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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

j Savaitės
| įvykiai
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Jugoslavijos prez. Tito sveika
tai blogėjant, vakarų valstybėm 
kelia susirūpinimo Jugoslavijos 
ateitis, ypač kad tuo pačiu metu 
Sov. S-ga vykdo dalinę mobili
zaciją ir telkia savo kariuomenę 
prie Rumunijos sienos.

JT saugumo tarybos priimtą 
rezoliuciją, reikalaujančią visas 
valstybes paskelbti tranui ūki
nes sankcijas už įkaitų nepalei- 
dimą, Sov. S-ga vetavo. JAV 
dabar stengsis privačiais pasi
tarimais pasiekti, kad bent di
džiosios vakarų valstybės Iranui 
taikytų dalines ūkines sankcijas.

Sov. S-ga taip pat vetavo ir JT 
saugumo tarybos priimtą rezo
liuciją, reikalaujančią Sov. S-gą 
tuojau pat atitraukti savo kariuo
menę iš Afganistano. Tolimesnis 
šio klausimo sprendimas buvo 
perkeltas į JT visuotinį susirin
kimą, kur jos veto neturi ga
lios. Balsavimo būdu 104 valsty
bės pasmerkė Sov. S-gos karinį 
įsiveržimą į Afganistaną, 18 
valstybių balsavo prieš, 18 susi
laikė ir 12 susirinkime neda
lyvavo.

Iranas ir Afganistanas ištrėmė 
visus amerikiečius žurnalistus, 
nes jų pranešimai buvę labai 
šališki.

Indijos parlamento rinkimus 
laimėjus Indiros Gandhi vado
vaujamos kongreso partijos atska
lai, ministere pirmininke vėl ta
po Tndira Cafftftrrfr pmdėjb 'ei- 
ti pareigas.

Nors Sov. S-ga Afganistane su
telkė apie 85,000 savo kariuome
nės, bet susirėmimų su Afganis
tano kariuomenės daliniais ir 
partizanais vis dar įvyksta, ypač 
šiaurės rytų provincijose.

Iš Kuwait atėjusios žinios tvir
tina, kad Irano kariuomenės ka
rininkai ruošę sąmokslą prieš 
Khomeini, bet buvę laiku išaiš
kinti ir likviduoti.

Kubos prez. Fidel Castro pra
dėjo asmeniškai kontroliuoti gy
nybos, vidaus reikalų, viešo
sios sveikatos ir kultūros mi
nisterijas.

Ispanijos vyriausybė formaliai 
suteikė Katalonijos ir Baskų pro
vincijom autonomiją. Šios pro
vincijos dabar galės rinkti savo 
parlamentus ir kontroliuoti mo
kesčius, policiją, švietimą ir su
sižinojimo priemones.

JAV siekia, kad, Sov. S-gai 
neatitaukus savo kariuomenės iš 
Afganistano, šią vasarą Maskvoj 
įvyksiantys sporto olimpiniai žai
dimai būtų perkeldinti į kitas 
valstybes. Kai kurios didžiosios 
valstybės tam pritaria, bet tarp
tautinis olimpinis komitetas yra 
griežtai nusistatęs prieš perkėli
mą ar jų boikotavimą. '

Egiptas pareikalavo, kad Sov. 
S-ga sumažintų savo ambasados 
Egipte tarnautojų skaičių 1/3.

JAV pasiūlė Pakistanui ūki
nės ir karinės pagalbos už 400 
mil. dol., bet Pakistanas reika
lauja žymiai daugiau, nes jo ka
riuomenės ginklavimas yra gero
kai atsilikęs.

Popiežius Jonas Paulius II 
sukvietė visų Olandijos vyskupų 
sinodą tarp jų kilusiem nesuta
rimam dėl kai kurių doktrinų 
aiškinimo pašalinti.

Australijos vyriausybė įsakė 
sovietų tyrimų laivui Prof. Bo- 
gorov per 24 vai. palikti Aust
ralijos vandenis.

Iranas pareiškė, kad visom 
valstybėm, prisidėjusiom prie 
ūkinių sankcijų Iranui vykdymo, 
bus nutrauktas aliejaus pardavi
mas.

Sov. S-gos poetai Semion Lip- 
kin ir Inna Lrisnianskaja, pro
testuodami prieš rašytojų Viktor 
Jozbfejev ir Evgenij Popov pa
šalsimą iš rašytojų unijos, patys 
iš jos pasitraukė. 
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KRYŽIAUS GRIOVIMAS
Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 39
LTSR KPCK sekretoriui P. Grįš- 13 vai. pasirodė tie patys du- 
kevičiul sunkvežimiai lydimi trijų de-

Pareiškimas šimtvietių UAZ markės mašinų
Pirmame pareiškime KPCK su milicija ir kelios lengvos ma- 

sekretoriui P. Griškevičiui bu- žinos. 15 mašinų išlipo saugu- 
vome pažymėję, kad nesulaukę 
atstatant mums padarytos mate
rialinės skriaudos, kryžių pasi- 
statysime patys. Panemunės ra
jono vykdomojo komiteto tylėji
mą laikėme sutikimu. Išlau
kę 4-sis mėnesius kryžių para
pija atstatė. Bet neilgai teko 
džiaugtis šiuo žavinčiu reginiu.

Nuo kryžiaus pastatymo pra
ėjo 4-rios paros. Gegužės 15 
radome ant šventoriaus iškastą 
duobę, lyg laidoti žmogui. Neti
kėtai sužinojome, kad ta duobė 
laidoti ne žmogui, o mūsų para
pijos kryžiui. Todėl po pamaldų 
skubėjome prie kryžiaus. Mums 
kalbant rožančių 23,30 vai. at
važiavo du sunkvežimiai. Viena
me iš jų sėdėjo 6 darbininkai 
su kastuvais. Pamatę, kad kry
žius saugomas liepė skirstytis ir 
jaunuoliams pagrasino nemalo
numais. Jaunimas grasinimų ne
nusigando, bet aiškinosi toliau 
kokiu pagrindu ir kieno leidimu 
nakties metu vagiamas kryžius. 
Kabinoje sėdintysis tipas paaiš
kino, kad viską suderino su pa
rapijos klebonu kun. R. Liuku. 
Jaunuoliai atsakė, kad klebonas 
neturi jokios teisės talkininkau
ti ateistams griaunant kryžius, 
neš pats'prie jo statymo riėpžfe*- ~ - ---------
dėjo. Supratę, kad saugantys daug valandos. Tuo metu 
kryžių nepasitrauks, pagrasinę, 
kad atsiveš daugiau pareigūnų, 
išsinešdino. Jiems išvažiavus, 
jaunimas prie kryžiaus baigė 
kalbėti rožančių. Tuo metu ap
link zujo milicijos mašinos. Ne
trukus atvažiavo automašina 
LLŽ 10-07, iš kurios išlipęs vy
riškis paklausė: “Ar mūsų dau
giau nėra”. Mums atsakius: “Rei
kalui esant bus ir daugiau”, 
jis išvažiavo.

Prie Sovietų Misijos prie Jungtinių Tnatų demonstracijos vyko sausio 19. Kairėj su baltu 
megztuku L’Mere Yonoussi, Afgan Ajmk. of Freedom Fighters in USA vadovas, prie mik
rofono Peter Wytenus, American Friends of Anti-Bolshevik Bloc of Nations są
jūdžio vadovas. Gilumoj lietuviška tena plakatą laiko Elizabeth Wytenus ir VVallace Rodgers. 
Demonstracijas filmavo ir vakare roė žiūrovam televizijos 2, 4,5, ir 7 kanalai. Nuotr. Charles 
Binkins ,

VILNIUJE SUĖMĖ PBOF. VYTAUTĄ SKUODĮ
Sausio 15 New York Times 

paskelbė UPI agentūros žinią 
iš Maskvos, kad Vilniuje sausio 
14 suėmė profesorių Vytautą 
Skuodį. Apie jo suėmimą Mask
voje užsienio žurnalistam pra
nešė Andrei D. Sakharovas, ži
nomas fizikas ir kovotojas dėl 
žmogaus teisių.

Prof. Vytautas Skuody s Vil
niaus universitete dėstė geo
logiją. Savaitė prieš areštą jo 
bute buvo padaryta smulki k ta

mieiiai, Panemunės sąj- VRS 
viršininkas Samajauskas,
VRS viršininko pavaduotojas 
Vanagas, Petrašiūnų kelių-til- 
tų eksploatacijos tresto viršinin
kas Svedaravičius, eks
ploatacijos skyriaus viršininko 
pavaduotojas Baublys ir darbų 
vykdytoj as Rasiukevičius. Pas
kui juos ėjo girti darbininkai, 
su kastiavais. Visi saugojantys 
kryžių atsistojo priešais ir pa
reiškę kad kryžiaus griauti ne
leis. Visi aktyviai gynė kryžių, 
aiškindami, kad griauti kryžių 
nežmoniSka, reikalavo kryžiaus 
griovimai raštiško nurodymo, 
klausinėj o, kodėl šis juodas dar
bas atliekamas naktį, juk tai yra 
chuligani zmas,užpuolimas.Sve- 
daraviiiu i buvo priminta, kad jis 
pirmą Uitą niekšiškai pasielgė 
sulaužydamas kryžių, o dabar 
vėl kėsirraosi nakties metu. Jis 
pasiteisino, kad remiasi vykdo
mojo konrniteto įsakymu. Parapi
jos jaunimas užpuolikams įro
dinėjo, kad jie yra tikrieji nu
sikaltėliai., kultūrinio ir dorovi
nio tautos gyvenimo griovėjai ir 
kad gilti neturi teisės liesti kry
žių. Užpuolikai vartojo necenzū
rinius žodžius ir visą laiką įvai- 

viena šerta močiutė garsiai vai
tojo prie kryžiaus. Įsitikinę, 
kad parajpiečiai nuo kryžiaus 
nepasitraciks, davė įsakymą mi
licijos darbuotojams. Priartėjus 
“tvarkos saugotojams” prie kry
žiaus, paj utame kad jie girti. 
Jie iš karto ėmėsi smurto, buvo 
žiauriai stumdomi vaikai, mer
gaitės tara ponios už plaukų, su
kinėjamos rankos. Nuo tos žiau
rios nakties praėjo visa savaitė. 

ta. Valdžia, jį labai persekiojo, klojami. Jiem sudaromos įvairios 
nes jis praeitų metų rugpjūčio 
mėnesį pasirašė atsišaukimą, 
kad beta panaikintas 1939 metų 
Hitlerio-Stnlino sudarytas aktas, 
kad iš Baltijos kraštų būtų iš
vesta svetima kariuomenė ir kad 
Baltijos kraštam būtų suteikta

_ nepriklausomybė. Tokį atši
lau kinu pasirašė 45 Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovai.

Visi pasivaliusieji yra sovietų 
valdžios įvairiais būdais perse-

o vaikai dar nešioja mėlynes. 
Žmonės buvo griebiami ir jėga 
velkami į milicijos mašinas. Eu
geniją Mikulevičienę temp
dami milicijos pareigūnai spar
dė ir mušė kumštimis. Moterys 
ir vaikai pradėjo klykti. Buvo pa
imti du jaunuoliai, o kiti ma
tydami, kad prieš daugybę mi
licijos neatsispirs, pasitraukė. 
Milicija, besiskirstančius keik
dama, sekė iš paskos. Ginąnčių 
kryžių buvo 30 žmonių, o sau
gumiečių ir milicijos darbuo
tojų kelis kartus daugiau. Užpuo
lime dalyvavo ne tik Panemu
nės milicija, bet ir Kauno m. 
Požėlos, Lenino rajonų milicija 
ir net iš Kauno rajono buvo dvi 
milicijos mašinos. Už Amalių 
geležinkelio pervažos stovėjo 
milicijos kursantai. Kryžiaus už
puolimo metu kelio ruožas tarp 
Amalių geležinkelio pervažos ir 
posūkio į Palemoną buvo užda
rytas.

Atvežti kelių-tiltų eksploataci
jos meistro Drasiukevičiaus dar
bininkai, "kryžių kasti atsisakė. 
Kasė pats viršininkas Svedara
vičius, Baublys, Rasiukevičius 
ir pora saugumiečių. Svedara
vičius atsisakiusiems darbinin
kams kasti kryžių grąsino išmesti 
iš darbo. Savo pažadą dalinai iš
tesėjo. Darbininkams Kulikaus
kui ir Rasimavičiui buvo para- 
Šytas raportas nuimti 30 proc.

riaus vartai buvo atidaryti ir kry
žius buvo pastatytas kapuose 
klastingai iškastoje duobėje.

Suimtojo Ričardo Petrausko 
motina nuolatos vaikščiojo į sau
gumą ieškoti sūnaus, nes tą patį 
vakarą turėjo įvykti jo išleistu
vės j armiją. Vakare susirinko 
giminės ir draugai išlydėti Ri
čardo, tačiau jis negrįžo. Ričar-.

^nukelta į 2 psl.)

bylos ir jie nuteisiami kalėti.
Reikia nusistebėti ir drau

ge pasidžiaugti, kad ir tokiose 
sunkiose sąlygose yra tokių drą
sių vyrų net Vilniaus univer
sitete. Kas, kas, bet profesū
ra labai atidžiai pasirenkama, 
kad visi būtų režimui labai nuo
laidūs ir paklusnūs. Bet štai 
ima ir išeina kovoti teisybės 
vardu, išeina jų rinktiniaVžmo- 

nės. vZ

— Pavergtoje Lietuvoje ne 
visi išsigąsta partijos botagą 
Maloni atvanga buvo naujieji 
J. Avyžiaus, L. Jacinevičiaus, A. 
Drilingos romanai, gana atvirai 
palietę komunistinės tikrovės 
žaizdas. Partiniai kritikai tebe
pyksta ant tų drąsių rašytojų.
Bet, partinei audrai dar neat- 
slūgus, štai Pergalės Nr. 9 spaus
dinama poeto M. Karčiausko 
‘"Žvirgždės poemos" antroji da
lis, tenykščių skaitytojų graibs- 
tyte graibstoma. Mykolas Kar
čiauskas (g. 1939), kilęs nuo 
Pasvalio, yra labai pamėgęs 
šiaurės Lietuvos gamtą. Savo ei
lėraščiuose įpina net vietovar
džius ir tikrinius vardus. Daug 
posmų yra paskyręs poetui A. 
Vienažindžiui. Yra išleidęs eilė
raščių rinkinius “Klevo medus” 
(1972) ir “Balti yra takai” (1975), 
taip pat “Žvirgždės poemos” 
pirmąją dalį. Antroji tos poemos 
dalis yra įdomi tuo, kad poetas 
čia kolchozinių lietuviško kaimo 
negerovių nedangsto propagan
diniais šydais, o atvirai pasako 
tikrą tiesą, net su ironija pa
žvelgia į partinę veiklą. Jis mato 
buldozerių sunaikintus samano
tus pakelės kryžius, nulaužtus 
senus sodybų medžius. Jis žino, 
kad valdiniai skaičiai nerealūs, 
kad kasdien naujom idėjom 
sninga lyja, kad potvarkiai sa
komi raštu, žodžiu ir kumščiu, 
bet žemė prievartai nepasiduo
da, — į geriausią žemę pasėtų 
kukurūzų neaugina. Valdžia 
stengėsi žmones įtikinti geruoju 
ir piktuoju, kitiems “parodė net, 
kur blezdingos žiemoja”. “Nau
jus nurodymus be perstojo ga
bena, kiekvienas moko, nors nė 
velnio neišmano, vis tiek smagu, 
gražu, juk savo galią rodo. Bet 
kaimui jau tušti darbadieniai pa
bodo.” Įgriso kalbos ir dėl to: 
“Kol gyvas, ką nutvėrei, tą lai
kyk kaip savo. Jei pavogei ar nų-

Irioj sistemoj įmonės išmoko 
vogdami savo pačių uždirbtą 
gerą, apsirūpinti, išmoko niekam 
nesipriešinti, planams paploti.

KYBARTŲ 
PARAPIJOS 
TIKINČIŲJŲ 
PAREIŠKIMAS

LTSR KPCK Sekretoriui 
Griškevičiui, LTSR Prokurorui

Rugsėjo 5 d. “Tiesoje” buvo 
išspausdinta žinia iš LTSR Pro
kuratūros, kad dviem kuni
gam — Viduklės klebonui 
Svarinskui ir mūsų klebo
nui Tamkevičiui — pareikš
tas įspėjimas už aiškiai mela
gingų prasimanymų, šmeižian
čių tarybinę santvarką, skleidi
mą per pamokslus ir kurstymą 
nevykdyti tarybinių įstatymų. 
Šia proga mes pareiškiame:

Ketveri metai kas sekmadienį 
mes girdime savo klebono pa
mokslus ir niekada negirdėjome, 
kad jis būtų ką šmeižęs ar ką 
nors melavęs. Klebonas Tamke- 
viČius taip pat nekurstė mūsų 
laužyti įstatymus. Jis mokė mus 
apie Dievą, tikėjimą ir dorai, 
sąžiningai gyventi.

Mes esam girdėję ir kun. 
Svarinsko pamokslų per rekolek
cijas ir per Kybartų bažnyčios 
50-mečio jubiliejų. Ir tada negir
dėjome šmeižikiškų prasima
nymų.

Taigi šie kaltinimai yra mela
gingi ir Jums atsiųsti blogos va
lios žmonių, kurie nekenčia ti
kėjimo. Prašome, sudrauskite 
tokius žmones ir ateityje jų pra
nešimais netikėkite. Taip pat 
mes reikalaujame, kad “Tiesa” 
viešai atšauktų melagingą dviejų 
kunigų kaltinimą.

Be to, mes girdėjome mūsų 
kleboną Tamkevičių kaltinant, 
kad jis gina tikinčiųjų teises. 
Mūsų nuomone, tai labai ge
ras darbas, o ne nusikaltimas.

Gerbiamas Sekretoriau, įsa
kykite liautis persekiojus mūsų 
kunigus. r '

Pasirašė
887 Kybartų parapijos 

tikintieji
1979.IX.8

Agronomai ir ūkio vadovai Ly- 
senką ir Mičiuriną cituoja, 
miestuose sau namus statosi; 
ūkį nugyvenę, kitur išvažiuoja. 
Pagaliau vadovai statė durpių 
fabriką, nepažiūrėję, kad baloje 
durpių nėra nė per pėdą. Fabri
ko statyboms iškirto net sodybų
medžius, atitraukė žmones nuo 
lauko darbų, pasėliai piktžolė
mis' užsinešė, javai nenukirsti 
nubiro. Po durpių bankroto kai
me vėl nauji vadovai įsikūrė. 
Nors žemė ir nebuvo labai pa
klusni diktatūrai, bet ilgainiui 
kolchozai kiek atsigavo. Tada į- 
simetė moralinės negerovės: pa
vydas, skundai, girtavimas, viso
kių nereikalingų inspektorių 
lankymasis:

Bet ką tu, dievo dulke, ar 
prieš vėją pūsi?

Apleis viršininkėliais, kaip 
čigonės — blusom.

Dabar jie mūsų nacionalinis 
juk turtas,

kasdieniu darbu išmaitintas 
ir suburtas.

Ir šitokia ruja nerimstančių 
užpuola

kiekvieną duonos gramą, pata
rėjai uolūs

planuoja ir skaičiuoja, stebi, 
inspektuoja,

o nepagirdytas nė viens ne
išvažiuoja ...

M. Karčiauskas su nuoširdžia 
nostalgija grįžta į savo gimtąjį 
Žvirgždės kaimą prie savo jau
nystės upės, bet atviromis aki
mis mato, ką maskviniai planuo
tojai padarė iš jo gimtųjų lau
kų, iš sodybų, net iš žmonių. 
Visa tai atvirai parašyti, spau
džiant partiniams varžtams, rei
kia tikros drąsos. Partijos bota
gai už tai plaks poetą, bet jis, 
atrodo, tų botagų nebijo.

— Paskirtos muzikos kūrinių 
konkurso premijos. Kultūros mi
nisterija ir Kompozitorių sąjun
gą buvo paskelbusi muzikos kū- 

konkursą. Pirmoji premija pa
skirta komp. L. Povilaičiui už 
“Dobilo” siuitą liaudies instru
mentų kameriniam ansambliui. 
Antroji premija teko dviem 
kompozitoriams: J. Andrejevui 
už pjesę birbynių kvintetui ir 
J. Juozapaičiui už pjesę “Gim
tinėje” liaudies instrumentų ka
meriniam ansambliui. Trečią
sias premijas gavo muzikai J. 
Paulikas ir V. Mikalauskas.

— Spaudoje paminėtos kelios 
sukaktys. Aštuoniasdešimt metų 
amžiaus sulaukė operos solistė 
Aleksandra Staškevičiūtė, akty
viai dalyvavusi ir sovietinėje 
propagandoje. Turbūt už tai 
jai amžiaus sukakties proga įteik
tas “Tautų draugystės” sovieti
nis ordinas. Aštuoniasdešimt 
metų gimimo sukaktis minima ir 
jau seniau mirusio rašytojo hu
moristo Augustino Griciaus 
(1899-1972). i. Nepriklausomoje 
Lietuvoje A. Gricius Pivošos sla
pyvardžiu išleido kelias feljeto
nų knygas ir “Palangos” kome
diją. Iš Sibiro tremties grįžęs į 
pavergtą Lietuvą, A. Gricius pa
rašė kelias sovietinės propagan
dos pjeses ir groteskines kome
dijas. Taip pat paminėta žymio
jo Lietuvos baletmeisterio ir pir
mavusio baleto solisto Broniaus 
Kelbausko (1904-1975) 75-erių 
metų gimimo sukaktis. B. Kel- 
bauskas buvo pirmasis lietuvis 
vyras baleto šokėjas. Greitai iš
augo į žymius choreografus ir 
yra pastatęs Lietuvos teatre be
veik visus žymiuosius baletus. 
Yra sėkmingai gastroliavęs su 
baleto trupe Londone, Paryžiu
je, Romoje, Milane, Monte Car- 
lo, Prahoje. Baletmeisterio darbą 
dirbo ir pavergtoje Lietuvoje.

— Lietuvoje išėjo iš spau
dos “Lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos” penktasis to
mas.' Jis apima raides J ir K. 
Ilgesni straipsniai yra apie Kaza
chiją, Kirgiziją, Kareliją, Kauną, 
Klaipėdą, Kijevą, Kapsuką, Jere
vaną, Japoniją, JAV, Kanadą, 
Kiniją. Spausdintas buv. Spin
dulio (dabar K. Požėlos) spaus
tuvėje daugiaspalviu ofsetu. Bo
sią išleista 75,000 egz. Tačiau 
ii spaustuvės išeina tik dalimis. 
Pirmieji egzemplioriai knygy
nuose pasirodė prieš pat Naujus 
metus. . Pr. N.

t - *
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APIE NAUJĄJĮ RUSINIMO ANTPLŪDĮ
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laiškais iš 1976-1977. Du “sve- DOVANA — IRENOS VELONIKIENEB ^SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
čiai” ii Vilniaus 197? ragino Maha^Hisąa, >eld|| paalrinktaiM žememl* kalnoml*. Negalint atvykti.

Neseniai Vakaruose gautas 
naujas Aušros numeris (16) 
plačiai aprašo “naują rusinimo 
antplūdį” ir skelbia jau anks
čiau išeiviją pasiekusias SSSR 
švietimo ministerio Jeliutino 
slaptų rekomendacijų rasų kal
bai plėsti santraukas. Vedamąja- ' 
me “Jubiliejui artėjant” pri- 

■ menama ateinančių metų sukak- 
h tis: “1980 m. sueis 40 metų, 

kaip nuo 1940 m. vasaros, Lietu-

vą, okupavus sovietų Rusijai, 
prasidėjo antrąjį 'tamsos ir spau
dos draudimo gadynė*, be 
laisvo spausdinto žodžio, kaip ir 
40 metų po 1863 m. sukilimo”.

duomenų apie Lietuvos mokslo 
įstaigų rusinimą. 1979 vasario 27

mijos posėdy, pravestame rasų

metais kai kurios disciplinos bus

kai parašyti kursinį projektą arba

zuojami mitingai bus pravesti 
rusiškai ir tt Nuo rusinimo ak
cijos vis labiau nukenčia litua
nistinė literatūra. Vagos leidyk
los “Lituanistinės bibliotekos” 
serija, jau anksčiau apribota ma
žais tiražais ir cenzorių apkar
pyta, pradedama “palaidoti”. 
Neišeis kelerius metus ruošta 
Jono Bretkūno raštų rinktinė nei 
Vagos kataloge jau paskelbta 
Dusburgo kronika.

Pasak Aušros, kovo mėn. Lie
tuvos periodinių leidinių redak
cijos gavo nurodymą kuo ma
žiau rašyti apie Vilniaus univer
siteto 400 metų jubiliejų. Su
kaktuvių proga buvo planuota 
išleisti vieno iš universiteto pro
fesorių ir rektorių Alberto Koje
lavičiaus-Vijūko (1609-1677) 
stambią, dvitomę Lietuvos isto
riją, jau daugiau kaip prieš de
šimtį metų išverstą iš lotynų 
kalbos. Knyga jau buvo spaus
tuvėj surinkta ir sustatyta į 
spausdinimo mašiną, bet joj 
buvo užtikta stoka pagarbos “vy
resniajam broliui”. Pagrindinį 
knygos “duobkasio” vaidmenį

likų pasaulio mokyklos, uni
versitetai ir seminarijos.

JAV patikino Indiją, kad Pa- 
kistanui teikiama karine pagal
ba siekiama bus užtikrinti ne 
tik Pakistano, bet ir Indijos 
saugumą. .

Susirūpinimą kelia prie Irano 
sienos Afganistane sutelkti 
apie 30,000 Sov. S-gos karių.

Prez. Carter stengiasi su
švelninti prieš ČIA veiklą nu
kreiptus įstatymus, ypač jo

: Savaitės 
Įvykiai 

loeaaaoąp—m——
Oicupuotoj Lietuvoj, Vilniuj 

buvo policijos suimtas Vilniaus 
un-to geologijos dėstytojas Vy
tautas Skuodys už tai, kad buvo 
pasirašęs 45 baltų atsišaukimą, 
reikalaujantį panaikinti Hitle
rio ir Stalino pasirašyto pakto 
pasekmes ir atitraukti Sov. S-i 
gos kariuomenę iš Baltijos vals
tybių.

Pakistano prez. Mohammed 
Zia ul-Haq paprašė vakarų vals
tybių suteikti Pakistanui pagal
bos be jokių sąlygų.

Amnesty International pa- 
skelbė, kad per paskutinius 
3 mėnesius Sov. S-ga ėmė
si griežtų priemonių disiden- 

“ tam sutvarkyti. Per tą laiko
tarpį buvo areštuota apie 
40 žmonių, kurių tarpe ir anks
čiau savo pamokslais išgarsėjęs 
stačiatikių kunigas Dmitri Dud- 
ko.

Washingtono arkivyskupas 
kardinolas William VVakefield 
Bau m popiežiaus Jono Pauliaus 
II buvo paskirtas šventosios 
auklėjimo kongregacijos virši- 
ninku. Jam priklausys visos kata- .suvaidino Jonas Aničas—jis pa

galbos kreipėsi į “šių dienų mū
ra vjovą“, LKP antrąjį sekretorių 
Dybenką, ir Lietuvos istorijos 
raidės spaustuvėj buvo išbarsty
tos.- Kai. kurie Vagos leidyklos., 
žmonės buvo nubausti už mėgi
nimą išleisti tokią knygą. “Šitaip 
pagerbtas senasis Vilniaus uni
versitetas”, komentuoja Aušra.

Savo mirties išvakarėse para
šytame atvirame laiške LKP CK 

_ _ pirmajam sekretoriui P. Griš-
Hughes-Ryan priedą, reikalau- kevičiui (1979.3.15) a.a. kun. Ka- 
jantį, kad vyriausybė iš anksto 
painformuotų net 8 kongreso ko
mitetus apie numatomą slaptą 
ČIA veiklą.

