
Besiruošdama olimpiniam žaidi
mam, sovietinė valdžia žymiai 
sugriežtino represines priemo
nes prieš kitaminčius. Vien pas-

| Vakaras ištremti trys žymūs buvo neatsakingas nutarimas, 
rusai žmogaus teisių gynėjai — 

_ Vladimiras Bukovskis, Leonidas
Plušč ir Nataša Garbanevskąja 
— Romoj jyykusiame susitikime

341 Highland Blvd. 
BreoHyn, N. T. 11207 25 centai

su spaudos atstovais dar kartą 
ryškiai atkreipė jų dėmesį į so
vietų valdžios pastaruoju laiku 
sugriežtintas represines priemo-

tarųjų dviejų mėnesių laiko
tarpy buvo suimti apie 50 žmo
gaus teisių gynėjų, jų tarpe keli 
lietuviai. Olimpinių žaidimų

VoL LXV, Nr.9 w SECOND-CLASS
Vasario - February 29,1980 Penktadienio F riday Maga paM at Braaidjm, N.Y.

__  ___ l.___________ s___ _

Savaitės
Įvykiai
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JAV įkaitų Irane klausimas 

pajudėjo tik tiek, kad JT gen. 
sekretoriui Kurt Waldheim pa
vyko sudaryti 5 asmenų komisi
ją Irano skundui dėl šacho ir jo 
turtų ir dėl JAV kišimosi į Ira
no reikalus svarstyti- ši komisija 
yra privatus organas, bet jos na
rius patvirtino ir Irano Khomei- 
ni ir JAV prez. Carter. Savo 
darbą ji turėjo pradėti Irane va
sario 23, bet įkaitų paleidimo 
laikas vis dar neskelbiamas.

Irano skundui svarstyti komi
siją sudaro šie atstovai: Alžiro 
Mohammed Bedjaoul, Prancūzi
jos Louis-Edmond Pettiti, Šri 
Lanka Harry W. Jayewardene, 
Sirijos Adib Doudy ir Vene- 
cuelos Andre Aguilar Mawdsley.

Kanados parlamento rinkimus 
vėl laimėjo buv. pirmininko 
Pierre Elliott Trudeau vadovau
jama liberalų partija, išrinkda
ma 148 atstovus. Progresyvi kon
servatorių partija išrinko tik 83 
ir socialistinė demokratų par
tija — 23 atstovus.

Europos bendrosios rinkos 
valstybių užs. reikalų ministeriai 
pasiūlė Afganistaną paskelbti 
neutralia valstybe, jei Sov. S- 
ga sutiktų savo kariuomenę iš 
ten atitraukti, bet Sov. S-ga šį 
pasiūlymą griežtai atmetė.

Prez. Carter pakartotinai pa- nigąs ji 
tvirtino. kad* fav* ŠTgąi .itoątia, 
traukus iki vasario 20 savo ka
riuomenės iš Afganistano, JAV 
boikotuos olimpinius žaidimus 
Maskvoj.

Aftanistane susirėmimai su 
partizanais vyksta beveik kas
dien. Partizanai kontroliuoja 
krašto sostinę Kabul ir prie Pa
kistano sienos esantį Jalalabad 
miestą jungiantį kelią. Krašte 
auga pasipriešinimas ir prieš 
sovietų pastatytą Babrak Karmai 
vyriausybę. Minint okupacijos 2 
mėn. sukaktuves, visos krautu
vės Kabul mieste protesto ženk- 
lan buvo uždarytos.

Per 1970 m. dešimtmetį Sov. 
S-ga išsprogdino 191 branduo
linį užtaisą, JAV — 154, Pran
cūzija — 55, Kinija — 15, Bri
tanija — 5 ir Indija — 1.

JAV pasmerkė Izraelį už jo 
nutarimą leisti žydam vėl apsi
gyventi okupuotame ir arabų gy
venamame Hebron mieste.

