnai mato
mas lietuvių tarpe ir rodo nuo
širdų prielankumą lietuvių ma
žumos ir lietuviškų parapijų at
žvilgiu. Netolimoj praeity jis tai 
įrodė, iš vietinės amerikiečių 
parapijos atitraukdamas jauną 
lietuvių kilmės kunigą Juozą Ba
cevičių ir jį išleisdamas vysku
pijos lėšomis į Lietuvių Kole
giją Romoj su tikslu jį paruošti 
pastoraciniam darbui lietuviškoj 
parapijoj. Pasitarimuose tarp 
vyskupo ir tarybos paaiškėjo, 
kad vyskupas supranta dabartinę 
parapijos padėtį ir pritaria jos 
išlaikymui bei iškėlimui į ge
resnį rajoną. “Jos išlaikymas ir 
iškėlimas yra mūsų pačių ranko
se”, pabrėžė Pranas Razgaitis. 
Jei parapija savo aktyvių narių 
skaičium yra gerokai sumažėju
si, tai pereitų metų veikla pa
rodo, kad pavieniai nariai dirbo 
su pasišventimu parapijos nau
dai, surengę net keletą labai sėk
mingų renginių ir sutelkę lėšų 
parapijos gyvenimui pagyvinti.

Atskirame pranešime K. Cį- 
vinskas maloniai nustebino da
lyvius tuo, kad iš sekmadienių 
“kavučių”, kuriomis rūpinasi pa
sikeisdamos parapijos narės, yra 
padaryta ištisa eilė naudingų da
lykų: suteikta piniginė parama 
jaunajam kunigui, apdovanoti 
“klapčiukai”, aukota kai kuriom 
organizacijom ir dar yra likę ban
ke $2,300 su viršum.

Iždininko Zenono Obelenio 
iždo pranešimas buvo trumpas, 
tvarkingas ir aiškus.

Valdyba pareiškė pageidavimą 
perrinkti penkis narius, baigian
čius savo kadenciją. Susirinki
mui vieningai pareiškus pasi
tenkinimą valdybos veikla, ypač 
užmezgime santykių su vyskupu 
parapijos naudai, prašyta atsista
tydinusius narius likti. Pir
mininkui ir kitiem valdybos na
riam sutikus likti, bet norint bū
tinos didesnės talkos, susirinki
mui pasiūlius, valdyba buvo pa
pildyta dar trimis naujais nariais 
— Eufrozina Gausiene, Antanu 
Styra ir Algirdu Kasulaičiu.

Einamieji reikalai pa
grinde apėmė tradicinę parapi
jos “kalakutų” šventę, kurios 
metu parapijai sutelkiamos lėšos 
loterijos, bufeto ir įvairių pra
mogų pagalba. Iki šiol tą šven
tę rėmė visa Clevelando lietu
vių visuomenė, gausiai į ją atsi
lankydama. Reikia tikėtis, kad ir 
šį kartą Šv. Jurgio parapijos salė 
bus pilna svečių, kurie tą se
niausią lietuvišką Clevelando 
instituciją parems savo buvimu 
tiek moraliai, tiek materialiai.

Tai vienas iš nedaugelio su
sirinkimų, kurio nuotaikoj vy-

Jurgis Malskis, Clevelando LB apylinkės pirmininkas. Nuotr.
V. Bacevičiaus

SOVIETŲ SĄJUNGOS PASTANGOS 
NUTAUTINTI LIETUVĄ 
PER MOKYKLAS
A. MASIONIS

4 -----------------------------------
“Pasibaigus karui”, rašo auto

rius, “karių kapinėse išaugo 
bronzinė kario (Seržanto S. 
Ameršojevo) skulptūra ... Jo pa
pėdėje sužydėjo gėlės, prie jo 
dažnai ateina žiežmariškiai ir iš 
toliau atvykę svečiai. Neretai 
pamatysi čia ir Žiežmarių vid. 
mokyklos spaliukus, pionierius 
ir komjaunuolius, atėjusius pa
gerbti kritusių didvyrių atmini
mo!”

“Daug teko padirbėti Žiežma
rių vidurinės mokyklos pedago
gams, kol atsiliepė žuvusiųjų 
giminės ir artimieji.”

Žiūrėkim dabar toliau, koks 
Žiežmariuose entuziazmas, kad 
jie vėl pateko į vergiją: “Už
klasinio ir užmokyklinio auklėji
mo darbo organizatorė Joana 
Šliužienė prisimena, kaip buvo 
renkama medžiaga apie Tarybų 
Sąjungos didvyrius Safarą Amer- 
šojevą ir Michailą Dubroviną. 
Pionierių laiškai nukeliavo į to
limąjį Tadžikistaną, kur viename 
Kuliavos rajono kišlakų gimė S. 
Ameršojevas. Ir kaip įdėmiai, 
jaudindamiesi skaitė visi — ir 
mokiniai ir mokytojai — kiekvie
ną iš toli gautą laišką (m. pabr.), 
kuriame buvo pasakojama apie 
didvyrio tėviškę, jo vaikystės 
ir mokslo metus”.

“Žaisdami karą( . . .), berniu
kai stengiasi būti tokie narsūs, 
koks buvo gvardijos Seržantas S. 
Ameršojevas. O kaip įspūdinga 
jiems S. Ameršojevo gatvė!” (At
rodo, kad Žiežmariuose jau daug 
kas suameršojevinta: ten ir pa
minklas, ir gatvė, ir pionierių 
būrio vardas.)

“Ne mažesnį įspūdį šio didvy
rio gyvenimas ir žygdarbiai 
palieka ir mergaitėms. Štai, prieš 
kurį laiką mokiniai rašė rašinį: 
“Partija — mūsų epochos pro
tas, garbė ir sąžinė”. Abiturien
tė Ramutė P., rinkdamasi temą, 
apsistojo ties S. Ameršojevu. Sa
vo rašinį ji pavadino “Gyvas 
mūsų širdyse.”

Tlliau pasakojama, kaip Žiež
marių mokyklos buvo renkamos 
žinios apie kitą didvyrį, kapito
ną Michailą Dubroviną, kaip jo 
brolis, atvykęs į Žiežmarius, pa
sakojąs pienieriam apie Michai
lo gyvenimą, kaip pionieriai 
prašė savo vadovybę, kad bū
tų jiem duotas M. Dubrovino 
vardas, kaip pagaliau jų prašy
mas buvęs patenkintas, kaip už
simezgusi artima draugystė su 
Ameršojevo ir Dubrovino gimi
nėmis, kaip jie lankosi Žiež
mariuose, kaip iš Žiežmarių 
buvęs suorganizuotas traukinys 
“Lietuva” į Tadžikiją, kaip ten 
sužinota, kad surastas kulkos per
vertas Ameršojevo partijos bilie
tas. Straipsnis baigiamas tokiais 
žodžiais: “Visi mokytojai sten
giasi išnaudoti kiekvieną progą, 
kad didvyrių gyvenimo ir žyg
darbių pavyzdžiais prabiltų į 
mokinius (niekur neteko paste
bėti, kad lietuviai būtų statomi 
pavyzdžiais, vis rusai!). Savo 

ravo noras atlikti darbą, pasiekti 
tikslą, bendromis jėgomis visus 
savo sugebėjimus telkiant į vie
ną aruodą. Parapijos tarybai pri
klauso visų parapijos narių pa
dėka ir linkėjimai tolimesnei 
sėkmingai ir darniai veiklai.

Aurelija Balašaitienė 

kruopščiu, atkakliu darbu per 
pamokas ir užklausinėje veikloje 
ugdydami mokinių tarybinio 
patriotizmo, tautų draugystės, 
proletarinio internacionalizmo 
jausmus, jie įdiegia jaunose šir
dyse pačius geriausius asme
nybės bruožus, augina didvyrių 
vertą pamainą, kuri bus narsi 
Tėvynės (didžiąja raide) gynėja, 
aktyvi komunizmo kūrėja”.

Visa, kas čia pasakyta apie 
Žiežmarius, kartojasi beveik 
kiekviename T.M. ir T.M-jo nu
mery. Šitokiu beveik išimtinai 
svetimųjų pavergėjų garbinimu 
norima išrinkti atskirų tautų pa
sireiškimus, nacionalinius jaus
mus, nes ir kazachas, ir rusas, 
ir gudas ir čiuvašas, ir mongo
las krito ne už savo tėvynę, 
bet už didžiąją Tėvynę, visuo
met rašomą didžiąja raide, ir visi 
tuos žygdarbius atlieka vis va
dovaujant partijai, kuri, kaip 
jau žinom, yra šios epochos ir 
protas, ir garbė, ir sąžinė.

Šalia šitų partijai sukurtų epi
tetų, pastebėjau dar vieną visai 
naują, būtent, “brangioj i partija’’, 
lyg kokia mylimoji. Šį epi
tetą pavartojo A. Rimkus, oku
puotos Lietuvos švietimo mi
nistras, uždarydamas pernai įvy
kusį visos respublikos mokytojų 
suvažiavimą. Jis, tarp kitko, taip 
pagarbino visus, kurie diriguoja 
visą Lietuvos švietimą, o jis, 
kaip nuolankus tarnas, su visais 
mokytojais tik vykdo, kas įsaky
ta: “Mes, Tarybų Lietuvos mo
kytojų IV suvažiavimo delega
tai ir dalyviai, užtikriname bran
giąją (mano pabr.) Komunistų 
partiją, lenininį Centro Ko
mitetą, Politinį biurą, asmeniš
kai TSKP CK Generalinį Sek
retorių, TSRS Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo Pirmininką 
draugą Leonidą Brežnevą, kad 
gausi respublikos pedagogų šei
ma (47,000 — m. pr.) nuosek
liai vykdys mokyklai nužymėtų 
darbų programą, deramai mokys 
ir auklės jaunuosius šviesios 
ateities — komunizmo — kūrė- 
JUS .

Rusų kalbos brukimas
Kad Vašia ir Nataša yra lie

tuvių vaikų draugai ir net broliai 
ir kad lietuviukai turi su jais 
dalintis savo duonos riekute, jau 
girdėjom. Kitame T.M. numery 
randam, kad vien tik lietuviš
kos duonos jiem neužtenka, kad 
reikia šio to ir prie duonos, kad 
iš Lietuvos, draugystės vardan, 
išvežama dar mėsa, sūriai, svies
tas ir daug visokių kitokių gė
rybių.

Neužtenka ir to. Kad drau
gystė būtų pilna, reikia duoti 
dar daugiau, reikia dar dvasinio 
bendravimo. Tam reikia bendra
vimo mediumo, reikia bendros 
kalbos. Kokia ta kalba yra? Aiš
ku, ne lietuvių, bet “didžiojo 
Lenino” kalba — rusų kalba. 
Kad lietuviukai galėtų susikal
bėti su broliais, kazachais, su 
broliais čiuvašais, broliais rusais, 
totoriais ir kitais, susirašinėti su 
“išvaduotojų” tėvais ir giminė
mis, kad jiem būtų atverti rusų 
tautos ir kitų pasaulio tautų kul
tūros lobiai (plg. T.M., 1975 m. 
12 nr.), gali padėti tik rusų kal
ba.