Spėjama, kad Afganistane 
žuvo apie 1,000 sovietų karių. 
Be to, sovietų kariai dalyvavę 
apie 300 politinių kalinių likvi
davime.

JAV planuoja pagaminti tokią 
raketą, kuri, iššauta iš aukštai 
skrendančio lėktuvo, galėtų su
naikinti sovietų žvalgybos, ko
munikacijos ir navigacijos sate
litus.

Į sovietų šnipus iškeisto 
Aleksandr Ginzburg motina ir 

, žmona su 2 vaikais sutiko iš
vykti į JAV. Anksčiau jos savo 
išvykimą atidėliojo, kol bus leis
ta kartu išvykti ir jų neoficia
liam augintiniui, kuris šiuo metu 
atlieka karinę pareigą.

Čekoslovakijos disidentas J iri 
Lederer, iškalėjęs 3 m., buvo pa
leistas iš kalėjimo.

rolis Garuckas išsamiai ir aštriai 
kritikuoja 1940 Lietuvą užgožu- 
sią sovietinę santvarką. Jis pa
smerkia istorijos klastojimą, 
kovą prieš religiją, moralės 
smukdymą, prievartinį rusinimą. 
Laišką Garuckas baigia šiais žo
džiais: “Gerbiamas sekretoriau, 
visi Lietuvių Tautos Mylėtojai 
laukia, kad jūs Lietuvą gintu
mėte, o ne ją parduotumėte”. 
Kitame atvirame laiške Tiesos 
redaktoriui A. Laurinčiukui 
(1979.3.25) kųn. Garuckas pro
testuoja prieš tame dienrašty pa
skelbtą Bendoriaus ir Kaunecko 
straipsnį “Veidas be kaukės”, 
kuriame “purvais drabstomas 
Balys Gajauskas”, ir nurodo 
stripsnio šmeižtus bei melus. 
Gajauskas, rašo jis, “jau tapo 
Lietuvos kančių simboliu”. Šį 
laišką pasirašė ir Helsinkio gru
pės narys kun. Bronius Laurina
vičius bei vilniečiai Cidzikas, 
Matulis, Protusevičius, Sasnaus-

N. B. Grėbliauskas buvo nu
baustas 12 parų arešto, Antanui 
Žilinskui neleido apginti diplo-

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

2129 KMAPP STREET 
BROOKLYN, N.T. 11221

u

h

0'

Prie Sovietų Misijos prie Jungtinių Tautų demonstracijos vyko sausio 19. Dalyv-vo ir lietu
viai. Prieky Elizabeth Wytenus ir Wallace Rodgers. Nuotr. Charles Bintam

kas, Subačius, šakalys, Terlec
kas, Volungevičius.

toro Petkaus biografinė apybrai
ža, kuri šiek tiek skiriasi nuo 
Aušros Nr. 13 paskelbtų biogra
finių žinių. Skelbiama apie bu
vusių^ politinių kalinių, Jono 
Matusevičiaus (48-50 m.) ir Bro
niaus Purlio (56 m-k persekio
jimą. Matusevičius, 25 metus iš
kalėjęs gulaguose, grįžo į Lie
tuvą 1978 rudenį ir apsigyveno 
pas seserį Panevėžy, kur jis dir
bo pašte stalium. Po poros savai- 

ta, ir saugumas pareikalavo, kad 
jis dešimties dienų laikotarpy
je išvyktų iš Lietuvos. Taip pat 
pasielgta ir su Purliu, iškalėju
siu 25 metus ir sugrįžusiu j Pa
nevėžį š. m. kovo 7.

Jau 32 metus lageriuose vargs
tančio Petro Paulaičio gyveni
mo mozaika papildoma keliai ■ i< >

laitis atsakė, jog ne jis “kaltas,

greičiau jie kalti, atimdami pu
sę gražiausio mano gyvenimo 
vien už tai, kad aš atlikau savo 
prideramą piliečio pareigą savai

Lietuvai, kurią pripažino ir So
vietų Sąjunga..

GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamą* Iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Siuntinių bei kitais 
reikalais kreiptis tat 268-1594, adresas: 69-40 Ręst St, Forest HNta, 
NY 11375. 

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkflsld Rd., E. North
port N.Y. 11731, TsL (516)968-5454, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-6 vąt vak.. šeštsd. 9:30-12:30 vai. Lito patalpos*: 86-01 
114th St, Richmond HIS, PY. 11418. Tel. (212) 441-2811.

_ .” AUCE*S FLORiST SHOP, lietuviškam rajoną — lietuviška gėlių par-
Savo 1978 liepos mėn. pareiš- duotuve. Gelee įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 

kime Gudijos ir Lietuvos KP 187-ū4Jamica Avė., RichmondHilI, N.Y. Čia veikia Darbininko spau-

SHAUNS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prie Foreat 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

apylinkės, Varenavo rajono lie
tuviškų kaimų gyventojai protes
tuoja prieš lietuviškos kultūros 
slopinimą ir lietuvių persekioji
mą. 246 pasirašiusieji prašo, kad 
Pelesoj būtų įsteigta vidurinė 
mokykla lietuvių dėstomąja kal
ba, nudaryto* sąlygos kultori 
nei veiklai, nutraukti visi lie
tuvių persekiojimai bei varžymai 
ir tikintiesiems grąžinta Pelesos 
bažnyčia.

(Elta;

Į LAISVĘ FONDAS LEIDŽIA 
JUOZO BRAZAIČIO RAŠTUS

tuvių rašytojų kartos svarstymai 
Knyga turės 450-500 puslapių 
ir bus papuošta dail. Ados Sut
kuvienės viršeliu.

Į Laisvę Fondas maloniai pra
šo skaitytojus iš anksto, iki vasa
rio mėn. pabaigos, pirmąjį prof. 
Brazaičio raštų tomą užsiprenu
meruoti, pasiunčiant $13.00. 
Knygos kaina rinkoj bus didesnė. 

' Fondas taip pat laukia ir me
cenatų bei rėmėjų su dides
nėmis aukomis. Aukas ir prenu
meratas siųsti: ĮLaisvę Fondas, 
5620 S. Claremont Avė., Chica- 
go, III. 60636.

Pirmasis prot Juozo Brazai 
čio raštų tomas jau spaustuvėj 
ir pavasariop turėtų pasirodyti 
knygų rinkoj. Tai bus pirmoji 
prof. Brazaičio raštų knyga, po 
kurios eis kiti trys tomai. Ke
turiuose tomuose bus sukaup
tas beveik visas prof. Brazaičio 
literatūrinių ir visuomeninių 
raštų rinkinys.

Šiuos prof. Brazaičio raštus 
leidžia | Laisvę Fondas Lietu
viškai Kultūrai Ugdyti. Jis iki 
šiol jau yra išleidęs devynis 
veikalus. Jų tarpe buvo tokie la
biausiai perkami ir skaitomi 
veikalai, kaip Daumanto Parti
zanai, Girniaus Žmogus be Die
vo, Tauta ir tautinė ištikimybė. 
Bradūno redaguota. Lietuvių U- .v ~ (jaSiSŽiSi - jš )•!.*
teratūra svetur ir kt £4 Brazilijos * L^ 'Sąjunga

išsirinko naują -valdybą: pirm. 
— Aleksandras Valavičius, sekr. 
— Nilza Cuzikauskaitė, ižd. — 
Elizabete Vazgauskaitė, Pietų 
Amerikos Jaunimo komiteto 
ryšininkė — Sandra Saldytė, 
kultūrinių reikalų vedėjas — 
Robertas Saldys?

ĮLF

Prof. Juozo Brazaičio raštus 
redaguoja Alina Skrupskelie nė 
ir Česlovas Grincevičius. Pirma
jame tome bus ir garsioji Bra
zaičio studija apie Vaižgantą ir 
jo kūrybą. Šalia jos bus ir kiti 
literatūriniai ankstesniosios lie-

Iš Lietuvos K.B. Kronikos 
(atkelta iš 1 psl.)

das apkaltintas chuliganizmu ir 
nubaustas dešimčia parų.

Antano Žilinsko motina inva
lidė teiravosi apie sūnų telefonu. 
Iš jos buvo pasityčiota, kad sū
nus grįš su žmona. Antrą die
ną po suėmimo buvo atėjęs mili
cininkas ir iš Janinos Žilinskie
nės pareikalavo 10 rublių, tačiau 
nepasakė už ką sūnus suimtas.

Eugenijos Mikulevičienės 
nebuvo kam ieškoti, nes vyras 
buvo komandiruotėje, o namuo
se likę tik 7 ir 15 metų vai
kai, bei sena ir bejėgė mo
čiutė. Atėjęs milicininkas pa
guodė vaikus ir liepė eiti pasi
matyti su mama, o kai nuėjo 
— neįleido; tik pagrasino už
daryti.

Gegužės 18 d. Angelė Grėb- 
liauskienė dėl pirmojo kryžiaus 
nugriovimo pareiškimo buvo iš
kviesta į Panemunės V.K. Jinai 
buvo klausinėjama ar nedalyva
vo kryžiaus gynime ir, jai, pri
sipažinus, buvo pagrasinta: “Ta
vo vaikams uždėtas štampas”. 
Aiškino, kad už kryžių staty
mą pakelėse asmenys bus bau
džiami laisvės atėmimu viene- 
riems metams. Dėl suimtų jau
nuolių paaiškėjo: Ričardas Pet
rauskas būtų tarnavęs kariuo
menėje arti, o dabar tarnaus prie 
Kinijos sienos, Antanas Žilins
kas tegul atsisveikina su Kauno 
politechnikumu. (Jam buvo likę 
apginti tik diplomą.)

Niekuo nekaltų ir naktį už
pultų žmonių diskriminacija ir 
teroras nesibaigia. Ričardo Pet
rausko seserį, besimokančią 25- 
je vidurinėje mokykloje, tardė 
auklėtoja Bandoravičienė, o vė
liau buvo iškviesta pas mokyk
los inspektorių. Ričardo motina 
kvietinėjama į jos vaikų mokyk
las, kur reikalaujama perauklėti 
vaikus.

J Grebliauskų namus nuolat 
lankosi milicija ieškodami šei
mininko. Kartą namuose radę 
vaikus, juos gąsdino, o 15^m. 
vyriausiai dukrai atsisakius ru
sišką! kalbėti, sakė nubaustą 10 
rub. bauda. Labai skaudu, kad 
suimti draugu apkaltinti chuli
ganizmu vien už tai, kad jie gy
nė naktį užpultą kryžių.

A. Žilinską.
Kryžių iškasė ir nuvežę pa

statė Petrašiūnų bažnyčios šven
toriuje*

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

GARSZV0S LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Havsn Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos iši
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai Ir balza- 
muotojai Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos iermeninės bet 
kurioj miesto daly. ' ____________________________
JUOZO ANDRIUŠIO Rosi Estete, namų pardavimas, visų rūžių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga vaikis naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Tslef. 847-2323 
(namų telof. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esat* ar 
norite būti J. Andriulio kiljentais.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, ssv. Wlnter Garden Tavam. 
1863 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227, 821-6440. Salė vastu- 
vėm* ir kt pramogom*. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmo* 
rūžies lietuviikas maistas prieinama kaina.__________________ .
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bali Baklng Co. Lietuviika ir 
europietiška duona Ir pyragai, Šventėms, vestuvėm* bei pokyliam* tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, 
Oueena, N.Y. 11368. Telef. 7795156.

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

y-iy ADTTM Rezidencinės ir Komerdnės Nuosavybe* J

KŠALTOK • • • MOKU * • • • NOTARY <

T? ęJTP Ą T* f 270* 8ovlevard,Q. Pfctcrsbvng t>aach,Pi. yHOb IjO 1, A 1. Ij Telefono* (8I» J60-2446. Vakare (SI J) 345-27^6

NAUJAUSIUS 1980 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St, ĮHaspeth, N.Y. 11378.
MONY — Dr. M. Slemonett, lietuvis, draudžia: sveikatą, nedarbingumą, 
pensijas, gyvybę. (N.Y., NJ. Ir Ccnn.) Apsidrausdami pas jį su
taupysite 30%-50% premijos mokėjimą. Draudimo įvairios grupės, kurias 
galite pasirinkti. Skambinti dieną: 201 964-3600. Vak., savaitgaliais: 
201 654-3756._________________________________________________
RAYMOND KIVITA, lietuvių kilmės nekilnojamo turto prekybininkas, 
dirba su Century 21 Friendly Realty, 63 West Merrick Rd., Vallay 
Stream, N.Y. 11580. Telef. 516 825-8511. Pasigrožėkit Long Island gamta. 
Visi modernūs patogumai. Aptarnaujama Valley Stream, Lyndbrook, 
Malveme, Franklin Sguare, Woodhaven, Richmond Kili, Oueena.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEYIR CONNECT1CUT VALSTUO- 
SfcjSTAIGA PRIE ŠV JONO KAPINIU

Tasolino 

A MEMORIALE
6646 80 ST, MIDDLE V1LLAGE, OUEENS 

Pienes: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

19'33 + 1976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ •
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40 metų kelias
t

Susijaudino ne tik Amerika, 
bet ir visas laisvasis pasaulis, 
kad Sov. Sąjungos karinės pa
jėgos užėmė Afganistaną ir iš ri
kiavo savo divizijas prie Irano 
sienos. Beliko tik trijų valandų 
žygis iki Persų jūros. Tada sovie
tai turi ne tik išėjimą į šiuos 
vandenynus, bet drauge kontro
liuoja ir gausius arabų naftos 
šaltinius.

Jaudinasi Washingtonas, or
ganizuoja boikotą prieš sovietus, 
iškėlė bylą Jungtinėse Tautose, 
kur Sovietų Sąjungą pasmerkė 
net 104 balsais. Bet Jungtinės 
Tautos neturi jėgos priversti so
vietus, kad jie pasitrauką iš Af
ganistano. Kas sovietam tas pa
smerkimas, kad jie ten patogiai 
jaučiasi ir planuoja tolimesnius 
žygius, nes Vakarai eina nuolai
dų keliu ir nesugeba nieko da
ryti.

Buvęs JAV ambasadorius 
Maskvoje Malcolm Toon beveik 
kasdien įspėdavo Washingtoną, 
kad sovietai ruošiasi užimti Af
ganistaną. Valstybės departa
mentas netikėjo, paneigė tai ir 
pavadino gandais. Sakė, jokios 
intervencijos nelaukiama.

Tai kas ten sėdi Valstybės de
partamente? Negi ten susirinko 
Amerikos priešai, kad išduotų 
savo kraštą ir padėtų Sovietų 
Sąjungai plėstis? Nejaugiameri- 
kiečių politikai tokie trumpare- 
gfet; apakėliai, IcaS negalėjo su-' 
prąsti, ko siekia sovietai!? Juk 
jau yra 40 metų kelias, išbandy
tas ir geras kelias sovietam — 
grobti kitus kraštus ir susilaukti 
Vakarų nuolaidų.

Dabar, kai priešas jau prie var
tų — prie naftos šaltinių, sukru
to iš visų pusių šaukti ir veikti. 

. Bet laisvės apsisprendimo prin
cipai jau seniai pažeisti ir iš
duoti. Dabar visa tai reikia iš
pirkti gal net labai brangia 
kaina.

Kai 1940 metų birželio mėne
sį Sovietų kariuomenė okupavo 
Lietuvą ir kitus Pabaltijo kraš- 

‘ tus, Washingtonas įteikė notą, 
nepripažino tosokupacijos, bet

daugiau nieko nedarė. Jau buvo 
pažeisti laisvės principai, teisė 
ir teisingumas. Ir daug vėliau, kai 
buvo bandoma Lietuvos bylą 
iškelti Jungtinėse Tautose, visi 
sakė, kad tai nepatogu, dabar ne
laikąs. O dabar, okupavus Afga
nistaną, tokią bylą kėlė. Bet 
ir Lietuvos atveju buvo pažeisti 
laisvės principai, ir teisingumas 
reikalavo kelti Lietuvos bylą 
Jungtinėse Tautose.

Bet čia eita nuolaidų keliu.
1941 rugpiūčio 14 Amerika ir 

D. Britanija paskelbė Atlanto 
chartą, pažymėjo, kad po karo 
nebus siekiama jokių teritorinių 
pasikeitimų, jei jie nebus sude
rinti su tautų laisva valia. Prie 
Atlanto chartos prisidėjo ir So
vietų Sąjunga 1942 sausio 1. 
Pasižadėjo saugoti chartos prin
cipus, pasižadėjo, kad galėtų la
biau apgauti Vakarus. Ir taip nu
tiko Jaltos konferencijoje 1944. 
Stalinas glemžė visa, o Vakarai 
ėjo nuolaidų keliu — išdavė 
Baltijos kraštus. Kas nutiko 1945 
Potsdamo konferencijoje — nuo
laidos, nuolaidos, o Sovietų Są
junga prisijungė Karaliaučiaus 
kraštą. Kaip savo įtaką sovietai 
išplėtė po antrojo pasaulinio ka
ro — Rytų Vokietija, Lenkija, 
Čekoslovakija, Vengrija, Rumu
nija, Bulgarija. Sovietai nuslopi
no 1956 metų vengrų revoliuci
ją, 196? <^.Mp4v^AGeJtojjbv^ęiją 
ir pakeitė režimą. Vakarai ty
lėjo, ėjo nuolaidų.keliu., .

Sovietai išnaudojo situaciją, 
Ameriką įvėlė į Korėjos, Viet
namo karus, ją silpnino iš vi
daus, visokiais būdais demorali
zavo, naikino jaunimą, o patys to
liau plėtėsi — Kuba, Angola, 
Etijopija, Jemenas.

Jei prieš 40 metų su tokia 
pat jėga, kaip dabar, būtų pa- 
siriešinta Lietuvos, Latvijos, Es
tijos okupavimui, jeigu tada būtų 
neišduoti laisvės ir laisvo apsi
sprendimo principai, tikrai šian
dien nebūtų to atsitikę — So
vietų Sąjunga būtų sudrausmin
ta ir priversta taikingai gyven
ti.

Apie velionį Brazaitį šiandien 
čia turėjo kalbėti Brazaičio mo
nogramos autorius dr. J. Girnius. 
Bet tenka Tamstas atsiprašyti, 
kad dėl ne nuo rengėjų pri
klausančių aplinkybių Tamstom 
teks tenkintis tik dr. Girniaus pa
kaitalu, nes dr. Girnius naujų
jų metų išvakarėse buvo ištiktas 
stipraus širdies priepuolio ir te
bėra Bostono eskulapų žinioje. 
Joks pakaitalas negali atstoti ori
ginalo, todėl prašo Tamstas bū
ti jo atžvilgiu atlaidžius.

Brazaičio tėvai, Simonas ir Ie
va Maurukaitė Ambrazevičiai, 
turėjo 3 sūnus, Simoną, Antaną 
ir Juozą, ir 3 dukras, Mariutę, 
Magdulę ir Kastulę. Ambrazevi
čiai gyveno apie 3 kilometrus 
į rytus nuo Marijampolės, prie 
Prienų plento, Trakiškių kaime, 
Kvietiškio valsčiuje, Marijampo
lės apskrityje. Turėjo, kaip sa
koma, vienos kolonijos apie 16- 
17 ha ūkį. Vyresnysis Juozo 
brolis seniai miręs, o brolis An
tanas mirė 1972 metais. Jau mi
rusios ir visos Juozo seserys.

Juozas gimė 1903 gruodžio 9. 
Pradžios mokyklą lankė ten pat, 
Trakiškiuose, tuo metu prisi
glaudusią rašytojo Vinco Ramo
no tėviškėje. I-asis pasaulinis ka
ras Juozą užklupo Marijampolės 
gimnazijos parengiamojoje kla
sėje, vadinamuose “stupkiuose”, 
iš rusų “v stupitelny klass”. 
Pačią Marijampolės gimnaziją 
1914 rudenį evakavus į Vorone
žą, Juozas pasiliko tėviškėje

Kai 1917 Žiburio draugijai pa
sisekė iš vokiečių gauti leidimą 
Marijampolėje steigti gimnazi
jai, gruodžio mėn. vyko stojamie
ji egzaminai į I-ąją, II-ąją, III- 
ąją, IV-ąją ir V-ąją klases. Tada 
drauge su Juozu teko laikyti eg
zaminus į IV-ąją klasę. Arčiau

Vytautas Vaitiekūnas kalba 
prof. Juozo Brazaičio minėji
me sausio 13 Kultūros Židi
ny. Nuotr. L. Tamošaičio

""0"------------ ------ - ----------------------------------------------------------------- --------------------------------------—

PASIGENDAM BRAZAITISKŲ
ASMENYBIŲ
Vytauto Vaitiekūno paskaita, skaityta prof. Juozo 
Brazaičio mirties penktųjų metinių proga Kultūros 
Židiny sausio 13

susipažinom tik prasidėjus 
mokslui 1918 pradžioje. Žymi 
dalis mūsų IV-osios klasės 
mokinių buvo dar XIX amžiaus 
gimimo, nespėję su gimnazija 
1914 evakuotis į Rusiją ir 3 me
tus turėję mokymosi pertrauką. 
Palyginti su tais vyrais jau po 
ūsu mudu su Juozu atrodėva 
kaip vaikeliai. Kitais mokslo me
tais, 1919 pradžioje, tų brenduo- 
lių žymi dalis išėjo savanoriais.

Apskritai, 1919 metais Lie-
tuvos nepriklausomybei buvo 
lemtingi. Ir toje lemtyje gimna
zistai yra suvaidinę reikšmingą 
valstybinį vaidmenį. Savo mo
kytojų ir vyresnių klasių moki
nių instruktuojami ir vadovau
jami, ir penktaklasiai ėmėsi ska
tinti kaimo jaunimą, kad stotų 
savanoriais į Lietuvos kariuome
nę nepriklausomybės ginti. To
kiu skatintojų tada buvo tapęs ir 
šešiolikametis Juozas. Su kele
liais metais vyresniu savo kai
mynu iš Triobiškių kaimo sep- 
tintaklasiu Jurgiu Steponaičiu ir 
penktaklasis Juozas jau tada pra
dėjo savo visuomeninę veiklą 
Trakiškiuose ir aplinkiniuose 
kaimuose, daugiausia talkinda
mas kaimo jaunimui organizuo
tis, dalindamasis savo apsiskai
tymu ir savo mokyklinėmis ži
niomis

Pačių moksleivių organizuotoj 
veikloj, kuri paprastai vyko po 
pamokų, Juozas tik retkarčiais 
dalyvavo, nes gimnaziją lankė iš 
Trakiškių ir po pamokų vėl kelis 
kilometrus grįžti į gimnaziją, jam sės bendra nuomonė buvo, kad 
buvo per daug. Be to, Trakiš- ir Juozas patrauks Aleksos pė- 
kiuose ir elektros nebuvo. Pa- domis. Dėl to, kai 1922 rudenį 
mokas teko ruošti prie žibali- Jrrozas nepasirodė universitete 
W 7Wth^\ir ’daugiaiįisia/ kaiolį&Bį, buvo aiškį iąd jis įus. ’ 
jau šeima nekliudė. pasirinkęs savo suolo draugo Jo-

Mokymosi pažangumo atžvil
giu Juozas nebuvo nei prasi- 
kišęs, nei atsilikęs. Bet ėjo sa
vomis jėgomis, be “suflerių” ir 
be “Špargalkų”. Klasėje buvo
tylus, sakytum, užsidaręs, bet 
su klase buvo solidarus. Kai VI- 
oji klasė nusitarė vienu metu nu
sikirpti plikai plaukus, tik vienas 
bendraklasis tam nepakluso, bet 
tai buvo ne Juozas, o Eduar
das. Kai VH-oji berniukų klasė 
iš solidarumo VH-ajai mergaičių 
klasei išėjo į streiką prieš labai 
nemandagų mergaitėm fizikos 
mokytoją, Juozas irgi buvo su 
klase. Kai, gimnazijos baigia

muosius egzaminus laikant, bu
vo galima pasirinkti laikyti ar
ba prancūzų, arba vokiečių kal
bą ir klasė, afrontuodama ne
mėgstamai vcJdęčių kalbos mo
kytojai, susibaldė, kad visi, kaip 
vienas, laikys tik prancūzų kal
bos egzaminą, Juozas taip pat 
buvo su klase, nors vokiečių 
kalbą geriau mokėjo nekaip 
prancūzų ir nors vokiečių kalbos 
mokytoja jam buvo labai pa
lanki.

Per visus penkerius bendra- 
klasiavimo metus neteko gimna
zijos aplinkoj Juozo pastebėti 
gimnastikuojant, atseit, per per
traukas naudojantis turniku, ko
pėčiomis, lygiagretėmis. Nedaly
vavo jis nė karinio apmokymo 
pratimuose po pamokų su medi
niais šautuvėliais. Nepriklausė 
ir prie gimnazijos šaulių bū
rio. Bet dalyvavo gimnazijos 
chore Taip pat nedalyvaudavo 
gimnazistų vakarėliuose ir mer
gaičių nešokdino. Apskritai, 
mergaitės jam kaip mergaitės 
tarsi neegzistavo. Klasėje sėdėjo
me po du viename suole. Juo
zas sėdėjo su Jonu Aleksa, kuris 
jau nuo V-os klasės buvo apsi
gyvenęs ar apgyvendintas pas 
marijonus ir kurį mūsų klasė 
laikė aiškiu kandidatu į kuni- 
gus. Jis ir tapo kunigu marijo
nu ir kurį laiką buvo Kauno 
kunigų seminarijos klierikų dva
sios vadovu. Mirė prieš porą 
metų, klebonaudamas Tabariš
kių parapijoje, netoli Kauno. Kla-

no tolimesnį' kelią.' Vis dėlto 
po metų Juozas pasirodė uni
versitete. Niekada neteko su juo 
išsikalbėti, kodėl ir kuriomis ap
linkybėmis visa tai įvyko.

Taip pat neteko su juo išsi
aiškinti, kuriomis aplinkybėmis 
jau 1923 įsitaisė Lietuvos dien
raščio redakcijoje. Tuo metu 
Lietuvos dienraščio vyriausiu 
redaktorium buvo buvęs mūsų 
gimnazijos direktorius ir lotynų 
kalbos mokytojas dr. Kazys Jo
kantas. Jis visada, sutikęs gat
vėje savo buvusį mokinį, pa
sveikindavo, paprašydavo, kad jį 

palydėtų ir papasakotų, kaip gy
vena, kaip verčiasi. Galimas 
daiktas, kad toks atsitiktinis Juo
zo susitikimas su savo buv. di
rektorium ir bus jam atidaręs du
ris į Lietuvos dienraščio redak
ciją. Anuomet laikraščiai labai 
stigo žmonių, turinčių įmanomą 
stilių ir pakenčiamai mokančių 
rašomąją kalbą. Juozo bendra
klasis Jurgis Masaitis taip pat 
jau buvo įsitaisęs Laisvės dien
raščio redakcijoje.

Angažuodamas J uozą Lietuvos 
dienraščio redakcijai, Jokantas 
pataikė tikrą žurnalistinį talentą. 
Kai po gruodžio 17-os pervers
mo Lietuvos prezidentu tapo 
Smetona ir 1927’ dažnai lankyda
vosi provincijoje, Juozas jau 
buvo Lietuvos dienraščio atsto
vu prezidento kelionėse. Iš tų 
gausių kelionių Juozas linksmai 
prisimindavo vieno Žemaitijos 
valsčiaus viršaičio sveikinamąją 
kalbą, prezidentą sutinkant.

— Pone prezidente, — pradė
jęs viršaitis, — mes jūsų jau 
seniai laukėme ir laukėme ir 
dabar, deja, sulaukėme . . .

Tarp 1922 ir 1942 metų mu
dviejų su Juozu susitikimai bu
vo tik atsitiktiniai ir reti. Vėl 
susibloškėva tik 1942, jei taip 
galima išsireikšti,po bendru re
zistencijos stogu, rezistencijos 
prieš Lietuvos okupantą.

Šiandieną, susumuodamas jau 
iš 5 metų perspektyvos savo su 
velioniu Brazaičiu bendravimo 
įspūdžius bei išgyvenimus, esu 
priėjęs išvadą, kad Juozas buvo 
didžiai dialektinė asmenybė.