JAV paskelbė, kad jos aprū
pina Afganistano partizanus 
lengvaisiais ginklais, o Egipto 
gynybos ministeris gen. Itn. Ka
mai Hassan Ali pareiškė, kad Af
ganistano partizanai yra apmo
komi Egipte.

JT žmogaus teisių komisija 
priėmė rezoliuciją, pasmerkian
čią Sov. S-gą už karinę invazi
ją į Afganistaną.

Sov. S-ga sausio m. bandė 
naują povandeninių laivų raketą, 
bet jos veikimo duomenys buvo 
taip užšifruoti, kad JAV sekimo 
įrengimai negalėjo jos veikimo 
įvertinti. Su Sov. S-ga sudaryta, 
bet dar nepatvirtinta strat. ginklų 
apribojimo sutartis tokius veiks
mu draudžia.

Piotr Jaroszewicz dėl krašto ūki
nių sunkumų buvo priverstas at
sistatydinti. Jo vieton buvo pa
skirtas Edward Babiuch.

Rodezijos parlamento rinki
mus, per kuriuos turėjo būti 
išrinkti 20 baltųjų atstovų, lai
mėjo buv. min. pirmininko lan 
Smith partija, išrinkdama visus 
20.

Airijos min. pirmininkas Char
les J. Haughey paragino Britani
ją atitraukti savo' kariuomenę 
iŠ šiaurinės Airijos.

nald McHenry lankė Art. Rytų 
valstybes Ir Izraelio okupuotus 
arabų miestus.

RAŠOKUN. A. ŠEŠKEVIČIUS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 39
(tąsa ii praeito numerio)

Il-ras epizodas — Laugalių se- 
nelių-invalidų namai

V. Savičius man pareiškia, kad 
aš, “atėjęs bet kada, vaikštau po 
kambarius ir šniukštinėju’*.

Paaiškinu:
Kaip į ligoninę, taip ir į in

validų namus vykstu tik tada, 
kada mane ligoniai iškviečia, 
ir einu pas tuos, kurie kunigo 
pageidauja. Net dvigubas leidi
mas buvo duotas ir tada, kada 
aprūpinau St. Milašių, kuris po 
pusės valandos mirė, kai direk
torius A. Strauka mane su šven
čiausiuoju išvarė.

V. Savičius rašo, kad daug kas 
iš išlaikytinių nenori, kad kuni
gas atvyktų, landžiotų.

Atsakau:
Savaime aišku, kad tuose 

namuose yra netikinčiųjų ir ne
pageidaujančiu kunigo kartu su 
direktorium Stranka. Tokius V. 
Savičius ir įtraukė į nepageidau
jančių sąrašą. Buzį, Selvenį, liu- 
teronę Enzėnienę ... Bet jie juk 
neatstovauja tikinčiųjų, o ateis
tus. Tikintieji kaip tik labai pa
sipiktino tokiais atstovais ir pa
rašė protestą į “Bangos” redak
ciją. Tikintieji džiaugiasi, jei ku- 

planko: tikėjimas 
ImbizitatijtaįA 

o ateistai ir tą nori iš jų iš

V. Savičius tvirtina, kad St 
Milašius mirė 1977 m. gruodyje, 
tada aš su direktorium nebuvęs 
susitikęs, tik vėliau mane už
čiupęs bevaikščiojant...

Paaiškinu:
V. Savičius sąmoningai iškrei

pia faktą, anksčiau numarino 
St. Milašių, kad pridengtų gė
dingą direktoriaus elgesį su ma
nimi. Įdedu Gargždų vykdomojo

miesto ir valdžios pareigūnų, net užsienio reikalų ministerė Flora MacDonald, kuri savo 
kalboje griežtai pasmerkė rusų imperializmą. Nootr. J. Miltenio