Ryškiausiai rusų kalbos svar
ba ir jos brukimas Lietuvos mo
kyklom pavaizduota jau minėta
me T.M. 1975 m. 12 nr. Mat, 
tų metų spalio mėn. įvyko Taš
kente sąjunginė mokslinė prakti-
nė konferencija, analizavusi 
rusų kalbos dėstymo nacionali
nėse (reiškia, atskirų sovietinių 
respublikų,m.pr.)mokyklose . . . 
problemas. Ten dalyvavo “visų 
sąjunginių ir autonominių res
publikų pasiuntiniai — geriausi 
mokytojai, aukštųjų mokyklų ir 
technikumų dėstytojai, moksli
ninkai, metodininkai, vadovėlių 
autoriai, partiniai ir tarybiniai 
darbuotojai — tris dienas ple
nariniuose posėdžiuose ir sekci
jose svarstė aktualius klausimus, 
kaip toliau tobulinti rusų kalbos 
dėstymą ir mokymąsi šalies mo
kymo įstaigose”.

(Bus daugiau)
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TARĖSI LIETUVIAI KUNIGAI
Willimantic, Conn., Immacu- 

lata rekolekcijų namuose, lap
kričio 7-8 įvyko JAV Lietuvių 
Kunigų Vienybės 70-asis metinis 
seimas. Jame dalyvavo 36 lietu
viai kunigai.

Šio seimo proga Šventasis Tė
vas Jonas Paulius II ilga tele
grama sveikino Lietuvių Kunigų 
Vienybę ir visiem lietuviam ku
nigam bei visiem lietuviam su
teikė savo palaiminimą.

Mišias už Lietuvoj persekioja
mą Bažnyčią su Hartfordo arki
vyskupu koncelebravo vysk. 
Vincentas Brizgys, Norwich vys
kupijos ordinaras Daniel P. 
Reilly ir visi seimo dalyviai. Pa
mokslą sakė kun. Antanas Jurge
laitis, OP.

Seimui pirmininkavo kun. A. 
Kontautas, kun. dr. M. Čyvas 
ir kun. dr. V. Cukuras, o sekre
toriavo kun. V. Pikturna ir kun. 
J. Steponaitis.

Etninių parapijų reikšmė
Pirmąją seimo dieną buvo du 

kalbėtojai.
Pirmasis kalbėtojas lenkų kil

mės prel. Stanley Sypeck kalbė
jo apie etninių parapijų svarbą 
šio krašto gyvenime. Pabrėžė, 
kad Katalikų Bažnyčia yra visuo
tinė ir kad etninės grupės, bū
damos pilnateisiai Bažnyčios 
nariai, turi savo vertę ir pratur
tina Bažnyčią savo papročiais 
bei tradicijomis. Visos tautos 
turi savo šventuosius, dėl to li
turgijoj jie iškilmingiau gerbia
mi. Airiai, ilgai persekioti anglų, 
Airijoj pamaldas turėdavo slap
tai, todėl jų liturgija skurdi: jie 
neturėjo nei egzekvijų, nei giedo
tinių mišių, nei gegužinių pa
maldų. Etninių grupių pamaldos 
įvairesnės, liturgija turinin
gesnė. Amerika gali didžiuotis 
etninių grupių tradicijomis, nes 
tuo tik praturtinamas JAV gyve
nimas. Jei nebūtų etninių grupių 
atskirų parapijų, daug kas visai

BALTIMORE
Metiniai Šv. Alfonso parapijos 

pietūs sulaukė gražios sėkmės. 
Šokiam grojo Jono Lekevičiaus 
orkestras. Daug kas laimėjo gra
žių premijų loterijoj.

“Atgal prie Dievo” įspūdingas 
pamaldas surengė lapkričio 11 
Lietuvių Posto 154 Amerikos le
gionieriai ir jų padėjėjos Šv. Al
fonso bažnyčioj. Legionieriai ir 
padėjėjos susirinko prie bažny
čios 9:30 vai. ryto ir lydėjo 
žmones į bažnyčią su savo vėlia
vomis. Dainos choras giedojo 
per pamaldas. Mišias aukojo 
Marylando Amerikos legionierių 
organizacijos kapelionas kun. A. 
Dranginis. Mišiose dalyvavo le
gionierių iš visos Baltimorės. 
Po mišių užkandžiai vyko legio
nierių kambariuose Lietuvių 
Svetainėj.

Kun. A. Dranginis dalyvavo 
Amerikos legionierių kapelionų 
konferencijoj Indianapoly, Indi
anoj, lapkričio 12-13. Kiekvie
nais metais kapelionai iš visos 
Amerikos konferencijose svars
to kapelionų pareigas Amerikos 
legionierių organizacijoj.

Padėkos Dienos drabužių va
jus prasidėjo lapkričio 18. Visi 
raginami prisidėti prie šio vajaus 
ir naudojimui tinkamus drabu
žius atnešti į kleboniją. Čia jie 
bus sudėti į dėžes ir pasiųsti į 
centrą.

W. Donald Schaeffer, Balti
morės lietuvių geras bičiulis, 
buvo išrinktas Baltimorės bur
mistru. Lietuviai džiaugiasi, 
kad jis laimėjo ir linki jam 
sėkmės ateities darbuose.

Antro Kaimo spektaklis, pirmą 
kartą suvaidintas Baltimorės 
scenoj, gerai pavyko. Žmonių 
buvo pilna Lietuvių Svetainės 
didžioji salė.

Vlikas rengia seimą Baltimo- 
rėje gruodžio 8-9 Lietuvių Sve
tainės didžiojoj salėj. Ypatingos 
pamaldos bus laikomos Šv. Al
fonso bažnyčioj gruodžio 9, sek
madienį, 8:30 vai. ryto. Balti
morės lietuvių choras giedos 
per mišias. Mišios bus aukoja
mos už tuos, kurie žuvo beko
vojant už Lietuvos laisvę ir už 
kenčiančius brolius ir seseris 
Lietuvoj.

Jonas Obelinis 

nustotų lankę bažnyčias. Džiu
gu, kad dabartinis popiežius, 
skirdamas vyskupus, klausia, ko
kios kandidato pažiūros į etni
nes grupes. Tautinių grupių ku
nigai turi jausti atsakomybę nuo
širdžiai tarnauti savo tautiečiam 
gimtąja kalba ir rūpintis tradi
cijų išlaikymu.

Po paskaitos vyko gyvos dis
kusijos. Nusiskųsta, kad daugelis 
šio krašto vyskupų rūpinasi is
paniškai kalbančiais, bet mažai 
dėmesio kreipia į kitas etnines 
grupes. Kalbėtojas priminė, kad 
popiežius, kalbėdamas Chicagoj 
suvažiavusiem šio krašto vysku
pam, prašė rūpintis visomis 
etninėmis grupėmis, neišski
riant ir indėnų.

Vysk. V. Brizgys priminė, 
kad nekaltintini šio krašto vys
kupai, nes daug kas priklauso 
nuo atskirų tautybių kunigų: jei 
tik ryžtingai prašysim vyskupus, 
tai ir nebus jokių kliūčių parapi
jose turėti pamaldas ir anglų, ir 
lietuvių kalbomis. Apgailestavo, 
kad šiame krašte yra apie 400 
lietuvių kilmės kunigų, bet 
ne visi yra įsijungę į Kuni
gų Vienybės darbą. Pasi
džiaugė, kad vis daugiau ir dau- 
giau jų domisi Kunigų Vieny
bės veikla ir remia jos darbus.

Vysk. V. Brizgys siūlė, kad šis 
seimas įpareigotų KV centro val
dybą parašyti du laiškus: vie
ną laišką lietuviam kunigam, pri
menantį mūsų pareigas rūpintis 
lietuviškomis pamaldomis, o ant
rą, skirtą lietuvių visuomenei, 
išspausdinti laikraščiuose, ra
ginant lietuvius lankyti lietuviš
kas parapijas.

Prel. J. Balkonas pageidavo, 
kad visi lietuviai, organizuoti ir 
neorganizuoti, domėtųsi lietu
viškų parapijų išlaikymu.

Kun. V. Pikturna siūlė, kad 
KV centro valdyba atskiru laišku 
kreiptųsi į lietuviškų parapijų 
kunigus Pennsylvanijoj, kad 
ten bent kartą per mėnesį pa
rapijose būtų mišios lietuvių kal
ba, nes šiuo metu ten tokių mi
šių nėra.

Prof. kun. St. Yla priminė 
reikalą lietuviam kunigam lanky
ti po visą kraštą išsisklaidžiusius 
lietuvius, susibūrusius bent kiek 
didesnėse grupėse, ir jiem bent 
retkarčiais organizuoti rekolek
cijas ir aukoti mišias lietuviškai.

Siūlyta prel. S. Sypeck kalbą, 
kuri įrašyta juostelėn, perrašyti 
ir išsiuntinėti visiem lietuviam 
kunigam.

Tarptautinis teisingumas 
ir taika

Šia tema kalbėjo JAV vyskupų 
konferencijos atstovas kun. 
Bryan Hehir. Jis JAV vyskupų 
konferencijos vardu yra para
šęs raštą Sovietų Sąjungos am
basadoriui Dobryninui žmogaus 
teisių reikalais. Savo kalboj jis 
išryškino, ką JAV vyskupai gali 
padaryti etninėm grupėm, ypač 
lietuviam, šio krašto vyskupai 
yra aiškiai pasisakę už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Nusiskundė, kad JAV nepadaro 
reikiamo spaudimo Sovietų 
Sąjungai, ginant žmogaus teises. 
Džiaugėsi, kad daug informaci
jos apie Katalikų Bažnyčią Lie
tuvoj gauna iš LKB Kronikų. Pa
geidavo, kad JAV vyskupų kon
ferencija daugiau būtų infor
muojama delegacijomis ir memo
randumais.

Pirmoji seimo diena baigta 7 
vai. vakariene, kurios metu kal
bėjo Hartfordo arkivyskupas 
ir Nonvich vyskupijos ordinaras. 
Kalbėtojus seimo dalyviam pri
statė kun. J. Matutis, KV centro 
valdybos vicepirmininkas.

Antroji seimo diena
Antrąją seimo dieną programa 

pradėta 9 vai. ryto. Praneši
mus darė centro valdybos na
riai, Kunigam Šelpti Draugijos 
iždininkas kun. J. Pakalniškis ir 
Lietuvių Katalikų Tarnybos ve
dėjas kun. K. Pugevičius, o 
mišiolo reikalais kalbėjo kun. V. 
Zakaras.