’ TUJdėfc, kad nuo VVoSioš kla
bės ^kiekvienas iriūšų klasės mo
kinys buvo prisegtas ir kokią 
pravardę — “nickname”, ir pa
prastai bendraklasis į bendrakla
sį ta pravarde ir kreipdavomės. 
Paprastai tos pravardės buvo li
teratūrinės, paimtos iš Done
laičio “Metų” ar iš kurio kito 
rašytojo raštų: Merčiuks, Drime- 
lis, Pričkus, Slunkius, Katilina. 
Tik Juozui kažkodėl buvo pri
gijusi Mažiuko pravardė. Ir, va, 
tas klasės “Mažiukas” vėliau gy
venime ima ir prasikiša pro visus 
kitus bendraklasius.

i

(Bus daugiau)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS (SPŪDŽIAI

Antanas Rubšys, 
Manhattan College

1976 metų birželis. Esu Ro
moje. Vasaros tingumas lėtina 
ne tik gamtą, bet ir žmones.

Esu Romoje, • nes ruošiuosi 
kelionei į rytinius Viduržemio 
jūros kraštus. Ant stalo knygos 
apie Iraką, Iraną, Turkiją ir 
Graikiją. Ir žemėlapių krūvos.

Į Iraką keliauti sunku. Turiz
mu ten nesidomi. O archeo
logijai nėra laiko. Užtat ir varstau 
Irako ambasados duris. Amba
sadorius, matyt, “ne” sakyti iš 
karto nenori, o “taip” sakyti ne
gali, nes jis — žmogus po val
džia. Su Iranu labai lengva. Visą 
duoda tuojau pat. Belaukiant ar
batos stiklu pavaišina.

Visi vlaškallall Romą veda ...
Romoje ruoštis kelionei į Vi

duržemio jūros kraštus yra ne 
tik naudinga, bet ir smagu. Mat, 
kadaise Roma buvo jų visų sosti
nė. Visi vieškeliai į Romą ve
dė. Esu čia lyg namie. Studi
jų metai Romą padarė itin mie
lą. Aštuoneri metai... Triguba 
ji: pagoniškoji su Foram Roma- 
num ir koliziejumi, krikščioniš
koji su katakombomis bei bazili
komis ir modernioji su paminklu 

karaliui Vittorio Emanuele JI 
bei Via Veneto kavinėmis.

Foram Romanum — Romos 
aikštė, arba forumas, yra knyga 
apie pagoniškąją Romą. Romu
las ir Rėmas, anie legendiniai 
dvynukai, vilkės užauginti, pali
ko čia savosios Keturkampės 
Romos pamatus. Smagu tingios 
birželio popietės ramybėje sto
vinėti prie statinių likučių, 
paminklų ir akmenų su įrašais. 
Legenda sako, kad Romulas Rė
mą nužudė. Dėl ko? Ogi šis, 
norėdamas iš brolio pasityčioti, 
peršokęs per naujojo miesto sie
nas .. .* Marsas, karo dievaitis, 
Rėmą į dangų nusinešė, o romė
nai jį dievaičiu pasidarė. Romu
lo dulkės guli ant juodo akmens 
kape. Arti jo kapo yra du įvaiz- 
dūs paminklai: Romos bamba 
ir, kadaise auksu švytėjęs, mylių 
stulpas. Abu paminklai byloja tą 
patį: Roma — pasaulio centras.

Iš Romos aikštės šaute šauna 
vieškeliai: į šiaurę — Via Fla- 
minia ir Via Salaria, į pietus 
— Via Appia, į rytus — Via 
Tiburtina, o į vakarus — Via 
Aurelia ... Vieškeliai ne tik į 
Romą veda, bet Romoje ir pra

sideda. Mintimi skubu vieške
liu pietų linkui. Tai Via Appia. 
Lengvai peršoku Adrijos jūrą į 
Graikiją. Čia gi Via Egnatia 
— tiesus kelias į Filipus. Gi ry
tuose nuo Filipų Europa susitin
ka su Azija. Bosporo sąsiauris, 
tiesa, šias dvi seseris skiria, 
tačiau Europos ir Azijos siūlė 
yra kur kas ryškesnė negu Bos- 
poras. Ji net surambėjusi istori
jos raidoje.

Kelionės tikslas
Rytiniai Viduržemio jūros 

kraštai, Vakarinė Azija, mane 
masina. Jau ne pirmusyk į ten 
keliauju. Tačiau ši kelionė daug 
žada. Dalyvauju tarptautinėje 
Artimųjų Rytų archeologų stu
dijinėje kelionėje. Šv. Raštas ir 
Artimųjų Rytų raštija liudija, kad 
Artimieji Rytai buvo Vakarų kul
tūros ir civilizacijos lopšys. Čia 
geriau, negu bet kur kitur ant 
Žemės, gali įsiminti, kad žmogus 
yra judanti kryžkelė: Rojus, Ab
raomas, Hamurabis, Zaratustra, 
Kiras Didysis, Aleksandras Di
dysis ...

Roma — pasaulinė valstybė
Kalbant apie Romą, reikia šu

steri ir giliai atsikvėpti. Roma 
nebuvo vien tik valstybė, ji buvo 
pasaulinė valstybė. Vienintelė 
žmonijos istorijoje. Jokia kita 
valstybė nepajėgė sujungti tiek 
daug skirtingų tautų į vieną po
litinę bendruomenę. Kinija ir 
Indija, tiesa, gyventojų skaičiu
mi pralenkia Romos imperiją, 
tačiau jos yra labiau vienalytės 

negu Roma. Romos imperijos 
tautos, nors ir nebūdamos vie
nalytės, save vadino oikoume- 
ne — pasauliu, kuriame žmonės 
gyvena. Šalia imperijos ribų, jų 
manymu, buvo tik dykynės, ku
riose klajojo barbarai. Savo sa
vimone jie buvo snobai. Bar
barai, nebūdami oikoumene, pa
saulio, kuriame žmonės gyvena, 
dalimi, nebuvo verti jokio dė
mesio. Jų lyg nebuvo.

Šimtmečių raidoje Romos im
perijos gyventojai buvo priversti 
prisipažinti, kad jie klydo. Ta
čiau Naujojo Testamento am
žiuje jie buvo šventai įsitikinę, 
kad barbarai nebuvo žmonės. 
Roma buvo pasaulinė valstybė, 
pirmoji ir galbūt paskutinė 
žmonijos istorijoje. Ji buvo ne 
ti< politinė bendruomenė, bet ir 
kone kosminė tikrovė.

Romos imperijos tautos skaitė
si su imperija lygiai taip, kaip 
žmogus skaitosi su gamta. Im
perija atrodė taip reikalinga gy
venimui, kaip saulė, lietus, aug
menija. Išimtimi buvo žydai ir 
krikščionys.

Roma buvo imperija. Istorija 
liudija, kad ji buvo žiauri, des
potiška, grobuoniška. Tačiau ji 
buvo gerbiama. Pagarba Romos 
imperijai kilo iš to, kad ji valdė 
geriau negu bet kokia kita val
džia. Tautų pagarba jai buvo to
lygi žmogaus pagarbai gamtos 
jėgoms. Romos imperija buvo ne 
tik gerbiama, bet ir garbinama.

Pax Romane — Romos tai
ka buvo cezario Augusto sukur

ta ir tvėrė bent tris šimtmečius. 
Romėnai, aplamai, sukūrė tai
ką, kuri nesirėmė karo paliau
bomis, bet įstatymu ir dama. 
Žinoma, ir čia buvo išimčių. 
Būdinga, kad apie netikusius 
imperijos gubernatorius sužino
me iš pačių romėnų šaltinių. 
Tacitas, romėnų istorikas, deda į 
Britanijos karaliuko lūpas išsi
reiškimą apie romėnus: “Jie 
kraštą padaro dykuma ir pava
dina taika”. Neronui valdant, 
Judėjos prokuratoriais buvo va
gišiai ir kyšininkai. Jie pa
greitino tragiškąjį žydų sukilimą 
prieš Romą 66 m. prieš Kristų. 
Tačiau tai buvo išimtys. Romos 
imperijos valdžia rūpinosi val
domųjų gerove.

Romos taika buvo labai pato
gi keliautojams Viduržemio jū
ros kraštuose. Ne tik įstatymai 
ir legionai, bet ir vieškeliai, 
tiltai ir iškilūs pastatai jiems tar
navo. Užtat prekyba ir idėjos ga
lėjo tarpti. Tautų apaštalas Pau
lius šią padėtį, Evangeliją skelb
damas, meistriškai išnaudojo. 
Būdamas Romos piliečiu, jis 
galėjo klausti: “Ar jums valia 
plakti Romos pilietį, ir dar ne
nuteistą?'’ (Apd 22,25). “Civis 
Romanus sum!” (Esu Romos pi
lietis!) būdavo net kalėjimo du
ris atveriąs pasas (žr. Apd 16, 
35-37).

Stovinėju pagoniškosios Ro
mos griuvėsiuose. Mintimi ma
tau jų statytojus Graikijoje, Ma
žojoje Azijoje, Mesopotamijoje. 
Po dienos kitos ten būsiu.

Viza į Iraką gauta
Birželio 27. Irako ambasado

rius praneša, kad viza bus duo
dama. Septyniom dienom. 
Mūsų grupė turi išvykti Irako 
lėktuvų linijos skridimu 054 
po poros dienų, Apaštalų Petro 
ir Pauliaus šventėje. Viza duota, 
nes mumis Irake rūpinsis Vati
kano nuncijus. ,

| Bagdadą — Harun ar-Raild 
uostinę

Bagdadas yra Irako, vieno jš- 
arabų kraštų, sostinė. Nuo 1958 
metų jis flirtuoja su Sovietų 
Sąjunga ir jos satelitais. Su Va
karų kraštais irgi žaidžia. Tu
rime skristi Irako linijos lėktu
vu. Kontoroje gauname bilietus, 
tačiau tikslaus išskridimo laiko 
nenurodo. Sako, būkite Fiumici- 
no Aerouoste 5:30 v. popiet.

Studijinei grupei vadovauja 
amerikietis jėzuitas Robert 
North. Jam Derlingojo pusmė
nulio kraštai, Ąrtimieji Rytai, 
yra lyg sava kišenė. Daug dir
bęs ir vadovavęs archeologiniam 
tyrimui. Esame seni studijų 
draugai. Prieš porą dešimtme
čių turėjau progos pasinaudoti jo 
turtinga archeologine patirtimi ir 
išmintimi Šventraščio krašte 
— Palestinoje. Užtat dabar ir sma- 
ginuosi mintimi, kad ši studi
jinė kelionė supažindins su ryti
nių Derlingojo pusmėnulio 
kraštų praeitimi ir buitimi.

(Bim ckrugiau)
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TARPTAUTINIS MARIJOS 
KONGRESAS ISPANIJOJ
nuolių pastangomis XVI amž. 
Marija pradėta garbinti naujomis 
maldomis ir giesmėmis. Atsira
do ir pirmieji malonėmis gar
sūs Marijos paveikslai Vilniaus 
seserų bemardinių Sv. Mykolo 
bažnyčioj ir Trakų parapijos baž
nyčioj. Šiame amžiuj buvo pra
dėtos ir garsiosios maldininkų 
kelionės į Trakų Dievo Moti
nos šventovę. Taip XVI amž. 
gale Lietuvoj Marijos garbini
mas ne tik atgijo, bet ir sustip
rėjo.

Po paskaitos buvo klausimų, 
į kuriuos atsakydamas, paskaiti
ninkas atskleidė šv. Kazimiero 
dievotumą prie Marijos, Aušros 
Vartų šventovės kilmę 
ir Marijos apsireiškimą 
Šiluvoj, nors tai jau įvyko XVII 
amž. Paskaitą išklausė ne tik 
anglų kalbos sekcijos dalyviai, 
bet jos santrauką išgirdo ir bend
roji sesija anglų kalbos sekcijos 
pirmininko pranešime.

Lietuva susidomėti progą 
davė ir anglų sekcijos programoj 
alfabetine tvarka pagal Gidžiūno 
pavardę pirmoj vietoj įrašyta 
Lietuvą liečianti tema. Dėl to, 
kas tik kur Tėv. V. Gidžiūną 
sutiko, domėjosi ne tik Marijos 
garbinimu Lietuvoj, bet ir da
bartine lietuvių katalikų pa
dėtim. Nuostabu, kad beveik 
visi, su kuriais paskaitininkas 
kalbėjosi, buvo gana gerai infor
muoti apie Lietuvą, nes dau
gelis buvo skaitę įvairiomis kal
bomis leidžiamą Lietuvos Baž
nyčios Kroniką.

Lietuvių paskaitininku susi
domėjo ir lenkų sekcijos daly
viai. Tėv. Liudvikas Krupa, 
OFM, Liublino katalikų univer
siteto profesorius, supažindino 
jį su Witold Pietkun, 

- Bialystok-Balstogės kunigu, mo
jančiu lietuviškai, jis lenkų sek
cijoj skaitė paskaitą “Palaiminto
jo Vladislovo iš Gielnovo, pran
ciškono, mariologija”, geriau 
sakyti, nagrinėjo septynių Mari
jos džiaugsmų ir skausmų ka- 
runką “Kas nor Panai Marijai 
tarnaut”, kurią iki šiol gieda len
kai ir lietuviai. Jis panoro, kad 
V. Gidžiūnas po jo paskaitos 
dalyvautų diskusijose lietuvių 
kalba, kad tuo būdu kongrese 
būtų pavartota lietuvių kalba. 
Tėv. V. Gidžiūnui sutikus, sek
cijos pirmininkas pakvietė jį į 
garbės prezidiumą ir pasakė, kad 
tai autentiškas lietuvis; dėl to 
auditorija stipriai paplojo.

Po minėtos paskaitos Tėv. V. 
Gidžiūnas pirmiausia lotyniškai 
pasveikino auditoriją, kurioj bu
vo daugiau kaip 10 lenkų vys
kupų, padėkojo už jo asmeny 
Lietuvos pagerbimą ir paprašė 
maldų bei pagalbos persekioja
miem Lietuvos katalikam. Tada 
padarė kelias pastabas lietuviš
kai prie minėtos paskaitos, o pa
skaitininkas taip pat jam atsakė 
lietuvių kalba. Čia dar reikia 
pridėti, kad kun. Pietkun po 
paskaitos pasiūlė padėkoti pop. 
Jonui Pauliui II už ypatingą 
rūpestį Lietuvos ir Lenkijos ti
kinčiaisiais ir įteikti’jam ginta
rinį rožančių. Be to, jis sekma
dienį, ekskursijos metu Daroca 
bažnyčioj visiem kunigam kon- 
celebruojant mišias, tikinčiųjų 
maldoj pridėjo prašymą, kad per 
Marijos užtarimą Lietuvai ir 
Lenkijai būtų- suteikta religijos 
laisvė.

vos valios doktrinos pridėjo dar 
ir laisvo proto doktriną ir tvirtino, 
kad Koranas nesąs Dievo'iodis, 
o tik Dievo įtakoj Mahometo (nukelta į

S K

Lietuva buvo prisiminta ir ki
tose paskaitose, ypač kur buvo 
liečiamas protestantizmas ry
šium su Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos protestantais. 
Taip Tėv. L. Glinka, OFM, Po
piežiškojo Antonianum univer
siteto profesorius, kilme uk
rainietis, savo paskaitoj “Marijos 
kultas Bizantino-slaviškoj Baž
nyčioj XVI amž.” priminė, kad 
šio kulto plitimas buvo sutruk
dytas totorių okupacijos ir, tik 
lietuviam totorius iš Ukrainos iš
vijus, jis vėl laisvai galėjo plė
totis.

Lietuva buvo prisiminta ir 
'baigiamose iškilmingose kong
reso mišiose, kuriose pagrindi
nis celebrantas buvo popiežiaus 
legatas Jose Maria Bueno

Monreal. Mat, kongreso vadovy
bė panoro, kad ir lietuvių kal
ba tikintųjų maldoj būtų pridė
tas prašymas, dėl to jis buvo taip 
suredaguotas: “Tebūna šio 
kongreso vaisius, kad Marijos 
užtarimu ir jos Sūnaus Jėzaus 
Kristaus galia Lietuvoj liautųsi 
tikinčiųjų persekiojimas, būtų 
sugrąžinta pavergtiesiem laisvė 
ir pasauly įsiviešpatautų taika”.

I1JOS

V. Pramogos Ir išvykos 
kongreso metu

Kongreso metu buvo daug 
pramogų, iškilmingų priėmimų, 
ispaniškų vaišių ir išvykų, su
ruoštų kongreso rengėjam ir pa
skaitininkam. Pirmiausia po ma- 
riologinio kongreso atidarymo 
buvo priėmimas pačiame Za
ragoza Laboral universitete, su
ruoštas Tarptautinės Popiežiš
kosios Marijos 
vadovybės, kuriame kongreso 
dalyviai buvo pavaišinti ispaniš
kais skanėstais ir vynu. Spalio 
4 vakare jie buvo pakviesti Za
ragoza arkivyskupo ir jo kapitu
los arkivyskupo rezidencijon, 
kur taip pat buvo pavaišinti pa
gal ispaniškus papročius. Tą patį 
vakarą po vyskupo vizito kong
reso dalyviai Kultūros ministeri
jos delegato buvo pakviesti į 
simfoninį koncertą Teatro Prin
cipal salėj. Spalio 5 vakarą jie 
buvo pakviesti ir pavaišinti Za
ragoza miesto valdybos rotušės 
salėj, kur po v aišių buvo ir tau
tiniai ispaniški šokiai bei 
dainos ir muzika. Spalio 6 vakarą 
universiteto auditorijoj Ispanijos 
mariologijos sąjunga suruošė 
XVI amž. muzikos koncertą.

Sekmadienį, spalio 7, paskaitų 
nebuvo. Visa diena buvo skirta 
ekskursijai į Daroca ir Monaste- 
ro de Veruela. Daroca yra senas 
istorinis ir meniškas Zaragoza 
provincijos miestelis, pilnas se
nų namų ir paminklų, išsistatęs 
kalbo papėdėj, ant kurio yra ke
lios pilys, primenančios romėnų, 
arabų valdymo laikus ir vidur
amžius. Šiandieną dar čia jau
čiama senosios praeities atmos
fera. Garsi yra San Miguel baž
nyčia, kurioj saugojami šventi 
korporalai, ant kurių 1239 iš 6 
ostijų-komunikantų išbėgo 
kraujas. Į šį miestelį apie 11 
vai. atvyko net 6 kongreso da
lyvių autobusai. Čia kartu su 
vietos vyskupu visi vyskupai ir

JAV LB INFORMACINĖS ŽINIOS
White House Conferrence on 

Families. Galina Sužiedėlienė iš 
VVashingtono, D.C. painfor
mavo mus telefonu ir laišku, 
kad dabar vyksta apklausinėji
mai, kuriuos praveda National 
Advisory Committee for the 
White House Conference on 
Families. Apklausinėjimų metu 
norima patirti, kaip galima pa
dėti šeimom nugalėti ekonomi
nius sunkumus. Tie apklausi
nėjimai bus pagrindas šio komi
teto darbam ateity. Mes, lietu
viai, čia galėtume iškelti savo 
lietuviškų parapijų, šeštadie
ninių mokyklų, tautinio auklė
jimo ir kultūros vertybių perda
vimo reikalingumą, salių jauni
mui bei prieglaudų seneliam, 
ypač kalbantiem tik lietuviškai, 
būtinumą, ir kita. Apie šešis 
ankstesnius apklausinėjimus 
mes nebuvom painformuoti, o 
vėlesnis apklausinėjimas bus 
Seattle, Washington. JAV LB 
krašto valdyba tuoj susirišo su 
Vakarų apygardos pirm. Rimarn 
tu Dabšiu, gyv. Los Angeles, 
o per jį su JAV LB Seattle apy
linkės valdybos pirm. Ina Ber- 
tulyte, kuri pasižadėjo tuose ap
klausinėjimuose dalyvauti. To
limesnį šio klausimo tvarkymą 
perims dr. Antanas Butkus JAV 
LB krašto valdybos vice
pirmininkas socialiniam reika
lam.

Aukas Vasario 16 minėjimų 
proga JAV Lietuvių Bendruo
menė rinks kaip ir seniau. Kiek
vienas lietuvis turi teisę skirti 
auką tam, kam jis nori. Tuo

kunigai koncelebravo mišias^ po 
kurių buvo sugiedotas himnas 
“Tantum ergo” ir minėtais kru
vinais korporalais suteiktas pa
laiminimas. Po mišių mažos 
mergaitės, aprengtos tautiniais 
drabužiais, kongreso dalyvius 
aikštėj vaišino pyragaičiais, o 
berniukai iš odinių butelių juos 
girdė vynu.

Iš Daroca, policijos motocik
lų lydimi, kongreso dalyviai nu
vyko į Veruela vienuolyną, apie 
80 kilometrų nuo Daroca, kur 
yra labai senas gotiškas su ara
bų stiliaus žymėmis buvęs cis- 
tersų vienuolynas, dabar nacio
nalinis paminklas. Šiame vie
nuolyne kongreso dalyviai buvo 
pasveikinti Zaragozos provinci
jos valdžios atstovų ir pavaišin
ti ispaniško stiliaus pietumis. 
Po pietų svečiai buvo pakvies
ti bažnyčion, kur išklausė aukšto 
lygio religinį koncertą, kuriame 
buvo pagiedoti ne tik garsiųjų 
ispanų kompozitorių, bet ir Pa- 
lestrinos, Bacho ir Mozarto kū
riniai.

Ši ekskursija kongreso daly
viam paliko neužmirštamą atmi
nimą, nes, be pramogų, turėjo 
progos susipažinti su krašto 
gamtovaizdžiu, kuris yra gana 
kalnuotas ir pridengtas rausvu 
smėliu. Nedaug čia ir gyventojų, 
nes nedaug tėra derlingos že
mės. Net aukštuose kalnuose 
nematyti žalumos. Kai nėra lie
taus, net ir upės išdžiūvusios.

Spalio 9 vakarą Zaragoza dėl 
Piliar vaikučių choras ir miesto 
orchestras universiteto auditori
joj popiežiaus legato pagerbi
mui suruošė koncertą. Spalio 10 
vakarą įvyko tarptautinis folk

loro festivalis Santa Maria dėl 
Piliar aikštėj. Spalio 11 vakarą 
buvo kroatų kultūros vakaras, 
kur kroatai giedojo savo liturgi- thkte pirnjQ, ^-aįr jiijiah Wė-.

ląs yra aplankyti Meką ir jos 
šventyklą su jos artumoj esančia 
Kaaba ir Juoduoju akmeniu, du 
al-Safa ir al-Marwah kalnelius, 
Mina slėnį ir Arafato kalną. Juo
dasis akmuo iš tikrųjų yra meteo
ritas, bet tikima, kad jis nukri
tęs iš rojaus ir kad už jo pabu
čiavimą gaunama tam tikrų leng-

venimo ir meno paminklų skaid-> 
res, dainavo liaudies dainas ir 
šoko tautinius šokius. Pastebėti
na, kad šiam vakarui vadovavo 
pranciškonai ir vienuolės kroa
tės.

Visas kongresas praėjo jau
kioj mokslinėj religinėj ir kul
tūrinėj nuotaikoj. Jo darbai ne
trukus bus išspausdinti, ir mario- 
logai galės jais pasinaudoti toli
mesnėm studijom. Mum, lietu
viam, nereikėtų praleisti progų 
panašiuose kongresuose daly- 
VaU,i' T.V.Cidž.

reikalu JAV LB apylinkių ir apy
gardų pirmininkam bei tarybos 
nariam išsiuntinėti trys aplink
raščiai ir aukų lapai.

JAV LB krašto valdybos ant
ras posėdis, skiriamas daugiau
sia vidaus reikalam, įvyks sau
sio 26 Dievo Apvaizdos Kultū
ros Centre, Detroite.

Aplinkraščiai, pristatant nau
jąją, JAV LB krašto valdybą 
bei informuojant dėl santykių 
su Altą, drauge prijungiant Al
fos ir JAV LB krašto valdy
bos laiškus, išsiuntinėti Lietu
vos atstovybėm, PLB valdybai, 
PLB garbės pirm. Stasiui 
Barzdukui, Vlikui, vysk. Vin-
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Ketvirtoji pareiga yra pasnin
kavimas. Tam yra skirtas visas 
Radaman mėnuo, kurio metu 
tikintieji turi atsisakyti valgio ir 
gėrimo ir kitų malonumų nuo 
aušros iki saulės nusileidimo. 
Šis mėnuo parinktas todėl, kad 
tą mėnesį buvęs apreikštas Ko
ranas. Pasninko nesilaikyti gali 
tik silpni, ligoniai ir keleiviai.

Penktoji pareiga yra piligrimi
nė kelionė į šventąsias vietas 
Arabijoj. Ją turi atlikti kiekvie
nas tikintysis kartą per savo gy
venimą, Tik moterys, neturin
čios savo giminėj vyrų, kurie jas 
palydėtų, lunatikai ir neturtėliai 
nuo šios pareigos atleidžiami. 
Piligriminė kelionė turi būti 

centui Brizgiui, Altai, Baltui, 
Kanados LB krašto valdybai, 
JAV LB garbės pirm. prel. Jonui 
Balkūnui, Lietuvių Fondui, Ka
talikų Federacijai, Skautų Są
jungos tarybai bei visiem JAV 
LB apylinkių ir apygardų pir
mininkam ir spaudai.

Laima ir dr. Petras Že
maičiai iš Detroito Va
sario 16 šventės proga paau
kojo 500 dol. Jie kasmet Lie
tuvių Bendruomenės darbus re
mia stambiomis aukomis. Tai 
buvo pirmoji stambi šių metų 
Vasario 16 auka, gauta JAV LB 
krašto valdyboj. /

Vasario 16 Šventės proga ir 
Šiemet JAV LB krašto valdyba 
paruošė leidinėlį, kuris kalba 
apie JAV Lietuvių Bendruome
nės darbus Lietuvos išlaisvinimo 
srity pereitais metais. Leidinė
lis jau siuntinėjamas JAV LB 
apylinkėm ir bus platinamas vie
ną ar dvi 
minėjimą.

savaites prieš

JAV LB Inf.

vatų paskutiniojo teismo dieną.
Viena islamo sekta šventąjį 

karą buvo iškėlusi į šeštąją reli
ginę pareigą, bet Koranas tuo 
reikalu taip sako: “Kariauk Die
vo kely su tais, kurie kariauja 
prieš tave, bet nebūk agresorius, 
nes Dievas agresorių nemyli”.

Islamo sektos
Anksčiausiai islamas suskilo į 

dvi sektas: sunni ir šiitus. Sun- 
ni sudaro islamo daugumą ir yra 
laikomi islamo ortodoksais, arba 
išpažįstančiais tai, ką skelbė Ma
hometas.

Šiitai. Mirus Mahometui, iški
lo klausimas, kas jį pavaduos. 
Mahometas skelbė, kad jis esąs 
paskutinis pratiaš&š,"todėl pagal 
islamo mokslą kitb'pftihAŠo’ iš
galėjo būti. Bet islamo bend
ruomenės vadas buvo renkamas 
ir turėjo rūpintis įvairiais bend
ruomenės reikalais. Būsimieji 
šiitai galvojo, kad tokia svarbi 
vieta negali būti palikta rinkė
jų užgaidom ir nuotaikom, ir 
tvirtino, kad Dievas per Maho
metą paskyręs jo vietininką, 
kuriuo turėjo būti ne kas kitas, 
o tik vienintelės Mohometo 
dukters Fatimos vyras Ali, vie
nintelis Mahometo palikuonis. 
Tačiau genčių vadai islamo 
bendruomenės vadu išrinko su- 
senusį Mahometo mokinį abu- 
Bakr, kilusį iš įtakingos Koreish 
genties. Jis greitai mirė, bet is
lamo bendruomenės vadu Ali 
buvo išrinktas tik ketvirtą kartą 
iš eilės. Tokie bendruomenės 
vadai buvo pavadinti kalifo var
du. Net ir nužudžius Ali ir vėliau 
abu jo sūnus, Ali pasekėjų į- 
karštis nesumažėjo. Iltainiui šii
tai atmetė ir islamo pasekėjų 
gerbiamas tradicijų knygas, pa
keitė jų įstatymus ir religines 
apeigas. Šiitam bendra malda 

nėra privaloma, o piligriminės 
kelionės gali būti atliekamos ir į 
Ali turėtą šventyklą Najef 
mieste. Visada būdami mažumoj 
ir persekiojami, jie net pradėjo 
tikėti, kad šiitas pavojaus metu 
gali ir atsisakyti savo religijos. 
Šiuo metu šiitų sektoj yra apie 
45 mil., arba 15 proc., islamo 
išpažinėjų. Dauguma jų yra susi
spietę Irane ir Irake.