PAVERGTŲ TAUTŲ PROTESTAS

Toronte veikia pavergtų Eu
ropos tautų komitetas, į kurį 
įeina čekoslovakai, estai, latviai, 
lietuviai, ukrainiečiai, lenkai, 
gudai, vengrai ir kitos tautos. 
Tautinių grupių pirmininkai 
sausio mėnesio posėdy nutarė 
surengti įspūdingą demonstra
ciją — protestą dėl Sovietų Są- 

fizinio ir dvasinio naikinimo, 
religijos ir laisvo žodžio panei- ______
glmo, Afganistano okupacijos ir Svečiųir kalbėtojų tarpe bu

vo ir vyriausybės bei savivaldy
bės pareigūnai. Užsienių reikalų

jų žmonių naikinimo.
Demonstracija vyko vasarioj), 

šeštadienį, 2 vai. popiet aikštėj 
prie puikių Toronto savival- 

!

komiteto išduotą St Milašiaus 
mirties liudijimo nuotrauką, ku
rioje aiškiai parašyta, kad jis mi
rė ne 1977 m. gruodyje, o 1978 
m. kovo 24 d. Tai liudija ir jo 
sesuo Katkienė, gyv. Klaipėdos 
g. 62, ir visi tuo laiku buvę 
Laugalių namų gyventojai.

Jau vien tos klastotės užten
ka įrodyti, kad visas jo straips
nis pagrįstas melu. Kas kartą me
luoja, tam nebetikima! V. Savi
čius net nesiskaito su tarybiniais 
dokumentais. Jam tikslas pa
teisina bet kokias priemones. 
Štai kokia antireliginė propa-

Kai St. Milašių aptarnavau, ta 
proga norėjo pasinaudoti ligo
nės, nesikeliančios iš lovos; jas 
irgi aptarnavau. Norėjo dar kiti, 
bet direktorius mane išvarė. Jis 
parodė, kad konstitucijos garan
tuojama sąžinės laisvė yra tik 
iškalba. Net budeliai išpildo sa
vo aukos paskutinį pageidavimą 
— pasikviesti kunigą, o jis ir to 
nepadarė.

V. Savičius rašo, kad J. Riau- 
kaitė daugiausia kunigą infor
muojanti apie visus reikalus. Jai 
jis ir pinigus duodąs, kad išda
lintų.

Atsakau:
Laimingi tie seneliai-invali- 

dai, kuriuos giminės dar aplan- 

dybės rūmų. Protestuojančių 
buvo susirinkę daugiau negu 
1000 žmonių. Minios tarpe buvo 

plaktasis ir šūkiais. Su komunis
tais įvyko nedidelė kova, kurioj 
nukentėjo ir viena lietuvė — 
mokytoja A. Petrulis. Jos galva 
buvo sumušta su plakato kotu. 
Susirėmimą aprašė angliškoji 
spauda. Įvykis buvo rodomas ir 
televizijoj.

_________ protestą pateikti visom kitom
ministerė’Flora McDonald savo Helsinkio susitarimas pasinliu-

davo, dabar jau mirusi. Atsiranda 
be Riaukąitės ir kitų.

Man nesvarbu, kas kviečia; 
svarbu, kad pakviečia nuritan
čius aprūpinti. O direktorius 
puola tuos, kurie pakviečia, kad 
senelius-invalidus visiškai at
skirtų nuo bažnyčios ir kad jie, 
visą gyvenimą tikėję, bentateis- 
tiškai mirtų. Ar ne žiauru?Ir są
žinės laisvė! O turėtų invali
dams sudaryti galimybę telefo
nu išsikviesti kunigą, sudaryti 
visas sąlygas aptarnavimui.

Riaukaitę stengiasi apšmeižti 
ir dėl to, kad ji užsistoja iš
laikytinius už daromas jiems 
skriaudas. Jai prikišti praeitį 
juk yra tas pats, ką ir Sniečkų 
apkaltinti už tai, kad jo tėvai 
buvo buožės.

Girdi, kam reikia duoti pini
gus seneliams? Jais rūpinasi 
valstybė, išaugo nauji namai. ..