Kun. K. Pugevičius prašė, kad 
lietuviškose parapijose bent kar
tą per metus būtų suorganizuota 
maldos diena už Lietuvoj per
sekiojamą Bažnyčią. Taip pat 
prašė rašyti laiškus už politinę 

ir už religinę veiklą kalina- 
miem lietuviam Sovietų Sąjun
goj.

Prof. kun. St. Yla prašė Al
kai siųsti iš Sibiro gautą medžia
gą, kurią būtų galima panaudoti 
kilnojamose parodose, supažin
dinant su Lietuvos reikalais uni
versitetų studentus, Kolumbo 
vyčius.

Prel. J. Balkonas prašė, kad 
kiekvienais metais rugsėjo 8, 
mūsų tautos šventės proga, būtų 
organizuojamos pamaldos Wash- 
ingtone lietuvių pastangomis į- 
rengtoj Šiluvos koplyčioj. Į to
kias pamaldas turėtų suvažiuoti 
kiek galima daugiau lietuvių iš 
įvairių kolonijų.

Kun. A. Kontautas ir kun. J. 
Pakalniškis trumpai nupiešė 
Bostono ir Brooklyno lietuviškų 
parapijų profilį.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
ir lietuviškų išeivijos parapijų 

padėtis
Šia tema kalbėjo vysk. V. Briz

gys. Lietuvos katalikų tarpe pozi
tyvu tai, kad daugumas tautiečių 
drąsūs tikėjimo ir tautos reika
luose. Maskvai daugiausia gal
vosūkio duoda lietuviai ir žy
dai. Lietuvoj yra slapta įšventin
tų kunigų, kurie dirba Ukrainoj, 
Kaukaze ir Sibire. Vargas, kad 
jaunimas mažai pažįsta tikėjimo 
tiesas. Lietuvoj būtinai reikalin
gas bent kuklus katekizmas. Ku
nigų seminarijoj trūksta teolo
gijos vadovėlių. Didelė nelaimė 
yra alkoholizmas.

Padėtis lietuviškose para
pijose išeivijoj būtų geresnė, jei 
lietuviai kunigai, dirbantieji 
kitataučių parapijose, pereitų 
dirbti į lietuviškas parapijas. 
Daugelis lietuvių pamaldas lan
ko artimiausiose bažnyčiose ir 
nesistengia lankyti savų lietuviš
kų parapijų. Į skautų organizuo
jamas Kaziuko muges suplaukia 
minios žmonių, o šv. Kazimiero 
garbei surengtose lietuviškose

(nukelta į 6 psl.)

LAWRENCE, MASS.
Šv. Pranciškaus lietuvių pa

rapijos gegužinė rugpiūčio 19 
davė gryno pelno 2460 dol.

Misijos lietuvių kalba vyko 
rugsėjo 17-19. Misijos anglų kal
ba vyko rugsėjo 20-22. Vadova
vo kun. Kazimieras Pugevičius.

Šv. Tėvo vizito proga pilnas 
autobusas parapiečių spalio 1 
vyko į Bostoną.

Parapijos vakarienė įvyko spa
lio 20. Dainavo Šv. Vardo vyrų 
kvartetas. Vakarienei vadovavo 
Lilian Driscoll, Arlene Zapėnas, 
James Driscoll ir Jere Jozak.

Vartotų rūbų išpardavimas vy
ko lapkričio 2. Vadovavo Arle
ne Zapėnas.

Orui atšalus, darbo dienomis 
mišios aukojamos parapijos salėj.

Bazaras arba prieškalėdinis 
turgus vyko lapkričio 17-18.

Jurgis Pavilionis ir Chris- 
topher Scanlon gavo įgaliojimus 
dalyti komuniją. Jie vadinami 
“Ministers of the Eucharist”. 
-J. Sk.

ST. PETERSBURG, 
FLA.

Vytautas Kamantas, PLB val
dybos pirmininkas, Lietuvių 
klubo valdybos pakviestas, spa
lio 13 pranešė apie PLB veik
lą. Kalbėtoją pristatė klubo pir
mininkas Kl. Jurgėla.

Nepaprastas Lietuvių kubo 
narių susirinkimas įvyko spalio 
20. Dalyvavo 123 nariai. Svarsty
ti du punktai: pranešimas apie 
sudarymą mandatų komisijos, 
kuri parinktų kandidatus atei
nančių metų vykdomiesiem or

ganam, ir įstatų kai kurių 
straipsnių pakeitimas bei papil
dymas. Vienas iš svarbesnių pa
keitimų, tai metinio narių susi
rinkimo laikas. Iki šiol metiniai 
narių susirinkimai buvo 
šaukiami kasmet sausio mėnesį, 
ne vėliau 15 dienos. Pagal pri
imtą pakeitimą įstatų 37 str. bus 
toks: “Metiniai narių susirinki-

Dail. Bronius Murinas ir dail. Povilas Kaupas 1970 metais.
Nuotr. V. Noreikos

A. A. DAIL. POVILO KAUPO 
NEPARAŠYTI LAIŠKAI DRAUGAM

Mes daug kalbam, daug ra
šom apie draugus, draugystę. 
Ir dainose girdim gražią, ištiki
mą, amžiną draugystę.

Ir tai nenuostabu, nes drau
gyste, artimo meile remiasi ir 
krikščionybės stulpai stiprieji.

Ir dail. Povilas Kaupas per visą 
savo gyvenimą ėjo aukštai iškė
lęs draugystės vėliavą, kurią jis 
puošė savo dailės kūryba, dienos 
darbais, rūpesčiais, širdies mei
le artimui.

Draugystės vardan jis dažnai 
išsižadėdavo savęs ir sunkių die
nų kely pirmiausia draugu, o ne 
savim pasirūpindavo.

Nūnai mielas, nuoširdus drau
gas Povilas Kaupas jau iškelia
vęs amžinybėn. Liko tik jo į- 
mintos pėdos dienų kely, liko 
ilgų metų kūryba, liko draugiš
kumo vainiku papuošti prisimi
nimai, liko nebaigti rašyti laiš
kai draugam.

Dail. Povilas Kaupas — Mėnulio uolienos, aliejus

mai šaukiami kasmet lapkričio 
mėnesį, ne vėliau 15 dienos. 
Valdybų pareigų perdavimas — 
perėmimas vyksta ateinančiais 
metais sausio mėnesio pirmą 
savaitę”.

Sezono atidarymas Lietuvių 
klube įvyko spalio 21, dalyvau
jant 300 žmonių su viršum. Klu
bo pirm. Kl. Jurgėla savo kalboj 
priminė klubo steigėjus, aukoto
jus ir darbuotojus. Klube vyksta 
visuomeninis, kultūrinis ir tauti
nis gyvenimas. Meninę dalį pra
dėjo moterų dainos vienetas, va
dovaujamas E. Rūkštelienės. 
Kupletus, parašytus dr. B. Zel- 
bienės, skaitė Armonas, Matei
ka, Vaškys ir Velbasis. Klubo 
choras, vadovaujamas muz. P. 
Armono, padainavo: moterys — 
“Rūta žalia”, vyrai — “Ramovė- 
nų maršas”, mišrus choras — 
“Tykus buvo vakarėlis” ir “Kles- 
tėk, Tėvyne Lietuva”.

Gyvas būdamas, dalyvavęs 
veik visose žymiose grupinėse 
dailininkų parodose, savo dailės 
parodos nesuruošė. Būdamas į- 
žvalgus meno kritikas kitiem, 
stipriausias ir nenuolaidžiausias 
kritikas buvo sau.

Savo studijoj dirbo daug, ir 
numanu, kad ruošėsi parodai, 
kurią vis atidėliojo.

Dabar, aplankę parodą, mes 
matysim, ką jis nuo mūsų 
slėpė. Stebėdami jo paveikslus, 
lyg girdėsime jį kalbant į mus, 
išgirsim jo vidinio pasaulio pa
slaptis, žodžius, kurių jis mum 
niekados nepasakė. Skaitysim 
laiškus, kurių jis mum nebaigė 
rašyti ... ir tarp daugtaškių įdė
sim jo kūryba išreikštas mintis.

Dail. Povilo Kaupo pomirtinė 
dailės kūrybos paroda atidaro
ma lapkričio 16 ir bus tęsiama 
iki lapkričio 25.

Draugų vardu
Vytautas Kasniūnas-Kasnis

Lietuviška mokykla St. Pe- 
tersburge darbą pradėjo rugsėjo 
22. Kiekvieną šeštadienį 9:30 
vai. ryto klubo patalpose prasi
deda pamokos mokantiem ir ne- 
mokantiem lietuviškai kalbėti. 
Dėl informacijų kreiptis į mo
kyklos vedėją p. Moore, tel. 
321-0465.

A. Gustaičio literatūros va
karas ruošiamas gruodžio 8 klu
bo patalpose.

Balfo vajaus proga klubo val
dyba spalio 16 nutarimu pasky
rė St. Petersburgo Balfo skyriui 
100 dol. auką.

LB St. Petersburgo apylinkės 
visuotinis narių susirinkimas į- 
vyks lapkričio 28, trečiadienį, 
3 vai. popiet klubo salėj.

Lietuviškos radijo programos, 
pradedant lapkričio 3, transliuo
jamas 12:30 vai. dienos metu 
šeštadieniais.

— L.Ž.K.

— Prof. Juozo Brazaičio, Dar
bininko drdaktoriaus, rašytojo ir 
visuomenininko, penkerių metų 
mirties sukakčiai prisiminti Chi
cagos Lietuvių Fraonto Bičiuliai 
rengia minėjimą lapkričio 25, 
šį sekmadienį, Chicagoj, Jauni
mo Centro kavinėje. 1 vai. mišias 
aukos kun. J. Vaišnys, SJ, Jė
zuitų koplyčioj. Pamaldų metu 
giedos sol. M. Momkienė, 
vargonais palydint muz. M. Mo- 
tekaičiui. Tuo po pamaldų Jau
nimo Centro kavinėj bus minė
jimas. Velionį apibūdins buv. 
laikinosios vyriausybės minis- 
teris prof. M. Mackevičius, o 
kun. A. Kezys, SJ, rodys filmą 
iš prof. J. Brazaičio gyvenimo.

— PLB Visuomeninių reikalų 
komisija išsiuntin.ėjo LB kraštų 
valdybom informacijas apie 
Antano Terlecko suėmimą Lie
tuvoje, jo biografines žinias ir 
PLB valdybos prieš keletą metų 
išleistą leidinėlį anglų kalba 
“RESPECT MY RIGHTS, An 
Appeal of Antanas Terleckas”. 
Kraštų valdybos paprašytos savo 
kraštuose rūpintis, kad būtų pla
čiai skleidžiamos informacijos 
apie A. Terlecką ir visais bū
dais stengiamasi jam padėti.

— Solistės Danos Stankaitytės 
plokštelės pristatymas su vaka
riene įvyks lapkričio 25, šį sek
madienį, 3 vai. popiet Chicagoj, 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj.

