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Savaitės 
Įvykiai

Dėl Sov. S-gos karinės in-

KRONIKA — SAVIGYNOS ŠAUKSMAS
t

Dėl laiškų vyskupams Ir valdytojams
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 39

vazijos į Afganistaną prez. Car- 
ter ėmėsi šių žygių: sulaikė 
17 mil. tonų čia nupirktų javų 
pristatymą Sov. S-gai, uždraudė 
parduoti modernią technologiją, 
suvaržė sovietų žvejybos laivam 
žuvų gaudymą JAV vandenyse, 
uždarė savo konsulatą Kijeve, 
pareikalavo uždaryti sovietų 
New Yorke esantį konsulatą ir 
laikinai sustabdė kultūrinių ir 
ūkinių pasikeitimų programas.

Australija ir Kanada pažadė
jo neaprūpinti Sov. S-gos javais, 
bet Argentina atsisakė tai pada
ryti, tačiau jos eksportuojamų 
javų kiekis Sov. S-gos reikalavi
mų negalės patenkinti.

JT saugumo taryba priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią, kad 
Sov. S-ga tuojau atitrauktų savo 
kariuomenę iš Afganistano, bet, 
Sov. S-gai šią rezoliuciją veta
vus, klausimas buvo perkeltas į 
JT visumos susirinkimą, kur 
niekas veto teisės neturi.

Sov. S-gos kariuomenė Afga
nistane užėmė visus didesniuo- , 
sius miestus ir kelius, tačiau 
kai kuriose provincijose vis dar - 
tebevyksta kietos kovos su par
tizanais. Žvalgybos įstaigos tei
gia, kad Afganistane esama 
85,000 sovietų karių.

JAV stengiasi sudaryti Įdek 
galima didesnę valstybių grupę, 
kuri sutiktų per Pakistaną ap
rūpinti Afganistano partizanus

Amerikos laivų krovėjų unija 
paragino savo narius neaptarnau
ti Sov. S-gos laivų tol, kol jos ka
riuomenė bus atitraukta iš Af
ganistano.

Indijos parlamento rinkimus 
laimėjo buv. min. pirmininkės 
Indira Gandhi vadovaujamos 
kongreso partijos atskala, išrink
dama net 2/3 parlamento at
stovų. Dabartinio min. pirminin
ko Charan Singh partija suge
bėjo išrinkti tik 41 atstovą, 
ir dėl to min. pirmininko vietą 
jis turės užleisti Indirai Gandhi.

JAV ir Turkija susitarė dėl 
Turkijoj veikusių 26 karinių ir 
ir žvalgybos bazių tolimesnės 
veiklos.

Sov. S-gos invaziją į Afganis
taną pasmerkė ne tik Vakarų 
bloko valstybės, bet ir daugelis 
trečiojo pasaulio valstybių.

Atrodo, kad JAV stengsis, jog 
olimpiniai žaidimai iš Maksvos 
būtų perkelti kur nors kitur, ta- 
čiah paskutinis šiuo reikalu žo
dis priklausys tarptautiniam 
olimpiniam komitetui, kuris 
nėra linkęs ką nors keisti.

JAV įkaitų Irane likimas vis 
dar neišsisprendžia. Atrodo, kad 
įkaitus saugą teroristai Irano
revoliucinės tarybos įsakymų 
neklauso, o revoliucinė taryba
be Khomeini pritarimo taip pat 
negali veikti.

Egipto prez. Sadat ir Izraelio
min. pirm. Begin bendrai pa
smerkė Sov. S-gos invaziją į 
Aftanistaną, bet dėl palestinie
čių autonomijos susitarti jiem 
dar nepavyko.

JAV gynybos sekr. Harold 
Brąwn lankėsi Kinijoj ir tarėsi 
/su ja dėl artimesnio karinio 
bpridradarbiavimo, bet nepa
vyko sutarti dėl abiejų valstybių 
veiklos koordinavimo gink
luojant Pakistaną ir dėl ginklų 
pardavimo Kinijai.

JAV ir Egiptas vykdė bend
rus karo aviacijos pratimus Egip
te, tačiau JAV nėra linkusios tu
rėti savo karini^ bazių nei 
Egipte, nei Izraely.

šių metų “Komjaunimo tiesa” 
12 numeryje rašė, kad Pietų 
Rodezijoje per šešerius pilieti
nio karo metus nužudyti 33 
katalikų misijonieriai, o Naujųjų 
metų išvakarėse be pėdsako din
go dar du misijonieriai. Ar šie 
žmonės norėjo pagarsėti, didvy
rių aureole pasipuošti? Jie nepa
liko savo postų, nors situacija 
buvo labai nepalanki, jie neieš
kojo mirties ir lengvabūdiškai 
nerizikavo savo gyvybe — jie 
buvo ištikimi savo pašaukimui, 
ištvermingi savo pareigose ir 
drąsūs. Taip pareiškė šių metų 
Šveicarijos vyskupų konferen
cijoje aukštas Pietų Rodezijos 
dvasininkas, paminėjęs, kad to 
krašto neramumai pareikalavo 
iki šiol 47 misijonierių aukos, 
priklausančių įvairioms krikš
čionių konfesijoms. — Reikia 
manyti, kad panaši charakteris
tika tiktų ir tiems žmonėms, 
kuriuos užsipuola anonimas.

Laiškuose skaitome apie 
“dirbtiną ieškojimą konfliktinių 
situacijų su valdžia ir ateistais”, 
apie “netaktą”, apie “pigų ir 
pavojingą populiarumą”.

Vykdant evangelizavimo dar
bą, konfliktai yra neišvengiami 
— “jei būtumėte pasaulio, jis 
mylėtų jus, kaip savuosius” (J 
15, 19). Gyventi be konfliktų

rybe — “didvyrio” ir “kanki
nio” aureolės siekimu — ir apaš
talus, kurie kai jiems buvo už
drausta veikti, atsakė: “Mes ne
galime tylėti” (Apd 4, 20). Kliū
tų nuo anonimo ir šv. Pauliui, 
kuris, primuštas akmenimis, at
sigauna ir vėl ieško naujos 
“kankinystės” (Apd 14, 20).

Reikia manyti, kad “netaktiš
kumu ir pigaus populiarumo 
siekimu” anonimas apkaltintų ir 
kankinį šv. Stanislovą, kurs pa
kėlė balsą prieš karalių Boles
lovą II... Bet to laiko liaudis 
nepalaikė karaliaus, kurs turėjo 
bėgti iš krašto ir mirė sveti
moj šaly, o palaikė vyskupą, 
kurs stojo prieš žiaurų ir amora
lų karalių, spaudžiantį žmones 
dideliais mokesčiais, vedantį 
grobikiškus karus Ukrainoje ir 
trypiantį Bažnyčios teises. Kaip 
žinome, Jonas Paulius II pa
gerbė Boleslovo II nužudytąjį 
šv. Stanislovą kaip žmogaus tei
sių gynėją...

tyt, su jomis solidarizuojasi mū
sų anonimas.

Anonimas smerkia “Kroniką” 
kaip netarnaujančią Bažnyčios 
reikalui. Galimas dalykas, kad 
ne visa jos pateikta medžiaga 
yra vienodos reikšmės, bet reik
tų atsiminti, kad tai yra skriau
džiamo žmogaus šauksmas. Ta- 

r . rybiniai įstatymai leidžia ginan- 
nevisuomct yru garbinga: “Jei. ti& pavaitoti kartaiKit daugiau 
norėčiau visiems įtikti, aš nebū- jėgos, negu reikia. Šis savfgy- 
čiau Kristaus tarnas” (šv. Pau
lius). Gyventi be konfliktų — 
tai dažnai reiškia “stovėti po 
medžiu”. Kristus toks nebuvo: 
Jis suėjo į konfliktą su savo 
tautos vadais.

Mūsų laiškų autoriai, be 
abejo, apkaltintų ta pačia nedo-

Laiškuose apgailestaujama dėl 
susiskaldymo į kairiuosius ir 
dešiniuosius. Susiskaldymas de
ja, *yra. Liaudis šias grupuo
tes vadina kitaip: tai kunigai 
“šaldytuvai” ir “šildytuvai”.

Vieningumo niekada nebūta 
žmonijoje. Filosofių rašo apie 
buržujaus ir idealisto tipą visuo
menėje. Istorikai (P. Vėbra), ver
tindami XIX a. Lietuvos dvasi
ninkiją, suranda tris grupuotes: 
Tai — 1) pasyvieji, prisitaikė
liai, pataikūnai; 2) aktyvieji, ko
votojai; ir 3) vidurį stovintys. 
Yra dar ir kitas susiskaldymas, 
kai žmonės, trokšdami Bažny
čiai gero, ieško naujų kelių 
bei metodų. “Konservatoriai” 
neturėtų už tai jų smerkti. Gal 
daugiau reiktų įžiūrėti geros va
lios tuose, kurie eina nepramin
tais takais, reiktų sveikinti jų 
kūrybišką iniciatyvą ir atsiminti, 
kad Bažnyčiai lengvų kelių nėra. 
Čia pavyzdžių mums galėtų pa
teikti Vokietija. Kas ėjo leng
vesniu keliu, tie paskui gailė
josi kaip Ludwig Mueller, ku
rį 1935 m. Hitleris pastatė va
dovauti Protestantų Bažnyčiai.

JAV yra pasiryžusio* parduoti 
Taivanui priešlėktuvinių rake
tų mž 280 mil. dol., bet nesu
tinka jo aprūpinti moderniais 
karo lėktuvais. ,
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nos jausmas ir atsispindi “Kro
nikos” tone. Neleisti skriau
džiamam šaukti — perdaug jau 
būtų ciniška. Plėšikas, užpuolęs 
žmogų gatvėje ar miške, nori, 
kad šis tylėtų . .. Tiesa, yra jėgų, 
kurioms būtų maloniau, kad 
“Kronika” nebūtų gimusi. Ma

1945 m. jis ... nusižudė. Tiesa, 
gailėjosi ir tie, kurie gyvi išli
ko, perėję lagerių pragarą: “Mes 
kovojome, vedami savo tikėji
mo ... Mes nesigėdijanti šios ko
vos. Mes tik gėdijamės, kad ne
pakankamai rimtai ir viešai tai 
darėme”.

Ryšium su Sovietų invazija į Afganistaną sausio 4 American Friends of Anti-Bolshe- 
vik Block of Nations, Ine., New Yorko centre, Hilton viešbuty, sušaukė spaudos konferen
ciją, kurioj buvo iškelti ir kitų pavergtų tautų klausimai. Prezidiume iš k.: Horst UhHck, 
Pavergtų Tautų atstovas — Vokietija, Alan Staub — Vokietija, Tibor Osztroviczky
— Vengrija, Peter C. Wytenus — Lietuva (šio sąjūdžio prezidentas), Slava Stetsko
— Centrinis AB N komitetas, Charles Andreanszky" — Vengrija, Michael Spontak ' — 
Ukraina. Konferenciją filmavo ir per vakarines žinias demonstravo NBC — TV 4 kanalas.

RAŠYTOJAS J. KRALIKAUSKAS LAIMĖJO 
DRAUGO DIENRAŠČIO ROMANO PREMIJĄ

Chicagoje leidžiamas Draugo 
dienraštis šiemet skyrė 29-tąją 
romano premiją. Vertinimo ko
misija buvo sudaryta Washingto- 
ne — pirmininkas Antanas Vai
čiulaitis, sekretorė Marija Alme- 
nienė, nariai — Jurgis Bradfl- 
nas, Vladas Būtėnas ir Virgini
ja Gurecldenė. Komisija po
sėdžiavo sausio 6. Konkursui bu
vo atsiųsti šeši romanai. Bal
sų dauguma premiją paskyrė 
Strėvos slapyvardžiu pasirašy
tam romanui — Po ultimatumo. 
Atidarius voką, paaiškėjo, kad

romano autorius yra visiem ži
nomas, daugelio knygų autorius 
Juozas Kralikauskas, kuris gyve
na Islington, O n t., Canadoje. 
šis jo romanas yra jau penktas, 
premijuotas Draugo konkurse. 
Taip pat jis yra laimėjęs ir kitų 
premijų.

Premijos mecenatas yra 
Aleksas Plėnys, gyvenąs Missis- 
saugoje, prie Toronto, Canado
je. Premijos įteikimas šiemet bus 
St. Petersburge, Fla. Ji bus įteik
ta balandžio 9. Iki to laiko, bus 
išleistas ir pats romanas.

K

Jau tryliktą kartą Bažnyčia pra
dėjo naujuosius metus Pasauline 
taikos diena. Ta proga popie
žius Jonas Paulius II į viso pa
saulio vyriausybes, į tarptautines 
organizacijas ir į visus geros va
lios žmones, ypač į jaunąsias 
žmonijos kartas, kreipėsi specia
liu taikos atsišaukimu. Pirmąją 
naujųjų metų dieną, švenčiau
sios Mergelės Marijos — Die
vo Motinos liturginėj šventėj, 
popiežius šv. Petro bazilikoj 
aukojo iškilmingas mišias. Pa
maldose už taiką dalyvavo dip
lomatinis korpusas prie šv. Sos
to, vyriausybių bei tarptautinių 
organizacijų delegacijos ir kelios 
dešimtys tūkstančių tikinčiųjų iš 
visų pasaulio kraštų.

“šiandien žmonijos istorijos 
horizonte pasirodė nauja data: 
1980 metai. Pasirodžiusi vos 
prieš keletą valandų, ši data ly
dės mus per ištisus metus. Svei
kinam šią pirmąją naujųjų metų 
dieną”, — kalbėjo popiežius, 
po Evangelijos kreipdamasis į 
maldininkų minią.

šiai tryliktąja! Pasaulinei tai
kos dienai popiežius Jonas Pau
lius II davė šūkį: “Tiesa yra tai
kos pagrindas ir taikos jėga”. 
Skelbdamas šį tryliktosios pa
saulinės taikos dienos šūkį, Šv. 
Tėvas drauge išreiškė ir nauja
metinį linkėjimą, kurį Bažny
čia tos dienos dieviškojo žodžio 
liturgijos pirmojo skaitinio žo
džiais skiria kiekvienam žmogui: 
“Telaimina tave Viešpats ir tę
sę rgi tave! Tešviečia tau Vieš
pats savo veidu ir tebūna tau 
maloningas! Meiliai tepažvelgia, 
į tave Viešpats ir tesuteikia tau 
ramybę!”

Tiesa, kuri taikai suteikia pa
grindą ir jėgą, visų pirma 
yra tiesa apie žmogų. Žmogus 
visuomet gyvena bendruomenėj, 
jis priklauso įvairiom žmonių 
heptfaiomenėm. Jis yra vienos 
ar kitos Autos sūnus arba duktė, 
jis yra tautinės kultūros pavel
dėtojas ir savo tautos troškimų 
bei siekimų atstovas. Žmogus 
vienokiu ar kitokiu būdu pri
klauso nuo ekonominių sociali
nių bei politinių sistemų. Kar
tais atrodo, kad neįmanoma pri
eiti prie žmogaus tiesiogiai, 
prieiti prie žmogaus asmens. 
Taip labai jis yra įvairių išvir
šinių aplinkybių sąlygojamas.

Tačiau, nepaisant visų kliūčių, 
reikia nuolat grįžti prie tų pa
grindinių tiesų, kurios nusako, 
kurios išreiškia žmogų. Kiekvie

nas žmogus gimsta gyventi, 
gimsta tam, kad gyventų! Tuo 
tarpu karas visuomet Žmogų žu
do. Karas yra gyvybės ir žmo
gaus priešas ...

Pirmoji metų diena mums pri
mena, — tęsė šv. Tėvas, — 
kad žmogus gimsta ne bet ko
kiam, o tikrai žmogaus vertam 
gyvenimui. Pats žmogiškumas 
žmogui suteikia neprilygstamą 
taurumą ir drauge teisę į žmo
gaus vertas gyvenimo sąly
gas. Žmogiškumo pagrindu re
miasi ir tas antgamtinis tauru
mas, kurį jam suteikė Dievo Sū
nus Jėzus Kristus, iš Mergelės 
Marijos priimdamas žmogaus 
prigimtį.

Žmogaus gyvenimo vertybė ir 
žmogaus taurumas — tai du pa
grindiniai ramsčiai, be kurių ne
galima sukurti 'tikrosios pasto
vios taikos.

Toliau Jonas Paulius II pri
minė, kad šiais 1980 metais su
kaks 1500 metų nuo Europos 
patrono šv. Benedikto gimi
mo. Galima sakyti, kad tik šv. 
Benedikto ir jo įkurto vienuo
lių benediktinų dėka ant seno
sios Romos imperijos griuvėsių 
išaugo Europos kultūra. Vienuo
lijų maldos ir darbo dėka buvo 
išgelbėta nuo galutinio sunai
kinimo ir antikinė — senovinė 
— kultūra. Ne kas kitas, o 
vienuolijos savo bibliotekose iš
saugojo senovinius raštus. Ne 
kas kitas, o vienuolijos Euro
poj kūrė pirmąsias mokyklas ir 
universitetus, mokė žemdirbys-' 
tės ir amatų.

Ir mūsų laikais pasauliui labai 
reikia tos vienuoliškos kūrybi
nės šv. Benedikto dvasios, no
rint apsisaugoti nuo atominio 
karo ir visuotinio susinaikini
mo ... Reikia atstatyti tarp tau
tų tarpusavio pasitikėjimą. O tai 
yra labai sunkus uždavinys. Pą- 
sitikėjimo negalima atstatyti, re
miantis jėga. Pasitikėjimo ne
galima atstatyti nė paprastais pa
reiškimais. Pasitikėjimą reikia 
nusipelnyti atitinkamais darbais 
ir gyvenimo faktais. “Ramybė 
žemėj geros valios žmonėm”. 
Šitas dangaus linkėjimas, ku
ris žemėj suskambėjo Išganyto
jo gimimo naktį, yra tarptauti
nės taikos raktas. Tiktai gera 
valia gali išgelbėti žmoniją nuo 
karo ir susinaikinimo.

Baigdamas Šv. Tėvas pavedė 
žmoniją Marijos Dievo Motinos, 
globai.

VALDŽIA KALBASI SU PILIEČIAIS
Neaplenkiami ir lietuviai

Saudi Arabijos keliuose mies
tuose buvo nukirsdintos galvos 
63 teroristam, kurie lapkričio 
mėn. buvo kuriam laikui užėmę 
Mekos pagrindinę mečetę. Daug 
kitų teroristų buvo nubausti ma
žesnėm bausmėm.

JAV ir Europos sąjungi
nės valstybės baigia susi
tarti dėl žymaus Turkijos armi
jos apginklavimo pagerinimo.

Mauritanijos min. pirm. Mo- 
hammed Khouna Ould Haidul- 
la nuvertė prez. Mohammed 
Mahmoud Ould Louly ir pats 
perėmė jo pareigas. Taip pat bu
vo pakeisti ir kai kurie kraštą 
valdančio karinio komiteto na
riai.

Baltųjų Rūmų štabas, prezi
dento vardu, pereitą ir šią sa
vaitę vėl buvo sukvietęs keletą 
grupių piliečių iš visos Ameri
kos — ‘.‘padiskutuoti politikos 
:aktualijų”. Ir šį kartą lietuviai 
nebuvo aplenkti. Iš New Yorko 
viename tokių pokalbių pereitą 
penktadienį (sausio 11) dalyva
vo Vincas Rastenis. Dedame jo 
papasakojimą apie tai.

“Diskusijos” vyko Baltųjų Rū
mų oficialiame valgomąjame. 
Prasidėjo lygiai 1 valandą pietu
mis, kurių deserto metu prabi
lo prezidento valstybės apsaugos 
patarėjas Zbignievas Brzezins- 
kis. Tema — Iranas, Afganista
nas ir Amerikos politikos “peri
petijos” ryšium su jais.

Nepasakosiu Z. Brzezinskio 
kalbos turinio dėl dviejų moty
vų. Viena, be užrašų bandyti 
tokią kalbą atpasakoti būtų ne
atsakingas pasikėsinimas. Antra, 
spaudos, radijo bei televizijos 
žinias sekantiems netgi Brze- 
zinskis neturi ko nepaprasta at
skleisti. Skirtumas tik tas, kad jis 
sutrauktai pateikė pačius esmin
giausius poros mėnesių įvykių 
bruožus ir savo oficialiomis lū
pomis patvirtino bent dalį kol 
kas neoficialių spaudos sampro
tavimų ar spėliojimų.

Sudėtinga ta pasaka apie pa
saulio politiką. Juo daugiau jos 
girdi, juo aiškiau daros, kad

to

kiekviena bėda turi savo prie
žastį, kiekvienas nuo jos gyni
masis turi savo kainą, o mokė
ti tą kainą mažai kas norim, ir iš 
to kyla naujos bėdos ... Tai į- 
spėjamas — lengvatikiškai nesi
žavėti tokiais žinovais, kurie 
“iš peties” žada visas politikos 
bėdas sutvarkyti, pagal kiekvie
no mūsų pageidavimą.

Svečių tame pokalbyje buvo
— 13 ar 14 apskritų stalų, 
po 10. Kas jie tokie, nebuvo pro
gos tyrinėti. Tai gal žino pre
zidento padėjėja santykiams su 
visuomene Ann Wexler ir jos 
padėjėja Viktorija Mongiardo, 
tokių pasimatymų Baltuosiuose 
Rūmuose tvarkytojos. Galiu pa
minėti porą “pavyzdžių” nuo sa
vo stalo: pramonininkai iš Texa- 
so, žurnalistas iš Baltimorės, trys 
ūkininkai turbūt iš vidurio Ame
rikos ... Buvo vienas estas, 
vienas latvis, o mūsų lietuvių
— net trys! (R. Česonis, A. Gu- 
reckas, V. Rastenis). Sako, buvo 
vienas kitas lietuvis tokiame pa
čiame pobūvyje pereitą ketvir
tadienį, o jei gal ir nebuvo tą 
penktadienį rytinėje. grupėje 
(pusryčiams), tai sakė tikrai bū
sią bent du ar trys š| antradie- 
dienį. Toks maždaug vaizdas to 
santykiavimo su visuomene 
praktikos.