Atsakau:
V. Savičius pats kalba prieš 

save, nes teigia, kad invalidai 
tuos rublius taip gaudė, kad net 
susikivirčijo. Jei tas rublis nebū
tų reikalingas, ar jie būtų kivir- 
čijęsi?

Pilnai sutinku, kad juos mais
tu aprūpina. Bet ar gali bendras 
katilas visų norus patenkinti?

net krautuvę atidaro. Už ką pirks, 
jei nieko neturi? Kai vieni ska
nesnį kąsnį valgys, kiti seilę 
rys. Tai jaučia tikintieji ir jiems 
primeta vieną kitą rublį, pa
prašo pasimelsti, kalnus pagie
doti. O V. Savičius ir tai norė
tų iš tų vargšų atimti. Ar tai hu
maniška?

(Bus daugiau)

imperialistinę politiką. Ji pir- 

tuvos, Lenkijos ir Vengrijos už
grobimą. Minia šaukė: tavo 
Flora!” Ji taip pat perspėjo, kad 
nesiduos Gromyko apgaudinėja
ma. Toliau ji dar priminė, kad, 
jei Amerika įves privalomą ka
rinę tarnybą, ji neleis, kad Ka

S. Vartota

stovų rūmai) priėmė rezoliucijas, 
raginančias prez. Carter griež-, 
čiausiai protestuoti prieš Andrei

nes prieš kitaminčius, tikinčiuo-
sius, ypač katalikus ir žydus, ir 
sovietų valdomas nerusiškas tau
tas. šia proga rusai disidentai į- 
sakmiai paminėjo taip pat sovie
tų persekiojamus ir suimamus 
lietuvius tikinčiuosius, kovojan-
čius už religinę laisvę ir kitas 
žmogaus teises.

Susitikimą Romoj su rusais 
disidentais surengė Italijos so
cialistų partįja, dalyvaujant parti
jos sekretoriui Crari.

Bukovskis, Plušč ir Garba- 
nevskaja šia proga taip pat para
gino Vakarų pasaulį, ypač vaka
riečius sportininkus, boikotuoti 
Maskvos olimpinius žaidimus. 
Jau vien Maskvos parinkimas 
šiem žaidimam, pažymėjo jie,

VILNIAUS UNIVERSITETO MINĖJIMAS 
MILANO KATALIKŲ UNIVERSITETE

Milano katalikų universiteto 
surengtas Vilniaus aukštosios 
mokyklos jubiliejaus minėjimas 
suteikė naują progą italų moks
lo žmonėm arčiau susipažinti su 
Lietuva ir jos kultūriniu gyveni
mu.

Vilniaus universiteto jubilie
jaus minėjimą Švč. Jėzaus Šir
dies Milano katalikų universite
te pravedė profesorius kunigas 
jėzuitas Paulius Rabikauskas, 
specialiai atvykęs iš Romos. Jis 
aukojo ir mišias Milano univer
siteto koplyčioj drauge su aš- 
tuoniais Milano universiteto 
profesoriais. Pamaldose daly
vavo daug italų studentų.

i5H«;ux x:IlalvC3 oei — __  -____ j įl| J ll«l SM|I <■£-
ką daryti tokiems, kurių niekas • • • Todėl jiems nutolo posėdy prof Rabikauską
nebelanko, kuriems niekas ku
nigo nepakviečia ir rublio neiš
meta? Tada jie kreipiasi į tuos 
savo likimo draugus, kurie dar 
gali šiaip taip nueiti pas kuni
gą ir jį pakviesti. Ne kiekvienas 
apsiima, nes žino, kad direkto
rius persekios. Kas kviečia, tas 
rizikuoja užsitraukti jo nemalo
nę. O vis tik yra tokių gera
širdžių. Tai dažnai darydavo 
Liutikienė, kuri pati vos paei-

turtą.

GRASINIMŲ AKCIJA PRIEŠ SACHAROVĄ

tų Sąjungoj gali būti skiriama tik 
teismo sprendimu, o ne admi
nistraciniu įsaku, kaip tai įvyko 
jo atveju.