— Solistė Gina Čapkauskienė 
iš Montrealio, Kanados, visą lap
kričio mėnesį koncertuoja Aus
tralijos LB, o kelionės bilietą 
jai parūpino PLB Kultūrinės tal
kos komisija.

— Pianistas Andrius Kuprevi
čius laimėjo Ohio Lietuvių Gy
dytojų Dr-jos metinę kultūrinę 
1000 dol. premiją, kuri jam bu
vo įteikta spalio 27 iškilmin
gos vakarienės metu Lietuvių 
Namuose. Andrius Kuprevičius, 
su koncertais pagarsėjęs ne vien 
lietuvių kolonijose, bet ir ameri
kiečių muzikiniame pasauly, 
šiuo metu profesoriauja Cleve
lando Valstybiniame univer
sitete.

— Toronte, Kanadoj, Lietuvos 
kariuomenės šventės minėjimas 
įvyks lapkričio 25, sekmadienį, 
4 vai. popiet Lietuvių namų 
Mindaugo menėj. Paskaitą skai
tys adv. Povilas Žumbakis iš 
Chicagos. Meninę programą at
liks Toronto lietuvių vyrų cho
ras Aras ir Gintaro ansamblis. 
Rengia Toronto LB apylinkės 
valdyba.

— National Catholic Register, 
Amerikos katalikų savaitraštis, 
spalio 28 per 6 skiltis atspaus
dino Tikinčiųjų Teisėm Ginti 
komiteto okupuotoj Lietuvoj na
rių atvaizdus. Pažymėta, kad 
jiem už tikinčiųjų teisių gynimą 
gresia suėmimas. Pateikti šių 
kunigų atvaizdai: Br. Laurinavi
čiaus, Sig. Tamkevičiaus, V. 
Vėlavičiaus, J. Zdebskio, J. Kau- 
necko ir Alf. Svarinsko. Kai 
kurie šio komiteto nariai jau 
anksčiau buvo nuteisti laisvės 
atėmimo baudomis iki 16 metų. 
Medžiaga gauta iš Lietuvių Ka
talikų Religinės Šalpos.

— 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 skaity
tojai: A. Banulis, Billerica, 
Mass., E.V. Zunaris, Wollaston, 
Mass., A. Stenes, San Rafael, 
Calif., K. Grigas, Šalinas, Ca
lif. Užsakė kitiem: J. Liubinskas
— F. Tamkutoniui, abu iš Eliza
beth, N.J. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Dar
bininko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant
— visiem 13 dol. metam.
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TARĖSI LIETUVIAI KUNIGAI
(atkelta iš 5 psl.)

pamaldose nematyti jaunimo, 
nors šv. Kazimieras yra lietuvių 
jaunimo globėjas.

Seime dalyvavo kun. dr. Jurgis 
Šarauskas, kuris šiuo metu yra 
specialus asistentas valstybės de
partamento komisijoj politiniam 
reikalam ir ruošia medžiagą 
Madride įvyksiančiai kon
ferencijai, kur bus vertinamas 
Helsinkio konferencijos nutari
mų vykdymas. Kun. J. Šarauskas 
dalyvaujakonferencijose, kur lie
čiami Rytų Europos klausimai. 
Ten turi progos pateikti informa
cijų Lietuvos reikalais.

Kun. V. Valkavičius, parašęs 
knygą apie kun. Žebrį, prašė 
kunigus raginti lietuvius studen
tus diplominius darbus ir diser
tacijas rašyti lietuviškomis temo
mis.

Kun. K. Pugevičius perskaitė 
projektą laiško, kuris, vysk. V. 
Brizgio siūlymu, turėtų.būti pa
siųstas lietuviam kunigam. 
Laiško projektas priimtas be 
pataisų.

PALM BEACH, FLA.
Parama spaudai ir švietimui

LB Palm Beach apylinkės val
dyba spalio 15 posėdžiavo 
Apolonijos ir Lino Staškūnų mo
tely. Nutarta po 25 dol. pa
remti šią lietuvišką spaudą: Dar
bininką, Draugą, Dirvą, Tėviš
kės Žiburius, Pasaulio Lietuvį 
ir Bridges. Lituanistiniam švie
timui paskirta 75 dol., kurie pa
siųsti LB Krašto valdybai.

Šiame valdybos posėdy šalia 
visų valdybos narių dalyvavo ir 
Lietuvių kapinių komiteto pir
mininkas Jonas Jakubauskas ir 
Lietuvių Fondo įgaliotinė Ve
ronika Aušrotienė.

Jakubauskas pareiškė, kad 
Lietuvių kapinių sklypų savi
ninkai 1975 pirmam susirinki
me dauguma balsų yra nutarę 
šį savo komitetą laikyti šios LB 
apylinkės padaliniu. Apylinkės 
valdyba Šiuo reikalu dar nėra 
padariusi nutarimo.

Aušrotienė pareiškė, kad, šios 
apylinkės pirmininkui prašant, 
ji sutiko būti Lietuvių Fondo 
įgaliotine. Po trumpo laiko, 
1978 gruodžio 1 ji gavo iš Lie
tuvių Fondo valdybos pirm. dr. 
A. Razmos raštą, kad ji yra pa
skirta Lietuvių Fondo įgaliotine 
prie šios LB apylinkės. Per šiuos 
pirmuosius metus jos rūpesčiu 
jau esą įnešta į Lietuvių Fondą 
3000 dol. su viršum.

Valdyba, išklausiusi šiuos pra
nešimus, nutarė Lietuvių kapi
nių komitetą ir Lietuvių Fondo 
įgaliotinę, kaip juridinius asme
nis, jiem pageidaujant, laikyti 
LB Palm Beach apylinkės sek
cijomis.

Lituanistinė mokykla
Šioj apylinkėj apsigyvenus 

daugiau jaunų šeimų su maža
mečiais vaikais, valdyba nutarė 
įsteigti Palm Beach lituanistinę 
mokyklą. Ją suorganizuoti suti
ko valdybos vicepirm. švietimo 
reikalam Albina Jakubauskienė.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1980 metam
(Skaitytojai, neapsimokėję už 1979, prašomi apsimokėti)

Vardas ir pavardė ................................................................
Adresas .....................................................................................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik 
$10.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $13.00.

Siunčiu už prenumeratą $...........
Už kalendorių $..........
Spaudai paremti $..........

Rezoliucijų komisija, kurion 
įėjo prel. dr. V. Balčiūnas, kun. 
dr. V. Širka ir kun. K. Pugevi
čius, pasiūlė seimui svarstyti ke
letą nutarimų, kurie buvo visi 
vieningai priimti.

Seimas baigtas KV centro val
dybos pirmininko kun. dr. Zeno
no Smilgos žodžiu ir koncele- 
bracinėmis mišiomis, kuriom 
vadovavo vysk. V. Brizgys. Pa
mokslą pasakė kun. Jonas Staš- 
kus. Pasaulio Lietuvių .Kunigų 
Vienybės centro valdybos pir
mininkas.

Pasiųstos telegramos Šventa
jam Tėvui, Apaštaliniam dele
gatui Washingtone ir JAV vys
kupų konferencijos pirmininkui.

Pasiųstas laiškas JAV prezi
dentui J. Carteriui, prašant jį 
paramos ginant žmogaus teises 
Madride įvyksiančioj konferen
cijoj.

Seimo programa buvo turinin
ga. Visi seimo dalyviai akty
viai dalyvavo įvairių klausimų 
svarstymuose.

Kun. Vytautas Pikturna
KV centro valdybos 
sekretorius

Kariuomenės šventė
Kariuomenės šventės minė

jimo proga gruodžio 2, sekma
dienį, 2 vai. popiet Šv. Povilo 
bažnyčioj kun. Andrius Senkus 
aukos mišias už Lietuvos karius, 
šaulius, partizanus ir visus lietu
vius, žuvusius kovoj už Lietu
vos laisvę. Platesnio minėjimo 
salėj šiemet nebus.

Apylinkės susirinkimas
Valdyba kviečia visus na

rius su draugais ir pažįstamais 
dalyvauti apylinkės susirinki
me, kuris įvyks lapkričio 24, 
šeštadienį, 2 vai. popiet Meto
distų parapijos salėj.

Šiuo metu apylinkės valdy
bą sudaro: pirm. Zigmas Straz
das, vicepirm. Albina Jakubaus
kienė, Katriutė Giniotienė, Po
vilas Mikšys ir Julija Staškū- 
naitė, sekr. Alfonsas Pilipavi
čius, ižd. Adolfas Šalkauskas.

Valdyba primena nariam, dar 
nesusimokėjusiem tautinio soli
darumo mokesčio, jį įteikti su
sirinkimo metu ižd. Šalkauskui 
ar kuriam kitam valdybos nariui.

P. Mikšys

NEVVARK, N.J.

Iš LB apylinkės veiklos
Vietos LB apylinkės valdybos 

pastangom artimesniem tarp 
apylinkės narių santykiam palai
kyti lapkričio 4 buvo sukvies
tas vietos lietuvių neoficialus 
susirinkimas, į kurį atsilankė per 
20 tautiečių.

Valdybos pirmininkas inž. ar
chitektas Algirdas Bražinskas 
trumpai supažindino susirinku
sius su valdybos norais vie
niem kitus arčiau pažinti ir pa
sikalbėti įvairiais klausimais 
prie kavos puoduko ir lengvų už
kandžių. Toks valdybos sumany
mas visiem patiko, ir buvo nu
sistatyta susirinkinėti ir toliau 
kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį po lietuviam laikomų

Vilniaus universiteto 400 metų minėjimas Clevelande. Iš k. 
V. Vidugiris, I. Bublienė, A.O. Mikulskiai, prof. J. Jakštas, 
Br. Kviklys, P. Jucaitis, prof. S. Jankauskas, dr. J. Stan
kaitis ir dr. A. Čeičys. Nuotr. V. Bacevičiaus

llllllffl IMS UMIM FDDHDMIDN
1979 rugsėjo mėn. įnašai
Santrumpa: atm. įn. — atmini

mo įnašas. Suma, parašyta po pa
vardės, reiškia įnašų iš viso.

1 — $10.00 — Karaša, Motie
jus, pik. atm. įn. $10.00.

2 — $25.00 — Ivanauskas, 
Juozas $100.00, Škirpa, Kazys, 
pik. atm. įn. $25.00,

1. — $40.00 — Ward, William
E. atm. įn. $40.00.

2 — $50.00 — Adomaitis, Jo
nas D. atm. įn. $290.00, Biels- 
kus, Pijus, inž. atm įn. $235.00.

1 — $75.00 — Vaineikis, Juo
zas $2,400.00.