Kharijitai, arba atsimetėliai, 
yra taip pat maža ir ankstyva 
sekta, atsiradusi dėl skirtingos 
pažiūros į kalifatą. Tai labiau 
politinė, o ne dogminė atskala. 
Iš pradžių jie buvo aršūs Ali 
rėmėjai, bet nuo jo atskilo, kai 
jis panoro savo teises perleisti 
kalifui. Jų esama Alžire, Zanzi- 
bare ir Omane, kur laikomasi 
primityvių įstatymų ir primity
vių religinių pažiūrų.

Oadaritai, arba jėgos išpažinė
jai, tiki, kad žmogus gali savo 
jėga veikti savarankiškai, ir at
metė islamo skelbiamą predesti
naciją. Manoma, kad jiem įtakos 
turėjo Sirįjos graikų krikščionių 
mokslas.

surašytas kūrinys. Sekta yra be
veik išnykusi.

Dvyliktieji. Šiitų sekta, nebū
dama darni, sudarė progą atsi
rasti ir kitom sektom. Taip atsi
rado vadinami dvyliktieji ir sep
tintieji. Dvyliktieji, arba ima- 
matai, imamo, t.y. kunigo, įpė
dinystę laiko paveldima. Pir
muoju imamu jie pripažino Ali 
ir baigė dvyliktuoju imamu 
Mahometu al-Muntazar. Jie tiki, 
kad šis Mahometas, būdamas dar 
berniuku, pradingo Samaros 
mečetėj, Irake, ir slapta ten 
gyvena, kol vėl pasirodys kaip 
Mahdi (teisingai vedamas), arba 
savos rūšies mesijas. Savo pasi
rodymu jis atversiąs naują ir vi
suotinę islamo erą, pasižymin
čią gerove ir taika. Nuo 1502 
m. ši sekta pasidarė oficialia 
Irano religija, kur Irano šachas 
b,uyo laikomas laikinių paslėpto

Ušl'Vib

Septintieji, arba izmailitai, 
savo didžiausiu imamu laiko 
7-ąjį imamą Izmailą, mirusį 760 
m. Pagal juos regimieji ima
mai pasibaigia 7-uoju imamu. 
Ilgainiui jie vis labiau tolo nuo 
islamo, ir dėl to atsirado dau
gybė kraštutinių sektų. Jų religi
joj skaičius 7 įgijo šventos reikš
mės. Saugumo sumetimais jie 
veikė slapta ir išgalvojo įstoja
mąsias apeigas. Savo religijai 
platinti jie naudojo gerai paruoš
tus mokytojus, kurie, prisidengę 
pirklių ir keliautojų titulais, 
skelbė savo mokslą. Šiai sektai 
artima Irako sekta, vadinama 
karmatięčiais, arba žemdirbiais, 
virto kraututiniais revoliucio
nieriais, kurie 9-11 a. nusiaubė 
visą Iraką ir Siriją.

Šiaurinėj Persijoj atsirado kita 
gimininga neoizmailitų sekta, 
kuri Vakarų pasauly buvo žino
ma žudikų, arba “assassin”, var
du. Nuo jų labai daug nukentėjo 
Kryžiaus karų riteriai, ir “assas
sin” žodis įsipilietino Europos 
kalbose. Ši sekta plito ir Sirijoj. 
Šiuo metu jos pasekėjų randama 
Sirijoj, Persijoj, Afganistane ir 
Indijoj, kur jų buvęs vadas 
Aga Khan save kildino iš Ali.

Druzai savo vardą gavo iš 
persų ar turkų islamo misionie
riaus Darazi, kuris savo moks
lui daug ką pasiskolino iš iz- 
mailitų sektos. Savo religines 
knygas jie slepia rankraščiuose 
ir jas atskleidžia tik nedauge
liui išmintingųjų, o mases palie
ka tamsias. Druzai ignoruoja 
piligrimines keliones ir nesilai
ko reguliarių ar bendruome
ninių maldų.

Alavitai, arba Nusayris. Pasta
rasis vardas kildinamas iš 11-ojo 
imamo al-Hasan al-Askari pase
kėjo Mahometo ibn-Nusayr var
do. Jie dievina Ali, ir dėl to 
prancūzai 1920 m. davė jiem 
alavitų vardą. Religines apeigas 
jie atlieka slapta ir savo religi
joj turi daug prieš islaminių pa
goniškų liekanų. Religinę 
bendrūomenę jie, kaip ir dmzai, 
skiria į dvi grupes: nieko neiš
manančias mases ir mažą išrink
tųjų grupę, kuriai yra patikimos 
visos kulto paslaptys.
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BALIO AUGINO NAUJOJI POEZIJOS KNYGA
AUBELUA BALAŠAITTENĖ

“tiesinės žydėjimo metas”, 
poeto Balio Augino naujoji 
poezijos knyga, pasirodė pereitų 
metų rudenį. Tai po 23 metų 
pertraukos brandus, įvairus min
tim ir forma lyrikos rinkinys, 
kuriame atsiskleidžia savitas ir 
gilus poeto pasaulis, savo esme 
išBkęs grynai lietuviškas, nors 
nei tremties ilgesio nuotaikos, 
nei dirbtinio patriotinio pa
toso jo poezijoj nėra. Jis verčia 
skaitytoją drauge su juo'išgyven/ 
ti ir jausti.

Padalinęs savo rinkinį į ketu
rias dalis, Balys Auginąs skaity
toją “Pumpurų varpuose“ su
pažindina su esminiu poeto nu
siteikimu, kad “poetai miršta 
jauni, kaip vyturiai, iškritę iš 
lizdo ... Nuo jų sparnų ošimo 
skarsba žemė“. Jo beveik pano- 
ramiškos metaforos žaviu leng
vumu piešia dinamišką, pante iš
tinę gamtą:

•
Pienės subrendo 

į ždsvą okeaną 
ir, gindamos 
gelivas kasas, 
guldo 
Silkinį vėją . ..

(11 psl.)
“Vienuolikoj tulpių“ visa 

gamta tampa maldos giesme, net 
“stebis voverės, eglių kanko- 
rėiiuos pakibę”:

Kam žemė klumpa maldoje 
Vienuolikos vienuolių tulpių 
Poterių rožančiuose? ..

(16 psl.)

Jo poezijoj “keliai susitinka 
prašydusiam danguj“ ir “dvi 
smilgos paslaptingai šnabždasi 
saulėtame vėjuje”, o “senutė 
turgavietė panarino žvilgsnį į 
nudilusias akmenų kurpes: jo
mis avėjo vėjas”.

‘Burtažodžiai pirmagimiui” 
eilėraščiai išreiškia nuostabiai 
giliai tėvo jausmus, belaukiant 
pirmagimio. Jis dega nekantru
mo ugny, “kaip išbalęs plienas, 
virsiąs į kovos kalaviją”. Pats 
atvykimas į šį pašau! jjim sAmum ■' 
ba “kaip laimingo Šienpiovio 
daisa”. Jis mato, kaip “delčios 
auksinė kurpė brenda Tavo atei
ties sapnuos” ... Anot poeto, 
laikas pradeda rašyti jo gyveni-

AIDAI UŽBAIGĖ TRISDEŠIMTUOSIUS 
METUS AMERIKOJE

Gruodžio Aidų numeryje Bro
nius Nemickas straipsniu “Vo
kietijos — Sovietų Sąjungos są
mokslas” plačiai apžvelgia, 
kaip tos dvi valstybės “prekiavo“ 
Lietuva, kartkartėmis pasirašy- 
imos sutartis, aiškinančias, 
kaip ja pasidalyti. Straipsnyje 
daug dokumentinės medžiagos 
paskaitininkams patriotinėse 
šventėse. Stasys Yla straipsniu 
‘Tautybių sankirtis Vilniaus uni
versitete 1803-1932 metais” bai
gia savo studįją apie lenkų-lie
tuvių konfliktus. Antanas Kli
mas kalbininko patirtimi pa
mini Kazimierą Būgą, gimusį 
prieš 100 metų ir padėjusį tvir
tus pagrindus mūsų kalbos moks
lui. Antanas Vaičiulaitis, atsi
remdamas artima bičiulyste, ap
rašo Joną Aistį jo 75 metų am
žiaus proga. Autorius parodo mū
sų žymųjį lyriką taip pat buvus 
ir filosofą ir sociologą, ir poli
tinių teorijų kūrėją. Pateikia
mas taip pat vienas Jono Ais
čio nespausdintas eilėraštis 
"Mano gimtinės giesmė”. Mi
nint Jono Biliūno gimimo šimt
metį spausdinamas Juozo Bra
zaičio straipsnis, skelbtas Ži
dinyje.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
Antanas Vaičiulaitis supažin
dina mus su praėjusių metų No
belio premijos laureatu — grai
kų poetu Odisėjum E lyčių; 
B. Ciplijauskaitė vertina da
bartinės Lietuvos poetus; Sta
sys Goštautas aprašo tarptautinį 
rašytojų PEN klubo kongresą 
Brazilijoje, Antanas Saulaitis, SJ 
— Lietuvių jaunimo kongresą 
Europoje; T. Audrius atremia 
okupuotos Lietuvos komunistų 
kaltinimus, kad tremtyje kultūri
nis gyvenimas esąs apmiręs, fak
tais parodydamas, kas čia daro— 

mo knygos pirmuosius pusla
pius.

“Bešaknės girios“ eilėraičiai 
pasižymi subtilia nostalgija Jis 
savo mintyse eina “aisčių žeme” 
(75 psU

MMai, ežerai, upės
Ir lygios arimų vagos —
O po smiltim neramiai
Meldžias mano senolio

lūpos —
Tačiau jame nėra pesimizmo, 

tik gilus tikėjimas į mūsijtau-

Basos likimo laumės
Bėga metų velėnomis:
Kapų smilgos
Lankstosi vėjams —
Pavergėjams,
O atžalynas
Želia žaliu
Atsparumu .

(87 psl.)
Ir nemielos jam Kalėdos,mąs

tant apie nebuvimą laisvės 
džiaugsmo:

Argi galiu, Viešpatie, 
Giedoti Kalėdų Žvaigždei, 
Jei Širdis — uSgesusi žvdi, 
Jei esu — smilkstąs

nuodėgulys
Sudegusiam tėvo sode?

(97 psl]
Nes:
Mano tauta —kaip riešutis,
Skeltas pusiau
Bet:
Tikiu — mes pabusime
Senkapiuos
Su senolių želmeniu,
Nes mano tauta—
Tik mieganti
Žiemos žolė!..

(100 psl.)

Paskutinioji rinkinio dalis, pa
vadinta “Amžinybės vynuogy
nais”, analizuoja poeto-žmogaias 
santykį su gyvenimu, iškelia 
amžinybės majestotą ir žmogiš
kosios būties laikinumą bei žmo
gaus bejėgiškumą: 

Aš neturiu
Medžio gyvašaknės gajumo, 
Nei kalnų 
Žilos ap&nįatpės?
Betakyse-mato „„„
Plasta
Amžių sparnai —
Jose įpėdinystės 
Sėkla,
Gimusi

ir kokie trūkumai matomi pas 
juos. Smith straipsnio vertimu iš 
New York Times trumpai pami
nimos fanatiškų savižudybių 
Guyanoje metinės. Numeris 
iliustruotas dail. Adomo Galdiko 
kūrinių nuotraukomis jo mirties 
dešimtmečiui prisiminti.

Aidų gruodžio numeris yra 
paskutinis 1979 metais. Gale 
pridėtas turinys parodo, ką 
Aidai atspausdino metų būvyje. 
Lobis — svarus: 17 grožinės 
literatūros gabalų (novelės,pasa
kojimai, eilėraščių pluoštai), 35 
išsamūs straipsniai, apimą 
mokslo, meno, literatūros, reli
gijos ir visuomeninio gyvenimo 
sritis; 33 trumpesni apžvalginiai 
straipsniai, liečią aktualiąsias 
mūsų buities temas; pagaliau re
cenzuota 21 knyga.

šiuo numeriu Aidai užbaigia 
30 metų amžių Amerikoje Re
daktorių, bendradarbių ir leidė
jų ištesėjimas per tokį 
ilgą laiką turėtų jaudinti ir sugė
dinti visus tuos, kurie garsiai 
šneka apie kultūrą, bet kultū
ros žurnalui liko šalti. Dtl Jų 
kaltės Aidai negalėjo išvystyti-
savo pilno potencialo. Leidėjų 
norai turėti bent 2000 prenu
meratorių nebuvo įgyvendinti. 
Tai labai sunkino finansinę pa
dėtį, su kuria rišasi žumalokles- 
tėjimas. Yra dar laiko gelbėti 
Aidus, bent juos užsiprenume
ruojant. įdomu, ar labai lamin
gi jausis tie indiferentiškiejikul- 
tūrininkai, jei kada per jų kaltę 
kultūros žurnalo nebus?

Aidus redaguoja dr. Juozas 
Girnius. Literatūros, apžvalgų ir 
techninis redaktorius Leonardas 
Andriekus. Prenumerata - 15 
dol. metams. Adresas: AIDAI, 
361 Highland Blvd., Broddyn, 
NY 11207.

LA.

Ii grumsto:—
Ai amžinas
Svajonių metūgėm.

(121 psl.)
Nesvetima jam ir baimė (“Iš

nykimo pelenuos“, 128 psl.):
Pabundu
Juodžiausią vidunaktį: 
Akla, Šiurpulinga gelmė— 
Gūdu—
Jaučiu gyvybės dvelksmą 

dalantį—
— širdie!. .(ir tu drebi
Tamsiajam kosmoso glėby)...
Balys Auginąs vykusiai nau

doja spalvingas, originalias me
taforas, o sklandžia aliteracija 
savo eilėraščiam suteikia įdo
mų skambesį; pvz.: “Žolė šo
kėjos grakštumu ištiesia virpan
tį liemenį” (136 psl.), arba “Ašt
rioj vaiduoklio ašutinė) žiemužė 
žilagalvė žėri” (127 psl.).

Jo' eilėraščiai, vietomis žais
mingi ir lengvi, vietomis sunkūs 
po įmantriai išreikštos gilios 
minties našta, dvelkia nauju, gai
vinančiu įnašu į mūsų poeziją. 
Tačiau ir Balys Auginąs neišven
gia kai kurių silpnesnių vietų, 
kuriose jaučiamas manieros ieš
kojimas, tarsi būtų pritrūkę žo
džių. “Pusiaunaktis Senamies
ty” (21 psl.) gerokai nukenčia 
nuo šio posmo:

O nudriskę namai, 
Susigrūdę krūvon— 
(Kaip seni cinikai)— 
Degančiais vyzdžiais 
Seka nuogus merginų 
Šešėlius. (Mano pabraukta.)

Nepatartina vartoti “miestų 
skverų” (25 psl.) nei “mėlynų 
horizonto atkrančių” (27 psl.). 
“Atvykimo burės” (57 psl.) per
krautos tokiais žodžiais, kaip 
“planeta”, “okeanas’, “horizon
tas”, “galeros”, “delfinai”, “gon
dolos”, “gregorianiška”, “pro
cesija”, ir t.L Vietomis ir la-

MIRUSIŲJŲ MINĖJIMAS IR 
MUZIKOS MENO ŠVENTĖ
LOS fcAtlF-. • ‘

Po labai sėkmingo solistės 
Laimos Stepaitienės rečitalio 
Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tienės Birutės draugijos Los An
geles skyrius surengė jau tradi
ciniu tapusį mirusiųjų savo sky
riaus narių minėjimą.

Sausio 6 buvo iškilmingos pa
maldos Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj. Mišias aukojo kun. dr. 
Algirdas Olšauskas, pasakęs 
šventei pritaikytą pamokslą. Gie
dojo muziko Br. Budriūno veda
mas choras.

Po to didžiojoj parapijos salėj 
įvyko trumpas, prasmingas ir 
gražus renginys su menine pro
grama.

Skyriaus pirmininkė Rūta Ša
kienė atidarė minėjimą ir va
dovavo esminei renginio daliai, 
papasakodama apie draugijos 
labdaros siekius ir paminėdama 
mirusias birutietes. Jos buvo 
pagerbtos atsistojimu.

Į minėjimą susirinko artipil
nė erdvi parapijos salė.

Trumpoji meno dalis dėl savo 
kvalifikuotumo netikėtai tapo 
muzikos švente. Atliktieji kū
riniai pakluso bendrai mirusių
jų pagerbimo nuotaikai.

Buvo unikalus veikalo teksto, 
kompozicijos ir atlikimo jungi
nys. Tai rašytojos Alės Rūtos, 
kompozitorės Onos Metrikienės 
ir solistės Aliodijos Didžiūtės- 
Trečiokienės kooperacija. Per
nai rašytoja Alė Rūta dalyvavo
DLK Birutės draugijos miru
siųjų pagerbimo renginy ir pa
skaitė savo itin jautrų eilėraštį
“Negrįžtančiai”. Šiam eilėraš
čiui kompozitorė Ona Metrikie- 
nė sukūrė muziką. Buvusioji 
Lietuvos operos solistė Aliodija 
Dičifltė-Trečiokienė šį veikalą 
padainavo. Alė Rūta buvo 
pakviesta scenon, ir kūrybinis 
menininkių trio — idėja, skam
besys ir atlikimas — buvo gy
voji šio gražaus veikalo biogra
fija.

Onos Metrikienės kompozi
cija “Negrįžtančiai” neturi mi
norinių tonacijų, bet sklidina 
viltingų pasažų. Tas prasmingas 
kūrinys, be abejo, įeis į šio po
būdžio minėjimu repertuarą.

Balys Auginąs

kiaušiai vaizduotei būtino logi
kos ryšio negalima rasti tokiame 
išsireiškime, kaip “ ... atlap- 
ausis šuo, užsnūdęs kapų šalnoj 
ir vasaros žaizdre” (32 psl.) 
Tačiau iš esmės jo kalba pasi
žymi dideliu spalvingumu, žo
dingumu ir lengvumu, ypatingai 
pasireiškiančiu ir kai kuriuose 
eilėraščiuose, kuriuose poetas 
naudoja tradicinę eiliavimo for
mą:

Ir vaikšto debesys
(Balti raguočiai)
Po mėlyną lanką dangaus:

-ui. 1 ■ *
kaip ir j^des Rūtos tekstui pa
rašyta muz. B. Budriūno daina 
“Tik neišeik”, dabar skambanti 
visuosokontinentuose, kur gy
vena lietuviai. PremjeriŠkai dai
navusi šį gilų kūrinį solistė Alio
dija Dičiūtė-Trečiodienė atliko 
jį pagal jo prigimtį dviejų plokš
tumų būdu: visoj salėj gerai 
girdimu pianissimu ir vagneriš
ko forte patetika. Stebino solis
tės nrgzzo šviežumas, platus 
balso diapazonas, jėga. Solistė 
ištikima italų mokyklai, voka- 
lizacijai — balsių primatui dik
cijoj.

Solistei akomponavo kompo
zitorė Ona Metrikienė.

Pianistė Raimonda Apeikytė 
paskambino du M. K. Čiurlionio 
preliudus, kurie savaip kontras
tuoja vienas kitam: lėto temos 
išsivystymo tekstūra ir bravū
riškas kito skardumas. Ji skam
bino tuos veikalus jėgingai, ka
tegoriškai.

Solistė (mezzo) Janina Ceka- 
nauskienė, pianistei Raimondai 
Apeikytei akomponuojant, pa
dainavo (S. Anderson žodžiai) 
dainą “Šventasis miestas”. Tai 
baladinės prigimties veikalas, 
aiškiai perskirtų ir pasikartojan
čių kadencų, reikalaująs iš atli
kėjos tobulo kvėpavimo, balso

Tai vasaros vyno ąsočiav 
Pilni saulėto nektaro— 
Ir žemė ištroškus ragaus

(47 psl.)

Knyga turi 140 puslapių, kie
tais viršeliais, išspausdinta labai 
patraukliai. Ją išleido Clevelan- 
do lietuvių radijas Tėvynės 
Garsai. Spausdino Vilties drau
gijos leidykla. Knygos mecenatas 
— dr. Vladas Bložė.

Tai vertingas leidinys, kuris 
turėtų puošti kiekvieno grožinę 
literatūrą mėgstančio lietuvio 
knygų lentyną.

išteklių ir lengvai įveikiamo kė
limosi į deklaracinį forte. Šalia 
to — grakštus bendras veikalo 
pobūdis,, siūbuojantis ir .iškil
mingas' skAmbėjimasT. Pirmieji 
kiekvienos dalies pasažai itin 
melodingi. Tas veikalas atlieka
mas ir mėgstamas minėjimuose 
ir akademijose, kur figūruoja 
respektas praeičiai.

Tobulai valdydama kvėpavi
mo techniką, atskleisdama fak
tinę ir idėjinę veikalo kantileną, 
Janina Čekanauskienė puikiai 
sujungė veikalo dalis į visumą. 
Sodrus solistės mezzo nesutiko 
jokių problemų gana kompli
kuotos partitūros atspalviuose. 
Anaiptol, solistė atliko veikalą 
pasigėrėtinai vykusiai, lengvai, 
lyg žaisdama kadencų sandūro
mis. Jos dikcija puiki. Jos balso 
tekstūra šilta.

Tad registruojant šį gražų ren
ginį, tenka sustoti ties miniatiū
rine jo muzikine dalim, kuri savo 
kvalifikacijomis tapo reikšmin
gu muzikiniu įvykiu.

J. Gliaudą

— Anatolijus Kairys ir Aloy
zas Jurgutis susidomėjo Čičins
ku. Pirmasis parašė linksmo po
būdžio libretą, o antrasis sukū
rė lengvos nuotaikos muziką. 
Dainavos ansamblis veikalą jau 
pradėjo repetuoti. Jis bus pasta
tytas 1980 rudenį.

LTTHUANIAN WRITERS IN 
IN THE WEST. Antologija. 
Redagavo Alina Skrupskelienė. 
Išleido Lithuanian Library Press 
ir Loyola University Press. Chi- 
cago, 1979- Spausdino Morkūno 
spaustuvė. Tiražas 1,400 egz. 
Didelio horizontalaus for
mato. Kietais viršeliais. Su ap
lanku. Iliustruota nuotraukomis 
ir dail. M. Giedrės Žumbakie- 
nės kūriniais. 388 psl. Kaina 
20 dol.

Tai didžiulė lietuvių literatū
ros — poezijos, dramos ir pro
zos — antologija anglų kalba 
(poezija pateikiama abiem kal
bom — lietuvių ir anglų), su 
autorių atvaizdais ir biografijom.

Antologijai parinkta 30 poetų: 
J. Aistis, V. Ališas, L. Andrie
kus, J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
J. Baltrušaitis, J. Šlekaitis, V. Bo- 
gutaitė, K. Bradūnas, B. Braz
džionis, A. Gustaitis, A. Jasman- 
tas, K. Jurgelionis, J. Kėkštas, 
F. Kirša, A. Mackus, J. Mekas, 
H. Nagys, A. Nyka-Niliūnas, H. 
Radauskas, D. Sadūnaitė, S. 
Santvaras, M. Saulaitytė, L. Su
tema, V. Šlaitas, J. Švabaitė- 
Gylienė, G. Tulauskaitė, M. 
Vaitkus, T. Venclova, P. Visvy
das, L. Žitkevičius.

Dramaturgai — 4: A. Kairys, 
A. Landsbergis, K Ostrauskas, 
A. Škėma.

Prozininkai — 32: V. Alantas,
K. K. Almenas, P. Andriušis, K. 
B arė na s, A. Baronas, E. Cinzas,
L. Dovydėnas, J. Gliaudą, K. 
Grigaitytė, C. Grinevičius, J. 
Jankus, P. Jurkus, M. Katiliškis, 
J.V. Kaupas, J. Kralikauskas, V. 
Krėvė, A. Landsbergis, A. Luk
šytė, N. Mazalaitė, I. Meras, P. 
Orintaitė, B. Pūkelevičiūtė, V. 
Ramonas, A. Rūta, J. Savickis, 
L Šeinius, A. Škėma, J. Švais
tas, A. Tulys, A. Vaičiu
laitis, V. P. Volertas, S. Zobars- 
kas.

Iš viso — 64 autoriai. Du iš jų 
randam ‘it;''dramos, ir prozos 
slcy Piiit/sė.

Antologijos redakcinį kolekty
vą sudaro 40 asmenų, jų tarpe 
30 vertėjų.

Vertimų lygis nevienodas. Jų 
yra gerų ir ne taip gerų.

Taip pat ir originalų autoriai 
nėra vienodo lygio (kitaip ir ne
gali būti). Visai nekaltindamas 
antologijos redaktorės, šių žo
džių rašytojas suminėtų poetų 
tarpe labai pasigenda Juozo Tys- 
liavos ir Prano Kozulio, o iš 
prozininkų — Stasio Būdavo ir 
Balio Gražulio. Taip pat jam at
rodo, kad į prozininkų tarpą pa
kliuvusiai Kotrynai Grigaitytėi 
labiau tiktų būti poetų tarpe.

Įvadus į šią antologiją parašė 
pati redaktorė, Michael Novak ir 
Rimvydas Šilbajoris.

Ši knyga yra gražus Alinos 
Skrupskelienės ir jos talkininkų 
kruopštaus ir sunkaus darbo vai
sius. Linkėtina jai sėkmės tarp 
angliškai skaitančiųjų.

Dr. Antanas Kučas — ARKI
VYSKUPAS JURGIS MATU
LAITIS MATULEVIČIUS. Gy
vosios krikščionybės apaštalas. 
Išleido Tėvai Marijonai, Chi- 
cago, 1979. Spausdino Draugo 
spaustuvė. Tiražas 1000 egz. 
Kietais viršeliais. Iliustruota 
nuotraukomis. 592 psl.

Ši vertinga mūsų pasižymėju
sio istoriko parašyta knyga pra
dedama kardinolo Antano Samo- 
rės įvadu:

“Ar tai šventasis? 'Kanoniška' 
to žodžio prasme galbūt vieną 
dieną tai pasakys Bažnyčia. Ta
čiau bendrąja prasme, dėl kil
naus jo gyvenimo pavyzdžio, 
jau dabar drįstame jį vadinti 
šventuoju. Tai mūsų amžiaus 
šventasis — vyskupas Jurgis 
Matulaitis-Matulevičius.“

Pats autorius savo į daugelį 
trumpų, lengvai skaitomų sky
rių suskirstytą knygą trumpai 
apibūdina šiaip:

“ši biografija neturi tikslo pa
vaizduoti Arkivyskupą vien tik 
kaip Šventąjį. Ji nori jį parody
ti kaip gyvą žmogų tikrovėje, 
tose aplinkybėse, kuriose jis gy
veno ir dirbo tarp įvairiausių 
žmonių, kliūčių bei kryžių.”
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PENKERI METAI NUO LAIMĖJIMO 
AUSTRALIJOJ
Pokalbis su Broniu Nainiu

Per praėjusias Kalėdas suėjo 
penkeri metai, kai Jūs vykot į 
Australiją ir ten veikėt į Aust
ralijos valdžios pareigūnus, ra
gindamas juos atšaukti Whitla- 
mo vyriausybės nutarimą pripa
žinti Baltijos valstybių okupa
ciją. Kaip žinom, Jūsų pastangos 
buvo sėkmingos. Šių, nors dar 
ir kuklių, sukaktuvių proga gal 
galėtumėt Darbininko skaityto
jam papasakoti, kodėl ir kaip Jūs 
tą akciją pradėjot, ką darėt 
ir kaip buvo pasiektas šis stam
bus pokario lietuvių išeivijos 
politinis laimėjimas. Pirmiausia, 
kaip ir kada apie šį Australijos 
užsienio politikos mum nenau
dingą posūkį sužinojo*?