Apie Sacharovo skundą Mask
vos prokuratūrai užsienio žurna
listam Maskvoj pranešė jo žmo
na. Ji pažymėjo, kad prieš jos. 
vyrą Gorky yra pradėta grubi 
grasinimų akcija. Sausio 28 du 
girti vyrai net įsibrovė į Sacha
rovo butą, grasindami mirtim. 
Vienas taip pat pasakęs Sacharo
vui, kad jam jau ruošiama vie
ta psichiatrinėj ligoninėj.

Gorkio prokuratūra iš savo pu
sės formaliai įspėjo Sacharovą, 
kad jis būsiąs iškeltas į Įritą, 
mačiau patogią vietą, pritaikant 

... ...... „ __ dar griežtesnes sąlygas, jei pro- 
paskelbė, kari žymusis sportinin- kuroro žodžiais tariant, jis neši
kas Vladas Cesiūnas nusižudė 
psichiatrinėje ligoninėje Vil
niuje ar Maskvoje.

Kaip prisimename, jis praeitų 
metų liepos 17 pasitraukė iš so
vietinių sportininkų grupės Vo
kietijoje ir paprašė politinio 
prieglobsčio. Toks jam ir buvo 
suteiktas. Mokėsi vokiečių kal-

Akademikas Andriejus Sacha
rovas, kuris nuo sausio 22 iš 
Maskvos yra ištremtas į Gorkio 
miestą, pareiškė oficialų protes
te dėl jo asmeninių laisvių su
varžymo, tuo būdu grubiai pa
žeidžiant jam priklausančias pi
lietines ir politines teises. Mask
vos prokurorui pasiųstame laiš
ke jis taip pat pareikalavo, kad 
jam būtų iškelta baudžiamoji by
la, nes ištrėmimo bausmė Sovie-

NUSIŽUDĖ 
VLADAS 
ČESIONAS

Washington Post vasario 22 .

neriu. Rugpiflčio 4 Draugo 
dienraštyje buvo išspausdintas 
pasikalbėjimas su juo. Ten buvo 
pasisakyta, kad jis parašys kny- 

sovietų agentai jį Vokietijoj rug- 

Jis savo noru

pakartojo tą patį- • daug vargo.

metu Maskva bus tartum apgul-
tas miestas, joks svetimšalis ne
galės pamatyti jo tikrojo veido, 
susitikti su maskviečiais, patirti 
jų nuotaikas. Tuo metu numa
toma išsiųsti iš Maskvos studen
tus ir net vaikus, nekalbant jau
apie kitus nepatikimus asme
nis.

Atsakydamį į žurnalistų klau
simus dėl sovietų invazijos į 
Afganistaną, Bukovskis, Plušč 
ir Gabanevskąja pažymėjo, jog 
net raudonosios armijos karių 
tarpe yra daug nepritariančių 
šiai intervencijai. Turimomis ži
niomis, sausio 9 buvo sušaudy
ti 15 raudonarmiečių, atsisakiu
sių pakelti ginklą prieš musul
monus Afganistano gyventojus.

itai ų publikai pristatė Milano 
katalikų universiteto rektoriaus 
pavaduotojas prof. Bolognesi, 
primindamas liętuyio kunigo jė
zuito nueitą kelią mokslo srity, 
ypač tiriant Vilniaus universite
to istoriją, jo veiklą Popiežiš
kajame Grigaliaus universitete 
Romoj.

Prof. Rabikauskas savo paskai
toj kalbėjo apie Vilniaus uni
versitetą kaip svarbiausią kultū
ros židinį Lietuvoj nuo jo į- 
steigimo prieš 400 metų iki mo
derniųjų laikų, šia proga jis pri
minė, kad italai mokslo žmonės
— pasauliečiai, o ypač jėzuitai
— per Vilniaus universitetą yra 

liaus šmeižęs sovietinę santvar
ką ir jei toliau per savo žmoną 
palaikys kontaktus su užsienio 
žurnalistais.