19 — $100.00 — Alminas, Rū
ta Alice $100.00, Budrys, Stan
ley, M.D. ir Budrys, Milda, M.D. 
$1,300.00, Burnis, Povilas 
$100.00, Česna, J uozas ir Stefa
nija $200.00, Kiaunė, Petras 
$100.00, Kriaučiūnas, Kazys ir 
Eugenija $100.00, Leugoud, 
Edward $3,824.26, Masalskienė- 
Petkūnaitė, Monika, atm. įn. 
$500.00, Mažonienė, Ona, atm. 
$300.00, Menkeliūnas, Petras 
$100.00, Mickevičius, Alfonsas 
$100.00, Mickevičienė, Teofilė 
$450.00, Norkienė-Steikūnaitė, 
Uršulė, atm. įn. $100.00, Rasla- 
vičius, Leonas ir Regina $110.00, 
Remienė, Marija $600.00, Sen
kus, Andrius, Kun. $100.00, 
Švėkšnos gimnazijos įnašas — 
Alicija Rūgytė $2,700.00, Union 
Pier Namų Savininkų ir Gyven
tojų Dr-ja $800.00, Vembrė, 
Juozas K. $1,200.00.

1 — $125.00 — Paltarokienė- 
Petraitytė, Stasė, atm. įn. 
$125.00.

mišių, kurios čia visada būna 
pradedamos 10 vai. 30 min.

Apylinkės valdybos ir LB 
tarybos narė Danguolė Didžba- 
lienė trumpai papasakojo apie 
savo įspūdžius iš LB IX tarybos 
pirmosios sesijos Clevelande 
suvažiavimo.

Besikalbant toliau, paaiškėjo, 
kad LB NJ apygardos globojama 
tautinių šokių grupė Liepsna 
ruošiasi dalyvauti 1980 Chica
goj įvyksiančioj tautinių šokių 
šventėj ir kad tam reikalui 
reikėtų sutelkti pinigų šokėjų 
kelionei apmokėti. Pasvarsčius 
įvairius būdus, buvo nuspręsta 
šokių grupės reikalam suruošti 
vakarą, kurio programą atliktų 
pati šokių grupė, o visais kitais 
reikalais pasirūpintų šokėjai, jų 
tėvai ir LB apylinkės nariai. To
kį vakarą suruošti numatyta ba
landžio 20 Švč. Trejybės parapi
jos salėj Newarke. Tą dieną pa
rapijos bažnyčioj 12 vai. bus su
organizuotos jaunimo pamaldos, 
o po pamaldų įvyktų ir pats 
vakaras, kurio paruošime mielai 
sutiko talkinti ir vietos Lietuvos 
vyčių kuopa, kurios ilgamečiu 
pirmininku tebėra uolus vyčių 
ir LB apylinkės veikėjas Kazys 
Šipaila. Vakaro svečių vaišių 
koordinatore mielai sutiko būti 
LB apylinkės ir kitų organiza
cijų veikėja Regina Schmidt. Ki
tas toks pat neoficialus LB apy
linkės susirinkimas numatytas 
gruodžio 2, sekmadienį, po lie
tuviškų mišių Švč. Trejybės pa
rapijos salėj.

KJ.

2422 VVEST AAARQUETTE ROAD 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: 312 925-6897 
U. S.A.

6 — $200.00 — Bemadišius, 
Adomas, atm. įn. $200.00, Gen- 
čius, Jurgis ir Emilija (mirusi) 
$1,860.00, Lažaitis, Adomas ir 
Stasė, atm. įn. $500.00, Markus, 
Kazys ir Bronė $400.00, Pabe
dinskas, Jonas $300.00, Rudai
tis, Teodorras ir Ritonė $500.00.

1 — $205.00 — Janonis, Ful- 
gentas, atm. įn. $605.00.

1 — $250.00 — Urba, Vytau
tas, dr. ir Aldona $760.00.

1 — $300.00 — Matekūnienė
— Cibulskytė, Emilija, atm. 
įn. $300.00.

2 — $500.00 — Gleveckas, 
A.B., M.D. $2,800.00, Pūras, An
tanas ir Regina $1,015.00.

1 — $520.00 — Biliūnienė, 
Juzefą, atm. įn. $520.00.

1 — $525.00 — Vaičjurgis, 
Arvydas J., atm. įn. $525.00.

3 — $1,000.00 — Dekeris, Jo
nas Albinas $2,000.00, Razma, 
Antanas, M.D. ir Elena $11,100. 
00, atm. įn. $1,000.00.

Iš viso 43 nariai — $9,300.00.

Rašydami testamentus, neuž
mirškime Lietuvių Fondo, įrašy
kime į testamentą numatytą 
sumą: “LITHUANIAN FOUN
DATION, A NON-FOR-PRO- 
FIT, TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. 
MARQUETTE ROAD, CHICA
GO ILLINOIS 60629”

Lietuvių Fondas 1962-1979.
X.17 turėjo:

1. Pagrindinio kapitalo bruto
— $1,598,437.50,

2. Pajamų — $830,990.89,

3. Per Pelno Skirstymo Ko
misiją, remiantis protokolais, 
lietuviškiem reikalam (švieti
mui, kultūrai, premijom, stipen-

LIETUVIŲ TAUPOMOJI IR SKOLINAMOJI ĮSTAIGA
SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

24 Davis Avė., Kearny, New Jersey 07032 
Telef. 991-0001, 991-7260

55 veikimo metai (1924-1979) — SAVI, PAS SAVUOSIUS! 
...... .......................... . - ■■■.... .... . ■■■■■■■»•■■■ 'S—*!

TURTAS (ASSETS) $15,000,000.00

Taupymo indėliai apdrausti iki $40,000.00
Federal Savings and Loan Insurance Corp., Washington, D.C.

• Mokami aukšti, įstatymų leidžiami dividendai.

Lietuvių vadovaujamos finansinės įstaigos Schuyler 
Savings and Loan Association, Kearny, N.J., pastatas

DARBO VALANDOS: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9 v.r. iki 3 v. popiet, penktadienį nuo 9 v.r. iki 
6 v.v., šeštadienį nuo 9 v.r. iki 1 v. popiet. AUTOMOBILIAM LANGELIS VEIKIA: pirmadienį-ketvirta- 
dienį nuo 3 v. p.p. iki 6 v.v. ir reguliariomis darbo valandomis.

NASHUA, N.H.
Vienintelė lietuvių parapija 

trijose valstijose
Šv. Kazimiero parapijos ketu

rios draugijos suruošė bendrą 
prieškalėdinę mugę. Gauta per 
$3000 pelno, skiriamo bažnyčios 
pastatų atnaujinimo fondui. Tai 
rekordinė suma parapijoj, susi
dedančioj iš trijų šimtų šeimų.

Atskirus stalus paruošė: Šv. 
Kazimiero Vedusių Porų klu
bas, Šv. Kazimiero Moterų gil
dija, Šv. Juozapo draugija ir C.C. 
D. jaunimo grupė. Trijų dovanų 
($200, $100 ir $50) loterijos 
bilietų išpirkta už $1,400. Šalia 
to buvo parduodami pyragai ir 
kiti kepiniai. Veikė užkandinė. 
Darbuotojai gerokai pavargo, bet 
džiaugėsi pasisekimu, pasiektu 
bendromis pastangomis parapi
jos naudai.

Atsilankiusi publika gyrė sko
ningai išpuoštą atnaujintą pa
rapijos salę ir dailius rankdar
bius, išdėstytus pardavimui.

Aukos bažnyčios pastatų 
atnaujinimui

John B. Wollen savo mirusios 
motinos Gertrude Wollen at
minimui paaukojo $500; giminės 
ir draugai mirusio Ambrose 
Sweklos atminimui — $170; Ta
rnas Grigas su žmona — $100; 
Charles ir Betty Kazlauskas (šer
meninės savininkai) — $100; 
jų sūnus adv. Charles F. Kaz
lauskas Jr. (gyvena New Yorke) 
— $100; Wayne ir Amelia Stahl 
tėvų, motinų, brolių, seserų ir 
svainnio atminimui — $100; 
Andriaus ir Sofijos Augūnų at
minimui — $100; Orise Lepine 
atminimui nuo Sanders Associa
tes įstaigos Data skyriaus gru
pės — $57; Jonas ir Dora Kudz- 
ma — $50; dr. Albertas Druk- 
teinis ir žmona — $50; Rokas 
ir Marė Yakavonis, Bernardo ir 
Gertrude Wollen atminimui — 
$50; Jonas Skirkey su žmona — 
$50. Visa eilė aukojo po $25 
ir mažiau.

Parapija išpildo 
labdaros kvotas

Kiekvienais metais New 
Hampshire diecezijoj vyksta au
kų vajus katalikų labdarai. Jame 
dalyvauja visos parapijos. Šiem 
metam Šv. Kazimiero parapijai 
buvo nustatyta $1,875 kvota (per
nai $1,512), kurią parapiečiai iš
pildė su kaupu, suaukodami 
$1,900.25. Jie ir pernai kvotą 
perviršijo, sumesdami $1,840. 
Tokiu būdu katalikiškos labda
ros jausmas Šv. Kazimiero pau
piečiuose yra stiprus, nors per 
eilę metų dar joks parapietis nė
ra reikalavęs sau labdaros.

dijom ir moksliniam veikalam) 
paskirstęs — 603,051.35

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, kad jis pasiektų 2 milijonus 
ir kasmet galėtų skirti lietuvy
bei daugiau kaip $150 tūkstančių 
dolerių.

Parapijos savaitiniai 
parengimai

Šv. Kazimiero parapija neturi 
bingo, bet ruošia kortų vakarė
lius, kurie pernai davė $1,265.97 
pelno. Jie ruošiami tik gegužės- 
lapkričio mėnesiais. Šie metai, 
kaip ir pernykščiai, pasižymi iš
kiliu būrelio parapiečių dosnu
mu, taip pat atsilankymu. Šie
met vakarėliai paliko parapijai 
nuo $39 iki $68 pelno. Ypač 
talkina Alice Field, Agnės Nar- 
kūnas ir Simonas Ulcickas. Pa-, 
rapietė Malvina Boucher, norė
dama atsidėkoti už malones jos 
dukros ligoj bei operacijoj, savo 
lėšomis suruošė du ekstra vaka
rėlius parapijos naudai sekma
dienio popietėmis. Pirmas davė 
parapijai $55 pelno, antras — 
$60.

R.K.

sportas
Pirmenybės New Yorke

Lapkričio 11 New Yorke tu
rėjęs įvykti pabaltiečių stalo te
niso turnyras buvo atšauktas 
dėl dalyvių trūkumo. Atrodo, 
kad ne tik pabaltiečiai, bet ir 
Š ALFAS S organizacijos rė
muose esą lietuviai gali užmiršti 
bet kokį stalo teniso turnyrų 
ruošimą, nes susidomėjimas yra 
labai mažas. Net ir 1978 Toron
to žaidynėse stalo tenisas buvo 
paskutinėj dėmesio vietoj. Ta
lentų, ypač Kanadoje, yra, bet 
kooperacijos ir entuziazmo nei 
ženklo.