Pirmoji žinia man buvo per
duota telefonu iš Melboumo 
(Australijos) 1974 rugpiūčio 4, 
apie 2 vai. ryto. Iš lovos mane 
išvertė Lietuvių Bendruomenės 
Melboumo apylinkės valdybos 
narė ponia Matukevičienė. “Kel
kis, pirmininke, ir tuojau orga
nizuok mum pagalbą”, jautriu 
balsu, kalbėjo ponia Matukevi
čienė: “čia mes iš oficialių šal
tinių patyrėm, kad Whitlamo va
dovaujama Australijos vyriausy
bė pripažino Baltijos kraštų oku
paciją. Australijos Lietuvių 
Bendruomenė jau organizuoja 
plačią akciją tokiam nutarimui 
pakeisti. Jus, kaip PLB valdy
bos pirmininką, prašom imtis 
iniciatyvos ir sujudinti viso pa
saulio lietuvių išeiviją, kad ši 
visais įmanomais būdais mum 
padėtų tą tikslą pasiekti”. Trum
pai išsiaiškinęs kai kurias deta
les, ponią Matukevičienę pa
prašiau pranešti Australijos Lie
tuvių Bendruomenei ir kitiem 
pabaltiečiam, kad PLB valdy
ba akciją pradės, kai tik šis 
mudviejų pasikalbėjimas bus 
baigtas.

Tą pačią dieną, apie pietus, 
atėjo ir Australijos LB pirmi
ninko V. Neverausko telegrama, 
patvirtindama ponios Matukevi- 
čienės telefonu perduotą žinią.

Atrodo, kad buvot užkluptas 
labai staigiai. Tai patyręs, ką gi 
Jūs darėt ir kaip skubiai vei
kėt?

Po pokalbio telefonu su Aust
ralijos LB veikėja į lovą nebe
grįžau. Nuėjau į virtuvę, išsi
viriau kavos, susiieškojau pa
kankamai popieriaus ir, pasi
ėmęs plunksnakotį, pradėjau 
kurti skubios akcijos planą. Jau
čiau, kad. norint pasiekti kokį 
nors rezultatą, akcija turi būti 
greita, stipri ir turi būti vykdo
ma visuose pasaulio kampuose, 
kur tik yra šiek tiek lietuvių. 
Šaukti PLB valdybos posėdį 
ir jame planą diskutuoti nebuvo 
nei laiko, nei galimybės, nes bu- 
bo atostogų metas ir dar sekma
dienis. Todėl apsisprendžiau su 
PLB valdybos nariais tartis te
lefonu.

Apie 7 vai. ryto mano planas 
jau buvo baigtas. Geras ar blo
gas, bet buvo planas, kurį 
reikėjo skubiai vykdyti. Tą anks
tyvą sekmadienio valandą tele
fonu prisikėliau savo dukterį 
Laimą Garbonkienę ir PLB val
dybos vicepirmininką' Romą 
Kasparą, prašydamas juos abu 
kaip galima greičiau pas mane 
atvykti. Jų belaukdamas, paruo
šiau bendros telegramos tekstą 
kraštų bendruomenių ir jų funk
cijas atliekančių organizacijų 
valdybom, kurį atvykusi Laima 
telefonu perdavė Westem Uni
on, kad ši įstaiga skubos keliu 
perduotų jį 15 kraštų LB ar kitų 
lietuvių organizacijų vadovy
bėm. Tokiu būdu apie pietus bu
vo informuotos visų 15 kraštų 
lietuvių vadovybės. Jos tuoj pat 
galėjo pradėti darbą. Telegramom 
mis PLB valdybos vardu kraštų 
bendruomenių valdybas pra
šiau imtis tokios akcijos: 1) in
formuoti savo gyvenamojo krašto 
lietuvius ir raginti juos siųsti 
protesto telegramas, laiškus ar 
net telefonu skambinti tuose 
kraštuose esančiom Australijos 
ambasadom bei konsulatam, o

kur tokių įstaigų nebūtų — te
legramas siųsti Australijos vy
riausybei į Canberrą; 2) kur ga
lima asmeniškai, o kur ne —raš
tiškai pačiom vadovybėm 
kreiptis į Australijos ambasadas 
bei konsulatus ir reikšti griež
tus protestus, kartu reikalaujant, 
kad šią skriaudą Australijos vy
riausybė tuojau pat atitaisytų; 
3) kreiptis į savo gyvenamųjų 
kraštų vyriausybes bei parla
mentarus ir prašyti juos spausti 
Australijos vyriausybę šį nutari
mą atšaukti; 4) informuoti gyve
namųjų kraštų spaudą ir prašy
ti jos pagalbos, 5) ruošti viešas 
demonstracijas ir jomis siekti 
atkreipti didžiųjų žinių dėmesį 
ir 6) tokią ar pagal vietos sąly
gas ir galimybes savo susipla
nuotą akciją tęsti, kol Australi
jos vyriausybė Baltijos valstybių 
okupacijos pripažinimą atšauks.

Su keliais PLB valdybos na
riais pasitaręs telefonu, su Romu 
Kasparu apsvarsčiau ir pačios 
PLB valdybos veiklą. Nutarėm 
kviestis į talką PLJ Sąjungą ir 
kartu su ja tuoj pat organizuoti 
telegramų siuntimo tarnybą. Kas
paras sutiko tai tarnybai vado
vauti ir jo darbą koordinuoti.

Dar tą patį rugpiūčio 4-tos, 
sekmadienio, rytą man pavyko 
telefonu susisiekti su Australijos 
gen. konsulato Chicagoj vienu 
pareigūnu jo bute ir gauti infor
macijų. Jis man tegalėjo tik ma
no turimas žinias patvirtinti.

Ar tai buvo tik vienos PLB 
valdybos darbas, ar ką nors darė 
ir kiti veiksniai? Ar pataikėt su 
jais ryšį?

Su Vliku bandžiau susisiekti 
dar tos pačios rugpiūčio 4-tos 
rytą. Paskambinau Vliko pirmi
ninkui dr. Valiūnui į namus. Sū
nus pranešė, kad pirmininkas 
atostogauja. Pirmininko pareigas 
einančio vicepirmininko Jurgio 
Valaičio irgi nebuvo namie. Su 
juo telefonu susisiekiau apie 10 
vak. vakare. Jis man pasakė, 
kad apie tokį Australijos vyriau
sybės nutarimą New Yorke nie
kas nežino. Pats visą tą sekma
dienį praleidęs Putname, seselių 
metinėj šventėj, kurioj buvo apie 
5000 žmonių. Apie Australijos 
vyriausybės tokį poelgį ten nie
kas nekalbėjęs, matyti, niekas 
nežinojęs. Supratau, kad Valaitis 
abejoja mano informacijos tikru
mu. Pirmadienį žadėjo tą žinią 
kur nors pasitikrinti. Patariau 
teirautis New Yorke esančiam 
Australijos konsulate. Jis man 
priminė, kad konsulatai tokių in
formacijų neduoda. “Bet man to
kio konsulato Chicagoj pareigū
nas net ir ne tarnybos metu to
kią žinią patvirtino”, aiškinau 
Valaičiui.

Pokalbį su Valaičiu baigiau į- 
tikintas, kad Vlikas apie tai dar 
ne tik nieko nežino ir dar nieko 
nedaro, bet kad Valaitis netiki 
nei manim, nei Australijos LB 
pareigūnų pranešimais, kuriuos 
jam nurodžiau, kaip savo in
formacijos šaltinius. Įdomu, ar 
tai buvo jo toks didelis atsar
gumas, ar netikėti reikėjo dėl to, 
kad apie tai pirmoji patyrė ir ak
ciją pradėjo PLB valdyba. Kaip 
ten bebūtų, bet vis tiek man 
buvo keista, kad, kai PLB valdy
ba, sujudinusi visą lietuvių išei
viją, visomis jėgomis jau vykdė 
protesto akciją, net ir paties PLB 
valdybos pirmininko informuo
tas Vlikas, prieš pradėdamas 
ką nors daryti, dar norėjo “kur 
nors” žinią pasitikrinti. Vliko 
pareigūnam PLB valdyba, matyti, 
buvo nepatikima.

Pirmadienio, rugpiūčio 5-tos, 
____ , kai PLB valdyba 
dirbo jau “pilnu garu”, Valai
tis man telefonu pranešė, kad 
per konsulą Simutį iš Lietuvos 
atstovo Washingtone Vilkas su
žinojęs, jog mano vakar jam per- 
duota žinia yra tikra, kad Vliko 
valdyba renkasi posėdžio ir 
svarstys, ką reikia daryti. Valai
čiui pasiūliau veikti kartu, sku
biai sutarti bendrą planą ir 
skelbti jį visuomenei PLB val

dybos ir Vliko vardu. Šį ma- 
(no pasiūlymą jis pažadėjo svars
tyti Vliko posėdy. Po posėdžio 
jis man pranešė, kad mano pa
siūlymas nebuvo svarstytas, kad, 
ką reikia daryti, nutarė Vlikasfo 
PLB valdyba ir Altą galintą nu
tarimą vykdyti. Padėkojau Valai
čiui už informaciją, pranešiau, 
kad PLB valdyba turi savo planą 
ir vykdys jį, o Vliko nutarimą 
gali vykdyti pats Vlikas.

Taip baigėsi bendradarbiavi
mas su Vliku. Gi Alfos, dėl jos 
ožiško nusistatymo Bendruome
nės atžvilgiu ir dėl jos neveik
lumo, bet kokios naudos nesi
tikėdamas, net nebandžiau ju
dinti. t

Kaip Jums ta akcija sekėsi, 
kaip reagavo Jūsų pasiekti 
Australijos valdžios pareigūnai, 
kaip atsiliepė lietuvių visuome
nė?

Kas energingai dirba, tam en
tuziazmą rodo ir talkininkai, ir 
visuomenė. Pirma apie Austra
lus pareigūnus.

Rugpiūčio 5, pirmadienį, 9 
vai. ryto nuvykau į Chicagoj 
esantį Australijos gen. konsula
tą. Gen. konsulas buvo išvy
kęs į Canberrą. Su manim kal
bėjosi jo pavaduotojas. Supratau, 
kad jis man turi simpatijos. 
Smulkiai painformavo apie Whit- 
lamo vyriausybės nutarimą, PLB 
valdybos vardu mano pareikštą 
protestą tuoj pat telefonograma 
perdavė į Australiją, davė man 
reikiamus adresus, valdžios 
žmonių pavardes bei titulus, 
Australijos dienraščių ištraukas. 
Jau šiek tiek žinojo ir man 
papasakojo, kaip į tą politinį 
posūkį reaguoja Australijos pa- 
baltiečiai, paklausė, ką tie pabal- 
tiečiai ketina daryti čia, Ameri
koj, ir palinkėjo sėkmės. Iš to
kio jo nusiteikimo atrodė, kad šis 
pareigūnas Whitlamo politikai 
nepritaria. Tai skatino norą 
stipriau veikti.

Pirmadienį pradėjo veikti ir 
Romo Kasparo vadovaujama te
legramų tarnyba, naudodamasi 
Margučio patalpomis, telefonais, 
jo vadovo Petro Petručio globa 
bei patarnavimais. Norinčius 
siųsti telegramas aptarnavo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos nariai. Visuomenė atsiliepė 
labai teigiamai ir, šia tarnyba 
pasinaudodama, per savaitę lai
ko pasiuntė apie 1500 protesto 
telegramų. Per tą lai
kotarpį Australijos am
basada Washingtone gavo apie 
3000 telegramų, kurių dauguma 
buvo parūpintos įvairių LB pa
dalinių. Pirmadienio vakare 
jau gavom žinių, kad į, akciją 
įsijungė ir JAV bei Kanados Lie
tuvių Bendruomenės, o antra
dienį patyrėm ir apie Europos 
bei Pietų Amerikos Bendruome
nių bei jų funkcijas atliekančių 
organizacijų veiklą. Kai kur, pvz. 
Vakarų Vokietijoj, jau buvo 
ruošiamos demonstracijos. Daž
nos, gausios, už tai ir sėkmin
gos buvo Australijos LB organi
zuotos pabaltiečių demonstraci
jos. Taigi PLB valdybos greitos 
akcijos ir pastangų dėka buvo 
išjudinta ir veikė visa lietuviš
koji išeivija. Kaip vėliau paty
rėm, Australijos vyriausybė tai 
juto.

Bet atrodo, kad tokios veiklos 

bei koordinavimu Jūs nepasi
tenkino*, bet dar vykot į Aust* 
raliją ir ten ieškojo* paramos 
tarp valdžios žmonių. Kaip Jum 
sekėsi Austrlaijoj?

Iš visų kraštų Bendruome
nių stipriausiai veikė Australijos 
LB. Su ja PLB valdyba palai
kė artimiausią ryšį, informavo s i 
ir derino veiksmus. PLB valdyba 
Jautė, kad Australijos lietuviam 
reikia daugiau pagalbos, negu 
galima suteikti raštais, laiškais' 
ar telefonais. Reikėjo dar ir as
meniško ryšio ir su Australijos 
LB pareigūnais, ir su valdžios 
žmonėmis. Tam gerą progą su
darė dar 1974 pradžioj pradė-

Bronius Nainys, buv. PLB pirmininkas, 1974 gruodžio 30 
Adelaidėj įteikia Australijos opozicijos vadui V'illiam Sned- 
den Lietuvių Fondo medalį.

ta organizuoti išvyka į Australi
jos Lietuvių dienas. Whitlamo 
vyriausybei pripažinus Baltijos 
valstybių okupaciją ir visokiais 
būdais lietuvių išeivijai siekiant 
priversti Australijos valdžią tą 
sprendimą pakeisti, tokia išvyka 
pasidarė dar aktualesnė ir jos 
reikšmė padidėjo. Išvyka labai 
tiko PLB valdybos ir koordina
ciniam bei kraštų Bendruomenių 
veiklos derinimo planui, ir kar
tu buvo bent moralinė parama 
energingai veikiančiai Austra
lijos Lietuvių Bendruomenei.

1974 Kūčių dieną nuvykęs į 
Melbourną, tuojau pat pradėjau 
ieškoti progų susitikti su Austra
lijos vyriausybės ar parlamento 
pareigūnais, ypač tais, kurie 
mūsų reikalam buvo palankes
ni. Tokios galimybės atsirado 
Adelaidėj, kur vyko Australijos 
Lietuvių dienos. Kalbėjausi ten 
su radijo, televizijos bei spau
dos atstovais ir keliais kitais į- 
takingais australais. Svarbiausias 
mano pasimatymas, tikriausiai 
turėjęs įtakos ir Australijos vy
riausybės sprendimui atšaukti 
okupacijos pripažinimą, buvo su 
artėjančius, rinkimus . besiruo
šiančios laimėti opozicijos parti
jos vadu B. M. Sneden. Sneden 
buvo mum palankus. Iš jo išsi
derėjau, kad Baltijos valstybių 
okupacijos nepripažinimo klau
simą įrašytų į partijos rinkiminę 
programą ir viešai diskutuotų jį 
rinkimų metu; su tokia progra
ma rinkimus laimėjusi partija 
mum palankiam sprendimui 
tada turėtų visos tautos prita- 
rimąt-Snederi šį klausimą į rin
kiminę programą įrašė, o rinki
mus laimėjusi jo partija okupar 
cijos pripažinimą atšaukė. Pasi
matymą su Sneden išrūpino 
Australijos LB politinės srities 
darbuotojas J. Lapšys. Bėjo, pa
simatyme dar dalyvavo ir Aust
ralijos LB pirmininkas V. Ne- 
verauskas.

Mano įsitikinimu, Australijos 
vyriausybės nutarimas atšaukti 
ankstesnės valdžios nutarimą 
pripažinti Baltijos valstybių oku
paciją yra pats didžiausias po 
antrojo karo pabaltiečių išeivijos 
laimėjimas. Už tą laimėjimą di
džiausi nuopelnai priklauso Lie
tuvių Bendruomenei, kurios 
PLB, kraštų valdybos, o ypač 
Australijos krašto valdyba ir vi
sos apylinkės labai daug ir la
bai energingai dirbo. Atrodo, 
kad kitiem veiksniam ši Bend
ruomenės iniciatyva nelabai pa
tiko. Būdinga, kad tuometinis 
Vliko pirmininkas dr. Valiūnas 
mane labai stipriai ir autorite
tingai įtaigavo išvyką atšaukti ir 
į Australiją nevykti. Viršinin
kišku tonu jis man aiškino, kad 
Vlikas tai išvykai nepritaria.

Kaip Jum tie reikalai atrodo 
dabar, po penkerių metų?

Maždaug taip, kaip atrodė ir 
tada. Tada maniau ir taip manau 
dabar, kad PLB valdyba, ener
gingai ir skubiai jungdamasi į šią 
grynai politinę akciją, elgėsi iš
mintingai, veikė teisingomis 
kryptimis ir gerai suplanuotais 
ėjimais, neatsižvelgdama, ar kam 
tai patiko, ar ne. Veiklos re
zultatas parodė, kad ėjom geru 
keliu.

Šios visos akcijos patyrimas 
tik dar kartą patvirtino, kad mūsų 
politiniai veiksniai daugiau į

pratę į popierinę bei posėdi- 
nę veiklą irmįgsta daugiau vir
šininkauti, negu Konkrečiai dirb
ti. Tikiu, kad Audėnas, pikto
kai oponuodamas Bieliukui, 
Darbininke (1980 m. 
Nr. 1) teisingai suskaičiuo
ja Vliko nuopelnus”, sie
kiant atitaisyti Australijos prem
jero Lietuvai padarytą skriaudą, 
bet net diplomatiniais takeliais 
dar tikrintis jau labai aiškiai tik
rus ir visiems žinomus, mano 
paties Vlikui pateiktus faktus, 
informuoti visuomenę, kai ta vi
suomenė jau prieš porą dienų 
buvo informuota, posėdžiauti ir 
tik po šešių dienų parašyti Aust-

PUTNAII, CONN.

Žiema sumažina lankytojų 
skaičių Putname, bet vietiniai 
gyventojai tęsia savo darbus ir 
rūpesčius.

Vakaronei- paskaitos
Gruodžio mėnesio pradžioj 

Putname lankėsi kun. Pranas 
Špakauskas, jėzuitas ; misionie
rius -iš Kenijos, Afrikos. Ki
lęs iš Angljjo' bet gerai kalba 
lietuviškai. Gruodžio 9 vakarą 
Raudondvario saJėj jis rodė 
skaidres ir aiškino Putnamo se
selėm ir susirinkusiem lietuviam 
apie jo misijųkraštą, misionierių 
gyvenimą, politini us ir pasaulė
žiūrinius įvykius ir jų įtaką mi
sijom. Pabaigai dar parodė rin
kinį skaidrių su įvairiomis pa
saulio gėlėmis.Vakaronė baigta 
kavute ir užkandžiais, kuriais pa
sirūpino seseliRita Trimakienė.

Kitomis dienomi s skaidrės bu
vo rodomos iraiškinajnos Matu
laičio ir Vilią Maria namuose, 
ten esantiem glot>otiniam. Visi 
domėjosi skirtingo pasaulio gy
venimu.

Sausio 14 vakarą salėj po 
koplyčia dr. J. Kriaučiūnas se
selėm ir susirinkusiem lietuviam 
kalbėjo apie balastrinių medžia
gų maiste naudį Paskaita sukė
lė gyvų diskusijų. Ruošiama ir 
daugiau paskaitų sveikatos rei
kalais.

Bendra kūčios
Kalėdų išvakarėse seselės su

ruošė bendras kMias sau ir apy
linkės lietuviam. Dalyvavo ir 
vienas kitas iš toliau: seselės iš 
Montrealio, prof. C. M asai ti s 
su žmona iš Marylando, p. Sa
vickienė iš Worcesterio ir kiti.

Po maldų, kurias skaitė ka
pelionas kun. S. Yla, ir po pasi
dalinimo kiekvieno su visais 
plotkelėmis, kurių didžioji dalis 
buvo gauta iš Lietuvos, visi sė
do prie kūčiom parengto stalo. 
Valgomojo salė buvo apšviesta 
žvakių šviesa ir sudarė mistinį 
įspūdį. Buvo patiekta 12 tra
dicinių kūčių valgių. Po vaka
rienės dat visi giedojo Kalėdų 
giesmes.

10 vai. vakarar Bernelių 
mišiose dalyvavo dauguma 
bendrų kūčių dalyvių.

Kitos iMoe
— Nors B alfe skyriaus Putna

me nėra, bet jo veiklai paremti 
dr. J. Kriaučiūne iniciatyva iš 
vietinių gyventoj^buvo surinkta 
120 dolerių. Šiemet mažiau ne
gu ankstesniais metais, nes či<> 
gyveną daugiausia pensininkai 
infliacijos naštą junta labiau ne
gu dirbantieji. 

ralįjos vyriausybei moralus! “at- 
skaitantį” ir dėl to nelabai vyku
sį protesto raštą ir daugiau nie
ko nedaryti yra tas pat, kas 
nedaryti nieko. Todėl ir never
tėtų taip labai ambicingai rūs
tauti, jeigu kas nors Vlikui tai 
primena. Juk ta Audėno vadina
ma “teisėta lietuvių tautos at
stovybė” net padorios demon
stracijos Ne^vYorke nesugebėjo 
suorganizuoti (o tai tikrai buvo 
jos pareiga), kai į Jungtines Tau
tas buvo atvykęs pats to mum 
žalingo sprendimo autorius, 
Australijos ministeris pirminin
kas Gough Whitlam.

Pokalby su Ganberra Times 
politiniu korespondentu man 
buvo primintas mus remian
čių australų žurnalistų nusivyli
mas. Tos demonstracijos stebė
ti vykusi viena Australijos sosti
nės žurnalistė, žinodama, kiek 
pabaltiečių gyvena Amerikoj, ti
kėjosi, kad Whitlamą pasitiks 
20,000 demonstrantų, ir Ubai 
nusivyė, kai pasirodė jų tik apie 
pusantro šimto.

Todėl gal kai kam ir Ubai 
nepatiks mano priminimas, kad 
šis Australijos įvykis labai Vaiz
džiai parodė, jog ne tik kultū
rinėj bei švietimo, bet ir rimtoj 
politinėj veikloj išeivija tegali 
remtis tik Lietuvių Bend
ruomene. Tai vertėtų visiem 
prisiminti kad ir ateinančios Va
saros 16- proga ir atitinkamai 
reaguoti aukomis, ypač krei
piant dėmesį, kad, praėjusiais 
metais Vlikui pakeitus vadovy
bę ir dėl to jame įsivy
ravus reorgiškom nuotaikom, 
padėtis ten dar pablogėjo.

— Vietiniai Amerikos lietuvių 
kultūros archyvo Alkos direk- 
toriato nariai ir talkininkai — 
dr. A. Matukas, seselė Augusta 
Sereikytė, prel. V. Balčiūnas, 
kun. S. Yla, prof. A. Vasaitis ir 
dr. J. Kriaučiūnas, pagal gali
mybę talkinami J. Vembrės iš 
Bostono ir dr. vet. A. Stan
kaičio iš Hartfordo, dažnai*ta
rias i ir deda pastangų užbrigti 
Alkos tvarkymą. Dailinrikas 
prof Martinktis (MartickjriŠ'Ž©9* 
tono sutiko keliem mėnesiam 
Alkos tvarkymą pastūmėti! ir 
darbą jau pradėjo. Į talką jau įsi
jungė bostoniečiai LingertaiČiai 
ir kiti. Tariamasi su Lietuvos vy
čiais dėl jų archyvų talpinimo 
Alkoj ir jų talkos Alkai. Atei
nančią vasarą lankytojai ras Al
ką jau bent kiek vertesnę pa
matyti. Žinoma, daug kas pri
klausys nuo visų lietuvių finan
sinės paramos, kuri būtinai rei
kalinga.

— Putnamo seselių naujo na
mo ir religinio atsigaivinirho 
centro statyba eina numatytu 
greitumu. Jau dedami metalo 
rėmai ant baigtų pamatų. Sese
lėm reikia visokios visų lie
tuvių paramos, kad ištesėtų pra
dėtus darbus. Jos tiek daug reiš
kiasi lietuviškuose baruose, tad 
padėkim jom.

— Vietos LB Vasario 16-tosios 
minėjimą ruošia Matulaičio na
mų salėj vasario 10, sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Paskaitą sutiko 
skaityti kun. A. Jurgelaitis, žy
mus vyčių veikėjas, profeso
riaująs Providence kolegijoj. 
Meninę programą atliks Hartfor
do tautinių šokių šokėjų grupė, 
vadovaujama p. Dzikienės.

— LB Putnamo skyriaus meti
nis susirinkimas įvyks Matulai
čio namų salėj, kovo 30/sekma- 
dienį, 2 vai. popiet. Bus renka
ma nauja valdyba ir revizijos 
komisija.

— Buvę ligoniai— dr. A. Ma
tukas po akies operacijos ir P. 
Tamašauskienė po vidurių ope
racijos — sveiksta, jau yra na
mie ir jungiasi į darbus. Na
mie sirgę žinomoji visuomeni- 
ninkė Magdalena Avietėnaitė 
ir mokytoja Amelija Banėnienė 
taip pat sveiksta. Visiem jiem 
linkim greičiausiai pasveikti.

— Putnamo seselės yra įsi
jungusios į Vasario 16-tosios 
minėjimo suruošimą Sacred 
Heart kolegijoj, Bridgeporte, va
sario 3. Jos ir vietiniai lietuviai 
organizuoja gausų dalyvavimą, 
šį minėjimą ruošia kolegija, vy
čiai, seselės, LB apygarda ir kiti. 
Ten įvyks ir dailininko A. Gal
diko paveikslų paroda. Apylin
kių lietuviai skatinami gausiai 
minėjime dalyvauti.' J. Kr.
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TARĖSI PLB VADOVYBĖ
- f
u • ■ > r ,
Šių metų pirmasis, o kadenci

jos dvidešimtasis, PLB valdybos 
posėdis įvyko sausio 9 Jaunimo 
Centre, Chieagoj. Dalyvavo V. 
Kamantas, G. ' Aukštuolis, A. 
Ą. Juodvalkis, V. Kleiza, D. Ko- 
jelytė, S. Kuprys, A. Saulaitis, 
SJ, M. Šilkaitis, Z. Žiupsnys, 
S. Girnius ir D. Korzonienė.

Posėdžio pagrindinis tikslas 
— aptarti Pasaulio Lietuvio rei
kalus. PL ypatingas pavėlavi
mas po jaunimo kongreso sukė
lė valdybos rūpestį. Rugpjū
čio — rugsėjo numeris išėjo 
per šventes, spalio numeris jau 
spaustuvėj, o lapkričio - gruo
džio numeris laužomas M. Šil
kaitis ir D. Kojelytė pristatė 
valdybos finansinius duomenis, 
liečiančius PL leidimą.Pavėluo
tas leidimas kenkia ne tik pa
čiam žurnalui, bet ir bendrai 
PLB veiklai. Padidintas numeris 
labai padidina spaustuvės bei 
pašto išlaidas. Šiuo metu gauna
mos prenumeratos bei aukos ne
padengia visų išlaidų. Po ilgų 
diskusijų nutarta, kad būtina su- 
normuoti PL išleidimą.

Z. Žiupsnys pranešė apie 
sporto reikalus, liečiančius pla
nuojamą išvyką į Australiją 

ISLAMAS IBJO VINGIAI

(atkelta iš 4 psl.)