(nukelta Į 2 psl.)



2 • DARBININKAS • 1980 sausio 18, Nr. 3

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENAMO

— Nelaimingiausios yra tos 
Vilniaus krašto lietuviškos sri
tys, kurios Maskvos malone bu
vo priskirtos Gudijai. Iki antrojo 
pasaulinio karo tas sritis buvo 
okupavusi Lenkija. Nors lenkai 
ir slopino visokiais badais lietu
vybę, tačiau lietuviai dar turėjo

Irano konsulato Chicagoj še* 
šiem pareigūnam įsakyta išvykti 
iš JAV.

Londone vykstančioj konstitu
cinėj konferencijoj šiaurinės Ai
rijos politinei ateičiai aptarti di
džiausia protestantų partija atsi
sakė dalyvauti.

.Saudi Arabija nutarė atsisaky
ti dalyvauti Maskvos olimpiniuo
se žaidimuose.

Pagal JT komisaro pabėgėlių 
reikalam duomenis nuo sovietų 
invazijos į Afganistaną pradžios 
kasdien į Pakistaną atbėgdavo 
apie 1,000 afganistaniečių. Metų 
pabaigoj pabėgėlių skaičius sie
kė 402,000.

Prez. Carter įsakė ginklų 
kontrolės ir nusiginklavimo 
agentūrai nutraukti bet kokius 
pasitarimus su Sov. S-ga dėl 
ginklų sumažinimo.

Pakeisdamas savo ligšiolinį 
nusistatymą, prez. Carter numa
to statydinti tik pardavimui skir
tų karo lėktuvų.

R. Vokietijos policija arešta
vo rašytoją Manfred Bartz už tai, 
kad jis platino nespausdintus, 
vyriausybę kritikuojančius 
raštus.

Lenkijos policija areštavo šve
dą Bjom Laąvist už tai, kad jis 
bandė į Lenkiją įvežti kopija
vimo mašiną.

George Meany, buvęs ilgame
tis AFL-C1O unijos prezidentas 
ir kovotojas prieš žmonių ir tau
tų priespaudą ir už socialinį tei
singumą, mirė turėdamas 85 me
tus.

Islamo valstybės susirinko 
konferencijon aptarti priemo
nėm prieš Sov. S-gą už jos ka
rinę invaziją į Afganistaną.

Rodezijos partizanų dau
guma nustatytu laiku susirinko 
į jiem nustatytas stovyklas, bet 
manoma, kad daug susirinkusių
jų nėra tikri partizanai, o tik jų 
pakaitalai.

savų mokyklų, Ryto draugijos iš
laikomų lietuviškų skaityklų. 
Tačiau “draugiškoji” Gudija lie
tuviams neleidžia nei lietuviškų 
mokyklų, nei skaityklų, nei or
ganizacijų, net, draudžia okupuo
tos Lietuvos lietuvišką spaudą. 
Nėra lietuviškų pamaldų, neį
sileidžianti lietuviai kunigai. 
Šnairai žiūrima į iš Lietuvos at
vykstančius tautosakos rinkėjus, 
kraštotyrininkus. Neseniai Izi
dorius šimelionis Literatūros ir 
Meno savaitraštyje paskelbė 
pranešimą apie Varanavo rajo
no lietuviškus kaimus: Bieliū
nus, Šiaurius (Teodoro Narbuto 
gimtinę), Kargaudus, Klaišius, 
Smilginius, Varlius, Dubinius, 
Leliušius, Mažeikus, Piliūnus, 
Pavalakę, Pelesą. Čia visur 
pilnos senučių skrynios raštuotų 
audeklų, spalvingų juostų. O 
pasakų, o dainų — tikra galy
bė! Daug jų užrašė kalbinin
kai ir tautosakos rinkėjai, bet 
daug dar esą neužrašyta. Kai rin
kėjams iš Lietuvos kliudoma at
vykti, tai Maskvos baltistai mie
lai įsileidžiami. D. Šimelionis 
toliau informuoja, kad į Vara
navo rajono lietuviškus kaimus 
praėjusią vasarą buvo atvykęs 
baltistas V. Toporovas (neblogai 
pramokęs lietuvių kalbos) su ke
liomis talkininkėmis rusėmis. 
Net penkias vasaras pėsčia 
vaikščiojo po lietuviškus Vara
navo rajono kaknus slavistikos ir 
balkanistikos instituto moksli
ninkė T. Sudnik (taip pat mokan
ti lietuviškai). Net kitataučiai 
mokslininkai domisi lietuviškų 
kaimų Gudijoje kultūriniais lo
biais, o tuo tarpu Gudijos so
vietinė valdžia stengiasi tą kul
tūrą užslopinti, lietuvius suru
sinti.

— Stelmužėje, netoli Zarasų, 
Latvijos pasienyje, dar tebėra 
gyvas tūkstantmetis Stelmužės 
ąžuolas. Medis yra saugotinų 
gąnatės paminklų sąrašuose. Pra- 
ėjHS*ą vasarą ąžuolu susirūpino 
paminklų restauratoriai. Išvalė 
išpuvusias dreves, skarda už
kalinėjo skyles, paramstė silpnas 
šakas.

— Pavergtoje Lietuvoje komu
nistų partijos botagas yra nuolat 
iškeltas ties kultūrininkų ir kū
rėjų galvomis. Laikas nuo laiko 
juo ne tik sušmagojama, bet ir 
pliaukštelėjama. Štai gruodžio 
11-12 įvykęs komunistų centro 
komiteto plenumas ir partiečių 
pasitarimas, kur išsamius prane-

bo Lietuvių tautosakos archyve, 
1941-51 dirbo LMA etnologijos 
ir istorijos institutuose. Ypač 
verti dėmesio jos lietuvių liau
dies melodijų tyrimo darbai. Pa
rašė atsiminimus apie M. K. 
Čiurlionį, parengė spaudai M.K. 
Čiurlionio muzikos kūrinius. Pa
rašė studiją apie A. Juškos “Lie
tuviškų dainų” melodijas. Spau
doje yra paskelbusi daug muzi
kinių recenzijų. Nuo 1945 dau
gelį metų teorinius muzikos da
lykus dėstė Vilniaus konservato
rijoje.

— Pavergtoje Lietuvoje nuo 
1972 veikia pagarsėjęs eštradi- 
nės-pramoginės muzikos an
samblis “Nerija”. Ansamblį su
kūrė ir visą laiką jam vadovavo 
gabus muzikas Romualdas Bie
liauskas. Jo rankose ansamblis 
sugebėdavo pramoginę muziką 
pakelti į meno plotmę. “Nerija” 
yra laimėjusi premijų, koncerta
vusi įvairiose Lietuvos vietose, 
taip pat Lenkijoje, V. Vokieti-- 
joje, Čekoslovakijoje. Spauda 
pranešė, kad 1979 gruodžio 5 
šis gabusis ansamblio vadovas 
mirė.

— Bibliografas Vladas Žukas 
Literatūros ir Meno Nr. 50 rašo, 
kad Valstybinės Lietuvos biblio
tekos rankraščių skyriuje dar yra 
spaudoje nepaskelbtų Jono Bi
liūno laiškų. Du laiškai esą 
rašyti dr. Jonui Šliūpui į Phila- 
delphiją (1903.XII.7), atvirlaiš
kis, rašytas J. Šauliui į Vilnių 
1906.11.17 ir du laiškai, rašyti 
1906-07 medicinos studentui J. 
Mikulskiui į Zuėrichą. Kodėl 
tie laiškai nepaskelbti J. Biliū
no Raštų tomuose, bibliografas

—. : t
nepaaiškina. Tų laiškų turinys dovana — IRENOS VELON8K1ENES SIUNTIMU ĮSTAIGA. Greitas t
— politinis, liečiąs socuudemo- UhtattaiM. mtkfa naftMnkinaa žMMmta sftiuV1kratų judėjimą. Gal dėl kai kurių ’ ZXomlZ£k£ja«Nde^luiZ^'te^

cenzoriams atrodė neskelbtini. 
Dabar atrodo, kad VI. Žukas 
pasiryžęs juos Lit. ir Mene pa
skelbti.

i reikalais kreiptis tat 268-1594, adresas: 69-40 Reot St, Forest Mills, 
NY11375. : •

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 UrięfieM Rd., E. North- 
porV NvY. 11731. TeL (516)968-5454, nam^ vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., ieštad. 9□0-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St. Richmond HIH, !!.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.— Skaitytojas Algirdas Marti

naitis Lit. ir Meno skiltyje “Sep- • 
tynios dienos” nusiskundžia, 
kad nelengva įsigyti naujai išė-

« t • 1 į_ _ įvykimui |?wyw68« risKaiM,
jusią knygą. Jei knygos iš anksto 1974)4 jamalca Ava., Richmond HIH, N.Y. Čia veikia Darbininko spau- 
neužsisakei pagal prieš metus iš- dos kioskas.
leistą katalogą, tai knygyno skel
bime dažnai randi įrašą “parduo
ta”. Tada knygos reikia ieš
koti “šen bei ten”. Dar blogiau 
esą ?u muzikos plokštelėmis. Jų 
išankstinių katalogų nėra, tai
gi iš anksto užsisakyti negali-

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėtės Įvairiom progom. 846-5454-9527; vakaro: 835-4149

SHALINS FUNERAL HOME, lnc„ 84-02 Jamaici Avė. (prie Forest 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia $irt> inges laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tai. 2S6-2244.

MATTHEW P. BALLAS FU NĖR AL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
condttloned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensod Manager and Notary 
Public, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

Irane vis dar tebevyksta susi
rėmimai tarp Khomeini ir Sha- 
riat-Madari šalininkų ir tarp re
voliucinės gvardijos narių ir įvai
rių tautinių mažumų.

Tailandas užpirko JAV ginklų 
už 400 mil. dol. Ginklai bus 
panaudoti galimam Vietnamo 
užpuolimui atremti.

Libija nutraukė teikiamą pa
ramą ir santykius su Palestinos 
išlaisvinimo organizacijos karine 
Fatah grupe.

JT susirinkimas per 154 bal
savimus nepajėgė išrinkti sau
gumo tarybos nenuolatinio na
rio, į kurį kandidatavo Kolum
bija ir Kuba. Ieškant kompromi
so, nauju kandidatu buvo pasiū
lyta ir išrinkta Meksika.

Šimus padarė sekretoriai P. Griš
kevičius ir L. Šepetys, reikala
vo tobulinti komunistinį auklė
jimą, į komunistinės ideologijos 
propagandą reikalavo įjungti 
meną, mokslą ir visą kultū
rinį veikimą. Po tokių plenumų 
ir vadovaujančių partiečių pasi
tarimų galima laukti dar dides
nio dirigavimo kūrybai.

— Spaudoje paminėta muzi
kologės ir tautosakininkės Jad
vygos Čiurlionytės 80 metų am
žiaus sukaktis. Ši M.K. Čiurlio
nio sesuo gimė 1899 gruodžio 
17 Druskininkuose. Muzikos 
mokslus ėjo Maskvoje ir Berly
ne. 1963 įsigijo meno mokslų 
kandidatės laipsnį. 1937-40 dir-

ma, o kai plokštelė atsiranda 
parduotuvėje, jos jau nebėra: 
“parduota”. Tai vis tie tiražo li
mitai lietuviškiems leidiniams. 
Tuščiavidurių propagandinių 
leidinių yra pilnos knygynų 
lentynos, jie net prievarta bru
kami skaitytojams.

— Su dideliu pasisekimu buvo 
sutikta Kauno muzikinio teatro 
pastatyta vaikams B. Briteno 
opera “Statykime operą”. Vei
kalą režisavo R. Vaitkevičius, 
dirigavo S. Čepinskis, dekoraci
jas sukūrė G. Riškutė. Dainavo 
ir vaidino: B. Sodaitytė, V. Sa- 
gaitytė, B. Petravičiūtė, A. Mik
šytė, J. Ragaišytė, K. Krukaus- 
kaitė, V. Christauskas, E. Gu
tauskas ir berniukų choras “Var
pelis”.

, Pr.N.

BUYUS FUNERAL HOME, MarioTelxeka, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Avė), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Dsug vietos automobiliam pastatyti.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Kili 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamalca Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir baiza- 
muotojai. Tei. 846-1970. Pageidaujant parūpininos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimu, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla natoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhav«n, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Ylnter Garden Tavern. 
1863 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227, 821-€440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

VALDŽIA KALBASI SU PILIEČIAIS
(atkelta iš 1 psl.)

Kvietimuose buvo žadėta, kad 
pranešimus darys ne tik Brze
zinskis, bet ir valstybės sekre
torius Vance, bet buvo tik vie
nas Brzezinskis. Kai vienas iš 
svečių pareiškė tuo nepasitenki
nimą (spėliodamas, kaip apie 
tuos dalykus valst. sekretorius 

kalbėtų), Brzezinskis paaiškino, 
kad jie su v. sekr. dirba iš vie
no, skirtumo nebūtų, ir jie 
šiuos pranešimus daro pasida
linę: valst. sekretorius tą dieną 
kalbėjo “pusrytinei” grupei.

Kaip paprastai, tokiose disku
sijose pakyla daug daugiau ran
kų, negu yra progos klausimų 
pasakyti, o ir pasakytųjų klausi-
mų dalis pasitaiko ne visai į 
“tašką” — tai neišvengiamas to
kių renginių trūkumas.

Iš keliolikos klausimų Brze- 
zinskiui du labiau už kitus buvo 
verti mūsų dėmesio. Vienas 
(iškeltas, rodos, esto) buvo apie 
padidinimą radijo programų 
Centrinės Azijos kalbomis: kie
no sąskaiton tai galės būti pa
daryta?

Brzezinskis patvirtino, kad da
bartinė padėtis tikrai reikalauja 
dažniau ir daugiau kalbėti radi
jo bangomis į islamo kraštus ir 
kad tam reikės naudoti esamus 
siųstuvus, taigi gal kai kur rei
kės kai kam susisiaurinti, bet 
kur būtent, to jis, žinoma, ne
galįs pasakyti. (Pabaltiečiai turi

motyvus likti tokio siaurinimo 
nepaliesti. Viena — nėra ko iš jų 
besiaurinti. Antra — Baltijos 
valstybės yra 40 metų ankstyves
nės Afganistano likimo bendri- 
jąinkfcs^todėl ši>pxoga jq®qs tik- 
tų" Ifeffiėšf netgi padidiife, "bet 

* jokiu būdu nemažinti).

Antras, R. Česonio iškeltas, 
klausimas buvo apie tai, kaip 
dabartinė padėtis atsilieps į 
žmogaus teisių gynimą apskritai 
ir ypač .Madrido konferencijoj. 
Brzezinskis užtikrino, kad nau
ja situacija jokiu būdu nesuda
ro motyvų silpninti vyriausybės 
užimtas pozicijas žmogaus teisių 
fronte

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio.spalv. TV, compiute- 
riai, Įv. biznio mašinos^-pigiausiai. Praneškite kuoinleresuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-035.

TT\ A Rezidencinės ir Komerdito Nuosavybės ]P Į IV 1 1 Apartmentai • Kondominiuui • Nuomavimas

Dr AT ra /Jlgelė Ę. lamieilė X*l-44^Xu KBALTOK • • • BBOKB • • • MOT AKTT7 A T",T7 5701 6ouievand3t. Beach.R. 55706X jLX X Telefoną* («I5> 540-244®. Matare (615) 545-27)€

NAUJAUSIUS 1980 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima Įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L Juozapavičius, 424-2119, arba rašyti: 60-54 
70th St, Maspeth, N.Y. 11378._______________________________________
MONY — Dr. M. Siemonett, lietuvis, draudžia:-sveikatą, nedarbingumą, 
pensijas, gyvybę. (N.Y., NJ. Ir Ccnn.) Apsidnusdami pas JĮ su
taupysite 30%-50% premijos mokėjimą. Draudimoįviirlos grupės, kurias 
galite pasirinkti. Skambinti dieną: 201 964-3604 Vak., savaitgaliais: 
201 654-3756. -
RAYMOND KIVITA, lietuvių kHmės nekilnojamo turto prekybininkas, 

Apie 20 minučių buvo skirta gu Century 21 Friendly Reaity, 63 WestH«rrlck Rd., Valley 
javų ir kitų prekių pailgimo Stream, N.Y. 11580. Telef. 516825-6511. PaalgrožškltLong Island gamta. 
Sovietijai sulaikymą liečian- Visi modernūs patogumai. Aptarnaujama Valley Stream, Lyndbrook, 
tiems klausimams, į kuriuos at- Malveme, Franklin ^quare, Woodhaven, Richmond Hill, Oueens. 
sakinėjo žemės ūkio prekybos 
ir energijos departamentų sekre
torių padėjėjai. Dažnas iš tų 
klausimų praėjusį penktadienį 
dar nebuvo pribrendę kategoriš
kai vienaip ar kitaip atsakyti, 
nes jie kaip tik tebebuvo spren
dimo stadijoje.

Denverio, Colorado, liet tautodailės parodėlėje. Ii k. A. Mikelevičienė, Šokėjas Kazys 
Stosis ir “Rūtos” iždininkė Dalia Pliuškonytė.

DENVER, COLO.
Rota šoka

Denverio tautinių šokių bū
relis Rūta gyvuoja ir auga. 
Tenka pasirodyti įvairiomis pro
gomis: Summerfest, Colorado 
Govemor’s Day, Octoberfest ir 
United Bank of Den
veris “Christmas Around 
the World”. Grupė liepos mė
nesį šoko lietuvių gegužinėj, 
gruodžio mėnesį Kalėdų eglutės 
parengime, šių metų, sausio 
mėn. Rūta yra pakviesta pasi
rodyti Colorado Immigrants Day 
ir taip pat Vasario 16-tos diends 
minėjime, kuriame dalyvaus ir 
Simas Kudirka.

Šiuo metu Rūta su mokytoja 
Antanina Bulotiene ruošiasi ke
lionei į Chicagą dalyvauti tau
tinių šokių šventėj. Būrelis yra 
užregistruotas pas Colorado vals
tijos sekretorių ir JAV-bių Inter- 
nal Revenue Service. Būrelio 
pirmininkas Arvydas K. Jarašius, 
vicepirmininkė Aldona Bulotai
tė ir iždininkė Dalia Pliuškony- 
tė tiki, kad toks susitvarkyfnas 
padės surinkti aukų kelionei į 
Lhicagą.

Denverio šokėjai linki visiem 
sėkmės Naujų Metų proga. 11d 
pasimatymo šokių šventėj!

Algirdas M. Liepas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

{LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS, 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: (212) 7884300
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Išnaudokime progą
Ne tik Ameriką, bet ir visą 

pasaulį sukrėtė sovietų invazija 
į Afganistaną. Sovietai daug kur 
veržėsi, smurtu ir apgaule gro
bė svetimas žemes. Įsidrąsinę 
griebė ir šį kąsnį, visai nema
nydami, kad bus tokia didelė 
reakcija. Toks šauksmas. Kle
gesys. Pasmerkimai. Visi prieš 
sovietus. Vadinami jie imperia
listais, nors savo ruožtu jie at
kakliai visur šaukia, kad buržua
ziniai imperialistai norėję pasi
grobti Afganistaną. Jiem tekę tik 
išvaduoti.

Bene pirmą kartą amerikiečiai 
turėjo progos taip atvirai patirti 
sovietinį melą. Per televiziją 
transliuojamos programos 
parodo debatus Jungtinėse Tau
tose, parodo ir tai, kaip laikosi 
sovietai. Jie teigia visai atvirkš
čiai, negu tikrovėje yra.

Prezidentas Carteris pasakė, 
kad jis per porą dienų daugiau
sužinojęs apie sovietus, nei per
visą gyvenimą. Jam tai atidarę 
akis. Gaila, kad Amerikos pre
zidentas, turėdamas tokias gali
mybes surinkti žinias, gauda
mas tokias informacijas, dar 
tikėjo sovietams. Tik
rai gaila. Sovietai melavo ir 
meluos, visada darys taip, kad 
jiems kas nors liktų. Argi Ame
rikos vadovybė to iki šio nesu
prato? Sovietais negalima vi
sai pasitikėti. Vieno daikto jie 
tik bijosi, tai kumščio. Jėgos. Kai 
kalbama ąpię nuąi«iįnklawmą£.»Jcąd jonsid^u jplie 
jie karna tikdėl to, Kad vaJraruš Iavitoj?^jui*ime ir Titas 
apgautų, gi patys ginkluojasi 
dieną naktį.

Tegu Amerika bent dabar pa
mato tikrąjį Sovietų veidą. Jis 
turi tik smurtą, apgaulę. Jis tik 
nori kitus bet kokiom priemo
nėm apgauti, dėl to ir taip įžū
liai visur šneka.

Tos visos kalbos, sovietinis 
smurtas dabar visiems žinomas. 
Baisi kalba apie jų grobuoniš
kus tikslus, apie agresiją Af
ganistane ir galimus kitus kraš
tus, kuriuos gali užpulti.

Afganistanas yra tokioje pa
dėtyje kaip Pabaltijo ir kiti pa

vergti kraštai. Sovietai turi savo 
metodiką, kaip tautas kryžiuo
ti. Sako, pasikvietė vyriausybė. 
Bet kokia vyriausybė? Tik jau 
ne demokratiniu keliu išrinkta, 
o jų pačių atvežta ir pastatyta 
iškamša. Aftanistanas eina pana
šiu keliu kaip ir Lietuva. Tik 
dėl Lietuvos ir Pabaltijo kraštų 
nebuvo tokio triukšmo, nebuvo 
arti naftos. Dabar, kai sovietai 
artėja prie naftos šaltinių, baisu 
visiems pasidarė. Visi sukilo.