Geresni įspūdžiai iš pabaltie
čių šachmatų pirmenybių, ku
rios New Yorke įvyko pirmą 
kartą. Dalyvavo 7 lietuviai, 4 
latviai ir 1 estas. Pirmą vietą 
ir 100 dol. premiją su 3.5: .5 
taškų santykiu laimėjo latvis P. 
Blumbergs iš New Jersey. Dėl 
antros vietos stipriai sužaidė J. 
Chrolavičius iš Hamiltono su 3:1 
santykiu, o trečią vietą pasidali
no Detroito K. Škėma, New Yoę- 

ko A. Simonaitis ir newyorkie- 
tis latvis K. Berzinš. Visi gavo po 
2.5 taško. Paguodos rato premiją 
pasidalino New Yorko LA 
Klubo E. Staknys ir estas J. 
Panksepp. Visi laimėtojai gavo 
ponigines premijas ir Pabaltijo 
sporto federacijos žymenis.

Šachmatų turnyras, nors daly
viais negausus, bet praėjo gana 
sėkmingai. Ypač buvo malonu 
matyti veteranus Kazį Škėmą ir 
Kazį Merkį, nepagailėjusius lai
ko ir pastangų turnyre dalyvauti. 
New Yorko Lietuvių Atletų Klu
bas dėkoja visiem dalyviam ir 
linki sėkmės kituose turnyruose. 
Ta pačia proga LAK šachmatų 
sekcijos vadovas Edvardas Stak
nys kviečia daugiau mėgėjų įsi
jungti į šio klasinio žaidimo 
kultivuotojų eiles.

Alg. Š.
Duok Darbininką paskaityti 

savo kaimynui ir paragink užsi
prenumeruoti.

8 % 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
8 metams

5 1/2% 
indėliams 

be termino

6 1/2%
Taupymo Lakštams 

nuo $2,500.00 
2 metams

7 1/2% 
Lakštams 

nuo $4,000.00 
4 metams

7 3/4%
. Lakštams 
nuo $4,000.00

6 metams

Neterminlniams indėliams dividendai 
mokami nuo įdėjimo ligi išėmimo dienos.
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LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ NEW YORKE
Lietuvos kariuomenės atkūri

mo 61-mos metinės gražiai pa
minėtu lapkričio 18, sekmadie
nį. Apreiškimo parapijos bažny
čioje 11 vai. buvo pamaldos. 
Jas koncelebravo kun. A. Rač
kauskas, kun. L. Budreckas ir 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM, 
kuris taip pat pasakė šventei pri
taikytą gražų pamokslą. Organi
zacijos dalyvavo su vėliavomis.

Albumų formoj su gausiom 
iliustracijom ir tekstu anglų bei 
lietuvių kalbom gražiai išleisti 
leidiniai: Lithuanian Family 
Traditions, by S. Yla, Lithua- 
nians in Multi-Ethnic Chicago, 
by D. Fainhauz, Lithuanian 
Writers in the West, by A. 
Skrupskelienė. Kiekvienos kny
gos kaina po 20 dol. Persiunti
mui pridedama po 1 dol. už 
kiekvieną knygą. Kreiptis: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Graži dovana Kalėdų proga 
vaikam, taip pat laiko turintiem 
pensininkam — “Lithuanian 
Heritage” — iš nedidelių ga
baliukų sudedamas Lietuvos že
mėlapis (jigsaw puzzle) su mies
tų ir žymių žmonių vietovėmis. 
Pridėtas mažas žodynėlis — 
knygutė susipažinimui su Lie
tuvos istorija. Knygutė anglų ir 
lietuvių kalbomis. Kaina 13 dol. 
Persiuntimui prideda 1 dol. Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Bažnyčia buvo artipilnė žmonių.
Po pamaldų tuoj visi perėjo 

į parapijos didžiąją salę, kur bu
vo minėjimo akademinė dalis. 
Šventei buvo papuošta scena, 
pritaikyta graži muzikinė paly
da, pav., įnešant vėliavas, gro
jo maršus.

Pradėjo ir vadovavo ramovėnų 
pirmininkas Vincas Savukynas. 
Invokaciją sukalbėjo kun. Anta
nas Račkauskas. Pagerbti salėje 
buvę savanoriai. Jiem prisegta 
gėlių prie krūtinės. Tie savano
riai buvo: Petras Jurgėla, Kazys 
Algenis, Jurgis Kiaunė, Jonas 
Jankus, Alfonsas Koncė.

Paskaitą skaitė Antanas Rugys 
iš Patersono. Jis pats aktyviai 
tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 
buvo kapitonas. Jis peržvelgė 
Lietuvos kariuomenės svarbes
nius momentus. Kalbėjo paki
liai, su jam būdingu optimizmu.

Muzikinei daliai vadovavo Ast
ra Bilerienė. Ji pakvietė Bronių 
Balčiūną skaityti lietuvių autorių 
kūrybos. Pradžioje jis paskaitė 
du patriotinius Audronės eilė
raščius.

Tada Astra Butkutė padainavo 
Lietuva brangi, su Leonardu 
Raliu duetu padainavo Lygioj 
lankelėj, Plaukia Nemunėlis. 
Dainavo abu pakiliai ir darniai. 
Akomponavo Viktoras Ralys. 
Bronius Balčiūnas vėl skaitė 
Bem. Brazdžionio eiles — 
Ąžuolas.

Tuo ir baigtas minėjimas. Pa
baigoj visi programos dalyviai 
buvo sukviesti bendrai nuotrau
kai. Po visos programos buvo 
vaišės.

Minėjimas buvo tvarkingas ir 
gražiai praėjo, neužsitęsė. Visur 
jautėsi, kad pasirengta rūpestin
gai, paįvairinta gražiais muzikos 
intarpais. Atsilankė apie 150. 
Visi turėjo progos prie kavos pa
sišnekučiuoti, pabendrauti.

Minėjimą rengė savanoriai kū
rėjai, ramovėnai, birutietės, šau
liai. (p.j.)

W10S

Kultūriniame Subatvakary 
lapkričio 24, šį šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Tautinės Sąjungos na
muose prelegentu bus rašytojas 
E. Cinzas iš Belgijos. Visi ma
loniai kviečiami.

A.A. 
PROF. JUOZAS BRAZAITIS

1979 lapkričio 28 sueina penkeri metai nuo išsiskyrimo 
iš mūsų tarpo brangaus tėvelio, mokytojo ir draugo.

Šv. mišios bus aukojamos pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje gruodžio 1, šeštadienį, 10 v.r.

Marytė Brazaitytė-Matulionienė

Ilgametei Lietuvių Skaučių Seserijos narei

A.A. 
v.s. ONAI SAULAITIENEI

mirus, jos vyrui v.s. Antanui, sūnui kun. v.s. Antanui, SJ, 
dukrai s. Marijai, žentui ir kitiems artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia

Liet. Sk. Seserijos Atlanto
Rajono vadeivė, vadija
ir visos rajono sesės

Paskaita apie teatrą
Nors lijo kaip iš kibiro, Mo

terų Federacijos susirinkimas 
vis tiek įvyko. Lapkričio 3 į 
Piliečių Klubą So. Bostone susi
rinko geras būrys narių pasi
klausyti įdomios temos apie pra
eities laikų Lietuvos teatrą. Kal
bėjo aktorė režisorė 
Aleksandra Gustaitienė. Ji pa
brėžė, kad primityvų skonį teat
ro atžvilgiu turi ir išmokslinti 
žmonės, ypač poniutės. Kiekvie
nas tave gali “kryžiuoti”, kada 
tu esi scenoj. Į teatrą reikia žiū
rėti kitaip: jis eina paraleliai su 
mokslu.

Prelegentė pradėjo teatro stu
dijas dar būdama gimnazijos 
suole. “Žvaigžde netapau”, pa
sakė ji “bet susipažinau su teat
ru”.

Lietuvių teatras prasidėjo 
apie 1900, ypač pasireiškė 1905. 
Tada gyventa žandarų baimėj, 
bet buvo jaunimo ir mokytojų, 
kurie suprato teatro reikŠmą.

Teatre vaidina aktorius ama
tininkas, aktorius profesionalas 
ir aktorius kūrėjas.

Lietuvos teatras turėjo įtakos 
iš ryti], ne iš vakarų. Kipras Pet
rauskas atsinešė mokslą iš Rusi
jos. Rusijoj žymūs buvo Stanis- 
lavskis, moralistas, auklėtojas, 
Vachtangovas, Čechovas. Oleka- 
Žilinskas baigė Stanislavskio 
teatro studiją, jo žmona Solov
jovą — irgi. Stanislavskio teare 
žmonės nežinojo, ką reiškia pi
nigas, jie dirbo dėl pačios vai-

dybos, dirbo naktimis.
Kas yra aktorius? Jis yra toks 

pat mirtingas žmogus, linkęs 
į laisvesnį gyvenimą. Tai fanta
zijos ir nervų žmogus, o teatras 
— nervų įstaiga. Aktoriaus gy
venimas yra savęs trupinimas.

Vilkolakio teatrą įsteigė akto
rius Antanas Sutkus, iš profe
sijos buvęs vaistininkas. Mokę
sis Maskvoj vaidybos, grįžęs 
Lietuvon, įsteigė vaidybos stu
diją, kur reikalavo daug darbo. 
Naudodamas Maskvos metodus, 
nebuvo linkęs naujiem eksperi
mentam. Jo studijoj buvo impro
vizuojama be žodžių. Ypač buvo 
rūpinamasi gera lietuvių kal
bos tarsena. Putinas-Mykolaitis 
dėstė literatūrą. Buvo dėstoma ir 

u i fechtuotė. A. Sutkus pastatė 
daug veikalų. Dirbdamas su 
Vilkolakiu, satyros teatru, įsigijo 
daug priešų, ypač iš tų žmonių, 
kurių pavardes kraipė.

1923 iš Vilniaus į Kauno teat
rą, atvyko Kastantas Glinskis, 
vaidinęs daug komedijų. Jis 
buvo formos aktorius. Vaidino 
Šarūną, Čiurlionienės veikalus. 
Pradėjęs sirgti kepenimis, grei
tai mirė.

Borisas Dauguvietis, baigęs 
Petrapilio vaidybos studiją ir 
dirbęs daug metų rusų teatruose, 
tapo Kauno valstybinio teatro re- 
žisorium ir direktorium. Pastaty
davo veikalą labai greitai, per 
pusantro mėnesio, gretai jam 
tas veikalas nusibosdavo. Vai
dino daug svarbių rolių. Mirė 
1948.