Modernesnės Islamo sektos

Bahajų sekta yra nuo šiitų 
atskilusios babizmo sektos tęsi
nys. Babistai atsirado 1844-5 m. 
iš Mirza Ali Mahometo ir jo pa
sekėjų mokymo, kad dieviškas 
apreiškimas yra nuolatinis ir 
progresyvus. Jos steigėjas save 
kildino iš pranašo vaikaičio al- 
Husain ir pasivadino al-Bab, 
arba vartais. Jis atmetė Koraną 
ir sukūrė naują knygą. Dėl to 
Persijos vyriausybės jis ir apie 
20,000 jo pasekėjų buvo nužu
dyti. Trylikai metų praėjus nuo 
jo ArfrtiėsV jd 'mokiny*s B^Haut-- 
lah, arba Dievo didybė, paskel
bė naują apreiškimą ir kreipė
si į valstybių vadus pasmerkti 
karą ir įvykdyti visuotinę taiką. 
Jis skelbė, kad Dievas gali būti 
pažintas tik per jo pranašus. Jam 
mirus 1892 m., jo vyriausias sū
nus Abbas Effendi pasidarė jo 
įpėdiniu ir pasivadino Abdul 
Baha, arba vergu. Jis lankėsi 
ir Amerikoj, ir keli tūkstančiai 
jo pasekėjų gyvena New Yorke 
ir Chieagoj.

Ahmad sekta savo vardą gavo 
iš 1908 m. mirusio Minos Ghu- 
lam Ahmad, kuris skelbė, kad 
Kristus buvo gyvas nuimtas nuo 
kryžiaus, pasiekė šiaurinę In
diją ir ten praleido paskutines 
gyvenimo dienas. Ahmad laikė 
save asmeniu, kuriame yra įsi
kūniję ir krikščionių Kristus, ir 
islamo Mahdi. Ši sektaAmerikoj 
ir Britanijoj turi savo misijų 
centrus.

Whabis sektos kūrėjas yra ibn- 
Abd-al-Wahab, gyvenęs 1703- 
1791. Jis stengėsi atkurti is
lamą tokį, koks jis buvo prana
šo ir ankstyvųjų jo pasekėjų me
tu, ir pašalinti iš jo visus vėliau 
atsiradusius priedus. Jis 
smerkė muziką, prabangius ap- 
darus'ir brangenybes. Vedybom 
jis susigiminiavo su Nejdir Saud 
valdovais ir įsigijo pakankamai 
jėgos centrinei ir vakarinei Ara
bijai su jos šventaisiais mies
tais užkariauti. Jo valdžiai nu
silpus, ją atstatė Abd-al-Aziz 
ibn-Saud, sukūręs Saudi Arabiją 
1932 m.

Sufizmas, kilęs nuo arabų k. 
žodžio vilnai pavadinti. Iš tik
rųjų tai nėra islamo sekta, tik 
tam tikras gyvenimo būdas. 
Ankstyvieji sekėjai dėvėjo krikš
čionių vienuolių dėvimus dra
bužius. Tai buvo reakcija prieš 
pirmaisiais metais islame atsira
dusį formalizmą. Jie ieškojo as
meninio santykio su dievybe. 
Prasidėjęs asketizmu, sufizmas 
išaugo į iš krikščionybės, neo
platonizmo ir budistą pasisko
lintų elementų sistemą. 13 a. 
suflstų brolijos ir ordinai buvo 
steigiami įvairiose islamo pasau
lio vietose, ir šiandien jų užtin

bei dalyvavimą 1983 m. Pasaulio 
lietuvių dienose. Artimoj ateity 
Detroite susitiks PLB, Kanados 
ir JAV LB valdybų ir ŠALFASS 
atstovai šiem reikalam aptarti.

V. Kleiza pranešė apie Kultū
rinės talkos komisijos veiklą. 
Urugvajaus Ąžuolyno ir Argen
tinos Žibučių viešnagė artėja. 
Planuojami devyni’ koncertai 
Amerikoje ir Kanadoj. Per gar
bės gen. konsulę J. Daužvar- 
dienę gautas pakvietimas pa
sirodyti Chicagos Daley plazoj 
miesto centre. Taip pat organi
zuojami Petro Odino ir Ramin
tos Lampsatytės koncertai New 
Yorke, Bostone. Chieagoj, St. 
Petersburge. Venecueloj ir Ko
lumbijoj.

S. Kuprys pranešė apie Visuo
meninių reikalų tarybos veik
lą. V. Kamantas pranešė, kad 
į Tarybos pakomises įsijungė J. 
Danys, dr. P. Lukoševičius, I. 
Meiklejohn, V. Nakas, L. Koje
lis, A. Zerr, A. Raulinaitis, dr. V 
Vardys, P. Žumbakis. B. Bieliu- 
kas suorganizavo leidinių komi
siją, kurios nariais yra V. Raste
nis (pirm.), A.M. Jurašienė, A. 
Landsbergis, dr. T. Remeikis, 
dr. A. Štromas ir T. Venclova.

kama nuo Alžiro vakaruose 
iki Javos rytuose.

Senusi brolija buvo įsteigta 
Alžiro Seiko 1837 m. Tai konser
vatyvi ir karinga brolija, įstei
gusi net savo valstybę tarp 
Tripolio ir Egipto esančioj dy
kumoj ir sudariusi daug vargo 
italų kolonistam Libijoj.

Islamo kalifatai
Kalifas yra pranašo Mahometo 

paveldėtojas visose gyvenimo 
srityse, išskyrus pranašavimą. 
Tai yra islamo aukščiausias, la
biausiai gerbiamas ir ilgiausiai 
išlikęs titulas. Kalifai atsirado 
tuojau Mahometui mirus ir išsi
laikė iki 1924 m., kada juos Tur
kijos Kernai Ataturk panaikino.

Pagal sunni samprotavimus 
pirmasis kalifas buvęs abu-Bakr, 
kuris, Mahometui mirus, buvo 
išrinktas vyriausiu islamo bend
ruomenės vadovu. Jo įpėdinis 
Umar ibn-al-Khattab pasivadino 
tikinčiųjų vadu; tai maždaug 
prilygo kalifo titului.

Kalifas, būdamas vyriausias is
lamo valstybės galva, aukščiau
sias teisėjas ir kariuomenės va
das, turėjo absoliutinę valdžią, 
tačiau ji buvo ribojama Korano, 
pranašo Mahometo pavyzdžio ir 
jo mokymo. Demokratinį atspal
vį jam sūteikė kalifo rinkimas, 
ypač sunni bendruomenėj. Ketu
ri Medinos laikotarpio kalifai, 
pradedant abu-Bakr ir baigiant 
Ali, yra vadinami dar rashidan, 
arba teisėtai vadovaujančiais, 
nes jie buvo artimai susiję su 
pranašu Mahometu ir jo įtaka.

Paveldimą sunni kalifatų di
nastiją pradėjo Umayyad iš Da
masko, paskirdamas savo sūnų 
savo įpėdiniu ir užtikrindamas 
jo išrinkimą kalifu. Kalifo sosti
nei persikėlus į Damaską, kali
fai pradėjo save lyginti su Bi
zantijos imperatoriais, pasidarė 
mažiau prieinami ir nutolo nuo 
savo religinių pareigų. Tas pat 
atsitiko ir su Persijos kalifais, 
kol, jų galiai nusilpus, krašto 
valdymas atiteko vizitam, o kali
fai tik viešpatavo, bet nevaldė. 
Jie liko tik islamo vienybės 
simboliais. Prie jų galios nusil
pimo prisidėjo ir naujų valsty
bių atsiradimas ir politinių cent
rų pasikeitimai. Arabų kalifai 
pasibaigė 1258 m. Iškilo du nau
ji kalifai: sunni kalifas Ispani
jos Kordoboj, atsikeldinęs čia iš 
Damasko, ir šiitų Fatimidų ka
lifatas Egipte, bet ir jie, atsi
radus naujom jėgom, turėjo 
žlugti.

Pagal šiitus, kurie, kaip anks
čiau buvo minėta, buvo Ali ger
bėjai, ir kuriem atrodė, kad toks 
svarbus islamo bendruomenėj 
postas negali būti patikėtas rin
kėjų valiai, o paliktas paties Die
vo per pranašą Mahometą valiai, 
islamo bendruomenės vadu gali 
būti tik jos religinis vadas, arba 
imamas. Todėl šiitų atskala ty-

Kun. Kazimiero Pugevičiaus 
vadovaujamas Lithuanian In
formation Center jau yra pradė
jęs leisti spaudos biuletenius 
(press releases). šį centrą remia 
įvairios institucijos, jų tarpe PLB, 
JAV ir Kanados LB, Lietuvių 
Fronto Bičiuliai. Kun. K. Pugevi- 
čius taip pat koordinuoja kalbė
tojų būrelį, kurio nariai — A. 
Landsbergis, A. Štromas ir T. 
Venclova — sutinka kalbėti kita
taučiam. »

Visuomeninių reikalų tarybos 
darbai labai platūs ir susilaukia 
daug susidomėjimo bei paramos 
iš plačios visuomenės.

Be šių reikalų, buvo aptarti 
švietimo ir iždo reikalai, būsimi 
posėdžiai, valdybos narių kelio
nės ir kt. Kitame posėdy vasa
rio mėn. be kitko bus toliaus 
svarstomi Pasaulio Lietuvio rei
kalai. DK

PASAULIO LB VEIKLOJE
PLB valdyba pakvietė Leoną 

Raslavičių, gyvenantį prie Chica
gos, rūpintis pastovios lituanis
tinės katedros įsteigimo reika
lais Siaurės Amerikoje. PLB sei
mas Toronte 1978 priėmė nu
tarimą, raginantį PLB valdybą 
sudaryti sąlygas kuriame nors 
Šiaurės Amerikos universitete 
pastoviai lituanistikos katedrai. 
JAV LB taryba savo sesijoj Cle
velande 1979 tą nutarimą pa
rėmė, skatindama PLB valdybą 
šiuo reikalu rūpintis ir įpareigo
jo JAV LB Krašto valdybą bei 
JAV LB Švietimo tarybą talkinti 
PLB valdybai. Leonas Raslavi- 
čius šiuo metu renka reikalingas 
informacijas iš universitetų, lie
tuvių profesorių' ir institucijų. 
Vėliau jis pateiks savo siūly
mus PLB valdybai ir JAV LB 
bei Kanados LB kraštų valdy
bom.

PLB valdybos pirmininkas Vy
tautas Kamantas 1980 vasario 
mėnesį lankysis Kanadoj, rug- 
piūčio mėnesį dalyvaus Europos 
LB kraštų valdybų suvažiavime 
Austrijoj ir gruodžio mėnesį vyks 
į Australijos Lietuvių dienas. 
PLB valdyba, palaikydama arti
mus ryšius su 15-kos kraštų Lie
tuvių Bendruomenėmis ir vyk
dydama PLB seimo nutarimus, 
stiprina išeivijos lietuvių darbą 
švietimo, kultūros, politikos ir 
kitokiose srityse.

Vaclovas Kleiza, PLB valdy
bos vykdomasis vicepirminin
kas, vasario mėnesį lankys Ar
gentinos, Brazilijos ir Urugva
jaus lietuvius ir dalyvaus jų ruo-

mesnių kalifatų ir nesukūrė, iš
skyrus Fatimidų kalifatą Egipte, 
kuris plačiau buvo žinomas 
imamo vardu. Jo įkūrėjas buvo 
pranašo Mahometo dukters Fati- 
mos palikuonis Ubaydullah. Jis 
išplito nuo Egipto iki Maroko, 
bet sužlugo, neišgyvenęs dviejų 
šimtmečių.

ATOSTOGOS PABALTIJO KRAŠTUOSE 
KELIONĖS 1 LIETUVĄ 1980

Ekskursijose įskaitoma pilnos dienos lankymasis Kaune ir pusė dienos 
Trakuose

VIZOS MOKESČIAI ĮSKAITYTI Į KAINĄ.
ORO KELIONĖS KAINOS GALI PASIKEISTI.

Kreipti*: JONAS ADOMĖNAS TRAN8 INTERNATIONAL TOUR, LTD.
Kelionių vadovu SM FW8i Avemm ‘

New Yorit, HY. 18817
'->11887-7217 r

IŠVYKTI GRĮŽTI KAINA* MIESTAI IR NAKTYS

Gegužės 13 Gegužės 22 $949 Vilnius 5; Maskva 2, Kopenhaga 1

Gegužės 27 Birželio 5 $999 Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1

Birželio 8 Birželio 23 $1789 Vilnius S, Leningradas 2, Viena 2, 
Muenchenas 2, Oberammergau 1, 
Maskva 1

Birželio 10 Birželio 19 $999 Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1

Birželio 21 Liepos 5 $1249 Vilnius 5, Leningradas 3, Ryga 2, 
Maskva 2, Amsterdamas 1

Rugp. 16 Rugp. 30 $1249 Vilnius 5, Leningradas 3, Ryga 2, 
Maskva 2, Amsterdamas 1

Rugp. 22 Rūgs. S $1349 Vilnius 5, Roma 5, Maskva 3

Rūgs. 9 Rūgs. 18 $999 Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1

Rūgs. 16 Rūgs. 25 $949 VHnlus 5, Maskva 2, Kopenhaga 1

Kun. J. Kidykas, SJ, Clevelande paminėjo 75 metų gyve
nimo ir 45 metų kunigystes sukaktis. Ta proga susirinkę 
jam gieda Ilgiausių metų. Iš k. V. Kašubaitė, kun. K. Žemai
tis, kun. G. Kijauskas, SJ, kun. P. Daugintis, SJ, kun. A. Goldi- 
kovskis. Nuotr. V. Bacevičiaus

Šiamuose Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo šventės mi
nėjimuose. Su tų kraštų Bend
ruomenių valdybomis ir dar
buotojais jis tarsis lietuvių švie
timo, kultūros, politikos ir ki
tais reikalais, nes PLB valdy
ba palaiko glaudžius ryšius su 
visų kraštų lietuviais.

-o-
Pasaulio Lietuvių Dienų, įvy

kusių 1978 Toronte, kanadiečių 
buhalterių firmos paruošta apy
skaita Kanados valdžios įstaigom 
buvo priimta PLDienų Organi
zacinio komiteto posėdyje 1979 
birželio .2. Galutinė PLDienų 
apyskaitų suvestinė, pasirašyta 
V. Biretos, E. Čuplinsko, J. Ne- 
šukaičio ir J.R. Simanavičiaus, 
buvo pateikta PLB valdybai 
1979 pabaigoj. Tą apyskaitą PLB 
valdyba patvirtino 1980 sausio 9 
d. posėdy ir ją skelbia visuome
nei.

PLDienų Organizacinis komi
tetas turėjo: pajamų — 285,425. 
92 dol., išlaidų —• 244,223.77 
doL, pelno liko — 38,202.15 
dol.
Jį«įkęs pelnas, paskirstytas taip; 

Kanados LB Krašto valdybai — 
17,000 dol., Pasaulio LB valdy
bai— 9,000 dol., ŠALFASS 
(Sporto Sąjungai) — 7,000 dol., 
IV-jam PL jaunimo kongresui — 
3,000 dol., 1980 metų tautinių 
šokių šventei — 1,000 dol., Su
mokėta Kontrolės komisijos iš
laidos — 542 dol., likutis įneš
tas į Kanados LB iždą — 660.15 
dol.

Iškilus nuomonių skirtumam 
dėl apyskaitų sudarymo ir kai 
kurių nesklandumų tarp PLDie
nų Organizacinio komiteto ir 
specialios PLDienų Kontrolės 
komisijos, PLB valdyba nutarė 
gautus dokumentus ir aktus per
duoti PLB Kontrolės komisijai 
peržiūrėti ir savo nuomonę pa
reikšti. Galutinę apyskaitą nu
tarta paskelbti dabar, nes to pa

geidavo ir PLDienų Organiza
cinis komitetas, ir PLDienų 
Kontrolės komisija.

Bendras PLB, JAV LB ir Ka
nados LB valdybų posėdis 
įvyks kovo pabaigoj Detroite, 
JAV. Bus susitarta dėl bendrų 
švietimo, kultūros ir Lietuvos 
laisvinimo darbų per ateinan
čius kelerius metus

PLB Inf.

PRATĘSIAMAS 
RADIJO
KONKURSAS

Praeitais metais JAV LB Kul
tūros Taryba, norėdama paryš
kinti Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktį, buvo paskelbusi 
radijo valandėlių konkursą — 
kas paruoš geresnę radijo prog
ramą tai Vilniaus universiteto 
sukakčiai. Terminas buvo 1980 
sausio 1.

Praėjus šiam terminui, dar ke
li kreipėsi į konkurso vertinimo 
komisiją ir klausė, ar nebūtų 
galima konkurso termino pratęs 
ti. Taip susidėstę, kad radijo 
valandėlės dar negalėję Vilniaus 
universiteto sukakties paminėti. 
Tai jie padarysią sausio ir va
sario mėnesiais. 9 • *'-■ i"

Konkurso vertinimo komisija 
visa pranešė naujai Kultūros 
Tarybai. Kultūros Taryba, norė
dama, kad daugiau radijo valan
dėlių dalyvautų šiame konkur
se, konkurso terminą pratęsia 
iki 1980'metų balandžio 1 d.

Už geriausiai paruoštas pro
gramas skiriamos trys premijos! 
I-oji — 500 dol.,. II — 300 
dol. ir III — 200 dol. Premijų 
mecenatas — Lietuvių Fondas.

Vertinimo komisiją sudaro — 
redaktorius Paulius Jurkus, akto
rius Henrikas Kačinskas, akto
rius Juozas Boley Bulevičius, 
poetas Stasys Santvaras ir muzi
kė Dalia Sakaitė. Programų 
magnetofonų juosteles siųsti 
Pauliui Jurkui — Radijo kon
kursui, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

—JAV kongrese ir šiais metais 
bus minima Liėtuvos nepriklau
somybės paskelbimo diena. Al- 
tos prašomas, senate tuo sutiko 
rūpintis senatorius Charles 
Percy (resp., III.), o atstovų rū
muose — kongres manas Frank 
Annunzio (dem., III.). Maldą at
stovų rūmuose sukalbės evange
likų kun. E. Gerulis.

— JAV prezidento specialiu 
pavaduotoju etniniam reikalam 
yra paskirtas Stephen R. Aiello iš 
Brooklyno. Jis humanitarines ir 
socialines studijas yra baigęs 
New Yorko, Columbijos univer
sitetuose ir yra gavęs daktaro 
laipsnį. Daugiausia dirbo švieti
mo srity.

— Sekminių vainikas, į Cle- 
velandą atvežamas Detroito 
jungtinių meno jėgų, įvyks sau
sio 26, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Dievo Motinos parapijos salėj. 
Rengia LB Ohio apygarda.

— Česlovas Jalinskas, diplo
muotas inžinierius, sausio 9 
mirė Muenchene. Velionis buvo 
gimęs 1904 vasario 13 Rževo 
mieste, Rusijoj.

— Rašytojas Jurgis Jankus 
iš Rochesterio Chieagoj, Jau
nimo Centro kavinėj, vasario 1, 
penktadienį, 7:30 vai. vak. kal
bės apie rašytoją Antaną Gied- 
raitį-Giedrių ir jo paskutinį vei
kalą Mūsų Jurbarką. Knygą iš
leido jurbarkiečių sambūris.

— Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės valdyba, kuriai pirmi
ninkauja Andrius Šmitas, nu
tarė suruošti centrim Vasario 16 
dienos minėjimą. Timbus pirmas < 
toks minėjimas po 10 metų 
pertraukos.

— Juozas Andrius paruošė 
naują Lietuvos žemėlapį “Lietu
va”. Žemėlapį spausdina Lietu
vių enciklopedijų leidėjas J. Ka- 
počius, o leidžia Devenių Kul
tūrinis Fondas. Tai bus gana 
smulkus, trijų spalvų, su atspal
viais Lietuvos valstybės žemė
lapis, skirtas lietuviškom šei
mom bei jaunimui arčiau pažin
ti savo tėvų kraštą.

— Pietų Amerikos lietuvių 
koncertas Chieagoj, Jaunimo 
Centre, įvyks vasario 22.

— Arėjo Vitkausko World- 
Wide News Bureau skiria 
metinę 1000 dol. premiją už 
knygą anglų kalba apie Lietu
vos okupaciją 1940 metais ir par
tizanų kovas prieš ją. Reikalin
gas įrodymas gauto honoraro. A. 
Vitkausko adresas: 309 Varick 
St., Jersey City, NJ. 07302.

— Herkulis Strolia, muzikas, 
Vytauto ir Fausto Strolių brolis, 
gyvenęs Reno, Nevada, dabar 
persikėlė gyventi į Las Vegas. 
Būdamas Reno, jis dirigavo bent 
keliem koncertam. Šiaip jis yra 
smuikininkas ir grojo orkestruo
se.

— Chieagoj leidžiamas ukrai
niečių laikraštis “The New Star” 
rodo didelį palankumą lietu
viam. Paskutiniu metu išspaus
dino net kelis kun J. Prunskio 
straipsnius Lietuvos reikalu: 
“Soviet Oppression in Lithua- 
nia”, “Life Under Communist 
Terror”, “Oppression in Lith- 
uania, Byelorussia, Moldavia”. 
To paties autoriaus straipsnius 
Lietuvos reikalu spausdina ir 
“Chicago Catholic”.

— Nauji Darbininko skaityto* 
jai: W. Kazlauskas, Waterbury, 
Conn., F. Eguonis, Penacook, 
N.H., J. Valukonis, Huntington 
Beach, Calif., O. Kubilius, Mia- 
mi Beach, Fla., A. Ambrozie- 
jus, New York, N.Y. Užsakė ki
tiem: A. Venduras, New York, 
N.Y. — J. Zdancevičius, W. 
Hartford, Conn., J. Gimbutas, 
Arlington, Mass. — R. Laimo
nas, Boston, Mass., E. Baltrū
nas, Brooklyn, N.Y. — V. Turni
kai, Wicklifie, Ohio. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 18 dol. Atnau
jinant — visiem 13 dol. metam.
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J. Gliaudą, Perlojos respubli
ka. Premijuotas romanas. 7 dol.

A. Baronas, Laivai ir uostau 
Romanas. 7 dol. ~

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

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

T. Venclova, 98 eilėraščiai. 
6 dol.

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

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

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

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

A. Niliūnas, Vyno stebuklas.
5 dol. _

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jonas Balys, Lietuvių kalen
dorinės šventės. Lietuvių tauto
sakos lobynas VII. Tautosakinė 
medžiaga ir aiškinimai. 160 pusi, 
ir 10 pusi, iliustracijų. Kaina 6 
401. ^. . v-_.a............ ,

A. Rūgytės Žana vyki ja, I to
mas. Kietais viršeliais 15 dol.,' 
minkštais 12.50 dol.

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

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

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

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

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

M. Čapkauskas, Palyginimų 
žodynas. 7 dol.

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

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

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

L. Dovydėnas, Vasaros vidu
dienis, 8 dol.

S. Maziliauskas, Merkelis 
Giedraitis, 7 dol.

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

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

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

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

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

J. Šlekaitis, Rudens ritmu, 
6 dol.

B. Krištopaitis, Jūrų keliais, 
atsiminimai. 10 dol.

O.V. Milašius, Septynios vie
natvės. Eilėraščiai ir komenta
rai. 4 dol.

H. Nagys, Prisijaukinsiu saka
lą, eilės. 6 dol.

L. Šimkutė, Antrasis ilgesys, 
eilės. 5 dol.

A. Bagdonas, red., Lietuvos 
policija. 6 dol.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Ką tilt pasirodė nauja plokš- 
telė “Sodžiaus garsai***. Tai iš
skirtinai surinkti komp. J. Stan
kūno kūriniai. Dainuoja solistai 
I. Stankūnaitė, L. Štokas, O. 
Zubavičienė, Ch. Daukša, B. 
Miškinis, dalyvauja New Yorko 
vyrų choras Perkūnas. Palydi 
kamerinis orkestras arba Sortepi- ' 
jonas. Groja Dalia Sakaitė ir Al
binas Prižgintas. Plokštelės vir
šelį phošia dail. č. Janušo pa
veikslas. Galima gauti ir kasetės 
formoj. Plokštelės ar kasetės 
kaina po 8 dol.

Danos Stankaitytės įdainuotos 
lietuvių ū tarptautinių kompozi
torių operų arijos lietuvių kal
ba. Kaina 10 dol.

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

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

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

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

Jūros paslaptys, lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys iš Lie
tuvos. 12 įdainuotų dainų. 7 dol.
Touring Lithuania. 10 lietu

viškų dainų. 6 dol.
Kur tas šaltinėlis? 27 lietuviš

kos dainos dviejose plokštelėse. 
Duetus įdainavo Edmundas 
Kuodis ir Jonas Girijotas. Išlei
do prof. J. J. Stukas. Kainą su 
persiuntimu i5 dol. 1 .’'V

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

Vaidilų kanklės, Lietuvių tau
tinio meno ansamblio Čiurlio
nis kanklėmis įgrota 10 melo
dijų. Dalyvauja solistė I. Gri
galiūnaitė. 7.00.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

Daug lietuviškų plokštelių 
turi Darbininko administracija. 
Skambink 212 827-1351 ir pra
šyk, kad plokšteles atsiustų 
į namus.

SUVENYRAI
Automobiliams lipinukai 

(decal), Lietuvos Vytis su trispal
ve ir stilizuota Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su trispal
ve ir Amerikos-Lietuvos vėliavo
mis bei Vytim, lipinama išorėj. 
Kaina po 1 dol. Lipinukai išorėj 
LABAS, SVEIKAS ir kitokie po 
1.50 dol. ir L.T. LIETUVA 2 
dol.

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

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

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

Persiuntimui pridedama 1 dol. 
šios bei kitos lietuviškos kny

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

KAIP LAIKOSI ANGLIJOS 
LIETUVIAI
Pokalbis su Didžiosios Britaniios 
Lietuvių Sąjungos pirmininku Z. Juru

Specialiai į Vliko seimą atvy
ko ir Augiuos lietuvių atstovas, 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos pirmininkas, Z. Juras. 
Seimas buvo gruodžio 8 ir 9 Bal
ti morėje. Svečias atvyko gruo
džio 6 ir išvyko gruodžio 11. 
Jis iš Baltimorės dar lankėsi 
New Yorke, svečiavosi pas kun. 
K. Pugevrčių ir apsilankė Dar
bininko redakcijoje. Jis ir papa
sakojo apie lietuvių gyvenimą 
Anglijoje

Kas tie Lietuvių Namai?
Pokalbis ir prasidėjo, kas tie 

Lietuvių Namai Londone. Sv^. 
čias tuoj paaiškino, kad Lietu
vių Namai yra bendrovė, kuri 
apjungia visus Britanijos lietu
vius. Drauge veikia ir kita or
ganizacija — Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjunga. Jos abi yra 
kaip ir sujungtos, nes valdybo
je yra tie patys žmonės.

Londone yra ir Lietuvių Na
mai, kurie turi nemažos vertės. 
Tuose namuose yra spaustuvė, 
klubas su baru. Viršuje nuomo
jami kambariai ir abiejų organi
zacijų raštinės, kur dirba nuola
tiniai tarnautojai.

Namai tvarkomi gerai, per me
tus duoda apie 34,000 dol. 
pelno.

Kas ta Lietuvių Sodyba?
Apie 50 mylių už Londono jie 

turi gražų 50 akrų žemės skly
pą su patogiais namais. Ir čia 
tvarkoma taip, kad namai išsi
laikytų ir duotų pelno. Šia sody
ba naudojasi vietos gyventojai 
anglai. Čia rengia šokius, pri
ėmimus, kelia vestuves. Veikia 
meškeriotojų ir šaudymo klubai. 
Meškerioti sąlygos labai pato
gios, nes yra ežerėlis ir čia pat 
teka upė. O šaudymo klubas tu
ri net 200 narių.

Lietuviškoje Sodyboje visus 
metus vyksta'nemažas judėji
mas. Čia lankosi daugiausia ang
lai. Vasaros metu čia stovyklau
ja lietuviai skautai. Lietuviška 
Sodyba per metus duoda apie 
20,000 dol. pelno.