Dabar labai gera proga prie tos 
situacijos pridėti ir lietuviškus 
reikalus. Galime lengvai nuro
dyti, kaip buvo okupuota Lietu
va ir kiti laisvieji kraštai. Ir 
ten įsiveržė kariuomenė, su
darė naują vyriausybę, kuri pas
kui “savanoriškai” prisijungė 
prie sąjungos.

Nurodydami panašumus ir 
ryškindami sovietinį smurtą, 
reikalaukime ir šaukime, kad 
Lietuva ir kiti pavergti kraštai
nebūtų taip užmiršti, nurašyti 
į karo nuostolius. Rašykime, pri
minkime, klebenkime. Šauki
me ir šaukime. Rašykime savo 
kongres manams, senatoriams, 
kitiems įtakingiems politi
kams, rašykim laiškus spaudai, 
radijo stotims. Tokia gera proga 
sugretinti Afganistaną su Pabal
tijo kraštais. Tikrai visi išgirs ir 
atkreips dėmesį.

Informuokime savo draugus 
amerikiečius, prašykime ir juos,

nes grupes, kad ir jos padėtų 
atgauti prarastą kraštų laisvę.

Daug kur rengiamos demonst
racijos už Amerikos vfenybę, 
prieš Iraną, prieš Afganistano 
invaziją. Dalyvaukime ir parem
kime drąsiuosius žmones. Et
ninės grupės daug - gali pri
sidėti, kad Amerika būtų tvirtes
nė ir galingesnė, labiau apsi
spręstų ir labiau reikalautų vi
sur ir visada ginti laisvę, žmo
gaus teises. Jau nebegali būti 
pavergtų tautų, nebegali būti 
ir žmogus suvaržytas. Tad ir šau
kime, reikalaukime.

Islamas, kuris apima ne tik 
žmonių religinį, bet ir jų socia
linį bei visuomeninį ir politinį 
gyvenimą, išgyvena vidinį per
versmą, siekdamas pagal savo 
tiesas sukurti geresnį būvį.

Nors už aliejų gaunami pini
gai daugelį islamo valstybių pa
darė įtakingesnes, tačiau jos jau
čia savo atsilikimą nuo kitų 
kultūringų ir aukštai civilizuotų 
valstybių. Neapkęsdamos Va
karų socialinės ir kultūrinės įta
kos, jos siekia naujos islamo ta
patybės. Islamo valstybių gy
ventojų aukštesnė civilizacija at
sirado ne iš masių geresnio 
gyvenimo troškimo, bet jiem 
buvo primesta jų valdovų, ir jos 
vaisiais-gali naudotis tik dalis 
išrinktųjų, o ne visos masės.

Įsigalint pasauliniam val
dovam, religiniai vadai neteko 
politinės įtakos. Gyventojai, ne
galėdami dėl suvaržymų nu
kreipti savo opozicijos prieš val
dovus, pradėjo arčiau glaustis 
prie savo religinių vadų, ir reli
gija pasidarė opozicijos šaltiniu. 
Skubus krašto supramoninimas 
ir miestuose auganti civilizacija 
ne tik nepalietė žemdirbių ma
sės, bet ją net išgąsdino, nes 
kartu augo ir blogosios civiliza
cijos pusės — ištvirkavimas, gir
tavimas ir kyšininkavimas. 
Laikiniai Irano revoliucijos pa
sisekimai prieš Vakarus islamo 
atgaivinimo nuotaikas tik ddar 
labiau sustiprino. Ypač tokiom 
nuotaikom yra užsikrėtęs studi
juojantis jaunimas.

Rochesterio, N.Y., lituanistinės mokyklos mokiniai gruodžio 16 suvaidino kun. B. Pa- 
cevičiaus “Betliejus nušvito”. Marija — Aušra Lėlytė — apsupta angelų. Vaidinimą 
paruošė Izabelė Žmuidzinienė. Nuotr. V. Staškevičiaus

ISLAMAS IR JO VINGIAI

Islamo korėjas
Islamą sukūrė arabas Maho

metas, gimęs tarp 570-580 Me
koj. šis vardas arabų kalboj 
reiškia aukštai gerbiamą žmogų. 
Jis buvo kilęs iš kilmingos Ko
reis genties, valdžiusios to mies
to šventyklą. Tėvai mirė anksti, 
ir jį globojo kiti. Vedė turtingą 
ir įtakingą tris pačios genties 
žmoną Khadiją, bet, jai mirus, 
vėliau turėjo nfet 12 žmonų. 
Mėgo mąstyti, nors ir nebuvo 
mokytas, ir savo mąstymus užra
šinėti rimuota proza, šis sugebė
jimas vėliau jam padėjo įsigyti 
pranašo vardą. Pirmieji jo skel
biamos religijos pasekėjai buvo 
nereikšmingi ir gyvenimo sąly
gom nepatenkinti žmonės. Tarp 
Aukštesnės klasės pasekėjų buvo 
tik jo žmona, pusbrolis Ali ir bū- 
simasis jo vietos paveldėtojas 
abu-Bakr.

Dėl turtingųjų persekiojimo 
maža Mahometo pasekėjų grupė 
pabėgo į krikščionišką Abisiniją, 
o likęs Mahometas su savo šali
ninkais buvo uždarytas Mekos 
tvirtovėj, kur buvo marinamas 
badu. Įvykiam susiklosčius, jis 
buvo paleistas, ir jo priešai su 
juo susitaikė, bet paliaubos tru
ko neilgai.

Ieškodamas nuošalesnės vie
tos, Mahometas atsidūrė Jathrib 
vietovėj, kuri vėliau gavo Medi
nos vardą. Tai įvyko 622 m. Vė

liau nuo šitų metų buvo pra
dėtas islamo kalendorius.

Vesdamas daugiau žmonų ir 
turėdamas pasekėjų, Mahome
tas turėjo rūpintis ir jų išlaiky
mu, tad puldinėjo karavanus ir 
vedė karus. Kai kurių karų lai
mėjimas prieš žymiai didesnį 
priešą vėl prisidėjo prie pranašo 
aureolės. Taip jo nustatyti įsta
tymai Medinos miestui pasidarė 
ir viso islamo įstatymais. 628 
m. vėl buvo padarytos paliau
bos su Mekos priešais, ir Meka 
pasidarė islamo religiniu, o Me
dina politiniu centru.

Jis mirė 632 m.

Islamo religija
Islamas nėra tik religija, bet 

visa sistema, apimanti ir religi
ją bei jos praktiką, ir politiką 
su ekonomija, ir žmonių socia
linę bei kultūrinę veiklą. Nuo 
krikščionybės jis skiriasi dar ir 
tuo, kad neturi įšventinamų ku
nigų, jų hierarchijos, sakramen
tų, komplikuotos teologijos ir 
nepasiekiamų idealų. Todėl jis 
plinta žemo kultūrinio lygio 
žmonėse. Dabar jo išpažinė
jai sudaro 300 mil. žmonių, ar
ba kas septintą žmogų.

Žodis “islam” reiškia paklu
simą Dievo valiai.

Dogmos
Pagrindinė islamo dogma yra:

Dievas yra vienas, ir nėra kito 
Dievo, tik Alachas. Dievas taip 
pat yra priešpirmapradis, visa
galis ir visur esantis. Jis viską 
sukūrė, visus valdo ir žino visus. 
Jis yra geras, atlaidus, gailestin
gas ir maloningas ir gali daryti 
visa, kas yra gera. Pasitikėjimas 
Dievo valia yra islamo maldin
gumo esmė.

Antra pagrindinė dogma: Ma
hometas yra Dievo pasiuntinys. 
Šios dvi dogmos yra nuolat k ar-,; 
tojamos maldose. Mahometas^ 
priklauso prie tos pačios prana-2 
šų kategorijos, kaip Nojus, Ab-« 
raomas, Mozė ir Kristus, bet jis^ 
yra aukščiausias, nes paskutinis * 
pranašas. Jis nedarė stebuklų, 
bet paliko Koraną, kurio tiesos 
buvo apreikštos paties* Dievo 
per Gabrielį.

Trečioji dogma liečia Koraną, 
kuris yra Dievo žodis, arabų kal
ba Gabrielio padiktuotas sa
kinys paskui sakinį. Dėl to Ko
ranas turi būti skaitomas ir kar
tojamas tik arabų kalba. Niekas, 
nebūdamas grynas ir nusivalęs, 
negali jo paliesti.

Ketvirtoji dogma yra tikėjimas 
į angelus, kurių yra visa eilė, 
bet aukščiausias jų yra Gabrie- 
lis. Angelai atlieka daug funkci
jų: jie tarpininkauja žmonėm, 
saugojuos ir remia Dievo sostą.

Penktoji dogma yra tikėjimas 
dangum ir pragaru, paskutinio 
teismo diena, sielos nemirtingu
mu ir atsilyginimu teisiesiem ir 
nusidėjėliam. Paskutinio teismo 
dieną visi veiksmai bus pasverti, 
ir tie, kurių svarstyklės bus sun
kios, liks palaimintaisiais, o ku
rių lengvos — pasmerktaisiais.

Mahometui paskutiniojo teis
mo diena yra nuolatinė tikrovė. 
Jai a tėjo s, visi numirusiųjų kū
nai prisikels. Bet atlyginimas už 
gerus ir blogus darbus yra gry
nai jausminis. Pvz., pragaras yra 
vaizduojamas kaip nuolat kūre
nama ugnis, kuri visą laiką degi
na nusidėjėlius. Nusidėjėliai 
bus verčiami gerti iš liepsnojan
čių .‘fontanų ir valgyti dygliuo
tus vaisius, kurie jų nesotins. 
Vėlesni islamo teologai pragarą 
suskirstė į 7 laipsnius su fan
tastiškom kentėjimų schemom 
pagal nuodėmių didumą.

Gyvenimas rojuj taip pat vaiz
duojamas. Čia palaimintieji ga
lės džiaugtis visom jų širdis 
patenkinančiom linksmybėm ir 
perteklium. Tai tarytum oazė, 
pradžiuginanti dykumų keleivį, 
su pavėsingais medžiais, nuka- 
ruliom ir pilnom vaisių šakom. 
Jie bus valgydinami iš sidab
rinių indų ir girdomi iš nuosta
bių šaltinių trykštančiu gėralu.

NELLO
VIAN
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legenda, kuri vešėjo, kaip koks 
žolynas. Ilgainiui prastuoliai, 
garbindami šv. Antaną, savo 
vaizduote išpuoselėjo tik keletą 
žinomų jo gyvenimo atsitikimų. 
Prigimtus įvykius jie paspalvi- 
no nuostabiais atspindžiais, pri
dėdami fantastiškų smulkmenų, 
įvairiais atvejais kartodami tuos 
pačius dalykus ir šventojo as
menį apsupdami pasakų skrais
te.

Ėjo amžiai. Vienuolynuose, 
ūkininkų pirkiose, menkiausio
je lūšnelėje vyrai ir moterys, 
susėdę prie žioruojančio židi
nio, vakarais pasakojo šv. An
tano stebuklus. Senų gadynių 
dainiai ir žonglieriai aikštėse, 
rinkose, prie bažnyčios durų 
ilgą laiką apsakinėjo Šventojo 
iš Paduvos gyvenimą. Ir pama
žu liaudis šv. Antaną prisitai
kė sau, prie jo pridėdama sa
vo ranką ir tarsi susibičiuliau- 

' dama. Paprasti žmoneliai krei
pės į jį, prašydami visokių ma
lonių ar kasdieninių smulkme

nų. Jie troško, kad kiekvieno
je bažnyčioje būtų jo statula, 
aplink kurią jie degioja žva
keles. Prie jo kojų glaudžiasi 
skurdžiausi ir gailingiausi varg
šai. Kai kurie jų truputį ir pa- 
gudragalviauja, tačiau šventasis 
nepyktelia ant jų. Juk tiek daug 
nuskarėlių jis pažinojo, būda
mas šioje žemėje! Neturtingų 
kvartalų bažnyčiose į jį kyla 
dvasinio ir medžiaginio skurdo 
šauksmai. O jisai iškėlęs laiko 
Kūdikėlį Jėzų, kad tasai panai- 
kintų-pasaulio nuodėmes.

Kada buvo švenčiama septy
nių šimtų metų sukaktis nuo 
šv. Antano mirties, popiežius 
Pijus XI ragino, kad į popu
liariausią krikščionių pasaulio 
šventąjį žmonės kreiptųsi aukš
tesniu, ne taip suinteresuotu 
maldingumu. Šis šventasis, mė
gęs žvilgsnį įbesti į dangaus 
aukštybes, savo laikų žmonėms 
atvėrė plačiuosius amžinosios 
šviesos akiračius. Drauge su 
Bernardinu Sieniečiu ir eile ki
tų jisai buvo didysis Italijos 

pamokslininkas, ir jo žodis dar 
tebeskamba žmonių širdyse. 
Dailininkas Mantegna prie Pa
duvos bazilikos durų išpiešė 
Kristaus vardo raides, kurias 
laiko šventieji Antanas ir Ber
nardinas. Pirmas jų yra sauses
nis ir labiau prišlijęs prie vi
duramžių, antras — daugiau 
mokslo pakėlęs ir modernesnis. 
Abu jiedu buvo karšti tikėjimo 
platintojai.

Šv. Antano garsas tarp pras
tuolių nukreipė dėmesį nuo 
tikrosios jo asmenybės. Liaudis 
domisi tik jo stebuklais, gi 
mokslo žmonės nelinksta prie 
šventojo, kurio vardas supintas 
su tiek kasdieniškų smulkmenų. 
O taip yra dėl to, kad maža 
teturime tikrų dokumentų iš 
šv. Antano gyvenimo. Moksli
ninkai, praskyrę legendas, pa
matytų, kad šv. Antanas yra vie
nas iš jų brolių, pažinęs visą 
trylikto amžiaus išmintį. Ir iš 
tų pačių jo gyvenimo nuotru
pų matyti, kad tai būta didžios 
sielos vyro. Šv. Antanas buvo 
visai kitoks, negu mums jį rodo 
statulos — gležną, raudon
skruostį. Buvo tai asmuo, nu
kaltas iš geležies, kaip ir tiko 
aniems amžiams, kada ėjo ko
vos prieš maurus. Sykiu jis buvo 
švelnus ir toks žmoniškas. Vy
raujantis jo bruožas buvo va
lia. Savo jaunystės dienomis 
išvydęs dieviškąjį pasaulį, jis 
drąsiai ir atkakliai jo siekė, nie
kados neatlyždamas ir stengda
masis būti vis tobulesnis. Ma

roko kankinių kraujas sukurstė 
jo paties kraują. Jis ieškojo kan
kinio vainiko, nutraukdamas ry
šius su senu ir kilniu vienuo
lynu. Jis skrodė savo sielos 
gelmes, iš ten išraudamas pik
tus daigus ir ryžtingai juos nai
kindamas. Tai valiai ir energi
jai veikiant, susirikiuoja šv. An
tano dorybės. Jis ieško netur
to, supratęs, kad ištaigioje aba
tijoje nepasieksi visiško tobu
lumo. Jis ilgis užmaršties, nes 
nujaučia, kad po tiek mokslų 
bus sunku * išvengti viešumos. 
Jis pasilieka griežtas, nes buvo 
patyręs sieloje audrą. O ypa
čiai nusižeminimu ir paprastu
mu jis nugalėjo mokyto vyro 
puikybę, kuri nuo jo akių slė
pė Dievą. Kiti jo asmenybės 
bruožai buvo prigimtas skaistu
mas, mandagumas ir kontemp
liacijos pamėgimas.

Tuoj po jo mirties ypatingą 
dėmesį atkreipė ir jo moksli
niai gabumai. Jo garbei skirto
se Mišiose jis vadinamas Dak
taru. Pamokslai, kuriuos jis su
rašė lotynų kalba, virto teolo
gijos vadovėliu. Iš jų, kaip iš 
neišsenkamos versmės, keli 
šimtmečiai gaivino mokslo vy
rus. Jo mokslas padėjo teolo
ginius pagrindus pranciškonų 
mokyklai, kurią vėliau visu 
puošnumu išstatė šv. Bonaven
tūra ir Jonas Duns Skotas.

Ir mūsų laikuose šalia dide
lio jo populiarumo liaudyje tvir
tai jis stovi eilėse tų vyrų, ku
rie su didele, meile puoselėjo 

Bažnyčios- mokslus. Popiežius 
Pijus XII 1946 metais paskel
bė jį Bažnyčios Daktaru, pava
dindamas jį “Evangeliškuoju”.

Ankstyviausieji dailininkai pa
vaizduoja mums šv. Antaną to
kį, kokį jį regėjo anų amžių 
žmonės, beeinantį iš miesto į 
miestą ir skelbiantį Dievo žo
dį. Giotto keturioliktame am
žiuje įdeda knygą į jo rankas. 
Penkioliktame amžiuje jį mato
me nupieštą su liepsna ir šir
dimi. Toks tai ir buvo tasai 
šventasis, kurį Pranciškus pava
dino savo vyskupu: mokslo vy
ras, kurio širdis liepsnojo, skel
biant Dievo žodį.

(Pabaiga)

— “Tikėjimas antrajame pa
saulyje” (“Glaube in der 2. 
Welt”) institutas Zollikone prie 
Zuericho išleido naują leidinį 
knygelės forma, vardu “So le- 

ben Litauens Katholiken” 
(“Taip gyvena Lietuvos katali
kai”). Įdėti vertimai į vo
kiečių kalbą iš “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos” 36 
ir 37 numerių apie dabartinę 
tikėjimo padėtį ir su juo susF 
jusią žmogaus teisių padėtį ir 
varžymą. Kadangi turinys kaip 
tik vaizduoja LKB padėtį, Joną 
Paulių II-ąjį išrinkus popie
žium, tai šis leidinys Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
buyo pasiųstas ir popiežiui, pra
šant paskelbti maldos dieną už 
Lietuvos Bažnyčią.

Šeštoji dogma yra absoliutus 
Dievo nuosprendis kiekvienam. 
Viskas, kas žmogui atsitinka, yra 
nuspręsta Dievo.

Religinės pareigos
Jų yra penkios. Pirmoji parei

ga yra žodžiu nuolat pareikš
ti, kad nėra kito Dievo, tik Ala
chas, o Mahometas — jo pa
siuntinys.

Kita pareiga yra malda. Kiek
vienas tikintysis yra įpareigotas 
5 kartus per parą kartoti nusta
tytas maldos formules, o prieš 
pradėdamas melstis, turi apsi
valyti jei ne vandeniu, tai bent 
smėliu ar dulkėm. Tai atlikęs, 
jis turi atsistoti veidu į Mekos 
pusę, pakartoti nustatytą maldos 
formulę ir kelis kartus žemai nu
silenkti. Tiktai penktadieniais 
yra nustatyta visos tikinčiųjų 
bendruomenės bendra malda 
dienos vidudienį. Jai tikintieji 
yra pašaukiami muezinų iš me
čečių minaretų.

Trečia pareiga — išmaldos da
vimas. Anksčiau išmaldas su
rinkdavo tam reikalui skirti pa
reigūnai, o pačios išmaldos buvo 
naudojamos mečetėm statyti, 
vargingiem sušelpti ir tikėjimui 
paremti, bet vėliau, kai tais rei
kalais pradėjo rūpintis valstybi
niai valdovai, išmaldos davimas
paliktas kiekvieno asmeniškam 
apsisprendifnui.
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NAUJIEJI ŽURNALAI
kongresininkų laiškas “Jo šven
tenybei popiežiui Jonui Pauliui 
IT*. Ir galiausiai prabyla Sandra 
Saldytė, Onutė Virbickaitė, Ma
rytė Dambriūnaitė-šmitienė bei 
Elena Baronaitė, atsakydamos į 
klausimus kongreso temomis, ši 
pynė redakcijos pavadinta “Į- 
spūdžiai, įtaka, viltis ir vertė”. 
Ir paaiškinta, jog klausimai bu
vę pateikti 40-čiai kongreso at- 
stovių-atstovų, bet tik šios ketu
rios teatsiliepusios. Atsakymai į- 
domūs, nuoširdūs, kelią ne tik 
kongreso teigiamybes. Tiek apie 
kongresinį tekstą. Puslapį po 
puslapio versdamas, skaitytojas 
vis užklius už nuotraukų. Jų, jei 
neapsirikau, yra 44 vaizduojan
čios kongreso žmones bei vieto
ve* ir dar dvi — venecuelie- 
tėš Elenos Baronaitės meno. 
Ne visos nuotraukos vienodo 
dydžio ir ryškumo. Keletas uži
ma po puslapį, pusę puslapio, 
ketvirtį. Keliolika labai mažyčių, 
portretinių (paskaitininkų). Vi
sas krūvon suėmus, duotas 
aiškiausias kongreso vaizdas. Ir 
vėl paskutiniam žurnalo pusla
py surandam, jog daugumą nuo
traukų kongreso temomis parū
pino Rimantas Žemaitaitis, o 
nuotraukas ir kitokią medžiagą 
išdėsčiusi Ilona Marcinkutė, 
Fischer Printing, Ine. meninės 
srities direktorė.