1927 atvažiavo Oleka-Žilins
kas, baigęs studijas Maskvoj. Į 
Kauno teatrą Oleka atnešė nau
jos dvasios. Jaunimas Oleką pa
milo, senimas — ne. Jis davė 
eilę naujų aktorių, kurie vaidino 
kitaip, kaip buvo įprasta. Žymus 
jo pastatymas — “Dėdės Tomo 
trobelė”, kuris įvyko Liaudies 
teatre, priklausiusiame žydam. 
Vaidinta be dekoracijų, bet vai
dinimas buvo žavus. Kaip reži
sierius, Oleka kreipė dėmesį ne 
vien į aktorių, bet ir visos minios 
vaidybą. Pagal jo pažiūrą akto
rius turi gyventi kaip vienuolis, 
nesimaišyti su publika. Pas jį 
nebuvo intrigų vaidintojų tarpe.

Jis turėjo savo būdą patraukti 
jaunąjį aktorių ir jam įkvėpti 
kūrybinės dvasios. Su juo vai
dino ir jo žmona. 1936 Oleka 
pradėjo sirgti, norėjo atsisakyti iš 
pareigų, pagaliau išvažiavo į 
Prahą, o iš ten išvyko į Ame
riką. New Yorke įsteigė žydų 
teatro studiji}, į kurią eidamas 
mirė.

Prelegentės kalba buvo aiški, 
paįvairinta gestais, įdomi. Susi
rinkusieji klausėsi su susido
mėjimu.

Po paskaitos buvo svarstomi 
eiliniai klubo reikalai, o vėliau 
vyko vaišės klubo užkandinėj. 
E.V.

Parapijos rūpesčiai
So. Bostono lietuvių Šv. Petro 

parapija buvo didelė. Dabar 
graži parapijos bažnyčia apsupta 
pigiabučių pastatų. Yra dar kop- 
lyčia-salė mediniame-name prie 
senelių namo. Jie reikalingi re
monto.

Lietuvių Bostone daug, bet į 
lietuviškas pamaldas susirenka 
nedaug. Parapija yra ryškus tau
tinio išsilaikymo laidas. Nyks
tant parapijai, nyks ir lietuvybė. 
Parapijų naudą suprato ir įverti
no net ir laisvamanis dr. Jonas 
Šliūpas.

Klebonas kun. Albertas Kon- 
tautas spalio 29 sukvietė para- 
piečių susirinkimą aptarti para
pijos reikalam. Pirmiausia jis no
rėtų pravesti Bostono ir apylin
kių lietuvių surašymą. Tada pa
aiškės ir parapijos padėtis. Lie
tuvių surašymas numatytas 
gruodžio 2-9. Klebonas nori su
rinkti bent 70 asmenų, kurių 
kiekvienas galėtų aplankyti savo 
apylinkėj bent 10 šeimų ir sura
šyti į klebono pateiktus blankus. 
Susirūpinkime parapija, kol dar 
galima, kad vėliau nereikėtų gai
lėtis. Kas gali prisidėti prie 
parapijos surašymo, prašomas 
pranešti klebonui.

Velionis buvo gimęs 1908 
gruodžio 15 Brooklyne, N.Y. Jo 
tėvas turėjo didelę siuvyklą. De
presijos metais persikėlė į So. 
Bostoną. Jaunasis Albertas iš
ėjo įvairius mokslus, kuriuos ap
vainikavo Temple universitete 
Pennsylvanijoj gaudamas dak
taro laipsnį iš Podiatry. Baigęs 
mokslus, atidarė gydymo kabi
netą ir apie 15 metų ten dir
bo. Po eilės operacijų turėjo 
darbą palikti, nes vis sirgo cuk
rine liga.

Visa dr. Kiburio šeima buvo 
labai religinga. Viena sesuo bu
vo įstojusi į Šv. Kazimiero se
serų vienuoliją, bet mirė labai 
jauna. Velionis priklausė prie 
Lietuvos vyčių 17-tos kuopos So. 
Bostone.

Labai gražiai su savo nariu at
sisveikino Lietuvos vyčiai 
lapkričio 4. Dalyvavo ir kun. Al
binas Janiūnas iš Lavvrence, 
Mass., ir kun. Albertas Kontau- 
tas iš So. Bostono. Visi sukalbė
jo Lietuvos vyčių krikščioniškų 
šermenų apeigų maldas.

Nuliūdime liko žmona Chris- 
tine ir jo sesuo Mary.

Vasyliūno koncertas
Pabaltiečių koncertų serijos 

21-me sezone spalio 21 progra
mą atliko dr. Vytenis M. Vasy
liūnas. Koncertas vyko First and 
Second Church patalpose, Bos
tone. Jis atliko J.S. Bach, Cesar 
Frank, Franz Liszt, Jeronimo 
Kačinsko, Juliaus Gaidelio ir 
Vytauto Barkausko kūrinius.

Bostono 
parengimų 

____  kalendorius
Naujosios Anglijos 

rinktinės suvažiavimas 
lapkričio 24 Maironio 
Shrewsbury, Mass.

šaulių 
įvyks 

Parke,

Mirė dr. A. Kiburis
Dr. Albertas P. Kiburis mirė 

lapkričio 1. Po mišių Šv. Bran- 
dan bažnyčioj, Dorchester, 
Mass., palaidotas lapkričio 5 
Naujosios Kalvarijos kapinėse.

Liet. Skautų Sąjungos veteranei
v.s. ONAI SAULAITIENEI

mirus, jos vyrui v.s. Antanui, sūnui kun. v.s. Antanui, SJ, 
dukrai s. Marytei, žentui ir artimiesiems reiškiame sese
rišką užuojautą ir liūdime kartu su visa Liet. Skautų Sąjunga.

Neto Yorko Neringos tunto sesės

Mūsų organizacijos pirmūnei
A.A.

ONAI SAULAITIENEI
mirus, jos vyrui Antanui, sūnui kun. Antanui, dukrai Marytei 
bei kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

Ką tik pasirodė nauja plokš
telė “Sodžiaus garsai”. Tai iš
skirtinai surinkti komp. J. Stan
kūno kūriniai. Dainuoja solistai 
I. Stankūnaitė, L. Stukas, O. 
Zubavičienė, Ch. Daukša, B. 
Miškinis, dalyvauja New Yorko 
vyrų choras Perkūnas. Palydi 
kamerinis orkestras arba fortepi
jonas. Groja Dalia Sakaitė ir Al
binas Prižgintas. Plokštelės vir
šelį puošia dail. Č. Janušo pa
veikslas. Galima gauti ir kasetės 
formoj. Plokštelės ar kasetės 
kaina po 8 dol. Persiuntimui pri
dedama 1 dol. Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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 Square.

•’ ■ i

Po ilgos ligos mirus
ONAI SAULAITIENEI,

reiškiu gilią užuojautą jos vyrui skautininkui Antanui Sau
laičių!, dukrai profesorei Marytei ir sūnui kunigui Antanui.

Stepas Zobarskas

DEXTER PARK
|Ml PHARMACY irai 

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA A\EmJE 

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

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130
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Fnst, convenientpriunte, safejree! 
That's uihnt BRIIKIIIG-BY-maiLis 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- ] 
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings I

Bank būdu- Ar lums re,kia P*nl9us padėtiTban- ' V 
'į/ ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
- kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 

traukia 8um? i sąskaitą. Prisideda ir užtlkrinl- 
mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius

y / Procentus’ r (
S leidžiamus įstatymų. \ > *

|T Dėl lengvo taupymo bū-.» . 'įĄ
do per paštą skambinkit Mr. 

Donahue 268-2500 j 
arba rašykit paduotais adresais. I

v"'

MAIN OFFICE 
460 W«st Broadway 
South Boston 
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Galllvan Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon , Tues . Wed A Fri 
Thurs - 8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon

1*0
South Boston 
Savings Bank1

THE LEADEH

alfred w. archibald president

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

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

Tautinių šokių sambūrio vaka
ras su programa įvyks kovo 8.

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

Minkų radijo valandos 46 
metų sukakties koncertas ir iš
kiliosios New England lietuvai
tės balius kovo 23.

i LaiSVĖS VARPAS Sekmadieniais
i 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.

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.

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

SCHALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!

13 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 13
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Stelnway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116

E. Northport, L. I.: 250-A Lark Fleld Rd. 516 757-0801 
Franklln Sq., L. I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
Whlte Plains, N. Y., The Chese Pitt —

200 Hamllton Avė. — Tel.: 914-249-0226

Nanuet, N.Y., Nanuet Mali Shopplng Cent, 
Route 59 — Tel. 914 623*4265

Farmington, Conn: Hans and Fritz Dell 
270 Farmington Avė. — 203-677-7000

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Main St. — 
Tel.: 203 744-6857

Norwood, Mass.: Meat and Wursthaus —101 Central St
Tel: 617 769-2895

Wayne, N.J.: 1234 Willowbrook Mali— 
Tel.: 201 785-0542
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DARBININKAS
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

Kristaus Karaliaus šventė 
švenčiama lapkričio 25, sekma
dienį. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje pamaldos 11 vai. pa
mokslą pasakys Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su savo vė
liavomis.

Nuo prof. Juozo Brazaičio, 
Darbininko redaktoriaus, mirties 
lapkričio 28 sueina penkeri me
tai. Sukakties proga mišios bus 
aukojamos pranciškonų vienuo
lyno koplyčioje gruodžio 1, šeš
tadienį, 10 v.r.. Į mišias kvie
čiami visi jo buvę mokiniai, į- 
vairių organizacijų atstovai, visi 
jo buvę bičiuliai.

Jaunimo mišios Kultūros Židi
ny bus gruodžio 2, sekmadienį, 
11 vai. (ne 12 vai., kaip buvo 
įprasta). Mišių metu giedos 
Nerijos mergaičių choras iš Cle
velando. Po pamaldų choras tuoj 
išvyksta į namus.

Penktadienio popiečių dar
buotojų metinis susirinkimas ir 
vakarienė bus gruodžio 8, šeš
tadienį, 7 v.v. Kultūros Židiny
je.

Korp Neo Lithuania metinė 
šventė bus lapkričio 23, penkta
dienį, 7 v.v. Kultūros Židiny. 
Bus trumpa paskaita. Meninėje 
dalyje vargonų virtuozas Albi
nas Prižgintas skambina forte
pijonu. Po minėjimo programos 
— pabendravimas, užkandžiai 
prie muzikos. Yra pakviesta ne
mažai svečių. Korporantam kvie
timai nesiuntinėjami. Jie patys 
atsilanko ir atsiveda savo bičiu
lius.

Prieškalėdinis apsipirkimas 
bus gruodžio 9, sekmadienį, 
Kultūros Židinio mažojoje sa
lėje. Bus daug gintarų, audinių, 
medžio drožinių, įvairių rank
darbių, Lietuviški valgiai. Pra
džia 12 vai. Rengia Liet. Mote
rių Klubų Federacijos New Yor
ko klubas.

Kalėdiniam išpardavimui 
gruodžio 9, sekmadienį, vykstant 
Kultūros Židiny, bus taip pat ati
darytas ir Darbininko spaudos 
kioskas. Čia bus galima gauti 
naujausių lietuviškų knygų, 
plokštelių, gintaro dirbinių ir ki
tokių lietuviškų suvenyrų bei 
dovanų.