KRAŽIŠKIŲ SAMBŪRIS 
LEIDŽIA MONOGRAFIJĄ

Šiais metais minim garbingą 
400 metų Vilniaus universiteto 
įkūrimo sukaktį. Įkurtas jėzuitų 
1579, jis ilgus amžius švietė 
lietuvių tautai, įvesdamas ją į 
kultūringų Vakarų Europos tau
tų tarpą.

Bet šalia Vilniaus un-to jė
zuitai įkūrė ir išlaikė nemažą 
skaičių vadinamųjų kolegijų, 
atseit gimnazijų, kurios ruošė 
Lietuvos jaunimą Vilniaus un- 
to studijom.

Viena iš pačių seniausių jė
zuitų įkurtų kolegijų buvo Kra
žių kolegija, pradėjusi savo eg- 
zistanciją 1614. Ji buvo bene 
vienintelė tokios rūfies mokyk
la ne tik Žemaitijoj, bet ir vi
soj vakarinėj Lietuvoj. Kražių 
kolegija Žemaičių kraštui švies
ti buvo reikšmingiausia ir di
džiausia tuoj po Vilniaus kole
gijos. Bet 19-ojo amžiaus vidu
ry Kražių reikšmė ėmė nykti, 
kol 1893 jų vardas vėl nuskam
bėjo visame pasauly dėl garsių 
Kražių skerdynių.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais 1919 Kražiuose buvo įsteig
ta Saulės progimnazija, vėliau 
perimta Žiburio draugijos ir pa
versta pilna gimnazija. Ji išlei
do keletą abiturientų laidų, kol 
pagaliau švietimo ministerio 
Tonkūno 1935 buvo uždaryta 
be jokių rimtų motyvų.

šiandien Kražiai yra nuskuręs 
kaimas, tik kolchozo centras, nes 
per karą miestelis buvo veik 
visai sunaikintas. Yra likusi 
tik garsioji skerdynių bažnyčia 
ir naujai pastatyta vidurinioji 
mokykla. v

Norėdami pagerbti Kražių 
gimnaziją ir pačią Kražių pra
eitį, buvę* šios gimnazijos auk
lėtiniai, susitelkę į Kražiškių 
sambūrį, būdami laisvuose Va

Europos Lietuvis
Gautas pelnas sunaudojamas 

tarnautojam, jų kelionėm ap
mokėti ir taip pat Europos Lie
tuviui leisti. Savaitraštis Euro
pos Lietuvis pats neišsilaiko, 
per metus reikia pridėti apie 
20,000 dol. Šį nuostolį ir den
gia Lietuvių Namai Londone 
ir Liefbviškoji Sodyba.

Europos Lietuvis yra skirtas 
visiem Europos lietuviam. Pa
čioje Anglijoje jis turi skaityto
jų apie 700. Nemaža siunčiama 
ir į Ameriką J

Dabar į redaktoriaus pareigas 
vėl grįžo K. Barėnas. Jam pa
sitraukus iš redaktorių, iš Ameri
kos buvo atvykęs dr. Čepas, bet 
jis Londone neprigijo. Susirgo ir 
jo žmona, taip turėjo grįžti į 
Ameriką.

Spaustuvė
Lietuvių Namuose yra ir 

spaustuvė. Ji spausdina ne tik 
laikraštį Europos Lietuvį, bet ir 
knygas, kurias leidžia Nidos 
knygų klubas. Taip pat stengia
masi gauti ir komercinių spau
dos darbų. Žinoma, tie darbai 
jau ateina iš anglų klijentų.

Nidos knygų klubas
Minėjome Nidos knygų klubą. 

Jis veikia senokai ir yra iš
leidęs gerų knygų. Šiemet bus 
išleistos 3 knygos. Apie pusę 
tų knygų parduodama 
Anglijoje. Kitos iške
liauja į kitus kraštus. Nemaža 
atkeliauja ir į Ameriką. Čia Ni
dos leidinius platina Darbinin
kas ir Draugas. Sunku čia iš
plėsti knygos pardavimą, nes ir 
čia leidžiama daug knygų.

Knygos klubą palaiko taip pat 
ir Lietuvių Namų bendrovė. Jei 
yra kokių nuostolių, juos bend
rovė ir išlygina.

Lietuviškos kolonijos
Be, Londono, dar yra veiklios 

kitos lietuvių kolonijos. Iš jų 
pažymėtinos — Nothingham, 
kur gyvena kun. St. Matulis ir 
leidžia Šaltinį. Važiuojant į šiau- 

karuose, rengiasi išleisti Kražių 
monografiją. Tai bus padėkos 
ženklas visiem kražiškiam kovo
tojam, kurie savo darbu ir au
komis kėlė ne tik Kražių apy
linkės, bet ir visos Žemaitijos 
kultūrinį lygį ir tautinį susi
pratimą, nesigailėdami net savo 
gyvybės.

Redakcinę komisiją sudaro 
mokytojai Pranas Razminas, 
Apolinaras Bagdonas ir Jonas 
Žadeikis. Prašom visus geros va
lios lietuvius šį kilnų užmojį 
visokeriopai paremti. Visą me
džiagą prašom siųsti monogra
fijos redaktoriui Pranui Razmi
nui, 6432 So. Talman Avė., 
Chicago, 111. 60629. Pinigines 
aukas siųsti Šiuo adresu: Jonas 
Žadeikis, 6522 So. Rockwell 
Avė.. Chicago, III. 60629.

A.P.B.

1980 “LITHUANIA & BEYOND” TOURS 1980

RtunitioM aceaaAsid NOW 
DspcaR 81M p. persoa

Tour Depart USA Rotum USA Itlnorary COSTINCL
No. or Canada or Canada (daya)

Moacow, 2, Vintus 8
AIR FARE (APPROK)

101 May 21 Jone 04 Rlga 3, Lanhtgrad 2 
Hotslatdl

81390

M2 Jono 18 Juty 2 Moaeow 2, Vintas 8
Minsi 3, Lsnlngrad 2
Helsinki 1

81549

M2A Juty 18 Juty 27 Helsinki 1, Rigs 2
Vietas 8, Helsinki 2

81308

083 August20 Sopt3 Santo as Tour 801 81835

184 8«pt 17 Oct 2 Lenlngrad 2, Vintas 8
Rlga 4, Moecow 2 
Antstardam 1

81585

Naujas šv. Petro ir Povilo parapijos Elizabethe, N.J., vargo
nininkas — Matas Jatukauskas. Jis yra baigęs Manhattano 
muzikos mokyklą, dar studijavęs ąiuziką Romoje ir metus 
Belgijos konservatorijoje. Kai buvo studentas, jis vargonavo 
Aušros Vartų bažnyčioje Manhattane. Paskutinius penkerius 
metus buvo vargonininku St Rose of Lima bažnyčioje 
Manhattane.

BALTIMORĖ
Lietuvių Svetainės šėrininkų 

svarbus susirinkimas bus sausio 
27, sekmadienį, 2 vai. popiet 
Lietuvių Svetainės klevo kam
bary. Bus padarytas metinis pra
nešimas, aptariama ateities veik-

rę, yra Darby, Manchester, Brad- 
ford, Lee, Coventry, Gloster. 
Škotijoje irgi įsikūrė stiprus Di
džiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos skyrius.

Kitos organizacijos
Sporto klubų nėra. Plačiai vei

kia skautai, kurie kasmet suren
gia savo stovyklas Lietuviškoje 
Sodyboje. Dar veikia ir ateiti
ninkai.

Yra įsikūrusi ir Lietuvių 
Bendruomenė, bet ji neturi nei 
didesnio turto, nei dides
nės įtakos. Jos veiklą apjun
gia Lietuvių DB Lietuvių Są
junga. Kai vyksta pasauliniai 
lietuvių šeimai, į juos siunčia 
savo atstovus ir DB Lietuvių 
Sąjunga, ir Liet. Bendruomenė.

Lituanistika
'Tokių šeštadienių''mokyklų 

dabar jau nebėra, nes nėra ir 
vaikų. Londone veikia dveji kur
sai suaugusiem. Vieni prie para
pijos, kiti — Lietuvių Namuose.

Lietuvių Namai šiaip rūpinasi 
lietuviška veikla ir lituanistika. 
Jei yra koks reikalas, tuoj jį 
remia bei skatina.

Siuntinių įstaiga
Patsai svečias dirba apie 3 

dienas Lietuvių Namuose, or
ganizuodamas lietuviška veiklą. 
Šalia to jis dar turi ir siuntinių 
įstaigą, kuri vadinasi Baltic 
Stores. Ta įstaiga jau veikia per 
30 metų. Ji patarnauja lietuviam 
iš viso pasaulio. Per ją siunčia 
siuntinius į Lietuvą. Jo klijen
tų yra buvę ir yra iš Amerikos, 
Kanados, P. Amerikos, Australi
jos ir iš įvairių Europos kraš
tų.

Šalia to jis dar verčiasi ir na
mų eksploatacija, perka, par
duoda, perstata, išnuomoja bu
tus.

Jis yra pats kilęs iš Šiaulių 
ir jau senokai gyvena Anglijo
je. Aukštas, lieknas, jaukiai man
dagus ir judrus. New Yorke 
trumpam sustojęs, tuoj pasirūpi
no naujų lietuviškų plokštelių 
nusipirkti ir kvietė visus jį ap
lankyti Londone, (p.j.) 

WrNa / Outatata caM co«act 
UMON TOURS, INC.
88.38 8*00*
Now York, M. Y. 10818
(212)879-7871

la ir renkami nauji direktoriai. 
Po susirinkimo bus vaišės. Visi 
šėrininkai raginami kuo gausiau 
dalyvauti šiame susirinkime.

Jautienos kepsnių balių ren
gia Šv. Vardo draugijos nariai. 
Balius bus vasario 3, sekmadie
nį, U.A.W. salėj, prie Oldham ir 
O’Donnell gatvių, Highlandto 
rajone. Visi raginame bilietus 
įsigyti iš anksto pas draugijos na
rius arba klebonijoj. Be jautie
nos, bus ir kitų valgių. Šokiam 
gros geras orkestras. Bus ir lote
rija. Visi maloniai kviečiami.

Four Chaplains Amerikos le
gionierių organizacijos minėji
mas vasario 3 įvyks Rev. Wood- 
ward bažnyčioj, Charles gatvėj, 
11 vai. ryto. Dalyvaus legionie
riai iš viso Baltimorės miesto, jų 
tarpe legionieriai iš Lietuvių 154 
posto ir jų kapelionas kun. 
A. Dranginis. Kun. A. Drangi
nis dalyvaus programoj pa
gerbiant kapelionus, kurie žuvo 
kartu su 600 kareivių, kai jų lai
vas buvo vokiečių povandeni
nio laivo torpedos susprogdintas 
1943 vasario 3.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą rengia Balti- 

: mopįs Lietuvių TarybaMZrLje- 
tuvių Bendruomenė vasario 10. 
Visi kviečiami į pamaldas'^8:30 
vai. ryto Šv. Alfonso bažnyčioj. 
Dainos choras giedos per mišias. 
Lietuvių 154 posto Amerikos le
gionierių organizacijos nariai ly
dės su vėliavomis maldinin
kus į bažnyčią. Tą dieną 1:30 
vai. popiet Lietuvių Svetainės 
didžiojoj salėj bus iškilmingas 
banketas, į kurą pakviesta Mary- 
lando valstybės gubernatorius 
Harry Hughes, senatoriai bei 
kongresmanai, Baltimorės mies
to burmistras W. Donald 
Schaeffer ir kiti žymūs asmenys. 
Vasario 17 bus tęsiama minėji
mo programa 2 vai. popiet. Bus 
paskaita ir meninė dalis, kurią 
atliks tautinių šokių grupės. 
Rengimo komitetas kviečia visus 
atsilankyti ir dalyvauti pamal
dose, bankete ir paskaitoje.

Prel. Liudvikas J. Mendelis 
sausio 15 atšventė savo kunigys
tės 52 metų sukaktuves. Prelatas 
visus savo kunigystės metus 
praleido Baltimorėj Šv. Alfonso 
bažnyčioj, lietuvių tarpe, kur 
tiek daug gražių darbų atlikta 
Dievo garbei ir Tėvynės nau
dai.

Jonas Obelinis
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*:ki ,

i vokiečių kalbą,

Sausio 12, šeštadienį, 7 v.v.

prie D. Lietuvos. Iniciatyvos leisti, i 
ėmėsi Simo Kudirkos šaulių kaip ve 
kuopa. Jai talkino vietos raino- 
vėnai, birutietės, savanoriai kū
rėjai. Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis Sąjūdis, Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Draugija.

Minėjimą pradėjo šaulių kuo
pos pirmininkas Kęstutis Miklas. 
Invokaciją sukalbėjo Tėv. L. 
Andriekus. Toliau pirmininkas 
prisiminė Klaipėdos kraštą, kaip 
ten įvyko sukilimas. Buvo pa
gerbtas ir Jonas Jankus, to žy
gio dalyvis, dalyvavęs šiame 
minėjime.

Sveikinimo kalbą pasakė ir 
LB apygardos pirmininkas 
Aleksandras Vakselis

. _ s-'

Paskaita apie Donelaitį
Toliau pirmininkas pakvietė 

paskaitininką dr. Joną Stiklorią 
iš Philadelphijos. Tokia Klaipė
dos atvadavimo proga jis kalbė
jo jau pernai. Yra kalbėjęs ir 
anksčiau, nes pats yra klaipėdie 
tis, pergyvenęs anuos įvykius.

Šį kautą jis savo paskaitai 
pasirinko Kristijoną Donelaitį 
Savo žvilgsnį praplėtė iš Klaipė
dos krašto į visą Mažąją Lietu
vą, nes toji M. Lietuva daug da
vė Didžiajai Lietuvai, apskritai 
lietuviškai kultūrai. Čia buvo iš
leista pirmoji lietuviška knyga, 
(1547), čia buvo išleista pirmoji 
lietuvių kalbos gramatika. Til
žėje buvo spausdinama daugybė 
lietuviškų knygų, pradėta ir Auš
ra leisti.

Šiemet sueina 200 metų, kaip 
mirė didysis lietuvių poetas — 
rašytojas Kristijonas Donelaitis, 
kilęs iš tos M. Lietuvos ir jai 
atidavęs savo gyvenimą.

Tai bus bene pirmasis K. Do
nelaičio minėjimas šios sukak
ties proga. Prelegentas čia nu- 

mą, pavaizdavo jo mokslą Kara
liaučiuje ir plačiai papasakojo

Ryšium su Nevv Yorko lietuvių 
vyrų choro Perkūnas ruošta 
prieškalėdine vakariene choro 
valdyba reiškia nuoširdžią padė
ką lietuviškos dainos mylėto
joms — choro talkininkėms— 
ponioms Elenai Bublaitienei, 
Genei Kudirkienei, Eugenijai 
Kezienei, p. Tutinienei, Irenai 
Alksninienei, p. Karmazinienei, 
Birutei Labutienei, kurios taip 
nuoširdžiai atskubėjo į pagalbą 
prie vakarienės paruošimo.

Taip pat dėkojame buvusiam 
choro dirigentui Vytautui Dau
girdui už nuotaikos palaikymą 
savo linksmomis dainomis, akor
deonu ir palyda šokiams; Romui 
Keziui už pagarsinimą savo 
“Laisvės Žiburio” radijo bango
mis ir Vladui Kalyčiui už atneštą 
dovaną vakarienei.

Choro valdyba

MASPETH, N.Y.
V. Atsimainymo parapijos 

žinios
Kalėdos praėjo gražiai ir įspū

dingai. Advento metu kiekvieną 
sekmadienį buvo uždegama 
žvakė ir kalbamos ypatingos 
maldos. Buvo atliktos Pragos 
Kūdikėlio ir Stebuklingo Meda- 
liko novenos. Pirmadienio rytais 
novenos buvo kalbamos lietuviš
kai, vakarais — angliškai. Kalė
dų pamaldos buvo naktį. Jom va
dovavo pats klebonas kun. Pra
nas Bulovas. Bažnyčia buvo 
ypatingai gražiai išpuošta. Buvo 
įrengta graži prakartėlė.

Lietuvos vyčių 110 kuopa 
gruodžio 16 surengė bendras 
kūčias. 
čioje, 
paskui 
kūčios
mis. Jaunieji vyčiai parengė 
pritaikytą vaizdelį. Programai 
vadovavo centro valdybos pirmi
ninkas Philip Skabeikis, pa
čias kūčias suorganizavo kuopos 
pirmininkas Jonas Adomėnas su 
savo talkininkais. Tai buvo jau 
penktos vyčių surengtos bendros 
kūčios. Visus kūčių dalyvius pa
sveikino ir kun. P. Bulovas, 

Pirma dalyvavo bažny- 
lietuviškoje sumoje, 
parapijos salėje buvo 

su kalėdinėmis giesmė-

iš Clevelarido. Čiurlionio an
samblis, atsidėkodamas už pa
kvietimą, Marijos mokyklos au
ditorijoje gruodžio 9 padainavo

k
jr" 4 ..

Metų laidos. Dabar atstatyta 
jo bažnyčia ir gyventas namas 
Tolminkiemyje.

Paskaita buvo įdomi. Kalbėto
jas turi gražaus sąmojo ir jo 
tai šen, tai ten įberia.

Užsklandai buvo pakviesta 
Liucija Kašubaitė, dramos akto
rė, kuri paskaitė iš Donelaičio 
“Metų”. Paskaitė iš kelių dalių, 
pačią pradžią—Jau saulelė vėl 
atkopdama Vasaros darbų ir 
kt

Reikia pasidžiaugti jos drąsa, 
nes dramos aktorius Henrikas 
Kačinskas Donelaičio “Metus” 
taip atskleidė ir prinešė prie 
klausytojo širdies, kad kitam 
aktoriui gali imti baimė — ką gi 
aš pasakysiu? Kai Kačinskas ieš
kojo vaizdinio reljefingumo, rea
lizmo, tai Kašubaitė spalvino 
lengva lyrine nuotaika, lyg jai 
būtų gaila anų dienų, kai gyve
no būrai.

Pabaigoje pirmininkas padė
kojo visiem, kurie prisidėjo prie 
šio renginio ir dalyvavo progra
moje.

Salės gale ant rudos sienos 
buvo pakabintas Donelaičio 
portretas, kurį dažnai sutinkame 
vadovėliuose. Jį čia nuškicavo 
Paulius Jurkus. Jis taip pat buvo 
nutapęs spalvotą peizažą, kuris 
vaizdavo Donelaičio Tolminkie
mį — jo bažnyčią, kleboniją ir 
prieglaudą. Abu paveikslai kaip 
tik ir papildė šio vakaro paskai
tą.

Po visos programos buvo vai
šės, pažmonys. Vaišes rengė 
šaulė Elena Mickeliūnienė ir 
visas vaišių išlaidas pati sumo
kėjo, tuoj prisįdėdartta ir parem- 
tferia šaulių Veiklą. Susirinkę 
pasisvečiavo iki nakties dvylik
tos Žmonių buvo per 80. (p.j.)

i

Dr. Jonas Stiklorius kalba 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjime , kur buvo prisi
minta 200 metų sukaktis 
nuo Kristijono Donelaičio 
mirties. Nuotr. L. Tamošaičio

Lietuvos vyčių apskrities dvasios 
vadas.

Prieškalėdinius pobūvius su
rengė Šv. Onos sodaliečių ir 
Auksinio amžiaus klubas. Įspū
dingą kalėdinę programą priren
gė Olga Brady. Buvo giedamos 
kalėdinės giesmės, atsilankė ir 
Kalėdų senelis. Salė buvo šven
tiškai papuošta. Maldą sukalbė
jo kun. P. Bulovas.

Vaikučių eglutė sutraukė per 
šimtą religijos mokinių ir jų šei
mų. Kalėdų senelis visus gau
siai apdovanojo.

Karo veteranai, vyrai ir mote
rys, 869 skyrius, taip pat turėjo 
savo kalėdinę programą.

Šv. Vardo draugija savo meti
nius pusryčius ir bendrą komu
niją turėjo sausio 13. Pusryčius 
kalba pradėjo klebonas kun. Pra
nas Bulovas, maldą sukalbėjo 
kun. Stasys Raila. Kalbą pasa
kė kun. James L. Tahaney. John 
Flack pristatė naują valdybą. 
Pirmininkas Joseph Facienda 
daug dirbo, rengdamas šią šven
tę. Programai vadovavo Al Ce- 
rebie. Prisiminti mirę nariai: 
Antanu Visminas, George Lan- 
kevich, St., Michael J. Morris* 
sey. Pusryčiai baigti malda.

KR

Klaipėdos krašto atvadavimo minėjime sausio 12 Kultūros Židinyje rengėjai^ programos 
dalyviai, svečiai. Iš k. I-oje eilėje — K. Miklas, A. Vakselis, dr. J. Stiklorius, Lė Kašubaitė. 
Tėv. L. Andriekus, OFM, II-oje eilėje — kun. A. Račkauskas, Z. Raulinaitis, M. Kliveč- 
kienė, K. Bačauskąs, J. Jankus, V. Savukynas, J. Jurkuvėnas, p. Kapočiflnienė, E. Mic
keliūnienė, P. Jūrinis, A. Sakalas, V. Butkys. Nuotr. L. Tamošaičio '

CHICAGOJ
Čiurlionio ansamblio 

koncertas

geriau, negu aš esu jį kada nors 
begirdėjęs. Didžiausią nuopel
ną už šį iškilmingą ir pasiseku
sį koncertą reikia priskirti an
samblio vadovui ir sielai A. Mi
kulskiui. Jis iš šio balsingo mo
terų ir vyrų būrio įstengė iš
gauti retai mūsuose girdimų 
chorinių spalvų, plačios apim
ties dinamiką ir didesnėje daly
je kūrinių pasigėrėtinai gerą 
intonaciją. Na, ir, žinoma, ne ką 
mažesnį nuopelną reikia priskir
ti ir poniai O. Mikulskienei, su
būrusiai į ansamblį tokių talen
tingų ir gražių merginų kankli
ninkių būrelį, neužmirštant, ži
noma, ir jaunųjų berniukų, gro
jusių dūdelėmis, rageliais ir bo
sinėmis kanklėmis. Kaip žavin
ga buvo matyti prieš akis visų 
mūsų tremties kartų atstovus 
viename darniame, lietuviškai

n ^iApkfaųfūunej vie
nete”. •• i i r - \ '

Atkviestinio choro koncertas 
Chicagoj, taip pat ir kitose ko
lonijose, yra neeilinis įvykis. 
Koncerto klausytojų galėjo būti 
daugiau, nes salėj dar švietė 
nemažai tuščių vietų.

Čiurlionio ansamblio koncer
tas buvo meninė atgaiva Chica
gos lietuvių visuomenei. Jį su
rengusią Balfo apskrities valdy
bą sudaro: Valerijonas Šimkus 
(pirm.), Juozas Mackevičius, Fe
liksas Sereičikas, Ida Kasparai- 
tienė, Kostas Januška, Kazys 
Rožanskas, Bronius Andriukai
tis, Grožvyda Giedraitytė, Juo
zas Urbelis, Vladas Navickas ir 
Jonas Jasaitis. Valdybai talkino 
nuolatiniai Balfo talkininkai 
Kostas ir Kotryna Repšiai. Kon
certo rengimo darbam vadovavo 
Jonas Jasaitis.

Nuo pat Čiurlionio ansamblio 
suorganizavimo vokiečių okupa
cijos metais Vilniuj jis pergyve
no benamio dalią Vokietijoje 
ir dabar reiškiasi Jungtinėse 

Balfo Chicagos apskrities val
dyba 35-erių metų nuo Balfo 
įsteigimo sukaktį paminėjo su
rengdama Čiurlionio ansamblio 
koncertą. Jis vyko gruodžio 9 
Marijos mokyklos salėj.

Pirmoj programos daly mišrus 
choras atliko: A. Mikulskio har
monizuotą “Giedu giesmelę” 
(žodžiai vysk. A. Baranausko), 
J. Gruodžio “Žiema” (žodž. P. 
Vaičiūno), A. Mikulskio stilizuo
tą “Piemenaitės raliavimas” su 
soliste Irena Grigaliūnaite ir J. 
Muliolio ragelio palyda (liaudies 
daina), J. Gruodžio “Žvejai” 
(žodž. P. Vaičiūno) ir B. Povi
laičio “Buvo gardus alutis” 
(žodž7V?Baradsk6).'t,J"' 1

Elena Mufiolytė kanklėmis 
paskambino A. Mikulskio poemą 
“Ant ežerėlio rymojau”.

Vyrų choras padainavo: J. Ka
roso “Ąžuolėli” (liaudies dai
na), A. Mikulskio stilizuotą “Bal
nok, tame, bėrą žirgą” (liaudies 
daina) ir Br. Budriūno “Ant ma
rių” (žodž. B. Brazdžionio).

Antrąją koncerto dalį čiurlio- 
niečiai pradėjo kanklių duetu. 
Mirga Bankaitytė ir Virginija 
Juodišiūtė paskambino A. Mi
kulskio “Jaunystės žaismą”. To
liau moterų choras su kanklių 
orkestru ir soliste Irena Griga
liūnaite atliko A. Mikulskio sti
lizuotas liaudies dainas “Oi da
riau, dariau lyseles”, “Švento Jo
no vakarėlį” ir ištrauką iš M. 
Petrausko operos “Vaidilutė”.

Vien liaudies muzikos instru
mentų orkestras atliko A. Mi
kulskio lietuvišką rapsodiją Nr. 
5 “Ant Nemuno kranto”.

Paskutinėj programos daly 
mišrus choras su lietuvių liau
dies instrumentų orkestru ir so- Amerikos Valstybėse, rėprezen- 
listais atliko A. Mikulskio štili- tuodamas lietuvių tautinę dai- 
zuotas dainas ir balades — nos ir muzikos kultūrą ir nekeis- 

Žveng žirgelis lankoj” (solis- damas pradinio pasirinkto kelio, 
tai Irena Grigaliūnaitė ir Algis -'Būtų labai vertinga, kad čiur- 
Gilys), liaudies baladę “Ulijo- lionio ansambliui kartkarčiais 
na (solistai Ir. Grigaliūnaitė ir būtų sudaromos sąlygos aplan- 
Vladas Plečkaitis), Linelius ro- kyti didesniąsias lietuvių kolo-

Chicagos Lietuvių Opera 
ruožtas!

šiais metais Lietuvių Opera 
Chicagoj į sceną išves dvi ope
ras: Carl Orffo “Carmina Bura
ną” ir Leoncovallo “Pajacus”.

“Carmina Burana” lietuvių 
kalba statoma pirmą kartą. Į lie
tuvių kalbą vertimą atliko Biru
tė Pūkelevičiūtė. Operoj daly
vaus (be choro) berniukų cho
ras ir 40 asmenų baletas, kurį 

- ruošia V; Karosaitė ir J. Puo
džiūnas.

Operos dirigcgtas yra muz. A. 
Vasaitis, chorvedžiai — A. Gečas 
ir E. Sakadolskienė. Režisierium 
pakviestas newyorkietis D. 
Hicks. Sceną tvarkys K. Oželis 
ir J. Paronis, šviesas — K. Ci- 
jūnėlis.

“Carmina Burana” operoj 
dainuos solistai G. C apkaus kie- 
nė, A. Grigas ir P. Gudas. “Pa
jacuose” dainuos St. Baras, M. 
Momldenė, K. Kogut, Al. Brazis, 

rių valdybų narius ir vąįąus tai- L. Stekas ir J. Savrimas. Ope-

nos ir muzikos kultūrą ir nekeis-

viau” (sol. Ir. Grigaliūnaitė ir 
Valdas Žiedonis), baladę “Ant t 
Rambyno kalno” (sol. Ir. Griga
liūnaitė ir VI. Plečkaitis), “Mel
nikas”, “Papartėlis” ir čiurlio- 
niečių tradicinę užbaigiamąją 
dainą “Namo”.