Kongreso temas išbaigus, 
ATEITIES redakcija dėkoja Lie
tuvių Fondui už 500 dol. pa
ramą šio numerio leidimui, pri- 

•mena LF svarbą ir parodo (nuo
traukoj) LF* vadovybės veidus. 
Išspausdinti prūsų poetės Johan
uos Voigt du eilėraščiai (A. Ty- 
ruolio versti). Skelbiamas 
(prof.) Antano Maceinos laiškas 
dr. Petrui Kisieliui, premijos už 
filosofinį veikalą gavimo pro
ga. Arkadijus Vinokūras rašo 
apie vaikų tragišką padėtį So
vietų Sąjungoj (Tarptautinių vai
ko metų proga) ir “Laišką pa
saulio žydų jaunimui”. Šis ypač 
įdomus, beldžiąs" į senųjų są
žinę, skatinąs jaunimą gerinti 
lietūvių-žydų santykius. Iš tik
rųjų šis rašinys irgi skirtais kon
gresui, bet redakcijos nukeltas į 
“Atvirai” skiltį turbūt todėl, kad 
jau anksčiau buvo spausdintas 
kitur. Sunkus filosofo (A. Ma
ceinos) ir dviejų kunigų (St. 
Ylos bei K. Trimako) dialogas 
apie kunigo galimybes (“Netik
ša ar derintojas?”). Entuziastiš
ki Danutės Žilevičienės žodžiai 
draugystei, patirtai stovyklaujant 
“Mintys po sendraugių stovyk
los Dainavoj”). Sės. Ona Mi- 
kailaitė recenzuoja St. Ylos kny
gą “Jurgis Matulaitis”. “Atžalų” 
skyriuje labai patraukliai, poetiš
kai, su tikru talentu rašo Linas 
Palubinskas (“Dievo ieškant dy
kumoje”), o Raminta Pemkutė 
jaunatviškai nagrinėja Janinos 
Degutytės eilėraštį “Lietuviai”. 
Dar puslapis laiškų redakcijai, 
dar devyni puslapiai primargin
ti jaunimo (ateitininkų) veiklos 
korespondencijom iš viso pasau
lio, ir viskas užbaigiama 1979 
metų turinio sąrašu.

Neseniai džiaugiausi išgražė- 
jusiu, didelio formato, iš 34 į 
56 puslapius išaugusiu ATEI
TIES rugsėjo-spalio (1979-tųjų) 
numeriu, o štai, mažai tevėla- 
vęs, jį atsivijo 1979-tųjų pasku
tinis, lapkričio-gruodžio ATEI
TIES sąsiuvinis. Kadangi 
dažnai ir visus baru už vėlavi
mą, tai atskiru laišku buvo pa
aiškinta: seniai pateiktą medžia
gą užlaikė spaustuvė, vis atidė
liodama dėl “svarbesnių” dar
bų. Rekordinis šio numerio pus
lapių skaičius — 76! Nuostabiau
sia, kad pirmieji 48 puslapiai 
skirti IV pasaulio lietuvių jauni
mo kongresui. Iki šiol joks mūsų 
žurnalas tiek vietos kongresui 
nedavė. Girdėjau, kad ruošia
mas “kongresinis” PASAULIO 
LIETUVIS, bet ATEITIS jį ap
lenkė.

Nors prabėgomis pereisiu per 
“kongresinį” ir kitokį ATEI
TIES turinį, pridėdamas ir vie
ną kitą komentarą.

Redaktoriaus (kun. dr.) Kęstu
čio Trimako skiltis “Antai”, ki
tuose numeriuose paliečianti 
keletą skirtingų temų, šį kartą 
ištisai žvelgia į kongresą, tik iš 
šešių kampų. Po to kongreso re
zoliucijos, kurios labai gražiai 
lietuviškai pavadintos nutari
mais. Politinė sritis, visuomeni
nė ir kultūrinė. Juos jau teko 
skaityti kitur. Gali tik stebėtis 
jaunimo išmintim. Net ir poli
tine, ypač ryšių su tauta ža
rijas žarstant, bet delnų nenu
sideginant. Didelis, beveik 8 
puslapių, Petro V. Kisieliaus re
portažas “Jaunimas prabyla” nu
šviečia ir komentuoja visą kon
greso eigą, nuo stovyklavimo 
Anglijoj, kultūrinių ir kitokių 
pramogų, iki istorinės reikšmės 
turėsiančių studijų dienų Vokie
tijoj. P. V. Kisieliaus stilius nė
ra iš lengvųjų. Be to, jis daro 
analitines išvykas į pirmuosius 
tris kongresus, ypač į trečiąjį. 
Užtat gal rašinį turėčiau vadinti 
ne reportažu, o kongreso apžval
ga. Jis nepaprastai įdomus ir 
duoda puikų kongreso vaizdą.

Kas P. V. Kisieliaus rašiny 
pasigedo detalių, konkretybių, 
tai rieškučiomis jų pasisems 
“Idėjų mozaikoj”. Čia į skaity
toją prabils dr. Aleksandras 
Štromas, Icchokas Meras, dr. 
Rimvydas Šilbajoris, dr. Kajeto
nas J. Čeginskas, Stasys Lozo
raitis Jr., Linas Kojelis, Vikto
ras Nakas, Jonas Morkūnas, Ra
sa Lukoševičiūtė, dr.y&lgis Nor
vilas, Tomas. Venclova, Marija 
Stankuvienė-Saulaitytė, Alek
sandras Valavičius, Emilija Sa- 
kadolskienė. Tai visi paskai
tininkai, referatininkai, simpo
ziumų dalyviai. Į keliolika pus
lapių sudėliota jų paskaitų bū
dingesnės ištraukos. Dažnai 
vienkartinės, nepaprastai įdo
mios mintys. Tik žurnalo gale, 
pačiam paskutiniam puslapy, su
randam, kad “mozaiką” paruošė 
ATEITIES atstovė kongrese Lo
reta Stončiūtė. Visi, kas su 
spauda turim reikalo, žinom, jog 
tai milžiniškas darbas, ta nuo
stabioji “mozaika”!

Puslapis skirtas dviem M. 
Stankuvienės-Saulaitytės eilė
raščiam, kurie buvę įdėti kon
greso stovyklos leidiny DRAU
GYSTĖS AUDINYS. Eilėraščiai 
pavadinti “Brėkšma” ir “Kol mes 
kartu”. Abu labai sunkūs, ir po 
kelių skaitymų dar nesusigau
dau. Kas iš kongreso atstovų 
galėjo juos suprasti? Ir, nuo
traukas atskaičius, apie pora 
puslapių “vienos mergaitės die
noraščio”—chicagietė s Daivos 
Markelytės “Kongresas, 
Londonas, — stovykla”. Tai jau 
beletristika. Šviesi, mergaitiška, 
jaunatviška! Gaila, gaila, kad tik 
trupinėliai, tik šešias dienas po 
keliolika ar kelias dešimtis eilu
čių, o vieną dieną — keturi sa
kiniai.

Dar Vitos Musonytės labai 
rimtas referatas “Lietuvių jauni
mas įvairiuose pasaulio kraštuo
se”, dar kongresininkų pa
siųstas “Laiškas Lietuvos jauni
mui”, dar V. Nakas prabyla po
litiniu rašiniu “Jaunimo kong
resas ir okupuota Lietuva” (at
sako į kažin kieno pateiktus du 
įdomius, bet labai ilgus klausi
mus, kurių čia nebekartosiu), dar

tėvu, arba, kalbant šios dienos 
terminais, vyriausiu ąjatola. Re
dakcijos bendradarbių tarpe ran
dam ir tokias garsenybes, kaip 
Algirdas Julius Greimas, Marija 
Gimbutienė, Aušra-Marija Jura
šienė, Icchokas Meras, Henrikas 

^Nagys, Vincas Rastenis, Rimvy
das Šilbąjoris, Tomas Venclova
— tik keletą iš poros tuzinų 
suminint.

Trisdešimt aštuntoji MET
MENŲ knyga didžiausią.dėmesį 
skiria Vilniaus universiteto 400 
metų sukakčiai ir prieš 25-rius 
metus mirusiam Vincui Krėvei- 
Vilniaus un-to fone mezgamas 
Czeslaw Milosz — Tomo Venc 
lovos dialogas, kurį anksčiau iš
spausdino lenkų paryžiškė KUL
TŪRA, o lietuviškai, tik ištrau
kas, buvo pateikęs nebepame- 
nu kuris mūsų žurnalas ar laik
raštis. Du nepaprasto grožio laiš
kai, vienas buvusio Batoro, kitas
— dabartinio Kapsuko un-to 
buvusių studentų. Laiškai ne tik 
apie universitetą, bet ir apie Vil
nių, ir apie lenkų bei lietuvių 
tautas. Jei daugiau ir nieko ver- 
gingo šiuose METMENYSE ne
bebūtų, Miloszo-Venclovos dia
logas jų išleidimą pateisintų.

O Vincas Krėvė prisimena
mas keleriopai: ir jo paties 
atsiminimų žiupsneliu, ir Vinco 
Maciūno sulasytais jo (Krėvės) 
laiškais, ir Vinco Trumpos sam
protavimais, kaip Krėvė suko į 
kairę, ir Alfonso Nykos-Niliūno 
krėviniais dienoraščio pusla
piais.

Clevelando lituanistinės mokyklos mokiniai, kurie mažai 
kalba lietuviškai, su savo klasės mokytoja dr. D. Tamu- 
lionyte ir LB apylinkės pirmininku J. Malskiu. iMuotr. v. Bace
vičiaus

Poezijos mėgėjam — Liūnės 
Sutemos "‘Šimtametės žiemos 
užrašai”. Kraupi 123 eilučių 
poema be pradžios ir be galo. 
Gali interpretuotis kaip nori, 
bet vis tiek ji liks beviltiška, 
kaip beviltiška badavo kiekvie
na Algimanto Mackaus eilutė. 
Beviltiška, bet Poezija su di
džiąja P. Pastaba: du kartus vie
noj eilutėj parašyta šąlo turi bū-

majam laike)

Kitos turinio įdomybės — po
kalbis su dailininke Aleksand
ra Kašubiene ir Algimanto Gu- 
recko referatas apie Rytų Euro
pos tautų apsisprendimą bei 
taikos pagrindus.

Alfonsas Nakas

TARPTAUTINIS MARIJOS
KONGRESAS ISPANIJOJ

karais tikintiesiems buvo vysku
pų sakomi pamokslai. Įvairiais 
atžvilgiais šios temos buvo nag
rinėjamos ir atskirose kalbų sek
cijose. Šiem klausimam nagri
nėti kroatų kalbos sekcija turėjo 
6 paskaitas, ispanų — 7, prancū- 

__________ „______________“3 -m;lj6, anglų — 8, italų — 
tas XVI amž. katekizmhose; 3.' ^ br :.®* Reikia darjjri-
Marijos kultas naujai atrastame ’“J x'~' 1 ”
pasauly; 4. Katalikų ir protestan
tų laikysena XVI amž. Marijos 
kulto atžvilgiu (bendra sintezė).

Šios temos buvo nagrinėja
mos bendrose sesijose parinktų 
mariologų specialistų, tiek iš ka
talikų, tiek iš protestantų pusės. 
Atskirose įvairių kalbų sekcijo
se buvo nagrinėjamas šių temų 
ribose Marijos kultas XVI amž. 
įvairiuose kraštuose arba tyrinė
jamas kuris nors Marijos kulto 
atžvilgis ar jos šventovės reikš
mė XVI amž. Taip, pavyzdžiui, 
anglų kalbos sekcijoj aš skai
čiau paskaitą: Marijos kultas 
Lietuvoj protestantizmui atslūgs- 
tant ; ponia Pat Driscoll— Ma
rijos rolė Guadalupėj 1531 ; 
Tėv. M. Zalecki , OSPE — Ma
rijos garbinimas Częstakovvoj 
XVI amžiuj .

2

3. Marijos garbinimas po Tri- 
dento susirinkimo: 1. Mokslas ir 
pamaldumas į Mariją potridenti- 
niame laikotarpy teologų ir eg
zegetų aiškinimuose; 2. Palai- 
jpintosios Mergelės Marijos kul- ZXI

minti, kad šioj kongreso daly 
jaunimas turėjo savo atskirą sek
ciją su jam pritaikytomis paskai
tomis ir pamaldomis.

Tarptautinės Popiežiškosios Ma
rijos Akademijos pirmininko 
Tėv. P. Melada, OFM, pakvies
tas Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, su paskaita anglų kalbos 
sekcijoj: “The Cult of St. Mary 
in Lithuania up to the Time of 
the Decline of Protestantism”.

Šią temą nagrinėdamas, pa
skaitininkas galėjo atskleisti Ma
rijos garbinimo eigą Lietuvoj 
nuo jos krikšto iki protestan
tizmo susilpnėjimo XVI amž. 
gale. Prieš protestantizmui įsi
galint, lietuviajau kalbėjo “Svei
ka Marija”, iš 84 bažnyčių XV 
amž. 25 buvo pavadintos Mari
jos vardu, buvo švenčiamos Ma
rijos dangun ėmimo, Įvedybų, 
Apreiškimo, Gimimo ir Nekalto 
Prasidėjimo šventės. Bet kai 
Lietuvoj apie XVI amž. vidurį 
įsigalėjo protestantizmas, tai jis 
palietė ir Marijos kultą. Jei liu
teronai dar nedrįso atmesti visų 
Marijos garbinimo formų, tai 
kalvinistai paneigė visokį Mari
jos kultą. Paskaitininkas taip pat 
atskleidė ir tai, kad prie katali
kų sustiprėjimo ir Marijos kulto 
atgaivinimo daug prisidėjo vie
nuoliai: jėzuitai per savo mokyk
las ir jose įkurtą Marijos soda- 
liciją, pranciškonai per jWglo- 
boj veikusią Šv. Onos brolM ir 
III-ąjį Šv. Pranciškaus prefiną, 
domininkonai per rožančiaus 
maldos įvedimą, karmelitai per 
Marijos škaplierių broliją.
/n , . ’ T.V.Gidž.
(Bus daugiau)

Atsiųsta 
paminėti

II. Marianinė kongreso dalis 
X. 9-12

Ši kongreso dalis, kuri vadi
nosi XV marianiniu kongresu,

Sąmoningų kalbos klaidų žur
nale nedaug (bent keliose vieto
se prikaišiota atsiekti, užuot ra- buvo atidaryta spalio 9 prieš 
Sius pasiekti). Negausu nė ko
rektūros paklydimų, šį nepa
prastą numerį, kaip ant delno at
skleidžiantį IV pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą, turėtų į- 
sigyti ir perskaitę pagarbiai į 
lentynas pasidėti ne vien kon
greso dalyviai, ne vien jauni
mas, bet ir visi, kuriem rūpi 
lietuvybės bei Lietuvos ateitis.

38-TIEJI METMENYS
Nors niekur neparašyta, kurios 

grupės šis pusmetraštis, bet visi 
jo skaitytojai žino, jog tai Santa
ros-Šviesos leidinys. Ilgai jis va
dinosi “jaunosios kartos kultū
ros žurnalu”, bet kai jaunoji kar
ta senstelėjo ir pavyduoliai ėmė 
šaipytis, štampas pakeistas į “kū
ryba ir analizė”. Žurnalas eina 
nuo 1959 metų, tad su čia lie
čiamu 38-tuoju numeriu užbai
gia 20-ties metų kelią. Paskuti
nius kelerius metus išleidžiama, 
labai reguliariai, po dvi knygas 
kasmet, vis apie 200 puslapių 
kiekvieną. Nuo pat pirmo nu
merio METMENIS redaguoja 
(prof. dr.) Vytautas Kavolis, kurį 
galima vadinti Santaros-Šviesos

pietus Zaragoza Santa Maria dėl 
Pilat bazilikoj priėmimu popie
žiaus legato, paskirto kongrese 
atstovauti popiežiui. Čia bazili
kos presbiterijoj buvo perskaity
tas raštas, kuriuo kard. Jose Ma
ria Bueno Monreal skiriamas Jo
no Pauliaus II legatu.

Legatą sveikino Zaragozos 
provincijos deputatas Jien An- 
tonio Bolea Foradada ir vietos 
arkivysk. Elias Yones Alvarez. 
Į sveikinimus legatas atsakė 
savo kalba. Protarpiais Marijos 
giesmes giedojo vaikų choras.

Šios kongreso dalies bendro
ji tema buvo “Marijos misija šių 
dienų Bažnyčioj”. Ji taip pat bu
vo nagrinėjama įvairiais atžvil
giais: 1. Marija ir moters už
daviniai šių dienų Bažnyčioj; 
2. Marija ir krikščionių pareiga 
vargšam; 3. Kaip reikėtų aiškin
ti Marijos paslaptį šių dienų ka
tėki zacijoj; 4. Pastoralinis 
Bažnyčios atsinaujinimas ir po
puliarus pamaldumas į Mariją. 
Šios temos nuodugniai buvo iš
nagrinėtos specialistų bendrose 
sesijose ir populiariai — Santa 
Maria dėl Pilar bazilikoj, kur va-

III. Kongreso užbaigimas ir 
popiežiaus žodis

Nors kongresas savo studijas 
baigė spalio 11, sekcijų pirmi
ninkam padarius pranešimą apie 
darbus ir Zaragoza arkivysku
pui padarius bendrą Marijos 
kongreso apžvalgą, bet pats 
kongresas buvo uždarytas spalio 
12 Santa Maria dėl Pilar bazi
likoj koncelebruotomis mišio- 
mis, kurių pagrindiniu celebran
tu buvo popiežiaus legatas kard. 
Jose Maria Bueno Monreal, o 
koncelebravo daug kardinolų ir 
vyskupų ir keli šimtai kunigų. 
Mišiose su didele ir iškilminga 
palyda dalyvavo Ispanijos kara
lius ir karalienė, Juan Carlos ir 
dona Sofija. ,

Baigiamųjų iškilmių metu į 
didžiulę tarptautinę minią radijo 
bangomis iš Romos prabilo pats 
popiežius Jonas Paulius II. Jis 
kalbėjo: “Kaip Mergelė Marija 
savo įsčiose nešiojo pasaulio 
Išganytoją, taip ir mes turim 
dvasiškai nešioti Išganytoją savo 
širdyse. Savo planuose Dievas 
Mariją ir Bažnyčią yra neatski
riamai susiejęs. Kaip Marija, 
taip ir Bažnyčia gimdo Kristų 
čia žemėj .. . Bažnyčia neša 
Kristų į pasaulį, sudarydama są
lygas jam gimti žmonių širdy
se .. . Kai Kristus gyvena žmo
nių širdyse, tada jie tampa visoj 
žmonių bendruomenėj vieny
bės, tarpusavio dialogo, susitai
kymo ugdytojais ir socialinio 
teisingumo bei taikos kūrė
jais — Visa Bažnyčia, ypač 
mūsų laikais, turi jausti pareigą 
Evangelijos vertybių šviesa ap
šviesti žmonių gyvenimą visose 
jo apraiškose, tiek kultūrinėse 
ir ideologinėse, tiek socialinė
se, ekonominėse ir politinėse”.

IV. Lietuva tarptautlnlama

Dabartinėse sąlygose Lietuva 
negalėjo turėti savo sekcijos Sia
me mariologiniame ir mariani- 
niame kongrese. Jai atstovavo tik

PRADEDANČIO
POETO BALSAS

Skaitom Jurgio Kunčino 
lėraščius — Takas per girią.

Aš surenku visus gerus 
lodžius,

Tarsi draugus, kurių nebe- 
pamiršiu.

Visus kaip vieną priesaiką 
girdžiu,

Visus kaip vieną tiesą pri
siminsiu.

ei-

(5 psl.)
Tai pradedančio poeto bal

sas. Atsargiai, kaip nusitrynu
sius blizgančius akmenėlius, 
renka jis žodžius ir sakinius, 
deda į eilėraštį. Mintis ir emo
cija dažnai eilėrašty dar nėra 
vientisa; ritmas irgi kartais su
šlubuoja. Bet momentais J. Kun
činas “pagauna” įdomią gyveni
mo iškarpą, ar kieno prasmingą 
žvilgsnį, ar žmogų, — ir “įrė
mina”, palieka lyg atminimui:

Aš parašiau eilėraštį. Ir buvo 
gera —

Tu, nori ar nenori, su manim.
Aš nupiešiau tave — spalvin

gą, gerą,
Neapsvaidytą pykčio akme

nim.
(23 psl.)

Yra ir šiaip sau — peizaži
nių eilėraščių, kurie tarsi įsi
lieja į autoriaus pergyvenimus :

Virš geležinkelio kartu su 
dūmais plaukė

Du debesys — pašilę ir greiti.
Ir tai, ko tiek tikėjomis ir 

laukėm,
Prislinko dar kaip niekada 

arti.

Pro šalį skriejo pušys, bulvių 
riliai,

bet viskas buvo tarsi pa
stovu.

Prieš saulę šildėsi mieguistas 
driežas,

Ir damė
grioviu.

stirna sankasos

(51 psl.)
AJt.

ZANAVYKIJA. II tomas. Re
daktorė Alicija Rūgytė. Išleido 
Lietuvių Istorijos Draugija. Chi- 
caga. 1979. Iliustruota. Viršelį 
piešė Antanas Tamošaitis. Spau
dė Draugo spaustuvė. Tiražas 
— 1000 egz. 408 psl. Kaina: 
minkštais viršeliais — 15 dol., 
kietais — 20 dol. Gaunama ir 
Darbininko administracijoj.

Knygos pradžioj — dedikaci
ja: šį veikalą skiriame Sibiro 
tremtiniams ir kankiniams zana
vykams. Ten pat ir populiarus 
P. Vaičaičio eilėraštis “Yra ša
lis”. Toliau — pratarmė, kurioj 
knygos redaktorė pasisako:

“Išėjus pirmajam monografijos 
tomui, džiaugiuosi, kad jis buvo 
labai palankiai priimtas, ir tai 
man davė jėgų drąsiai leisti į 
šviesą ir antrąjį tomą, kuris buvo 
paruoštas kartu su pirmuoju to
mu.”