Solisto Vaclovo Daunoro kon
certas tCamegie Recital salėje 
bus lapkričio 24, šį šeštadienį, 
5:30 v. popiet. Tarptautinių 
kompozitorių kūrinių progra
moje yra ir penkios lietuviškos 
dainos. Solistui akomponuoja 
Robertas Bekionis.

Muzikui Vincui Mamaičiui, 
Elizabetho, N.J., lietuvių para
pijos vargonininkui, išleistuvės 
rengiamos gruodžio 1 parapi
jos salėje. Rengia parapijos cho
ras. Po Kalėdų švenčių V. Ma- 
maitis išsikelia gyventi į Sunny 
Hills, Fla., kur jau gyvena jo 
žmona.

Rankdarbių parodėlę ir išpar
davimą rengia New Yorko ateiti
ninkai gruodžio 2, sekmadienį, 
tuoj po jaunimo mišių.

Po jaunimo mišių gruodžio 2, 
sekmadienį, kavutę ir vaišes ren
gia ateitininkai.

Norbertas Lingertaitis, jaunas 
menininkas auksakalys, gyvenąs 
Bostone, su savo darbais atvyks
ta gruodžio 2 į Kultūros Židi
nį. Jo darbai bus išstatyti per 
ateitininkų rengiamą parodėlę, 
apsipirkimą. N. Lingertaitis dir
ba su gintaru, auksu, sidabru ir 
kitais brangiais metalais. Bus ga
lima įsigyti įvairių papuošalų, 
meno darbų.

Land of Crosses knygos pri
statymas bus lapkričio 27, antra
dienį, 7:30 v.v. Kultūros Židiny
je. Kalbės pats knygos auto
rius Michael Bourdeaux, angli
konų kunigas iš Anglijos. Pri
statymą rengia Lietuvių Kat. Re
liginė Šalpa.

KALĖDINIS 
APSIPIRKIMAS
bus gruodžio 9, sekmadienį,
Kultūros Židinyje.

Bus galima gauti įvairių lietuviškų audinių, 
rankdarbių, medžio drožinių, ypač daug bus gin
taro.
Lietuviški pietūs.
Pradžia 12 vai.
Rengia ir visus atsilankyti kviečia

I LMK Federacijos Neto Yorko klubas

' ................. ...............—............................... ....... . • ■ ------

TARPTAUTINIŲ VAIKO METŲ

MINĖJIMAS
bus gruodžio 2, sekmadienį, 3 v. popiet, Kultūros Židiny, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Programoje pašnekesiai:

Vaikas plačiame pasaulyje
Vaikas okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje
Vaikas ir religija
Vaikas šeimoje
Vaikų pasisakymai ir programėlė

Pokalbyje dalyvauja: dr. Aldona Janačienė, sesuo Ona 
Mikailaitė, Jūra Viesulienė.

Įeinant aukojama
Rengia ir visus atsilankyti kviečia

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų S ({jungos Valdyba ir New 
Yorkb Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros Draugija

Maironio lituanistinės mokyk
los Kalėdų eglutė ir vaidinimas 
bus lapkričio 16, sekmadienį, 
Kultūros Židiny.

Už a.a. Aleksandrą Liepinaitį 
jo 100 metų gimimo sukakties 
proga lapkričio 9, penktadienį, 
8 vai. ryto buvo aukojamos mi
šios pranciškonų koplyčioje. Jo 
atminimui duktė Aldona Liepi- 
naitytė paaukojo 1000 dol. pran
ciškonų vienuolynui.

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai rėmė Kultūros Židinio 
statybą nuo pat vajaus pradžios. 
Jie Kultūros Židiniui ir pranciš
konų vienuolynui jau suaukojo 
10,500 dol. Šeštųjų Kultūros Ži
dinio veiklos metinių proga vėl 
paaukojo 500 Kultūros Židiniui 
ir vienuolynui. Taigi bendra su
ma jau 11,000 dol.

Tarptautinių vaiko metų mi
nėjime apie vaiką pavergtoje 
Lietuvoje kalbės seselė Ona Mi
kailaitė (Putnam) tema — vaikas 
ir religija; Jūra Viesulienė (Phi- 
ladelphia) kalbės tema — vai
kas šeimoje. Dr. Aldona Jana
čienė tars žodį apie vaiką pla
čiame pasaulyje. Programoje da
lyvauja su savo kūriniais ra
šytojos Ona Balčiūnienė — Au
dronė ir Birutė Lukoševičienė. 
Dalį programos atliks jaunimas: 
Monika Vygantaitė ir jaunutis 
Antanas Vainius. Taip pat salėje 
bus moksleivių ateitininkų paro
dėlė ir prieškalėdinis dovanėlių 
išpardavimas. Rengėjos — 
Pas. Liet. Katalikių Organiza
cijų Sąjungos valdyba ir Mot. 
Kat. Kultūros Dr-ja — malo
niai kviečia visus atvykti į minė
jimą. Minėjimas vyksta gruodžio 
2, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Kultūros Židinyje.

Katalikių Moterų Kultūros dr- 
jos visos narės kviečiamos 
į susirinkimą lapkričio 25, šį 
sekmadienį, 4 vai. popiet pas 
sesę Henriką Gražiūnienę, 87-16 
80 St., Woodhavene.

Muzikos Žinių naujas numeris 
1-2 išspausdintas pranciškonų 
spaustuvėje ir išsiuntinėtas skai
tytojam. Numeryje Vytautas Ker- 
belis prisimena prof. Juozo Žile
vičiaus 50 metų sukaktį, kaip 
jis darbuojasi Amerikoje. Pager
biamas miręs muzikas Antanas 
Visminas, toliau apžvelgiami į- 
vairūs įvykiai: Toronto Volungių 
viešnagė New Yorke, Los Ange
les jaunimo ansamblio šventė, 
Bohemos operos pastatymas, 
Čiurlionio naujos plokštelės. 
J. Žilevičius rašo apie Bruno 
Markaičio kūrinių koncertą, J. 
Stankūnas — apie kompozito
riaus Juliaus Gaidelio jubiliejų. 
Surinkta plati muzikinio gyveni
mo kronika. Muzikos Žinias lei
džia Liet. Vargonininkų Muzikų 
Sąjunga. Redaguoja tos sąjungos 
pirmininkas Vytautas Kerbęlis.

K. Moterų Sąjungos 24 kuopos 
metinės mišios už gyvas ir miru
sias nares bus gruodžio 9 d., 
11 vai. Po mišių Angelų Kara
lienės parapijos salėje bus prieš
piečiai. Visos narės prašomos 
dalyvauti.

Maironio lituanistinės mokyk
los Kalėdų eglutė ir vaidinimas 

*bus gruodžio 16, sekmadienį, 
Kultūros Židinyje. Bendra vaidi
nimo repeticija bus gruodžio 8, 
šeštadienį, nuo 1:30 v. iki 3:30 
v.v.

Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų susirinkimas kviečiamas 
gruodžio 1, šeštadienį, 9:30 v.r. 
mokyklos patalpose. Tėvai pra
šomi atvežti fantų mokyklos lo-. 
terijai, kuri bus per eglutę gruo
džio 16.

Lietuvos kariuomenės šventės minėjime lapkričio 18 Apreiškimo parapijos salėje rengėjai ir 
programos dalyviai. Iš k. Viktoras Ralys, Antanas Rugys, Leonardas Ralys, Astra 
Butkutė, Jūratė Sperauskaitė, Astra Bilerienė, kun. Antanas Račkauskas, Bronius Bal
čiūnas ir Vincas Savukynas. Nuotr. L. Tamošaičio

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.

Lietuviškų kalėdinių atvirukų 
su tautiniais — religiniais 
motyvais galima užsisakyti Dar
bininko administracijoj. 3 korte
lės už 1 dol. Taip pat gauna
mos kortelės vardinėm, gimta
dieniam ir kitom progom. Per
siuntimui pagal skaičių prideda
ma 50 c. arba 1 dol. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Darbininko kalendorius 1980 
metam siunčiamas visiem 
Darbininko skaitytojam. Virše
lį puošia dail. Česlovo Janušo 
paveikslas. Skaitytojai kviečiami 
prisidėti prie kalendoriaus 
spausdinimo išlaidų sumaži
nimo. Skaitytojai, dar neatsily
ginę už laikraščio siuntimą, 
kviečiami tai nedelsiant padary
ti.

Arti Kultūros Židinio išnuo
mojamas antrame aukšte butas 
iš 5 kambarių už prieinamą kai
ną. Tel. 235-0706.

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

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ NAMAI
kviečia jus į savo

LIETUVIŲ MUGĘ
Lapkričio 23 — atidarymas 7 v.v.
Lapkričio 24 — nuo 12 iki 1 v.r.
Lapkričio 25 — nuo 12 iki 6 v.v.
Programa visas dienas: 

tautodailės demonstravimas 
-• rankdarbiai ir suvenyrai 
-• knygos, plokštelės ir kita 
-• lietuviškų delikatesų parduotuvė 
-• lietuviškas maistas ir blynai 
-• kultūrinė programa 
-• 3 lietuvių orkestrai ir šokiai 
-• laimėjimai ir kiti malonumai

2715 E. Allegheny Avė., Philadelphia 
(prie pat I-95 Allegheny išvažiavimo)

Įėjimas nemokamas

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO
RUDENS VAKARAS

1979 GRUOD5IO 1, ŠEŠTADIENĮ, 
PRADŽIA 7 VAL. VAKARO SU KOKTEILIAIS

8 VAL. KONCERTINĘ PROGRAMĄ ATLIKS 
CLEVELANDO STUDENČIŲ 
VOKALINIS ANSAMBLIS

NERIJA
t

PO PROGRAMOS ŠILTA VAKARIENĖ

ĮVAIRŪS GĖRIMAI IR ŠOKIAI

GROS JOE THOMAS ORKESTRAS

ĮĖJIMAS Į KONCERTĄ 6 DOL. SUAUGUSIEM, 3 DOL. JAUNIMUI

BILIETUS GALIMA IŠ ANKSTO PIRKTI IR 10 ASMENŲ STALUS 
PRAŠOMA UŽSISAKYTI PAS:

K. BAČAUSKĄ, 846-5543 M. ŠALINSKIENĘ, 296-2244
BR. BOBELĮ, 647-6637 j. VEBELIŪNIENĘ, 847-8063
A. RADZIVANIENĘ, 441-9720

VISUS MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI 
KULTŪROS ŽIDINIO PARENGIMŲ KOMITETAS

pristatymą, kuris bus lapkričio 27, antradienį, 7:30 v.v. 
Kultūros Židiny, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Knyga — Liet. Kat. Bažnyčios Kronikų apžvalga anglų kalba.

Pristatys pats autorius —

MICHAEL BOURDEAUX,anglikonų kunigas iš Anglijos.

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA
visus maloniai kviečia į naujos knygos

LANDOF CROSSES
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