Čiurlioniečiai dainavo ir grojo 
labai gražiai. Klausytojam ploji
mu reiškiant pageidavimą, kele- __  _____________
tas dainų buvo kartota. Ansamb- rinkiman sukviestus Ralfo sky 
lio dirigentas ir vadovas yra mu- i __ )_____ / \ ~ _
zikas Alfonsas Mikulskis, orkest- kininkus, kurių susidaro dau- pastatymai vyks balandžio 
ro vadovė — Ona Mikulskienė, giau kaip šimtas. Paskutiniųjų 19, 20 ir 26 Marijos aukštes- 
chormeisteris - Rytas Babic- ketvertų metų vąjų globėju yra ~
kas. Choro valdybos pirminin
kas yra Vladas Plečkaitis.

Gruodžio 15 Draugo dienraš
ty kompozitorius Darius La
pinskas apie Čiurlionio an
samblio koncertą rašė taip: “Ral
fas negalėjo prasmingiau at
švęsti 35-rius metus, kaip pa-

nijas.

užMIglmas
Chicagos, Balfo apskrity įsi

gyveno tradicija, kad kiekvienų 
metų vąįui yra globėjas. Jo pa
skirtis yra ne vien duoti dides
nę auką, bet ir vajaus pradžioj 
bei užbaigime pavaišinti susi-

įsi-

salėj.

zidentM Frank Zogas. vičienės vadovaujamo lenkaičių
Valius užbaigimo susirinki- Lyros ch«o trys dainininkės į- 

mas (skyrių valdybų, rinkėjų, sįjuagė į operos chorų. Taip pat 
kviestinių, 0 _ lĮ|ĮįĮ , ,
dijo atstovų) fvyko gruodMo 16 pohas.

nesitei-

rašyti — Antaną Kareivą/

Oficialioji dalis tęsėsi neilgai. 
Kalbėjo generalinė garbės kon- 
sulėjuzė Daužvąrdienė, centro 
valdybos vicepirmininkas kun. 
Ansas Tralas, centro valdybos iž
dininkas Kostas Čepaitis, Chica
gos Altas vicepirmininkė Teo
dora Kuzienė, šaulių atstovas 
Juozas Mackonis ir Sandaros 
laikraščio atstovė Birutė Keme- 
žaitė.

Įdomūs buvo skyrių praneši
mai. Juose buvo išryškinta aukų 
rinkimo eiga ir surinktos sumos. 
Pasidžiaugta, kad šiemet aukų 
surinkta daugiau negu praėju
siais metais.

Dauguma Chicagoj ir apylin- 

aukas renka asmeniškai — rin
kėjas eina iš namo į namą, šis 
aukų rinkimo būdasyrapatssėk- 
mingiausias irpats sunkiausiai.

Apskrities valdybos iždinin
kas Bronius Andriukaitis prane
šė, kad šiemet aukų jau gauta 
daugiau nei praėjusiais metais. 
Chicagos apskrity jau surinkta 
per 35,000 dol.

Išreikšta padėka spaudai ir ra
dijui, o taip pat vajaus globėjui 
Frank Zogui ir vaišes paruošu
siai šaulių , moterų vadovei 
Stasei Cecevičienei.

Oficialiai daliai pasibaigus, 
neseniai į laisvę iš okupuotos 
Lietuvos ištrūkęs Rimgaudas E. 
Kasiulis birbyne pagrojo tris da
lykus. R. Kasiulio įsikūrimu 
JAV-ėse rūpinosi Balfąs.

Vaclovas Kleiza, PLB vyk
domasis vicepirmininkas, 1980 
vasario mėnesį vyksta į Argenti
ną, Braziliją ir Urugvajų. Ten ap
lankys lietuvių, kolonijas ir pasi
tars švietimo, kultūros bei politi
niais reikalais.

— Regina Kučienė, PLB kul
tūrinės talkos komisijos vice
pirmininkė, yra vyriausia or
ganizatorė tautinių šokių grupei 
Ąžuolynui ir mergaičių ok
tetui Žibutėm atvežti iš Pietų 
Amerikos ir čia surengti kon
certus.

— Dr. Juozas Navickas, Bos
tono kolegijos profesorius, yra 
pakviestas dėstyti du filosofijos 
kursus Bostono arkivyskupijos 
Šv. Jono seminarijoj.. Pirmą 
semestrą klierikam jis dėstys 
etiką, o antrą — modernių laikų 
filosofijos istoriją. Bostono kole
gijoj jis ir toliau pasilieka dės
tyti asmens filosofijos ir vesti 
Kanto seminaro.

— IV PLJ kongreso Pietų 
Amerikos atstovai tarp savęs 
nusprendė įsteigti PALJ komi
tetą, kurio pagrindinis tikslas 
būtų stiprinti ryšius tarp visų 
Pietų Amerikos kraštų lietuvių 
jaunimo. Šie asmenys buvo pa
skirti ryšininkais: Argentina — 
Graciela Morkūnaitė ir Tristan 
Simanauskas, Brazilija — Sand
ra Saldytė, Kolumbija — Gina 
Gauriškaitė, Urugvajus — Min
daugas Mačanskas, Venecuela 
— Luis Rosales ir. Elena Ba
ronaitė.

— Lietuvių Dailės Institutas 
Vasario 16-osios, Lietuvos ne
priklausomybės . šventės, proga, 
ruošia dailininkų kūrinių parodą 
~čiu’rlfoilib ‘ galerijoj,' Jaudimo 
Centre, Chicagoj', vasario 22 - 
kovo 2.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijoj, kuriai vadovauja lietu
viai pranciškonai, gavėnios 
metu metinėm rekolekcijom va
dovaus kun. dr. Feliksas Jucevi
čius iš Montrealio. Rekolekcijos 
vyks kovo 17-23.

■i

— Britanijos katalikų savait
raštis Universe, rašydamas apie 
kun. Valentino Kamaičio pakėli
mą į Slafordo vyskupijos garbės 
kanauninkus, įsidėjo jo fotogra
fiją ir davė ištrauką iš vyskupo 
Hollando laiško kan. Kamai čiui: 
“Mūsų noras yra parodyti ne tik 
tai, kaip aukštai dvasiškija ir pa
sauliečiai Jus vertina, bet taip 
pat svarbiai parodyti mūsų pa
sigėrėjimą ir užjautimą drąsiai 
kenčiantiem katalikam Lietuvoj, 
krašte, kuris jau nuo seniai yra 
žinomas kaip “Kryžių kraštas”.

— Vokietijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos valdybą sudaro: 
pirm. Mečys Landas, ižd. Romas 
Žaliukas ir nariai Jūratė Barasai- 
tė, Marytė Dambriūnaitė-Šmi- 
tienė ir Raimondas Žagarins- 
kas.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A,M. Senkus, Easton, Pa., 
J. Dieltuva, Providence, R.I., L. 
Bianco, Linden, N.J., St Lisec- 
kas, Gleridale, Calif., A. Griauz
dė, Avon, Mass. Užsakė kitiem: 
S. Prekeris, San Jose, Galif. — 
J.M. Lietuvninkas, Darien, 
Conn., V. Šimkus, Clark, N.J.— 
G. Šimkus, Newport, R.I., V. 
Vapsva, Ridgefield, Conn. —- A. 
SalandŽius, Montreal, Que. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant — visiem 13 
dol. metam.
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Kultūros Židinyje šį savaitgalį: 
sausio 26, šeštadienį, tradicinė 
šeimos šventė mažojoje sa
lėje. Rengia ateitininkai. Sausio 
27, sekmadienį, stalo teniso tur
nyras.

Darbai vienuoliktai dailės 
parodai suvežami vasario 2, šeš
tadienį, nuo 10 vai. iki 7 v.v. 
Suvežami į Kultūros Židinio 
biblioteką. Vasario 3, sekma
dienį, bus paveikslų peržiūra ir 
bus sudarytas parodos katalogas. 
Katalogas atspausdinamas sa
vaitę prieš parodą.

Vienuoliktoji dailės paroda 
bus įrengta vasario 8, penkta
dienį. Žmonių lankymui ji bus 
atidara jau vasario 9, šešta
dienį, nuo 12 vai. Popieti- 
nėm valandom parodą apžiūrės 
vertinimo komisija ir paskirs 
premijas. Parodos iškilmingas 
atidarymas bus vasario 9, šešta
dienį, 7 v.v. Tada bus paskelb
ta, kas laimėjo premijas, kas ap
dovanoti garbės pažymėjimais. 
Po atidarymo iškilmių — bend
ros vaišės. Atskiros vaišės ren
giamos parodos dalyviam. Vasa
rio 10, sekmadienį, paroda lan
koma nuo 12 vai. iki 6 v.v. 
Koncertas ir literatūros vakaras 
bus 4 vai. Jam pasibaigus, bus 
paskelbta, kas laimėjo populia
rumo premiją, ir ta premija tuoj 
bus įteikta. Tada uždaroma pa
roda. Dailininkai paveikslus 
pasiimti galės tik parodą užda
rius.

Dali. Vladas Vijeilds iš Chi- 
cagos atvyksta į vienuoliktąją 
dailės parodą. Jisai sutiko įeiti į 
parodos vertinimo komisiją, kuri 
skirs premijas. Šiemet jis yra iš
leidęs didelį veikalą — “Lietu
vos istorijos vaizdai”. Koncerto 
— literatūros vakaro metu ir bus 
tos knygos sutikimas — pristaty
mas. Knyga gausiai iliustruota, 
apima Lietuvos istoriją nuo se
niausių laikų iki dabar, skirta 
jaunimui, ypač mokykliniam, 
nes vaizdžiai prakalbės apie Lie
tuvos praeitį. Autorius knygų at
siveža į šią šventę, ir jų bus_ga- 
lima įsigyti vietoje.

Kompozitorius Juozas Stankū
nas bus pagerbtaskoncerte — 
literatūros vakare, kurts^ruošia- 
mas ryšium su vienuoliktąja dai
lės paroda vasario 10 Kultūros 
Židinyje. Apie kompozitoriaus 
kūrybą ir neseniai išleistą naują 
plokštelę kalbės muzikas kun. L. 
Budreckas. Kompozitoriaus 
dukra, solistė Irena Stankūnaitė, 
padainuos jo sukurtų dainų.

Literatūros vakare, kuris 
rengiamas drauge su koncertu 
vasario 10, Kultūros Židinyje 
vienuoliktosios dailės parodos 
proga, dalyvauja rašytoja Nelė 
Mazalaitė, daugelio knygų auto
rė, ir poetė Audronė — Ona 
Balčiūnienė, kuri dalį savo kū
rybos skaitys pati, o kitą dalį jos 
vyras Bronius Balčiūnas. Šioje 
dalyje bus dail. Vlado Vijeikio 
knygos “Lietuvos istorijos vaiz
dai” pristatymas. Apie knygą 
kalbės Paulius Jurkus.

Lithuanian Cookery atspaus
dinta antra laida, nes pirmoji 
knygos laida pasibaigė. Knygą 
išleido Darbininko administraci
ja. 316 puslapių. Kaina 8 dol.

šeimos šventė, rengiama New 
Yorko ateitininkų, įvyks sausio 
26, šį šeštadienį, 7 vai. vak. Kul
tūros Židiny. Programą paruo
šia ir atlieka jaunimas. Dalyvaus 
jaunimo choras, vadovaujamas 
muz. Dalios Sakaitės. Visi atei
tininkai, jų šeimos ir draugai 
kviečiami gausiai šventėje daly
vauti.

Jaunimo choras, kuris įsisteigė 
šį rudenį, dalyvaus New Yorko 
ateitininkų rengiamoje šeimos 
šventėje šį šeštadienį. Choras at
liks liaudies ir estradines dai
nas. Jo iniciatorė ir vadovė yra 
muz. Dalia Sakaitė. Chorą suda
ro dvylika asmenų.

Madų paroda rengiama balan
džio 27, sekmadienį. Rengia vie
tos Balfo 100-sis/skyrius.

Dail. Prano Lapės paroda ren- - 
giama gegužės 3 ir 4 Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Parodąx 
rengia ir ją globoja LMK Fe
deracijos New Yorko klubas.

Prof. Kazimiero Būgos 100 
metų gimimo sukaktis rengiama 
gegužės 11, sekmadienį. Ren
gia Liet. Kat. Mokslo Akade
mijos New Yorko židinys.

Velykų stalas, tradicinis, ren
giamas balandžio 13, per Atve
lykį, Kultūros Židinyje. Rengia 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas.

Iš Metropolitan operos rū
mų sausio 26, šį šeštadienį, 
2 vai. popiet New Yorko. laiku 
per radiją bus transliuodama 
Puccini opera Tosca. Pagrindi
niai solistai: Caballe, Gūico- 
nūnį, MacNeil, Capecchjz Di
riguoja Patane. Vasarj/TZ, kitą 
šeštadienį, 2 vai. popiet New 
Yorko laiku per radiją bus trans
liuojama Beethoveno opera Fi
delio. Pagrindiniai solistai: Beh- 
rens, Vickers, Nentwig, Plish- 
ka, Malfitano. Diriguoja Leins- 
dorf.

Poetė Kotryna Crigaitytė buvo 
pakviesta dalyvauti literatūros 
vakare, kuris rengiamas va
sario 10 Kultūros Židinyje, bet 
ji atsisakė. Sausio gale jai daro
ma rankos operacija. Iki literatū
ros vakaro dar nebus jos ranka 
išimta iš gipso.

Dail. Česlovas Janušas dau
giausia rūpinasi šia vienuoliktą
ja dailės paroda. Jo rūpesčiu 
sutelktos lėšos premijom, suor
ganizuotos reikiamos komisijos. 
Jis ir visas rengimo komitetas 
kviečia visus dailininkus daly
vauti šioje vienuoliktoje parodo
je, kad ji būtų ir pakili ir kū
rybinga.

Už a.a. Oną Bačauskienę ket
vertų metų nuo jos mirties pro
ga mišios bus aukojamos sausio 
26 šeštadienį, 10 vai. pranciš
konų vienuolyno koplyčioje 
Brooklyne, pranciškonų vie
nuolyne Putname, Conn. Jos ar
timieji ir draugai prašomi prisi
minti ją maldose.

Vincas Meilus dalyvauja ko
lektyvinėje fotografijos parodoje 
Midtown Y Gailesy, 344 East 
14 Street, Manhattane. Paroda 
vyksta nuo sausio 31 iki vasario 
24. Ją galima aplankyti: sekma
dieniais — ketvirtadieniais — 
nuo 12 iki 8 v.v. penktadieniais 
— nuo 12 iki 4 v. popiet.

Tradicinisme kaukių baliuje, 
kuris rengiamas prieš užgavė
nes vasario 16 Kultūros Židiny
je, šokiam groja pagarsėjęs Joe 
Thomas orkestras, kuris taip gra
žiai linksmino žmones Naujųjų 
Metų sutikime. Salę deko
ruoja Daina Jurkutė, Pratto Ins
tituto studentė. Ji eilę metų 
prisidėjo prie šių kaukių balių, 
sukurdama įvairias ir įdomias 
dekoracįjas. Balių rengia New 
Yorko ateitininkai. Rengimo ko
mitetas prašo jau pradėti rengti 
kostiumus ir kaukes. Geriausi 
kostiumai ir kaukės bus premi
juojami.

Liet. Kat Moterų Sąjungos 
New Yorko ir New Jersey apskri
ties suvažiavimas bus kovo 23, 
sekmadienį, Elizabetho Šv. Pet
ro ir Povilo parapijoje, 210 
Ripley PI. Mišios — 12 vai., 
1 vai. pietūs ir posėdis parapi
jos salėje: Visos 6 kuopos pra
šomos atsiųsti savo atstoves. Pra
neša E. Juškienė, apskrities 
sekretorė.

Naujas mišrus dainuojantis vienetas pirmą kartą pasirodys ateitininkų šeimos šventėje 
sausio 26, šį šeštadienį, 7:30 v.v. Kultūros Židinio mažojoje salėje. Chorui vadovauja 
Dalia Sakaitė.

PRISIMINTAS PROF. J. BRAZAITIS

JAUNIMO SĄJUNGA KVIEČIA JAUNIMĄ
\

dalyvauti

FOTO PARODOJE,
kuri Įvyks draugo su 11-tąja danės paroda vasario 9-10 
Kultūroe Židinyje.

- Kviečiamas Jaunimas nuo 10 Iki 30 motų. Foto 
darbus reikia atvožti | Kultūros Židinį vasario 2 nuo 
10 Iki 7 v.v.

Informacijų reikalais skambinti Raimundui Balsiui — 
212 423-0506, arba Raaal MHukaltol — 212 600-3046.

Dailininkai Antanas ir Anasta
zija Tamošaičiai, gyveną Ka
nadoje, išleido stambų ir gražų 
veikalą apie lietuvių tautinius 
drabužius — 'Lithuanian Na
tional Costume. Įdėti atskirų 
Lietuvos sričių tautinių drabužių 
aprašymai, daug spalvotų iliust
racijų, istoriniai žemėlapiai. 
Knyga labai kruopščiai pa
rengta. Tai vertinga dovana kitų 
tautų žmonėm, kurie domisi tau
tiniais drabužiais. Naudinga ir 
mūsų jaunimui. Knygos kaina — 
26 dol. New Yorke ją platina 
Lilė Milukienė, oficiali Lietuvių 
Liaudies Meno Instituto platin
toja. Pinigus jai siųsti Šiuo ad
resu: Mrs. L. Milukas, 111 Groh- 
mans Lake, Plainview, N.Y. 
11803.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos reikalų vedėjas, sausio 13 
Washingtone amerikiečių Ap
reiškimo parapijoj kalbėjo apie 
tikėjimo persekiojimą Lietuvoj: 
Susidomėjimas buvo didelis. Kai 
kurie teiravosi, kaip nelietuviai 
galėtų organizuotai padėti Lie
tuvos tikintiesiem. Programą su
organizavo Juozas Simams, Lie
tuvos vyčių veikėjas.

Lietuvos Generalinis Konsu
latas New Yorke šiomis dieno
mis išsiuntinėjo islamo kraštų 
konsulatam New Yorke kelias
dešimt egzempliorių The Viola- 
tions of Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania. Šio vertin
go leidinio šimtą egzempliorių 
Generalinis Konsulatas yra ga
vęs nemokamam dalinimui iš 
JAV Lietuvių Bendruomenės.

Už a-a. dr. P. Legeckio vėlę 
dvejų metų mirties proga mišios 
bus aukojamos vasario 3, sekma
dienį, 11 vai. pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje. Kviečiami 
draugai ir pažįstami pasimelsti 
už velionį.

Paštas Ridgevvoode, Brook
lyne ir kitur pakeitė dalį “Zip 
Code” numerių. Asmenys, 
kurių adresuose toks pakeitimas 
įvyko, prašomi tai pranešti Dar
bininko administracijai, kad 
būtų galima sutvarkyti kartoteką.

Kultūros Židiny sausio 10 įvy
ko BATUN-o bendros pabaltie- 
čių organizacijos kreiptis į Jung
tines Tautas, lietiivių skyriaus 
susirinkimas. Pirmininkavo sky
riaus pirm. Kęstas Miklas, ku
ris jau eilę metų tas pareigas ei
na. Išklausytas pranešimas iš 
BATUN’o veiklos. Nutarta pla
čiau painformuoti lietuvių vi
suomenę apie BATUN’o veiklą. 
Buvo paprašytas ir sutiko kun. 
Pugevičius lietuviam atstovauti 
BATUN’o delegacijoje į Jungtf- 
tinių Tautų Žmogaus Teisių ko
misijos posėdžius Ženevoje, va
sario mėnesį.

Visi lietuviai, kaip ir kiti sve
timtaučiai, gyveną Amerikoj ir 
dar neturį JAV pilietybės, pri
valo sausio mėnesį (Iki 31 d.) 
užsiregistruoti. Specialios re-

bininko prenumeratos už 1980 
metus. Kai kurie dar neužmo
kėjo ir už 1979 metus. Pra
šom netrukus atsilyginti, nes pa
gal JAV pašto reikalavimus laik
raštis skolon nesiunčiamas. Vi
siem atsiuntusiem prenumeratą 
ir prisidėjusiem su auka už ka
lendorių ar šiaip sapaudai pa
remti — nuoširdžiai dėkojame. 
Jei kas dar negavo 1980 metų 
kalendoriaus ir jo pageidautų, 
prašomas pranešti. Mielai pasių
sime. Darbininko administraci
ja

Praeitų metų lapkričio 28 su
ėjo jau 5 metai, kaip mirė prof. 
Juozas Brazaitis, įžymus peda
gogas, valstybininkas, vadova
vęs laikinajai vyriausybei, čia 
Amerikoje buvęs Darbininko re
daktorius. Pirmiausia ši sukaktis 
buvo prisiminta pamaldomis 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje. Gi sausio 13, sekmadie
nį, 4 v. popiet Kultūros Židi
nio mažojoje salėje surengtas 
akademinis jo prisiminimas.

MIELI NEW YORKO LIETUVIAI!
Mes apskaičiavome, kad vidu

tinis lietuvis jaunuolis New Yor
ke grynai lietuviškam darbui 
paskiria 12 valandų per savaitę. 
Šios išvados priėjom Maironio 
mokyklos 9-toje klasėje, apskai
čiuodami kiekvieno mokinio lie- 
tuviiteose organizacijose pralei
džiamą laiką. Mažiausias va
landų skaičius — 5 valandos per 
savaitę, didžiausias—17 valandų 
per savaitę. Į tai neįeina pasi
ruošimas, kelionės, kiti grynai 
asmeniški reikalai. Skaitėme 
tik laiką, praleistą treniruotė
se, pamokose. Vis tiek tai yra 
gana didelis procentas savaitės 
laiko.

Tačiau daug kartų, kai mes 
atvykstame į susirinkimą ar suei-

Jono Jurašo surežisuotas 
Nicolai Erdman veikalas “The 
Suicide” nuo sausio 18 sta
tomas Trinity Square Reper- 
lory Co. teatre, Providence, R.I. 
Spektakliai vyksta septynis kar
tus savaitėj. Dėl rezervacijų 
skambinti: 401 351-4242. Adre
sas: Trinity Sąuare Repertory 
Co., 201 Washington St., Provi
dence, R. I. 02903.

gą, dauguma narių visai nepa
sirodo arba vėluoja. Tai yra ne
paprastas laiko eikvojimas. Dar 
blogiau — kartais vadovai at
vyksta nepasiruošę produktin- 
gam darbui.

Tddėl kreipiamės į visus su 
prašymu atkreipti dėmesį į šias 
problemas. Nariai apie savo ne
dalyvavimą turi pranešti vado
vam. O vadovai turi stengtis ge
riau pasiruošti. Susitarkime, su
sijunkime ir bendrom jėgom pa
darykime!

Audrė Lukoševičiūtė 
Danutė Senkutė 
Monika Vygantaitė 
Dalia Nemickaitė 
Ramunė Jasaitytė 
Daina Penikaitė 
Auksė Jankauskaitė 
Henrikas Satinskas 
Algirdas Lukoševičius

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.

Rengė Darbininko redakcija ir 
Liet. Fronto Bičiulių New Yorko 
sambūris.

Akademiją trumpu žodeliu 
pradėjo Darbininko redaktorius 
Tėv. Kornelijus Bučinys, OFM. 
Paskaitą apie velionį skaitė Vy
tautas Vaitiekūnas, kuris drau
ge su Brazaičiu mokėsi Marijam
polės gimnazijoje ir aktyviai da
lyvavo visuomeniniame bei poli
tiniame gyvenime. Paskaitoje ir 
buvo prisiminta gimnazija, stu
dijų laikai ir visuomeninė veik
la. (Paskaita pradedama spaus
dinti šiame Darbininko nume
ryje). Paskaita paskaityta suges
tyviai ir su pakilia nuotaika.

Toliau P. Jurkus paskaitė iš 
Brazaičio raštų. Pirma pranešė, 
kad greitai bus išleistas jo raštų 
pirmas tomas. Prisimrhė ir ,tai, 
kad Brazaitis savo draugamš 
mėgo balsu skaityti. Šiuo atveju 
buvo paskaitytas Brazaičio 
straipsnis apie Vaižganto kūry
bą. Tai buvo nekrologas, spaus
dintas N. Romuvoje. Paskaityta 
straipsnio pradžia ir baigiamo
sios išvados.

Trečiajai akademijos daliai 
buvo filmas apie J. Brazaitį. 
Filmą susuko kun. A. Kezys, SJ. 
Filmas garsinis. Pavaizdavo Bra
zaičio veiklą. Plačiai jis pats kal
ba apie save ir rezistenciją. Fil
mas puikus, ir visiems padarė 
neišdildomą įspūdį. Visi matė 
profesorių tartum gyvą, kalbantį, 
besišypsantį. Filmą pademon
stravo kun. Jonas Pakalniškis.

Tuo ir buvo baigta visa aka
demija, užtrukusi valandą ir 20 
minučių. 'Prie įėjimo aukų ne
rinkta. Buvo paprašyta, kad pa
aukotų pinigų jo raštam feisti. 
Taip surinkta per 80 dol.

Kavą parengė Renata Alins- 
kienė, o pyragus atvežė dr. Ro
žė Šomkaitė ir dr. I. Giedrikie- 
nė. Žmonių atsilankė apie 60. 
Visi paskui prie kavos pasišne
kučiavo. (p.j.)

RETA AUKA
LIETUVIŲ RELIGINEI 

ŠALPAI
Maironio lituanistinės mokyk

los 6 skyriaus mokiniai savo 
iniciatyva sudėjo 10 dol. ir juos 
pasiuntė Lietuvių Religinei šal
pai, tuo paremdami Lietuvos 
kenčiančią ir kovojančią Bažny
čią.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Liet Kat. Religinės šalpos ve
dėjas, šiem mokiniam parašė 
padėkos laišką. Tame laiške jis 
rašo:

“Lietuvos tikinčiojo jaunimo 
vardu dėkoju jums už 10 dol. au
ką Lietuvių Katalikų Relginei 
šalpai paremti. Lietuvoje jūsų 
amžiaus berniukai ir mergaitės 
kovoja, kad išlaikytų tikėjimą ir 
lietuviškumą, kovoja prieš ko
munistų pastangas subedievinti 
ir surusinti Lietuvą. Mes, bū
dami geri krikščionys ir geri lie
tuviai, padedame mūsų broliu
kams ir sesutėms kovoti dėl tei-
jybėi. Aš meldžiu Dievą, mfl- 

kortelės gaunamos- są dangiškąjį Tėvą, kad stiprin
tą mos visus bendroje kovoje.”

gistracijos 
pašto įstaigose. Užpildytas kor
teles galima pasiųsti paštu.

Išnuomojamas kambarys ge
roje vietoje’ Woodhavene. 
Skambinti 441-1251.

linuomojantM kambarys
Rkhmond HiU apylinkėje. Pa
geidaujama dirbantis. Skambin- 

. ti vakarais 846-1056.

New Yorko vaikų dantelis — gintarėliai, vadovaujami Kris
tinos Kirkylaitės, gruodžio 15 Kultūros židiny atšventė 
KsIėdasPrie jų prisidėjo ir Maironio lituanistinės mokyklos 
darželis, kuriam vadovauja R. Juozapavičienė. Buvę vai
šės, vaikai padainavo, padeklamavo ir pašoko. Kalėdų senis iš 
Lietuvos atnešė daug dovanų. Gintarėliai veikia sėkmin
gai ir kviečia tėvelius su vaikučiais nuo 2 iki 4 motų 
atsilankyti leltadimdali nuo 10 vai. iki 12 vai. Kultūros Židk 

ny. Gintarėlių pirmininkė yra Loreta Vainienė ~ 516 
161-3780. Gintarėlių nuotraukoje iš k. pirmąja eilėje: Leo
nardas Ilgūnas, Kęstutis Bitėnas, Andrės Volod, Kalėdų 
senis, Matas Skabeikis, Darius Ilgūnas, Gintaras Rsdziva- 
nas, Darius Panikas. D-jo eilėje - Emilija Sedhra, Kris- 
tutė Ramanauskaitė,-Arvydas Remeza, Kristie* Senken, Būta 
Ugutytė, Semantika Adomaitytė, Daina Černiauskaitė, Petras