Atrodo, turim su redaktore su
tikti:

“Gyvenimo buitis, įdomūs 
atsiminimai, sukaupta medžia
gos dalis apie žymesniuosius 
zanavykų žmones bei apie jų 
tremtinius ir kankinius, net ir 
įvairenybės , antrajame tome, 
lygiai, kaip istorija, krašto apra
šymas pirmajame tome, bus ne 
tik įdomi medžiaga senesniajai 
kartai, bet kartu bus naudinga 
ir jaunesniajai kartai susipažin
ti su jos tėvų ir protėvių iš
gyventa aplinka, kovomis ir 
viltimis, kurios bent šiek tiek 
turi atsispindėti ir jos paveldė
tame charakteryje.”

Knygą sudaro cituotame teks
te redaktorės trumpai apibūdin
tos penkios dalys.

Rašinių bei studijų autoriai: 
Jurgis Gimbutas, vysk. Petras- 
Pranciškus Būčys, Monika Liu- 
levičienė, Pranas Jucaitis, Bro
nius Babušis, Juozas Zubrickas, 
Vladislovas Mališevskis, Juozas 
Tamulis, Adomas Didžbalis, 
Vladą? Išganaitis, Vūwęąs ^ 
maitis, Antanas Jonas Kaunas, 
Gr. Meiluvienė, Vladas Baltuš
ka, Juozas Liūdžius, Petronėlė 
Orintaitė, Br. Andriukaitis, 
kun. J. Duoba, Alicija Rūgy
tė, Leonardas Kemlis, kun. J. 
Totoraitis, Vytautas Vasiukevi- 
čius, J. Litvinas.

Knygą užsklendžia asmenvar
džių ir vietovardžių rodyklė ir 
mecenatų, garbės prenumera
torių ir prenumeratorių sąrašas.

CRONICA DE LA IGLESIA 
CATOLICA DE LITUANIA. 
Tomo I. Leidėjai: Loyola Uni- 
versity Press ir Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikoms Leisti 
Sąjunga, P.O. Box 29105, Chi- 
cago, III. 60629. Iliustracijos — 
sesers Mercedes. Spausdinta 
Morkūno spaustuvėj 1979 me
tais. 408 psl.

Tai LKB Kronikos I tomas, ap
imąs septynis pirmuosius jos nu
merius, išverstas į ispanų kal
bą ir dedikuotas Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukakčiai. 
Apie Vilniaus universitetą 
rašo Paulius Rabikauskas, S.J. 
Introdukcijos autorius — Donald 
J. Hayes, S.J., Loyolos univer
siteto prezidentas.

Jonas Balys — VAIKYSTĖ IR 
VEDYBOS. Lietuvių liaudies 
tradicijos. Išleido Lietuvių Tau
tosakos Leidykla. Silver Spring, 
Md. 1979. Atspaudė ofsetu Pran
ciškonų spaustuvė Brooklyne. 
Ribotas tiražas — 300 egz. 
174 psl. Kaina 6 dol.

Žymus mūsų tautotyrininkas, 
daugelio studijų autorius, šioj 
knygoj skelbiamą medžiagą 
skirsto į dvi dalis. Pirmoji da
lis — Vaikystė (pateikiama lie
tuvių kalba), antroji — Vedy
bos (perspausdinta vokiškai iš 
1946 Hamburge paskelbtos stu- 
dįjėlės).

Pratarty rašoma: "Si knyga yra 
skiriama ne praktikos, bet etno
grafinių ir folkloristinių tyrinėji
mų reikalams. Todėl nekreipia
ma dėmesio į gražų jos apipa
vidalinimą ar lengvą skaitymą, 
— tai medžiaga būsimiems tau- 
totyrininkams ir jų disertaci
joms.”

Knyga iliustruota keletu nuo
traukų.
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Š JAV lietuvių bendruomenės 
/ISUOMENINĖS VEIKLOS

zikai. Šią programą paruošė 
Clevelando kultūrininkai, JAV 
LB kultūros tarybos pirm. Ingri
dai Bublienei darbą koordinuo
jant. Norintieji pasinaudoti mag
netofoninėse juostelėse įrašyto- 

_________ j______________ ____ mis programomis yra prašomi 
3rowe, kuris yra atsakingas už kreiptis šiuo adresu: Lithua- 
uradimą bibliografinių šaltinių, 
iečiančių Pabaltijo valstybes, iš 
AV LB visuomeninių reikalų 
arybos užsisakė naujausius 
‘Violations of Human Rights in 
>oviet Occupied Lithuania” ra- 
>ortus. ■

Kazys Jankūnas, JAV LB New 
ersey apygardos pirmininkas, 
pakaltino New York Times laik- 
aščio redakciją rezistento Ant. 
Terlecko arešto nutylėjimu. Re- 
lakcijai naudojantis Reuterio ži
lių agentūros komunikatu, deta- 
iai buvo pristatytas dviejų rusų 
iisidentų asreštas, o lietuvio 
tręštas buvo pamirštas. Redakci- 
a, atsakydama gruodžio 4 laišku, 
eisinosi, kad ilgame Reuterio 
comunikate A. Terlecką liečian- 
ieji faktai buvo paskutiniuo- 
;e paragrafuose ir redakcija, 
aupydama vietą, naudojosi tik 
įimtaisiais paragrafais. Užtikri- 
tama, kad jokių užkulisinių mo- 
yvų neturėta. Terlecką suė- 
nus, K. Jankūnas laišku taip pat 
creipėsi į valstybės departa- 
nento patarėją Matthevv Ni- 
netz. Atsiųstame atsakyme pra
nešama, kad lapkričio 9 Vals
tybės departamentas Terlecko 
suėmimo klausimą kėlė sovietų 
ambasados pareigūnam ir pa
stangos Terleckui pagelbėti yra 
tebetęsiamos.

Hovvard Wolpe, kongresmanas 
iš Michigano, visiem savo kole
gom demokratam JAV atstovų 
rūmuose išsiuntinėjo JAV LB 
leidinį “Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lith
uania — a Report for 1978”. 
Kartu išsiuntinėtame lydrašty jis 

* knygą rekomenduoja, nes joj 
sukaupta dokumentinė medžia
ga, pristatanti sovietų vykdomus-1 
žmogaus teisių pažeidimus, ir 
iškeliama drąsa tų, kurie tuos 
pažeidimus seka. Kongresmaną 
M/olpe kontaktuojant, LB-nei tar
pininkavo Asta Banionytė-Con- 
nors ir Viktoras Nakas, jaunosios 
kartos Washingtone, D.C., vei
kėjai. Kongr. Wolpe įeina į JAV 
atstovų rūmų užsienio reikalų 
komisiją.

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba ryšium su Sov. Sąjungos 
įvykdyta Afganistano invazija ir 
artėjančią 40 metų' Pabaltijo 
valstybių okupacijos sukaktim, 
užsisakė didesnį kiekį prof. dr. 
Br. Kaslo paruoštos anglų kalba 
brošiūros, liečiančios Sov. Są
jungos — nacinės Vokietijos 
slaptuosius protokolus. Brošiūra 
su atitinkamu lydraščiu bus 
siuntinėjama JAV senato ir atsto
vų rūmų užsienio reikalų komi
sijų nariam.

Dr. David M. Crowe Jr., dės- 
ąs Elon kolegijoj North Carolina 
alstijoj, bendradarbiauja pa- 
uošime bibliografinės studijos 
pie Sov. Sąjungos kontrolėj 
sančias tautas. Studija bus įž
eista dviejuose tomuose. Dr.

JAV senatoriai E. Zorinsky 
(dem. — Nebraska), Charles H. 
Percy (resp. — Illinois) ir kongr. 
John H. Buchanan Jr. (resp. 
— Alabama) savo partijai atsto- 
vaujantiem kolegom JAV kong
rese išsiuntinėjo JAV LB met
raštį leidinį “Violations of 
Human Rights i n Soviet Oc- 
cupied Lithuania”. Knygą siųs
dami, jie prijungė ir atitinka
mus lydraščius, skatinančius ko
legas detaliau susipažinti su so
vietų vykdomais žmogaus teisių 
pažeidimais Lietuvoj. Rūpinan
tis leidinio paskleidimu kongre
se, minimus kongreso narius 
kontaktavo JAV LB krašto valdy
bos vicepirm. Aušra Zerr, LB ry
šininkas Washingtone Alg. Gu- 
reckas ir JAV LB tarybos narys 
Albinas Reškevičius iš Omahos.

JAV LB krašto valdyba šiais 
metais Vasario 16-osios sukak- 

* čiai ruošia dvi radijo progra
mas anglų kalba. Pirmoji pro- 

i gramą trunka 15 minučių ir stip
riau akcentuoja politinį momen
tą. Ją paruošė Rima ir Gabrie
lius Mironai, bendradarbiau
dami su JAV LB krašto valdy
bos vicepirm. Aušra Zerr. Antro
ji trunka 25 minutes ir yra dau
giau kultūrinio pobūdžio, su 
stipriu dėmesiu lietu vilkai mu-

nian-American ; Community, 
Ine., 708 Custis Road, Glen- 
side, Pa. 19038. Užsisakant, pa
žymėti kuri programa yra pagei
daujama.

Didesnius kiekius LB išleisto 
leidinio “Violations df Human 
Rights in Soviet Occupied Lith
uania” JAV LB visuomeninių 
reikalų taryba padovanojo Lie
tuvos atstovybei Washingtone 
ir visiem trim konsulatam. Gen. 
konsulas Anicetas Simutis JAV 
LB krašto valdybai atsiųstame 
laiške leidinį vertina teigiamai, 
dėkoja redaktoriam dr. T. Remei- 
kiui ir inž. Broniui Nainiui ir jų 
bendradarbiam už jo paruošimą, 
o JAV LB-nei — už išleidimą. 

“Dalį gautojo šimto išsiuntinė- 
siu New Yorke reziduojantiems 
svetimų valstybių konsulams ir 
kai kurioms ambasadoms prie 
Jungtinių Tautų”, rašo konsu
las Simutis. Gen. konsolė Juzė 
Daužvardienė, dėkodama už “šią 
ypatingą Lietuvos generaliniam 
konsulatui talką”, teigia, kad 
kiekviena laida “padeda šiam 
generaliniam konsulatui pa
tenkinti šimtus pasiteiravimų bei 
prašymų aprūpinti universi
tetus, bibliotekas, įstaigas ir įta
kingus asmenis literatūra apie 
Lietuvą ir jos dabartinę liūdną 
padėtį”.

Prez. J. Carteriui sausio 4 
baigus kalbą sovietinės agresi
jos Afganistane klausimu, Baltų
jų Rūmų štabo narys Mike 
Channing telefonu kontaktavo 
JAV LB tarybos narį Rimą Če- 
sonį ir LB ryšininką Washingto- 
ne Alg. Gurecką. Paskambinimu 
norėta patirti LB darbuotojų re
akciją j,prez.. Carterip daromus 
ėjimus. Abu kontaktuotieji pfe-,, 
zidento kalbą vertino teigia
mai ir Afganistano invaziją ly
gino su Pabaltijo okupacija.

Edw. Mezvinsky, JAV atstovas 
Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių komisijoj, pasitraukė iš 
pareigų ir kandidatuoja į JAV 
senatą Pennsylvanijos valstijoj. 
Gruodžio 12 rašytojo C. Patock 
Edw. Mezvinskiui suruoštame 
priėmime Philadelphijoj daly
vavo LB . darbuotojai Te - 
resė ir Alg. Gečiai, Aušra ir Char
les Zerr. Edw. Mezvinsky keliais 
atvejais Ženevoj yra kėlęs sovie
tų vykdomus žmogaus teisių pa
neigimus Lietuvoj.

Algimantas P. Gureckas vie
ningai išrinktas JAV LB Krašto 
valdybos įgaliotiniu Washing- 
tono federalinėse įstaigose pir
mame JAV LB Krašto valdybos 
posėdyje, įvykusiame 1979 gruo
džio 15-16 Detroite.

Altos valdybos pirm. dr. Kazys 
Šidlauskas 1979 gruodžio 4 pa
rašė naujajam JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Vytautui Kutkui 
laišką, siūlydamas pasikeisti ry
šininkais ir šaukti centro valdy
bų metines konferencijas. JAV 
LB Krašto valdyba savo posė
dyje gruodžio 15-16 šį klausi
mą svarstė, principe pritarė ir 
gruodžio 30 parašė laišką Altai, 
išdėstydama sąlygas sėkmin
gam tarporganizaciniam bend
radarbiavimui, toleruojant 
ir respektuojant vienas kitą. 
Laiške pabrėžiamos pilnos tei
sės reikštis Lietuvos laisvinimo 
veikloje tiek Altai, tiek ir JAV 
LB-nei. Taipgi JAV LB-nė pa
geidauja, kad būtų sudaromos 
bendros delegacijos pas JAV 
prezidentą, viceprezidentą ir 
valstybės sekretorių. Savo laiš
ke JAV LB Krašto valdybos pirm, 
užtikrina, kad dės visas pastan
gas pagerinti Altos ir JAV LB- 
nės tarporganizacinius santy
kius, kad tuo būtų panaikintos 
mūsų visuomenės tarpe vy
raujančios įtampos ir pasiektas 
glaudus bendradarbiavimas bei 
laisvinimo darbų koordinavimas.

Lietuvių Bendruomenių pasi
tarimas. JAV LB Krašto valdyba 
1979 gruodžio 15-16 nutarė pa
siūlyti PLB valdybai šaukti 
PLB, Kanados LB ir JAV LB

Krašto valdybų pasitarimą 
bendriem reikalam aptarti 1980 
kovo mėn. antroje pusėje De- 
troite.

Lietuvių Fondo pelno skirsty
mo komisijon JAV LB Krašto 
valdyba paskyrė Švietimo Tary
bos pirm. Joną Kavaliūną, Kul
tūros Tarybos pirm. Ingridą 
Bublienę ir Bronių Juodelį. Jų 
antrininku paskirtas Česlovas 
Grincevičius.

Lithuanian Folk Dance Festi- 
vals, Ine. direktoriatan JAV 
LB Krašto valdyba paskyrė: 
pirm. Bronių Juodelį, vice
pirm. Sofiją Džiugienę, sekr. 
Antaną Rauchą^jždininkę Dalią 
Dundzilienę, direktorių Modes
tą Jakaitį ir šeštai lietuvių tau
tinių šokių šventei rengti komi
teto pirm. Joną Talandį. Liku
sius 4 asmenis skiria Lietuvių 
Tautinių Šokių Institutas.

Modestas Jakaitis yra paskir
tas būti JAV LB Krašto valdy
bos atstovu šeštosios lietuvių 
tautinių šokių šventės rengimo 
komitete, kuriam sėkmingai va
dovauja Jonas Talandis.

JAV LB Inf.

BALTIMORĖ
Lietuvių Melodijos radijo pro

gramos vakaras sausio 12 gerai 
pavyko. Žmonės pradėjo rinktis į 
Lietuvių Svetainę prieš septintą 
valandą. Daug kas iš anksto už
sakė stalus. Solistė iš Harrison, 
New Jersey, Angelė Kiaušaitė 
visus sužavėjo savo dainavimu. 
Šokiam grojo Laimutis Praš- 
čiūnas ir jo orkestras. Radijo 
programos vedėjai A. Juškus ir 
K. Laskauskas padėkojo visiem, 
kurie dalyvavo.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
turėjo linksmą vadinamą ‘Barn 
Dance’ šokių vakarą sausio 12 
Šv. Alfonso mokyklos salėj.

Ištikimybės dovanos buvo su
teiktos Šv. Vardo draugijos na
riam, kurie bendrai priėmė ko
muniją antrą mėnesio sekma
dienį per lietuviškas mišias Šv. 
Alfonso bažnyčioj. 30 vyrų ir 10 
jaunuolių už savo pasiryžimą 
ir ištesėjimą gavo dovanas sau
sio 13. Kun. A. Dranginis, 
draugijos dvasios vadas, aukojo 
mišias ir tai progai pritaikė pa
mokslą. Kiti vyrai ir jaunuo
liai raginami įsijungti į Šv. Vardo 
draugijos gretas.

Kepsnių balių — Bull Roast 
— rengia §v. Vardo draugijos vy
rai sekmadienį, vasario 3, Uni
ted Automobile Workers salėj,

East St Louis, III., lietuvių bažnyčia, kurią 1956 pastatė 
dabartinis vysk. Antanas Deksnys. Nuo šių metų rudens 
šiai parapijai laikinai vadovauti pakviesti lietuviai pranciš
konai. Ten nuvyko Tėv. Vytautas Balčiūnas, OFM, dirbęs 
pranciškonų vienuolyne Brooklyne.

LOS ANGELES, 
CALIF.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos gyvenime šiais metais pra- 
matomi šie svarbesni įvykiai:

Vasario 17 bus minima. Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo sukaktis.

Kovo 26-30 vyks parapijos me
tinės rekolekcijos, kuriom va
dovaus kun. Kazimieras Puge- 
vičius, Amerikos Lietuvių Kata
likų Tarnybos direktorius ir Lie
tuvių Religinės Šalpos reikalų 
vedėjas, iš Brooklyn, N.Y.

Gegužės 4 parapijos vaiku
čiai priims pirmąją komuniją.

Gegužės 18 parapijoj lankysis 
vyskupas ir suteiks sutvirtinimo 
sakramentą.

Birželio 22 parapija rengia tra
dicinę Lietuvių dieną. Tai jau 
27-oji tokia diena parapijos is
torijoj.

Spalio 18-19 vyks parapijos 
bazarinis balius.

Lietuvos Dukterų balius 
su rašytoju Aloyzu Baronu iš 
Chicagos įvyks sausio 19, šį 
šeštadienį /;30 vai. vak. ..para: 
pijos salėj. Bus taip pat ir puiki 
vakarienė, šokiam gros geras or-

Baltimorės Highlandtovvn prie
miesty. Balius prasidės 1 vai. 
popiet ir baigsis 6 vai. vak. 
Bilietus dabar galima gauti kle
bonijoj. Rengimo komitetas ra
gina visus iš anksto įsigyti savo 
bilietus. Šokiam gros geras 
orkestras. Be jautienos bus ir kitų 
skanių valgių. Bus loterija, kur 
bus galima laimėti visokiausių 
premijų.Visi maloniai kviečiami 
paremti šį parapijos renginį.

Jonas Obelinis

kestras. Visos aukos eis labda
rai.

Politinių studijų savaitgalis 
įvyks sausio 26-27. Šeštadienį 
9:30 vai. ryto didžiojoj parapi
jos salėj bus nagrinėjamos Lie
tuvos laisvinimo temos. Atvyks 
ir Valstybės departamente dir
bąs kun. dr. Jurgis Šarauskas. 
Aktyviais svarstybų dalyviais 
kviečiami dr. K. Ambrozaitis, 
Jurgis Gliaudą, Romas Giedra, 
Rimtautas Dabšys, Tomas Venc
lova, Leonardas Valiukas, o taip 
pat vietos jaunimo atstovai: D. 
Barauskaitė, I. Bužėnaitė, A. 
Grakauskaitė, D. Gudauskaitė, 
G. Grušas ir R. Polikaitis. Sek
madienį 10:30 vai. mišios už 
mirusius rezistencijos daly
vius. Po to darbo sesija 12 
vai. parapijos salėj.

Jonas ir Veronika Beleckai, 
gyvenę New Yorke, persikėlė 
gyventi į Los Angeles ir apsi
gyveno Santa Monica, Calif., ne
toli savo dukters Genovaitės 
Plukienės. Beleckai prieš 15 
metų atvyko antrą kartą į Ameri
ką pas savo vaikus. Jie čia 
yra gyvenę 1910-1921. Po to su- 
grįžo į Lietuvą, ir prie Kupiš
kio buvo pirkę stambų ūkį. Bol
ševikam atėjus, Jonas Beleckas 
buvo suimtas ir kalintas 11 metų 
Kazachstano kalėjime.—L.Ž.K.

— Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktis įspūdingai pami
nėta Adelaidėj. Minėjimą ati
darė Australijos LB krašto valdy
bos pirm. V. Nevarauskas, pa
skaitą skaitė Lidija Šimkutė. 
Buvo plati meninė dalis. Mi
nėjime dalyvavo ir iš JAV atvy
kęs muz. dr. Vytenis Vasyliū- 
nas.

BALTIC HOLIDAYS 
COME TO LITHUANIA IN 1980 

J0IN US AND FULFILL A DREAM TH AT WILL H AVĖ ENDLESS 
MEM0RIES

DEPART RETURN

May 13 May 22

May 27 June 05

Juna 08 Juna 23

June 10 Juna 19

June 21 July 05

Juna 25 July 03

Auj 16 Aug 30

Aug 22 Sept05

Sapt 09 Sept 16

Sapt12 Sept26

Sapt 16 Sept 25

CIT1ES AND NIGHTS

Vilnius 5, Moscow 2, Copenhagen 1

Vilnius S, Moscow 2, Copenhagen 1

Vilnius 5, Lenlngrad 2, Vlonna 2, 
Munich 2, Oberammorgau 1, Moscow 1 
Vilnius 5, Moscow 2, Copsnhagsn 1

Vilnius 5, Lsningrad 3, Rlga 2, 
Moscow 2, Helsinki 1, Amsterdam 1 
Vilnius 5, Moscow 2

Vilnius 5, Lsningrad 3, Rlga 2, 
Moscow 2, Helsinki 1, Amsterdam 1

Vilnius 5, Rome 5, Moscow 3

Vilnius 5, Moscow 2, Copenhagen 1

Vilnius 5, Vlonna 2, Munich 2, 
Oberammorgau 2, Lenlngrad 1, Moscovr 1

TOURSINCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF 
DAY TRIP TO TRAKAI

OBERAMMERGAU INCLUDES THE PASSION PLAY 
SPACE AVAILABLE FOR SUMMER OLYMPIC GAMĖS

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD.
Tour Manager 535 Fttth Avanua

N«w York, N.Y. 10017 
212 007 7207

IŠ VISUR
— Dr. Jonas Žmui džinas, gen. 

Lietuvos konsulas Toronte, sau
sio 1 dalyvavo Ontario guberna
torės priėmime, skirtame Toron
te reziduojantiem konsulam, ir 
Lietuvos vardu pasveikino gu
bernatorę Naujųjų Mėtų proga.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
centro valdyba korespondenci- 
niu būdu išrinkta iš Clevelande 
ir apylinkėse gyvenančių bi
čiulių: pirm. inž. Juozas J. 
Ardys, 855 Greener PI., Fair- 
view, Pa. 16415; nariai: Vacys 
Rociūnas, Juozas Mikonis, dr. 
Rimas Šliažas, Albertas Sušins- 
kas, Vincas Akelaitis ir Jonas 
Vasaris.

— Dr. Stasys Pacevičius po 
ilgos ligos mirė gruodžio 29 
Šv. Mykolo ligoninėj, Toronte. 
Palaidotas gruodžio 31 iš Lietu
vių Kankinių bažnyčios lietuvių 
kapinėse. Nuliūdime liko žmo
na, dvi dukros ir sūnus, brolis 
dr. Antanas su šeima, sesuo gy
dytoja Lietuvoj ir kiti artimieji.

— Daužvardžio Fondo valdy
bos rengiamas spaudos balius 
įvyks vasario 2 Chicagoj, Marti- 
nique restorane. Programą at
liks Nerija Linkevičiūtė ir Ber
nardas Prapuolenis. Jiem akom- 
ponuos muz. Alvydas Vasaitis. 
Vakaro pelnas skiriamas jaunųjų 
žurnalistų premijom. Daužvar
džio Fondo valdybą sudaro: 
pirm. kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, vicepirm. Antanas Juodval
kis ir Emilija Sakadolskienė, 
sekr. Algirdas Pužauskas ir ižd. 
Danutė Vakarė.

~~ — Clevelando, Ohio, Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos didžiojoj salėj šių 
metų pirmam pusmety pramato- 
mos kultūrinės vakaronės vyks 
sausio 20, vasario 24, kovo 16, 
kovo 30 ir gegužės 18. Arti
miausia popietė pavadinta Vil
niaus diena. Bus išstatyta 50 
su vii^ųp^gra^ikos darį»ų, su
kurtų Vilniaus ir Vilniaus uni
versiteto temomis. Vilniaus te- 

x momis mūsų rašytojų kūrybą, 
palydint muzikai ir skaidrėm, 
skaitys Dalia Staniškienė ir Juo
zas Stempužis.

— Jungtinė dailės darbų pa
roda, ruošiama Dailės instituto, 
įvyks vasario 22 — kovo 2 
Chicagoj, Jaunimo Centre.

— Lietuvių Informacijos 
Centras, vadovaujamas kun. Ka
zimiero Pugevičiaus, iš Brook- 
lyno jau informuoja kitataučių 
spaudą apie lietuvių rezistenci
nius pasireiškimus okupuotoj 
Lietuvoj.

— Dail. Zitos Sodeikienės me
no kūrinių paroda Chicagoj Bal- 
zeko Lietuvių kultūros muzie
jum, vyksta sausio 19 — va
sario 18.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, gyvenąs pastoviai dominin
konų vienuolyne Washingtone, 
nuo sausio 20 iki vasario 4 bus 
išvykęs pastoraciniais reikalais į 
New Jersey valstybę.

— Studijų ir poilsio savaitė, 
rengiama Lietuvių Fronto Bičiu
lių, įvyks rugpiūčio 10-17 Dai
navoj, Manchester, Mich. Studi
jinė tema: Trys dešimtmečiai 
išeivijoje. Norį stovykloj daly
vauti prašomi kaip galima grei
čiau registruotis pas Juozą Mi- 
konį, 24526 Chardon Rd., Rich- 
mond Hts., Ohio 44143. Tel. 
216 531-2190.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Knašas, Quincy, Mass., 
W. Botscharov, Newton, Mass., 
M. Mencas, San Jose, Calif., 
J.P. Katelis, Pittsburgh, Pa., V. 
Grybauskas, Brockton, Mass. 
Užsakė kitiem: kun. dr. V. šir- 
ka, Brockton, Mass. — R. Boyce, 
Walpole, Mass., P. Durickas, 
Waltham, Mass., M. Durickas, 
Newton, Mass., G. Dovydai
tis, Los Angeles, Calif. — dr. R. 
Dovydaitis, Bloomsburg, Pa. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata tik 10 dol. pirmiem me
tam. Atnaujinant — visiem 13 
dol. metam. _ (
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BOBELIS IR 
BIEUUKAS 
TARĖSI

VLIKo 1979 gruodžio 8-9 d. 
seimui nutarus, kad VLIKo ir 
PLB valdybos imtųsi visų gali
mų badų tarp jų kilusiam kivir- 
čiui likviduoti, trys seimo daly
viai (prof. dr. B. Kasias, J. Sima
navičius ir B. B lėliukas) apsi
sprendė tarpininkauti. Sutarta,

Šypsniai 
iš anapus 
geležinės 
uždangos

Tėvynės meilė
Karo metu vienas politrukas 

įvairiais būdais išsisukinėjęs 
nuo karo prievolės. Jo žmona 
kartą paklausus:

— Ar tu bent kiek myli tė
vynę?

— O kaipgi, myliu, labai my
liu.

— Tai kodėl tu neini kariau
ti?

— Kvailiuke, juk mane gali 
nušauti. O kas tada tėvynę 
bemylės?

Kur baigmės linija
Garsus atletas, išbėgęs iš už 

geležinės uždangos, paklaustas, 
kodėl tos ai pasižymi maratono 
— ilgų atstumų bėgimu, atsakė:

— Mes savo krašto sieną nau
dojam kaip baigmės liniją.

Komunistų mokykloj
— Gregorjev! Jau tu dvi die

nas nebuvai mokykloj. Tai vis 
atsitinka dėl tinginiavimo

— Tai ne tinginiavimas, bet 
klasinė neapykanta.

Apmokymas Lenkijos fabrike
Pasakojimas liečia indoktri- 

nacijos sesiją Lenkijos fabrike. 
Partijos pirmininkas aštriai prie: 
kaištauja nanam už nesilanky
mą į mitingus:

— Sėdit namie ir nieko ne
žinot!

Savo nuomonei patikrinti jis 
parenka vieną darbininką ir 
klausia:

— Kas yra Brežnevas?
— Aš nežinau, -— vyras pa

trauko pečiais.
— Matot, jis nežino, kas yra 

šlovingasis Sov. Sąjungos vadas. 
Va, kas išeina iš jūsų lindėjimo 
namie ir partijos mitingų nelan- 
kymo.

Kreipdamasis į kitą darbinin
ką, jis klausia:

— Kas yra Giėrikas?
Klausiamasis irgi nežino.
— Jis niekad negirdėjo apie 

mūsų Lenkijos vadą! — sušun
ka pirmininkas. — Va, kas išei
na iš sėdėjimo namie ir partijos 
mitingų nelankymo!

Iš kambario kertės pasigirsta 
balsas:

— Turiu jum vieną klausimą, 
drauge pirmininke. Kas yra No- 
vakas?

— Aš nežinau, — painio
jasi pirmininkas.

— Aha, — atsiliepia tas vyras 
iš .kertės, — jeigu sėdėtum na
mie ir nevaikštinėtum į tą dau
gybę mitingų, tai susektum, kad 
Novakas sukasi apie tavo žmoną. 

Jau galima gauti seniai lauktą

ANTANO IR ANASTAZUOS TAMOŠAIČIŲ
j 

paruoštą Ir angį likai Išleistą knygą

LITHUANIAN NATIONAL COSTUME

Spalvotos Iliustracijos, Istoriniai žemėlapiai Ir aprašymai. 
Tai labai svarbi reprezentacinė knyga.

Vertinga dovana draugams Ir kitataučiams bei jaunimui.

Knygos kaina — 28 dol. Galima užsisakyti pasiun- 
člant pinigus:

Mrs. L Milukas 
111 Grohmans Leno 
P!alnvlew, N.Y. 11803

Oficiali Lietuvių Liaudies Mono Instituto platintoja 
New Torko.

kad B lėliukas pirmiausia turėtų 
kalbėti su VLIKo valdybos pirm, 
dr. K. Bobeliu. Seimui pasibai
gus, Bieliukas pasiūlė Bobeliui 
tuoj pasitarti. Pastarasis sutiko ir 
pasikvietė du valdybos vice- 
pirm. — L. Grinių ir dr. K. Jur- 
gėlą. Po valandos pokalbio nu
sistatyta, kad Bobelis ir Bie
liukas tarsis atskirai. Po VLIKo 
seimo praėjus trim savaitėm, 
sausio 5 Bieliukas nuskrido St 
Petersburgan tartis su Bobeliu.

Ten pasitarimai tęsėsi tris die
nas: sausio 5, 6 ir 7-tą. Dvi 
pirmąsias dienas kalbėtasi Bobe
lio iškiliuose namuose. Sausio 5 
pasitarimas tęsėsi labai ilgai — 
kelias valandas. Kalbėtasi atvi
rai, gal todėl ir audringai. Pa
sikeista skirtingomis pažiūro
mis į tarpvaldybinių atstovų 
funkcijas, ieškota nė vienos ša
lies nekaltinančių kivirčo prie
žasčių, apžvelgta VLIKo valdy
bos narių laikysena konflikto po
sėdyje, susipažinta su abiejų 
valdybų pasisakymais (laiškais ir 
žodžiais — per radiją, paskaito
se), diskutuota mūsų periodinės 
spaudos laikysena VLIKo ir PLB 
atžvilgiu, palyginta ELTOS In
formacijų priešseiminių nume
rių (1977 ir 1979 metų) skir
tingi pasisakymai; kalbėtasi apie 
PLB politinį laimėjimą Australi
joje, apie PLB Visuomeninių 
reikalų komisiją politikos reika
lam ir organizuojamą Lietuvių 
atstovybę prie Jungtinių Tautų 
ir šių institucijų galimą pagal
bą VLIKui ateityje. Pirmajai pa
sitarimo sesijai baigiantis, Bie- 
liukas pasisiūlė paruošti raštu 
alternatyvas kitos dienos pasita
rimui.

Ramus sausio 6 d. pasitari- 
mas užtruko gal trejetą valandų. 
Bobeliui pasirinkus vieną alter- 
natyvų ir susipažinus su jos 
turiniu, susitarta, jį pastudija- 
vus, susitikti trečio pasitarimo 
kitą dieną.

Sausio 7 d. pasitarimas vyko 
Bobelio gydytojo kabinete ir 
truko vos 10-15 minučių. Pava
dinčiau tą pokadbį dramatišku. 
Išryškėjus skirtingom pažiūrom 
į VLIKo valdybos sudarymą, val- 

“dybdšteštių atsakomybę — pasi
tarimas nutruko.

Jei kas klaustų, ar man rei
kėjo leistis į šią trijų dienų ke
lionę Floridon, skirtingų pažiū
rų žmonės kitoniškai atsakytų. 
Girdžiu, vieni sako, kad, kol Bo
belis bus valdybos pirminin
ku, nebus gerų santykių tarp 
VLIKo ir PLB valdybų. Kiti ma
no, kad geri santykiai tarp šių 
dviejų organizacijų yra ne tik 
būtini, bet ir galimi. Reikią tik 
kalbėtis, išsiaiškinti ir VLIKe 
taip susitvarkyti, kad nebūtų 
konfliktų su LB. Su tuo sutinku 
ir žinau, kad kai kais mane lai
ko nepataisomu optimistu. Gai
liuosi, kad trečią pasitarimų die
ną mudu pristigome laiko (jis 
dėl savo profesijos, o aš dėl rei
kalų New Yorke) toliau aiškin
tis. Tačiau mūsų pasitarimai 
buvo naudingi, nes vienas kitą 
daugiau paminom. Išsiskyrėm 
nesusipykę, tik nesuderinę savo 
skirtingų paniūrų. Džiaugiuos 
pažinęs Bobelio lietuvišką šei
mą, jos narių šiltus tarpusavio 
santykius ir paginęs jų dukros 
Rūtos asmenyje aštraus proto 
sėkmingą studentę lietuvaitę, 
aktyviai besidominčią tarptauti
ne ir lietuvių politika. Savo da- 
bairtinę nuotaiką norėčiau iš
reikšti kun. dr. Jurgio Šaraus-

Los Angeles moksleiviai ateitininkai stovyklauja. Nuotr. Ofeli
jos Baršketytės

ko VLIKo seime pasakytais žo
džiais — “esu viltingas”.

Reiktų ^ar pridurti, kad, iš
vykdamas iŠ St. PefėrsbufgoT^ar 
spėjau apie šitrt>s pasitarimus pa
informuoti prel. Joną Balkūną,

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
RUDENS KURSAI PUTNAME

Į neseniai atgaivintus Padė
kos dienos kursus kursantai pra
dėjo rinktis lapkričio 21. Jie rin
kosi iš Hartfordo, Toronto, Mont- 
realio, New Yorko, Bostono, Ro- 
chesterio ir iš New Jersey. Va
dovų ir organizuotojų štabą su
darė: kun. Stasys Yla, Jūra Vie- 
sulienė, Tomas Girnius, Dalia 
Sakaitė ir Arūnas Čiuberkis.

Pačią pirmąją dieną vakarienė 
prasidėjo 6 v.v., ir joj jau daly
vavo visi kursantai. Po vaka
rienės rinkomės salėj. Kun. Yla 
surado mum darbelius. Tai buvo 
plakatai, kuriuos mes turėjom 
užbaigti, o dar priedo ir naujų 
pagaminom. Tai pabaigę, ėjom 
anksti miegoti.

Lapkričio 22 rytą išklausėm 
mišias. Po pusryčių prasidėjo 
pašnekesiai kursų tema — “Atei
tininkų vadovas”. Kun. Yla pra
nešė,: kad per pietus bei. Vaka
rienę keli kursantai kasdien sa
kys kalbas, kad pramoktume 
kalbėti viešai. Jis kalbėjo apie 
tokius vadovus, kaip raitelis, 
tarnas, diktatorius ir pats idea
liausias. Mes bandėm įsivaiz
duoti kiekvieno tipo vadovą ir 
kaip jis vadovautų. Po to vyko 
labai įdomios diskusijos apie 
mūsų kuopų vadovus.

Tą pačią dieną po pertraukos 
kun. Yla skaitė paskaitą apie 
ateitininkų išraišką. Jis papasa
kojo apie žodinę, ženklinę ir 
apeiginę išraišką. Susipažinom 
su ateitininkų ženklų istorija ir 
reikšme.

Po pietų kursantai išėjo į lau
ką pagrėbti lapų. Aplankė ir 
Mindaugo pilį, kurią pastatė per 
kelerius metus kun. Yla, dirb
damas beveik pats vienas. Jis 
mum paaiškino apie karaliaus 
Mindaugo šeimą ir apie pilies 
meną, kuris nusako Mindaugo 
gyvenimą. Tada vėl grįžom prie 
paskaitų ir toliau diskutavom 
išraišką.

Po vakarienės vyko diskusi
jos apie tai, ką mes išmokom 
per dieną. Jos labai gerai pa
vyko. Vakarinė programa buvo 
susipažinimo vakaras. Žaidėm 
labai įdomius žaidimus. Po to 
— naktipiečiai ir tyla.

Penktadienio, lapkričio 23-io- 
sios, tema buvo ateitininkų or
ganizacija. Pirmąją pa
skaitą skaitė Tomas Girnius, 
studijuojąs Harvardo universite
te matematiką ir fiziką. Jis paaiš
kino, kaip ir kodėl atsirado atei
tininkai. Tais laikais carinėj Ru- • 
sijoj buvo nihilistinės ir pozity
vistinės krypties filosofiją sro
vių, kurios nešė ateizmą, bedie
vybę. Ateitininkai ryžosi prieš 
ateizmą kovoti. Ar Amerikoj irgi 
dėl ko nors kovojam? Tą ir pa
našius klausimus diskutavom.

Antrąją paskaitą skaitė sesuo 
Margarita iš Putnamo. Ji kalbė
jo apie ateitininkų veiklą. Veik
los rūšys: 1. religinė, 2. tauti
nė, 3. kultūrinė, 4. socialinė, 
5. sportinė. Kiekvieną veiklos

Lietuviška knyga yra gra
žiausias namų papuošalas Ir 
dkttiaualaa turtaa.

savo bičiulį Leoną Virbicką ir 
savo organizacijos (Lietuvių Re
zistencinės Santarvės) tarybos 
porą narių — Vladą Žilinską 
ir Antaną Gruzdį.

Bronius Bieliukas

rūšį apibūdino ir paaiškino, 
kaip kiekvieną vykdyti.

Trečiąją paskaitą skaitė Jūra 
Viesulienė, dėstanti chemiją 
Philadelphijos Community ko
legijoj. Ji kalbėjo apie veiklos 
formas: nuo kongresų ligi posė
džių, kaip visa tai suorganizuo- 
ti ir kaip mum toj veikloj daly
vauti.

Po pertraukos Danutė Norvi- 
laitė kalbėjo apie suvažiavimų 
formas. Paaiškino skirtumus tarp 
Padėkos dienos ir Žiemos kursų. 
Sužinojom kursų temos planą. 
Ji taip pat papasakojo apie sto
vyklas ir teismus.

Po pertraukos vėl gaminom 
plakatus. Po to buvo vakarienė 
ir diskusijos. Vakarinė programa 
buvo susikaupimo vakaras, kurį 
suorganizavo R. Ivaškaitė. Skai- 
tėm iš Šv. Rašto, LKB Kroni
kos, taip pat suruošėm trumpus 
vaidinimėlius. Tada visi nuke
liavom į pilį išklausyti mišių. 
Mum tai padarė didelį įspūdį.

Šeštadienį, lapkričio 24, pir
miausia su įdomumu išklausėm 
Antano Sabalio paskaitą. Jis 
mum kalbėjo apie saviauklą, žo
džiu, kaip iš savęs ką nors 
“padaryti”. Pagal prof. Šalkaus
kį, esančios trys gyvenimo sri
tys: gamta, kultūra ir religija. Jis 
mum kiekvieną sritį apibūdino. 
Buvo labai įdomių klausimų, 
po to vyko diskusijos.

Po pertraukos buvo kun. Val
demaro Cukuro paskaita. Jis 
mum papasakojo apie profeso
rius St. Šalkauskį ir Pr. Dovy
daitį, nes jis pažinojo juos Lie
tuvoj. Mes sužinojom, kas vyko 
tuomet Lietuvoj, kai kūrėsi atei
tininkų organizacija, ir vėliau.

Po vakarinių diskusijų buvo 
suruoštas literatūros bei talentų 
vakaras. Girdėjom senų ir naujų 
eilėraščių, taip pat ir muzikos, 
kuri buvo sukurta ir pačių kur
santų. Po šios programos pasi- 
vaišinom besikalbėdami bei 
šokdami.

Paskutinė kursų diena, sek
madienis, lapkričio 25, prasidė
jo iškilmingomis mišiomis. Po 
mišių buvo pusryčiai, kartu ir 
kursų užbaigimas.

Jūra Viesulienė atsisveikinda
ma padėkojo paskaitininkam, 
taip pat pakvietė visus kitais me
tais vėl sugrįžti. Atsisveikino ir 
seselė Margarita,. paminėdama, 
kad jos visos viltys išsipildė. 
P. Kulbienė (iš Bostono) tarė 
žodį tėvų vardu.

Premijas išdalino Arūnas 
Čiuberkis. Jas gavo: už gražiau
sią plakatą — Rasa Krokytė 
iš Rochesterio, už gerįausią pra
kalbą — Morkus Sungaila iš 
Toronto, už prakalbos temą — 
Danielius Mališka iš Montrealio, 
už geriausius užrašus — Lina 
Klimaitė iš Rochesterio, pavyz
dingiausia kursantė — Antanina 
Žmuidzinaitė iš Rochesterio.

Antanina Žmuidzinaitė atsi
sveikino kursantų vardu.

Kun. St. Yla visiem padėkojo 
ir taip pat pakvietė visus į Žie
mos kursus.

Lina Klimaitė

DARBINMKUI 
PAREMTI AUKOJO

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

27 dol. — A. Valiušaitis, Whi- 
te Plains, N.Y.

24 dol. — L. Flateris, Bethes- 
da, Md. -

Po 12 dol. — Antanaitis,. Kings 
Park, N.Y., St. Miknius, New 
London, Conn.,]. Vigelis, Cher- 
ry H iii, N.J., R. Liktorius, Cliff- 
side Park, NJ., D. Kasaitis, Bal- 
timore, Md., R. Petrikas, East 
Norvich, N.Y.

Po 10 dol. - E. Pavelites, 
Brooklyn, N.Y., G. Okunis, Flu- 
shing, N.Y., J. Wanat, So. Ozo
ne Park, N.Y., V.K. Laskauskas, 
Baltimore, Md.

9 dol. — V. Kilius, Flushing, 
N.Y.

Po 7 dol. — V. S taškus, Yon- 
kers, N.Y., S. Kuzminskas, Wa- 
terbury, Conn., A. Dimas, Mid- 
dle Village, N.Y., J. Kiaunė, Ja- 
maica Estates, N.Y., J. Puteris, 
Toronto, Ont., P. Brazauskas, 
Paramus, N.J., A. Kinius, Spring- 
field, 111., J. Skruzdis, Oakville, 
Conn., E. Dalangauskas, New 
Britain, Conn., J. Naujokaitis, 
Cleveland, Ohio, V. Juozokas, 
Newington, Conn., P. Strijaus- 
kas, St. Petersburg, Fla., kun. J. 
Grigonis, Middletown, Conn., 
V. Blazaitis, Baldwin, N.Y., K.S. 
Butkus, Woodhaven, N.Y., J.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

R. Spalis, Širdis iš granito, 
romanas. 10 dol.

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

D. Jonaitis ir kiti, Postage 
Stamps of Lithuania. 15 dol.

VI. Juodeika, Didžioji iliuzija, 
I-mas ir II-ras tomas. Su kietais 
viršeliais. Po 15 dol.

J. Puzinas ir 'J. Palukaitis, 
Tautinės minties keliu. 13dol.

B. Krikštopaitis, Jūrų keliais.
10 dol.

O/V. Mifešics.Septytri&sMe- 
natvės. 4 dol.

Vysk. M. Valančius, Vaikų 
knygelė. 3 dol.

A. Rūgytė, Zanavykija. II-ras 
tomas. 15 dol. Kietais viršeliais 
20 dol.

VI. Vijeikis, Lietuvos istorijos 
vaizdai. Didelio formato, su gau
siom iliustracijom. Kaina 15 
dol.

Lithuanian Heritage, spalvo
tas įvairiausių lietuviškų pirki
nių katalogas. Kaina 2 dol.

Sesuo O. Mikailaitė, Esame 
Dievo vaikai, religiniai prati
mai. 2 dol.

Visi leidiniai gaunami Darbi
ninko administracijoj.

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(ln Engllsh, 316 pages, price 8 dol.)

Agronomu Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
piastinlniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkes, 341 Higtiland Bfvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau Lithuanian Cookery” už 8 dol. Peraluntimas- 
Poatage 50 c.

Vardas, pavardė -------------------------------------------------------------------- -

Numeris, gatvl --------------------------------------------------------------—

Miestas, valatlja, Zlp-------------------------------------------------------------

šaulys, Branford, Conru, A. Ja
ras, Kenosha, Wisc., J. Narvy
das, Seaford, N.Y., A. Kaselis 
Brick Town, NJ,, J. Bruozis 
Worcester, Mass., V. Amsiejus 
Cleveland, Ohio, B. Karmazinas 
Groton, Conn., M. Kleinaitis 
Gulfport, Fla., O. Žukas, Glen- 
dale, Calif., E. Aleliūnas, Pitts- 
burgh, Pa., J. Bružas^ Wappin- 
gers Falls, N.Y., J. Alyta, Elm- 
hurst, N.Y., E. Leleiva, Rich- 
mond Hill, N.Y.

Po 5 dol. — B. Girčys, Wor- 
cester, Mass., M. Petrikas, Far- 
mingdale, N.Y., kun. J. Taut
kus, Putnam, Conn., P. Gaubys, 
Pacific Palisades, Calif., A. Peš- 
tenis, Philadelphia, Pa^V. Tu
melis, Linden, N.J., B. Ga- 
deikis, Springfield, Pa., S. Cen- 
kus, Howard Beach, N.Y>, J- Si
mutis, East Rockaway, N.Y., R. 
Ambraziejus, Newark, N.J., Br. 
Arminas, Richmond Hill, N.Y.: 
K. Gimžauskas, St. Petersburg 
Beach, Fla.

Po 3 dol. — F. Rogers, Nut 
ley, N.J., A. Malakas, Florhan 
Park, N.J., dr. J. Balčiūnas 
Bolivar, Ohio, A. Koncė, Wood 
haven, N.Y.

Po 2 dol.. — B. Sidzikaus 
kas, Pompano Beach, Fla., J 
Vazbys, Mahvah, N.J., I. S iru ta 
vičius, So. Boston, Mass., A 
Pumputis, VVoodhaven, N.Y., M 
Žilinskienė, So. Boston, Mass. 
R. Dalangauskas, New Britain 
Conn., M. Kleiza, Woodhaven 
N.Y., P. Zaranka, Redford Twp. 
Mich., A. Juzaitis, Plymoutl 
Meeting, Pa., J. Freimanas 
Brockton, Mass., R. Žinąs, Beth- 
lehem, Pa., S. Makauskis, Somer- 
set, N.J., J. Blazaitis, Lewis- 
burg, Pa., I. Bartašius, Williams- 
town, N.J., J. Muraška, Water- 
bury, Conn., V. Butkys, Greal 
Neck, N.Y., A. Strigus, Neptūne 
City, NJ., A. Skruodys, Jersey 
City, N.J., K Navakauskas, Co- 
ventry, R.I., S. Srupsas, W. Hart
ford, Conn., dr. I. Skeivys, Rich
mond Hill, N.Y., I. Kubilius, 
Vemon, Conn., F.R. Šilbajoris, 
Columbus, Ohio, J. Raudonis, 
St. Petersburg, Fla., J. Snars- 
kis, Worcester, Mass., P. Tusni- 
kas, Franklin Sq., N.Y., V?Lu- 
kas, Pinellas Park, Fla., J. Nava- 
saitis, Lamtama, Fla., M. Bu
činskas, Bronx, N.Y., J. Gaidis, 
Worcester, Mass., A. Kndurys, 
Gulfport, Fla., M. Norkūnas, 
Dorchester, Mass., B. Juškaus- 
kas, Hudson, Mass., kun. B. 
Kaunas, Tomales, Calif.

Po 1 dol. — I. Norbutas,- 
So. Boston, Mass., E. Žiurys, 
Wethersfield, Conn., J. Paw- 
lowski, Middleboro, Mass., J. 
Sperauskas, Glendale, Calif., L. 
Chesna, Brooklyn, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.
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Vyčių kalėdinė vakaronė

PROVIDENCE, R.I.
Jurašas režisuoja

Viename iš nedaugeliojreper-

Kai šis gražus žaidimas pasA 
baigė, tada dar visi pasivaišino 
ir skirstėsi namo.

Romas Kezys ir Simas Kudirka 1974 rudenį, kai Kudirkai 
atvyko į Ameriką. Antroj eilėj matosi Daiva Kezienė ir Gra
žina Paeglė. Visi šie trys asmenys daug dirbo, kad iš
laisvintų Simą Kudirką iš kalėjimo ir visą šeimą atvežtų 
į šį kraštą. Nuotr. V. Maželio

ROMUI KEZIUI 
50 METŲ

Laisvės Žiburio radijo .va
landos direktoriui Romui Keziui 
sausio 16 suėjo 50 metų am
žiaus.

Tos sukakties proga Laisvės 
Žiburio radijo klubo valdyba jam 
surengė staigmenos pagerbimą. 
Tai buvo sausio 11, penkta
dienį, 8 v.v. Kultūros Židinyje. 
Klubo pirmininkas Antanas 
Diržys pakvietė Romą Kezį į po
sėdį, nes esą skubių reikalų ap
tart}. Taip Romas Kezys, visai 
nią^o^nežinodamas, ir atvyko 8 
vai. į tanamą posėdį ir mažo
joje salėje pamatė susirinkusį 
draugų būrį. Pradžioje manė, 
kad paklydo ir ėjo ieškoti kito 
kambario, kur susirinko posė- 
džiautojai, bet ponios.tuoj jį pa
gavo ir atvedė į mažąją salę. 
Čia buvo šiltai sutiktas, pasvei-

kintas. Sugiedota Ilgiausių me
tų. Svečių buvo apie 30. Jų tar
pe buvo ir Romo mamytė Eu
genija Kezienė.

slaugumą ir jautrumą lietuviš
kiem reikalam. Pakelti šampano 
stiklai. Dar kartą palinkėta, 
kad jis sėkmingai triūstų Lietu
vos labui — gražiai vadovautų 
radijo valandėlei ir sėkmingai 
reikštų si visuomeniniame darbe.

Vaišės buvo gerai organi
zuotos, stalai papuošti ir paties
ti. Vaišių metu pasakyta eilė 
sveikinimo kalbų. Vadovavo 
klubo pirmininkas Antanas Dir
žys. Pirmas kalbėjo Aleksandras 
Vakselis, LB apygardos pirmi
ninkas. Kalbėtojai ir sveikintojai 
iškėlė Romo visuomeniškumą, 
jo veikląjaunimo organizacijose, NEW YORK— Lietuvos atsiminimai, 

AM Ir

Pranešame giminėms, draugams Ir pažįstamiems, 
kad sausio 8 Griškabūdyje, Lietuvoje, mirė mūsų tėvas, 
uošvis, senelis

JUOZAS VENSAS.
Nuliūdime paliko žmoną Petrą, dukrą Reginą Ra
jeckieną, Maspethe, JAV, Lietuvoje sūnus Juozą k Algį, 
dukras Aldoną, Genovaitę, Danutę ir Dalią su šeimomis 
bei kitus gimines.

Gerbiamam

JONUI MATONIUI

Mykolas ir Eufemija Cibai

birželio 5 
birželio 19
birželio 23s. Mykolas Banevičius 

Atlanto Rajono vadas

užbaigus žlą žemiškojo kelionę, Jo sūnums Arvydui, 
Juliui Ir Kazimierui bei jų šeimoms reiškiame gilią užuo- 
Jauto Ir kartu liūdimo.

Visos grupės aplankys KAUNĄ Ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie iių grupių galima Jungtis Ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomų mokesčiu.

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO —
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

TRANS-ATLANT1C TRAVEL
393 West Broadway, P.O. Bos 116, 

TeL6l7

Mylimam Tėvui mirus, Jo sūnui L.S.B. V.S. Pav.
u.s. KAZIMIERA MATOMU!

Ir Jo šalmai L.S.S -gos Atlanto Rajono vardu reiškiu gilią 
užuojautą.

Mielai Reginai Rajeckienel, buvusiai New Yorko Opere
tės choro narei, mirus brangiam tėveliui

JUOZUI VENSUI
Lietuvoje, gilią užuojautą reiškiame Ir kartu su Jos šeima 
HOdlme.

Mylimam Tėvui

***-

JUOZUI VENSUI
Griškabūdyje, Lietuvoje, mirus, Jo dukterį Reginą Rafec* 
klaną Ir šeimą giliai užjaučiame Ir, Jungdamiesi maldo
je, dalinamės Jos skausmu.

Antanas ir Viktorija Dėdinai

Pensininkų balius

So. Bostone jau susidarė gra
ži tradicija, kad Šv. Petro lietu
vių parapijos klebonas su Lietu
vos vyčiais ir sodalietėmis lietu
viam pensininkam — vyresnio 
amžiaus žmonėm — surengia 
nemokamus pietus su išgėrimu, 
daina ir šokiais.

lietuviškų dainų žodžius, o tų 
dainų moka labai daug. O kai 
dainą pakeitė šokių muzika, tai 
eilė dalyvių dar pamiklino kojas 
ir šoky.

Parengime dalyvavo ir parapi- 
* jos klebonas kun. Albertas Kon- 

tautas ir buvęs klebonas kun. 
Antanas Baltrušūnas.

Trijų Karalių šventės išvaka
rėse Lietuvos vyčiai Šv. Petro 
parapijos 7-os gatvės salėj suren
gė savo nariam kalėdinę vaka
ronę. Jie ją labai įdomiai ir sa
votiškai pravedė. Kiekvienas 
dalyvis atsineša supakuotą do
vanėlę — 2-jų dolerių ar dau
giau vertės. Paduodamas dova
nėlę, gauna kortelę su nume
riu. Visi susėda prie stalų ir vai
šinasi, o pirmininkaujantis pra
deda programą. Traukiami bilie
tai ir ištrauktas numeris eina pa
sirinkti dovaną, kurios yra sudė
tos ant stalo. Pasirinkęs dovaną, 
ištraukia kitą numerį ir paduo- ■ tuarinių teatrų AmcTioje — Tri- 
da vadovui, o pats eina į savo

Ir šiais metais sausio 6, Tri
jų Karalių šventėj, parapijos salė
je 7-oj gatvėj jiem buvo suruoš
tos vaišės. Prisirinko pilna salė. 
Vyčių ir sodaliečių jau buvo pa- ' 
dengti stalai. Vyrai nešiojo gėri
mus, o moterys — maistą. Susi- , 
rinkę vaišinosi ir šnekučiavosi. (
Pasivaišinus, Jėzaus Nukryžiuo- (
tojo seselės mokytojos vadovau
jami, visi giedojo kalėdines gies- 1 
mes. Giesmių garsam nutilus, j
Tamošiūnas su dukra grojo akor- (
deonu ir dainavo įvairias lie
tuvių liaudies dainas. Jiem pri
tarė ir visi susirinkę. Tamošiū
nas ir jo dukra yra gimę ir už
augę Amerikoj, bet jie labai 
gražiai taria dainuojamų

Bostono 
parengimų 
kalendorius

Darbininko kalendorių šiemet 
puošia dail. C. Janušo paveiks
lo spalvota .reprodukcija. Kalen
dorius jau išsiųstas visiem skai
tytojam. Jei kas norėtų daugiau 
egzempliorių, prašom prisiųsti 
po 1 dol. už kiekvieną (persiun
timas įskaitomas). NIDOS lei
dykla Anglijoj išleido kasdien 
nuplėšiamą kalendorių. Jo kaina 
7 dol. Visi šie kalendoriai gau
nami Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N.Y. 11207.

L. M.K. Federacijos Bostono 
klubo narių susirinkimas įvyks 
sausio 19, šeštadienį, 3 vai. po
piet So. Bostono Lietuvių Pilie
čių klubo direktorių kambary. 
Magdalena Lendraitienė, buvusi 
gailestingoji sesuo ir dirbusi 
Karo ligoninėj Kaune, skaitys 
paskaitą apie pirmąją pagal- 

’ bą. Po paskaitos vyks diskusi
jos ir bus svarstomi einamieji 
reikalai.

Kultūros Klubo susirinkimas 
įvyks sausio 26, šeštadienį, 7:30 
vai. Tautinės Sąjungos namuose, 
So. Bostone.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyks vasario 
17, sekmadienį, Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėj, So. Bosto- 

* “e . „ , 
7-8 v.v. 97.9 FM. Music of Ltthuania, * ^'Kaziuko mugė, reAgiama Bal- 
plrmad. 7:30-8:30 vai. vak. WSOU-FM 
89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, N3.
07092. Tai. (201) 232-5565.
NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 
9-10 vaL ryto WHBI 105.9 FM R. Ka
zys, 217-25 54th Ava., Bayside, N.Y. 
11364. Tel. 212 229-9134.

DEXTER PARK 
UM PHARMACY Įttj 

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

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

WE DELJVKR
Mkhigan MI30

rijos ir Žalgirio tuntų, įvyks ko
vo 2 Lietuvių Piliečių dr-jos rū
mų salėse, So. Bostone.

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.

Laisvės Varpo radijo valandos 
pavasarinis koncertas įvyks ba
landžio 13, per Atvelykį, Lie
tuvių Piliečių dr-jos salėj, So. 
Bostone.

JUOZUI VENSUI
Lietuvoje mirus, dukrą Reginą Rajeckieną su šeima giliai 
užjaučia ir kartu liūdi

Tosca ir Kazys Skoheikai

Rimas, Natalija, Audronė ir Vincas Zinai

vietą ir, atvyniojęs dovaną, paro
do visiem ir pasideda prieš save 
ant stalo. Kitas numeris, pasi
rinkęs dovaną ir jos neatpa- 
kavęs turi teisę eiti pas pirmąjį 
ir paimti jo dovaną, o savo turi 
palikti jam. Taip traukiami nu
meriai ir keičiamos dovanos, kol 
visi numeriai ištraukiami. Net 
ir gautą pakeistą dovaną jos ne- 
atpakavęs gali keisti su kitu. 
Niekas neturi teisės priešintis 
pakeitimui. Tas pats asmuo ir 
tą pačią dovaną gali keisti tik du 
kartu. Kai kurios dovanos, kurios 
labiau visiem patinka, keičia
mos ir keičiamos ir pereina iš 
rankų j rankas net-po kelis kar
tus. O kai visi •numeriai ištrauk
ti, tada, kuris buvo pirmas, gali 
eiti ir iš visų išsirinkti ir iškeis
ti savo dovaną j jam patinkan
čią, nes, būdamas pirmas, jis ne
turėjo su kuo keisti.

nity Sųuare Repertory Co. — 
sausio 18 prasideda Nicolai Erd- 
man veikalo “The Suicide” pa
statymas, kurį režisuoja Jonas 
Jurašas.

Spektakliai vyks septynis kar
tus savaitėj. Vaidinimas bus kar
tojamas ąpie mėnesį laiko.

Dėl rezervacijų skambinti: 
401 351-4242. Teatro adresas: 
Trinity Sąuare Repertory Co., 
201 Washington St., Providence, 
R.I. 02903. — S.S.

Kalendorius ir dr. Jasaitis
Dorchestery, o gal ir kitur, 

buvo išnešioti gyventojam “The 
Neponset Health Čenter” 1980 
metų kalendoriai. Sis 
sveikatos centras yra 398 Ne
ponset Avė.', netoli Neponset 
Girele. Tame kalendoriuje yra 
aprašytas visas to centro darbas. 
Virš gegužės mėnesio yra mielo 
ir lietuvių mėgiamo dr. Stasio 
Jasaičio su paciente fotografija ir 
trumpas aprašymas, kad dr. Ja
saitis yra šio centro narys ir kad 
jis taip pat dirba ir Camey li
goninėj. Be to, cituojamas dr. Ja
saičio pasakymas: “Viena iš daž
nų problemų, kurią aš paste
biu iš savo praktikos, yra aukš
tas kraujo spaudimas (hyperten- 
sion). 'Veik visuose atsitiki
muose tas spaudimas gali būti 
kontroliuojamas. Kontroliuojant 
spaudimą, apsisaugojama nuo 
galimų paralyžiaus ir širdies 
atakų pavojų“ (laisvas vertimas iš 
anglų kalbos).

LAISVES VARPAS Sekmadieniai* 
11-30-12^0 vaL 1430 banga Ii WWEL 
12:10-100 vai. 1460 banga Ii WBET 
Vedėjas Petrą* Viščini* 
173 Arthur St, Brocktpn, MA 02402 
Telef. (617) 566-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 1360 
bango* sekm. nuo 1 Iki 130 vai. 
Ved* S. Ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mas*. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodam** Darbinin
ką*. Didelis .lietuviškų knygų pasirinki
mą*.

BnnK-BV-maii 
Pastoge paid both inuys

Thot's uihat MIHaiMrBIHmnii
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings 

Bank būdu. Ar jum* reiki* pinigu* padėti J ban- 
k* ar juo* atsiimti, tai galit* stiikti narni* bet 

kuriuo laiku. Jūsų akintą gavęs, bankas tuoj į-
. traukia aum* i sąskaitą. Prisideda.ir užtikrink 

maa, kad jūsų pinigai pelno auĮcščįaustos
procentus,

HBF leidžiamu* Įstatymų, 

ap Dėl lengvo taupymo bū
do per paštą skambinkit Mr.

Donahue 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

ALFRED W ARCMtSALD PRESlDENT

South Boston r 
Savings Bank\!

■ SLWiYS THt LIADCR"
$

‘A.ipber Hdidays’’
1980 M. EKSKURSIJOS 

į LIETUVĄ
iš BOSTONO/NEW YORKO

MASKVA/VILNIUS: 

kovo 20 
balandžio 3 
balandžio 16 
gegužės 7 
gegužės 14 
gegužės 21

— $ 899.00 liepos 15 — $ 999.00
— $ 899.00 rugpiūčio 7 — $ 999.00
— $ 879.00 rugpiūčio 13 — $1199.00
— $ 899.00 įsu Ryga)
— $ 899.00 rugpiOčio 28 — $ 999.00
— $1199.00 rugsėjo 17 — $ 899.00

(su Ryga) rugsėjo 24 — $ 899.00
— I 999.00 spalk>8 — $ 879.00
— $ 999.00 gruodžio 26 — $ 779.00
— $ 949.00

asmeniškai Ir paltu — paruošimas yra Ok $30.00.
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Vienuolynas .. (212)
K. Ž. salė ..... 212)

Kultūros Židiny šį savaitgalį, 
šeštadienį ir sekmadienį, sausio 
19 ir 20, vyr. skaučių ir skautų 
vyčių suvažiavimas. Sekmadie
nį — jaunimo pamaldos.

Jaunimo pamaldos bus sausio 
20, sekmadienį, 12 vai. Kultū
ros Židinyje.

Vyr. skaučių židinys Vilija 
savo sueigą kviečia sausio 23, 
trečiadienį, 7:30 v.v. pas sesę 
Ramutę Cesnavičienę, 85-07 
106 St Richmond Hill, N.Y. Su
eigos metu bus ruošiamasi-Ka
ziuko mugei.

LB Queens apylinkės susirin
kimas bus sausio 27, sekma
dienį, 2 vai. popiet Elenos Le- 
gecldenės namuose, 85-19 164 
Street, Jamaica. Po susirinkimo 
— meninė dalis ir vaišės.

' N. Y. jaunučių, jaunių ir vyres
niųjų moksleivių ateitininkų su
sirinkimai bus sausio 19, šešta
dienį, tuoj po lituanistinės mo
kyklos pamokų. Susirinkimai 
bus Kultūros Židiny. Visas jau
nimas pageidaujamas. Bus re
peticijos šeimos šventės progra
mai pasirengti.

Šeimos šventė, rengiama 
moksleivių ateitininkų, bus 
sausio 26, šeštadienį, Kultūros 
Židiny. Pradžia 7 v.v. Visą pro
gramą praves it atliks jaunimas. 
Programoje taip pat dalyvauja 
jaunimo choras, kuriam vado
vauja Dalia Sakaitė. Visi ateiti
ninkai, jų šeimos ir draugai kvie
čiami dalyvauti.

Jaunimo choras, kuris įsi
steigė šį rudenį, dalyvaus ateiti- 
Mnkų šėfmos TveWtt)ė MMfttė 
26. Choro iniciatorė ir vadovė 
yra muzikė Dalia Sakaitė, šiame 
pirmame pasirodyme choras at
liks liaudies ir estradines dai
nas.

Tradicinis kaukių balius prieš 
užgavėnes rengiamas vasario 16 
Kultūros Židiny. Rengia New 
Yorko ateitininkai. Rengimo 

komitetas prašo, kad jau da
bar dalyviai pradėtų kurti savo 
kostiumus bei kaukes. Geriausi 
kostiumai ir kaukės bus premi
juojami.

Prieš 10 metų (1969) New 
Yorke mirė du lietuviai muzi
kai: Aleksandras Mrozinskas ir 
kompozitorius Vytautas Bacevi
čius.

Jaunimo foto paroda norima 
suorganizuoti prie vienuolikto
sios dailės parodos. Kas būtų 
suinteresuotas dalyvauti, prašo
mas skambinti Jaunimo sąjungos 
New Yorko skyriaus pirmininkui 
Raimundui Balsiui 212 423-6595 
arba Rasai Milukaitei — 212 
689-3645.

DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ SOVIETŲ 

INVAZIJĄ
Jungtinės protesto demon

stracijos rengiamos prieš Sovietų 
invaziją į Afganistaną sausio 19, 
Sį šeštadienį, 11 vai. ryto.

Demonstruotojų masė renkasi 
prie Sovietų misijos Manhat- 
tane, 67 St. ir Lerington Avė. 
Afgan Association of Freedom 
Fighters U.S.A. organizuoja de
monstracijas prie Jungtinių Tau
tų 11:30 vai. ryto. Iš čia eise
na pajudės Sovietų misijos link 
ir susijungs su kitais demon
strantais, žygiuojančiais prie So
vietų misijos.

Lietuviai kviečiami irgi prie 
šių demonstracijų gausiai prisi
dėti. (žiflr. vedamąjį 3 psl.).

SUNNY MILLS, FLA.
Sausio 10 pašventinti Sofijos ir 

Henriko Kačinskų namai Sunny 
Hflls, Fla. Pašventino ii St. 
Petersburg, Fla., atvykę pasisve
čiuoti prel. Jonas Balkonas ir 
Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
pranciškonų provincijolas. Po 
pašventinimo Kačinskų namuose 
buvo didelės vaišės.

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N. Y. 11207

Literatūros vakaras ir kon
certas ryšium su vienuoliktąja 
dailės paroda rengiamas vasario 
10, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinyje. Literatūros 
vakare savo kūrybą skaitys ra
šytoja Nelė Mazalaitė — Ga- 
bienė ir poetė Ona Audronė- 
Balčiūnienė. Koncertinėje da
lyje bus apibūdinta kompozito
riaus Juozo Stankūno kūryba ir 
jo nauja plokštelė. Kompozito
riaus kūrinius atliks jo dukra so
listė Irena Stankūnaitė-Silva. 
Apie jį kalbės muzikas kun. La- 
das Budreckas.

Vienuoliktoji dailės paroda 
rengiama vasario 9 ir 10 dieno
mis Kultūros Židinyje. Rengia 
LB New Yorko apygardos valdy
ba. Parodai skirti darbai suveža- 
mi vasario 2, šeštadienį, į Kul
tūros Židinio biblioteką. Paro
dos iškilmingas atidarymas bus 
vasario 9, šeštadienį, 7 v.v. Bus 
įteiktos premijos, garbės pažy
mėjimo lapai. Visi dailininkai 
kviečiami dalyvauti.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas vienuoliktosios dailės pa
rodos premijom £.n)
dol. Paroda vyksta vasario 9 ir 
10 dienomis. Kultūros Židinyje. 
Joje bus paskirta visa eilė pre
mijų. Visi dailininkai kviečiami 
dalyvauti.

LMK Federacijos ,\.j. kk-. 

susirinkimas vasario mėnesį ne
įvyks dėl šalto žiemos oro. Kitas 
susirinkimas bus kovo mėnesį. 
Tiksli data bus paskelbta vėliau.

Simas ir Genė Kudirkai sau
sio 20 išvyksta į Paryžių, kur 
televizijoje bus rodomas filmas 
apie Simą. Sausio 22 bus tele
vizijoje viešos diskusijos, kurio
se dalyvauja žymūs žmonės. Iš 
Paryžiaus Kudirkai vyksta į 
Frankfurtą, Vokietijoj, kur aplan
kys savo dukrą Lolitą. Ku
dirkai jau yra persikėlę į Kul
tūros Židinio administracijos na
mus prie Kultūros Židinio. -Jų 
telefonas yra 235-8386. Adresas, 
kaip ir Kultūros Židinio — 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Pranciškonų spaustuvėje iš
spausdinta Zenono Ignonio pri
siminimų knyga “Praeitis kal
ba”. Zenonas Ignonis-Ignatavi
čius buvo kunigas, monsinjoras, 
karo metu buvo lietuviškų dali
nių kapelionu, kurį laiką gyveno 
ir veikė Minske. Čia ir aprašo
mi įvykiai Minske. Monsinjoras 
prieš kurį laiką mirė Rio de Ja- 
neiro, Brazilijoje. Jo dienoraš
tinius užrašus sutvarkė ir knygą 
spaudai parengė Klem. Jūra. 
Leidžia velionio brolis Bronius 
Ignatavičius.

Vyr. skaučių-skautų vyčių su
važiavimo metu, sausio 19, šeš
tadienį, 3 vai. popiet New Yor
ko tautinių šokių grupės Trypti
nis vadovė Jadvyga Matulai
tienė praves pašnekesį apie lie
tuvių tautinius šokius. Po pašne
kesio Gerimantas Penikas rodys 
filmus iš paskutinės Tautinės 
šokių šventės ir skautiškos veik
los. Viskas vyks Kultūros Židi
nio mažojoj salėj. Tautinių šokių 
šokėjai ir suinteresuotas jauni
mas kviečiami dalyvauti pa
šnekesyje ir filmų demonstravi
me-

Monika Masalskienė mirė 
1978 gruodžio 13. Minint mirties 
metines, gruodžio 12 pašventin
tas paminklas St Francis Xavier 
kapinėse Centerville, Mass. Po 
mišių paminklą pašventino Our 
Lady of Victory parapijos kle
bonas. Mišiose ir paminklo 
pašventinime dalyvavo kviesti 
svečiai ir Cape Cod apylinkės 
lietuviai. Po apeigų visi buvo 
pakviesti pusryčių pas Verą ir 
Joną Rfltenius.

Stalo teniso turnyras bus 
sausio 27, sekmadienį, Kultū
ros Židiny.

Atsisveikinimas su MaryteMa- 
tulaityte-Kunciene bus sausio 
18, penktadienį, 8 v.v. Kultū
ros Židiny. Jaunavedžiai, Mary
tė ir Jonas Kuncai, išvyksta pa
stoviam gyvenimui į Argenti
ną. Jiem išleistuves ruošia New 
Yorko Jaunimo S-ga. Visi drau
gai ir bendradarbiai kviečiami 
dalyvauti. Vaišės rengiamos 
suneštinės. Jaunimo Sąjungos 
valdyba prašo prisidėti prie vai
šių. Informacijos reikalu skam
binti Raimundui Balsiui — 
423-6595 arba Birutei Radziva- 
nienei — 441-2304.

L. Jurkūnas, siųsdamas Darbi
ninko prenumeratą, jau keleri 
metai prideda didesnę auką 
spaudai paremti. Tai jis padarė 
ir šiais metais. Darbininko ad
ministracija už auką nuo
širdžiai dėkoja.

Viktorija Dėdinienė išvyko 
atostogų pas sūnų Stasį, kuris 
dirba Virgin Islands emigracijos 
įstaigoj. Draugai jai linki šiltų 
ir jaukių dienų.

Ann Jillian (Onutė Nausėdai- _
tė), prieš 29 metus gimusi Bos
tone, užaugo ir subrendo Holly- 
wood, Calif. Nuo vaikystės die
nų ji vaidino eilėj filmų, o pas
kutinį pusmetį pasirodė muziki
niame pastatyme “Sugar Ba- 
bies” New Yorke, Chicagoj ir ki
tur. Po Naujų Metų ji dainuoja 
New Yorko naktiniame klube 
“Reno Sweeney”.

Iš Metropolitan Operos rū
mų sausio 19, šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama G. Ver
di opera Rigoletto. Pagrindiniai 
įlįstai: Robinson, Milnes, 
Bini, Jonės, Robbins, Hines. 
Diriguoja Stivender. Sausio 26, 
šeštadienį, 2 vai. popiet bus 
transliuojama Puccini opera 
Tosca. Pagrindiniai solistai: Ca- 
. . . .........Huiui, M<u Neil, Ca-
pecchi. Diriguoja Patane. f

Elena ir Juozas Andrrušiai 
atostogų išvyko į Los Angeles, 
Calif., sustojo pas p. Karužus. 
Iš ten siunčia sveikinimus Dar
bininke redakcijai ir visiem Savo 
bičiuliam.

Vaclovas čižifinas, 49 Sylvan 
Terr., Wayne, N.J., 07470, peda
gogas, knygų autorius, spaudos 
bendradarbis, lituanistas, liau
dininkų sąjungos veikėjas, sau
sio 13 sulaukė 80 metų amžiaus 
sukakties.

Visi lietuviai, kaip ir kiti sve
timtaučiai, gyveną Amerikoj ir 
dar neturį JAV pilietybės, pri
valo sausio mėnesį (iki 31 d.) 
užsiregistruoti. Specialios re
gistracijos kortelės gaunamos 
pašto įstaigose. Užpildytas kor
teles galima pasiųsti paštu.

NAUJAS JURAŠO 
SPEKTAKLIS 

PROVIDENCE, R.I.
Sausio 22 d. 8 v.v. Providence 

mieste, Rhode Island, Trinity 
Sąuare Repertory Theatre Co. 
įvyks Jono Jurašo naujo pasta
tymo premjera. Jis stato Niko
lajaus Erdmano komediją “Sa
vižudį”. Veikalas buvo ilgai už
draustas Sovietų Sąjungoje. 
Spektakliai vyks nuo sausio 18 
iki vasario 17, išskyrus pirmadie
nius. Teatras yra 5 minutės nuo 
geležinkelio stoties (201 Wash- 
ington St., Providence, R.I. 
02903). Dėl rezervacijų skam
binti 401 351-4242.

NAUJA LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ DRAUGUOS 

VALDYBA
Lietuvių Rašytojų Draugija 

korespondenciniu būdu pravedė 
naujos valdybos rinkimus. Iki 
šiol 10 metų valdyba buvo šia
me Atlanto pakraštyje. Dabar 
persikelia prie Ramiojo vande
nyno.

Slaptu balsavimu į naują val
dybą išrinkti: Alė Rūta-Arbienė, 
Bernardas Brazdžionis, Alfonsas 
Gricius, Bronys Raila ir Tomas 
Venclova. Jie pareigomis patys 
pasiskirstys. Į revizijos komisiją 
išrinkta: Andrius Mironas-Nori- 
mas, dr. Elena Tumienė ir Pra
nas Visvydas.

Visi naujieji valdybos ir re
vizijos komisijos nariai gyvena 
Los Angeles arba šio mies
to artumoje.

Publika prof. J. Brazaičio minėjime sausio 13 Kultūros Židiny. Iš k pirmoje eilėje 
matosi J. Audėnas, Tėv. L Andriekus, OFM, L. ir dr. K. Valiūnai, dr. Irena ir p.
Giedrikiai. Nuotr. L. Tamošaičio

Darbininko atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti Nello
Vian parašytą ir Antano Vaičiu
laičio išverstą šv. Antano Padva- 
riečio biografiją. Kitame nume
ryje pradėsime spausdinti kun. 
Antano Rubšio, Manhattan kole
gijos profesoriaus, biblinių ke
lionių įspūdžius: Žmogus —ju
danti kryžkelė. Čia kun. prof. 
A. Rubšys apibūdins savo kelio
nes po Iraną, Iraką ir kitus Rytų 
kraštus. 1979 metų pirmoj pu
sėj Darbininke buvo mielai skai
tomi jo prisiminimai iš kitų ke
lionių; 1 ik asilas iš kelionės 
arkliu negrįžta.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimą New Yorke 
organizuoja New Yorko Altą va
sario 17 sekmadienį. Iš ryto 
iškilmingos pamaldos Apreiš
kimo lietuvių parapijos bažny
čioj. Popiet programa tęsiama 
Kultūros Židiny. Dalyvaus kun. 
dr. Jurgis Sarau s kas ir Vikto
ras Nakas — abu iš Washing- 
tono, D.Č., ukrainiečių disiden
tas Valentyn Moroz, neseniai 
pasiekęs laisvuosius vakarus, o 
taip pat ir New Yorko lietuvių 
tautinių šokių grupė Tryptinis.

Vitas Gerulaitis sausio 12 lai
mėjo teniso rungtynes prieš 
Jimmy Connors. Tai buvo pus
finaliai Colgate Grand Prix Mas- 
ters turnyre Madison Sąuare 
Garden patalpose, New Yorke. 
Sekmadienį, sausio 13, Vitas 
Gerulaitis baigminėse rungtynė
se susitiko Su kitu pusfinalių 
laimėtoju Bjom Borg ir prieš jj 
pralaimėjo 6-2, 6-2.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
REUGINĖS ŠALPOS 

ŽINIOS

National Catholic Register re
daktorius Fran Mayer iš Califor- 
nijos ir korespondentas Bruce 
McColm sausio 7 lankėsi Lietu
vių Katalikų Religinės Šalpos 
įstaigoj Brooklyne, kur vedė po
kalbį su Religinės Šalpos direk
torium kun. Kazimieru Pugevi- 
čium. Kun. Pugevičius jiem su
teikė žinių apie dabartinę Lie
tuvos Bažnyčios padėtį ir tikin
čiųjų kovą su okupantu. Tas ži
nias jie ketina išspaus&nti Na
tional Catholic Register leidi
niuose.

Ritonė IvaŠkaitė, ateitininkė, 
studijuojanti Connecticut uni
versitete, Kalėdų atostogų metu 
savanoriškai paaukojo savaitę 
laisvalaikio, dirbdama Religi
nėj Šalpoj.

Gintė Damušytė, Religinės 
šalpos darbuotoja, gruodžio 9 
dalyvavo Bridgeporto Žmogaus 
Teisių Koalicijos suruoštame 
minėjime ir pasakė kalbą. Minė
jimo tema — disidentų vaikai. 
Žydam atstovavo Valentin Gur- 
vits, ukrainiečiam — Valentin 
Moroz, Jr., žymaus disidento sū
nus. Šie du prelegentai, nese
niai atvykę iš Sovietų Sąjun
gos, pasakojo susirinkusiem sa
vo asmeniškus pergyvenimus už 
geležinės uždangos. Gintė Da- 

-mušytė kalbėjo apie vaikų per
sekiojimą Lietuvoj. Minėjimas 
įvyko Sacred Heart universitete 
Bridgeporte, Connecticut. Daly
vavo apie 200 žmonių.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
LB New Yorko apygardos val

dyba, talkinama vietos LB apy
linkių, jau 30 kartą rengė Nau
jųjų Metų sutikimą. Anksčiau
tie sutikimai buvo privačiose 
salėse, o dabar — Kultūros Ži
diny.

Čia jau penktadienio vakare 
prasidėjo dideli salės puošimo 
darbai. Puošė ir šeštadienį ir 
sekmadienį, net ir pirmadienį 
— gruodžio 31. Pirmadienį ėmė 
tiesti apskritus stalus. Skubėjo 
šeimininkės, vežė valgius, dėjo 
indus. Skubėjo ir triūsė visi LB 
apygardos valdybos nariai, kad 
viskas būtų puošnu ir švaru, 
skoninga.

Gražiai papuošta salė
Vytautas Radzivanas jau eilė 

metų rūpinasi salės papuošimu. 
Jis turi ir savo talkininkus. Visi, 
atėję į salę, tikrai buvo nu
stebinti ir pradžiuginki jog puoš- 
aumu. Iš lubų ceiJ&o Į visas 
puses skleidėsi balionų, balio
nėlių eilės. Visa lubų erdvė bu
vo padengta įvairiaspalviais 
balionėliais.

Pačiam centre kabėjo veidro
dinis rutulys. Jis sukosi ir at
mušė šviesos spindulius. Taip 
visa salė mirgėjo šviesos lope
liais, lyg skraidančiais baltais 
drugeliais. Nuo sienų specia
lūs prožektoriai apšvietė balio
nėlius ir besisukantį veidrodinį 
rutulį.

Ypač puošni buvo scena. Čia 
pilna balionėlių, žėrinčių kalė
dinių vainikų, papuošalų. Pa
čioje scenoje buvo paliktos 
snaigės iš Maironio mokyklos 
kalėdinės eglutės. Ir čia buvo 
prikabinėta balionėlių. Ant rau
dono skydo buvo lietuviškas 
ornamentas, įrašyta 1980. Apa
čioje buvo ir linkėjimai — 
Laimingų Naujųjų Metų. Šį sky
dą apipavidalino Česlovas Ja- 
nušas ir Paulius Jurkus.

Prie scenos kairėje buvo lo
terijos stalas. Ir jį supo dvi 
puošnios kalėdinės eglutės. Gi 
ant stalų buvo sukabinėta balio
nai. Jie buvo pripūsti helijaus 
dujų, tai patys kilo į viršų. *

Merkelis Giedraitis, tai nau
joji knyga apie žymųjį lietuvį ir 
jo nuostabius laikus. Gaunama 
pas lietuviškų knygų platintojus 
ir tiesiai iš leidyklos: Amberland 
Publishing Co., 1813 Larch- 
wood Avė., Troy, Mich. 48084. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. Kaina 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.

Išnuomojamas kambarys 
Richmond Hill apylinkėje. Pa
geidaujama dirbantis. Skambin
ti vakarais 846-1056.

Arti Kultūros Židinio išnuo
mojamas antrame aukšte butas 
ii 5 kambarių už prieinamą 
kainą. Tel. 235-0706.

Parduodamas Ozone Park, 
N.Y., vienos šeimos, 9 kambarių 
namas. Dviejų automobilių ga
ražas. Viskas puikiame stovy. 
Skambinti 845-7792.

Salė atrodė ir turtingai ir iškil
mingai, pritaikyta N. Metų suti
kimui.

Pradedama
Į sutikimą susirinko apie 250- 

300 žmonių. Jau pačioje pra
džioje per garsiakalbius skardėjo 
lietuviška muzika. Susirinkę 
šnekučiavosi, sėdosi prie stalų, 
kurie buvo apkrauti įvairiais šal
tais valgiais. Žmonės išsijudino. 
Atriedėjo vežimėliai su gėri
mais. Vėliau atnešė ir šampano 
butelius. Buvo ir karšta vakarie
nė — jautienos kepsnys, ir kava, 
ir pyragaičiai. Visu tuo puikiu 
valgiu rūpinosi F'ena Mickelifl- 
nieuc. jai talkino pulkas Seimi
ninkių, į stalą nešiojo jaunos 
mergaitės.

Vakarienę pradedant, maldą 
sukalbėjo Tėv. Viktoras Gidžiū
nas, OFM.

Puikus orkestras
Į sceną tuoj rinkosi Joe Tho- 

mas orkestras. Orkestrantai buvo 
tik keturi, bet grojo tikrai pui
kiai, išradingai, spalvingai. Kiek-
vienas jų groja bent keliais in
strumentais — smuiku, klarnetu, 
trimitu. Instrumentai keitėsi ta
me pačiame šokyje. Tai tikrai 
praturtino šokių muziką. Šokiai 
buvo pritaikyti publikai. Domi
navo tradiciniai, visų mėgsta
mi šokiai, buvo ir moderniųjų 
šokių.

Sutikimas
Prieš dvyliktą visus pasveiki

no LB apygardos pirmininkas 
Aleksandras Vakselis, prisiminė 
praeitus . metus, palinkėjo kuo 
geriausių ateinančių metų, pa
sveikino gen. konsulo Aniceto 
Simučio vardu, nes jis negalėjo 
šį vakarą būti sutikime.

Visi susirinkę pakiliai sugie
dojo Lietuvos himną. Palydėjo 
orkestras. .

Beliko vos pora minučių lai
ko. Visi skubėjo prisipilti šam
pano stiklus, gi Vytautas Radzi
vanas nuo scenos skaitė besi
baigiančių senųjų metų sekun- 
des. Jis ir paskelbė — Naujieji 
Metai jau čia! Orkestras sugro
jo Ilgiausių metų. Salėje kilo di
džiausias triukšmas, pūtė birby
nes, sprogdino balionėlius. Nuo 
lubų ties salės viduriu nusilei
do šimtai balionėlių ant žmonių 
galvų. Pateko tarp kojų ir tuoj 
susprogo.

Kiekvienas gavo po spalvin
gą kepuraitę ir birbynę. Tuoj 
užsidėjo tą kepuraitę ir pūtė, 
barškino savo birbynėles.

Orkestras tuoj perėjo į šokį. 
Vis labiau ir labiau pabrėžė 
ritmą. Žmonės įsijungė į šokio 
dainą, ją dainavo ir ėmė šokti.

Vėl tęsėsi šokiai, linksmi po
kalbiai, linkėjimai. Taip čia 
linksmai laiką praleido iki 3 v.r. 
Visi išeidami dar linkėjo laimin
gų naujųjų metų.

Visi taip pat dėkojo ir LB 
apygardos valdybai ir jos talki
ninkam, kad nesigaili triūso ir 
surengia Naųjųjų Metų sutikimą 

, lietuviškoje salėje, sukviesdami 
daugybę lietuviškų svečių, 
čia pasijunti tikrai esąs vienos 
lietuviškos šeimos narys, (pj.)