Graikijoj buvo susektas są
mokslas nužudyti JAV, Izraelio, 
Turkuos ir V. Vokietijos amba
sadorius. 11 sąmokslo rengėjų 
buvo areštuoti.

KARIUS IŠ PABALTIJO 

SIŲSI AFGANISTANĄ

New York Times vasario 22
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Savaitės
Įvykiai
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Europos psriametatas notarė 

paraginti, savo vyriausybes boi
kotuoti Maskvoj įvyksiančius 
olimpinius žaidimus.

Ispanija ištrėmė Sov. S-gos 
ambasados sekretorių Anatoli 
Krasilnikov ir Aeroflot įstaigos 
Madride viršininką Oleg Suza- 
nov už šnipinėjimą ir baskų te
roristų rėmimą.

8 ginkluoti kubiečiai, pasi
slėpę Havanos uoste stovinčiam 
Liberijos laive, privertė laivo į- 
gulą atgabenti juos į Floridą.

V. Vokietijos Bielefield mies
te prie savo namų teroristų bivo 
nužudytas Britanijos kariuo
menės pulk. Mark E. Coe.

JAV nutarė sugrįžti į tarptau
tinę darbo org-ją, iš kurios buvo 
pasitraukta 1977 m. dėl org-jos 
veiklos supolitinimo.

Andrei D. Sacharovas pareiš
kė, kad jis ir jo žmona polici
jos būstinėj buvo apstumdyti.

ČIA paskelbė, kad Sov. S-ga 
paspartino prieš JAV nukreiptų 
suklastotų dokumentų gaminimą 
ir skleidimą kitose valstybėse.

Sov. S-gos literatė Raiša Orlo
vą buvo pašalinta iš partijos ir 
rašytojų unijos už tai, kad ji su 
savo vyru Lev Z. Kopelev pro
testavo prieš Sacharovo ištrėmi
mą.

Žinių agentūros teigia, kad pr. 
m. sekimo įrengimų apie P. Afri
ką pagautas branduolinis sprog
dinimas buvo įvykdytas ne P. 
Afrikos, bet Izraelio, tačiau ir 
P. Afrika ir Izraelis tai griežtai 
paneigia.

Sunkiai sergąs Jugoslavijos 
prez. Tito paragino prez. Carter 
ir kitų valstybių vadus neatsi
sakyti iki šiol vestos atoslūgio 
politikos.

Indira Gandhi, Indijos minis- 
terė pirmininkė, paleido 9 vals
tijų opozicinių partijų kontro
liuojamus parlamentus ir pa
skelbė naujus rinkimus.

Egiptas ir Izraelis užmezgė 
diplomatinius santykius ir pasi
keitė ambasadoriais.

Gynybos sekr. Harold Brown 
įsakė nuo kovo 1 pradėti dar
bą staigaus panaudojimo dali
niam, bet iš tikrųjų jie galės bū
ti panaudoti tik už kelerių metų.

Irano valdovas Khomeini vy
riausio kariuomenės vado parei
gas perleido prezidentui Abol- 
hassan Beni-Sadr.

Valst sekr. Cyrus R. Vance 
išvyko tartis su Vakarų Europos 
valstybių vadais dėl bendrų 
politinių žygių prieš Sov. S-gą.

Lietuvos atstovo dr. S.A. Račkio 
Žodis į Lietuvą 1980 vasario 16

Vakarų pasaulyje gyveną lie
tuviai šešiasdešimt antrąjį kartą 
mini 1918 Vasario 16 Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimo Vilniuje sukakti- Ma
lonu man pasakyti Jums, kad šią 
proga JAV-bių valstybės sekreto
rius Cyrus Vance pareiškė man 
atsiųstu savo š.m. vasario 11 
raštu nuoširdžius sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus lietuvių 
tautai Amerikos vyriausybės ir 
gyventojų vardu. Tas JAV vy
riausybės ir tautos vardu mos
tas primena mums, kad JAV-

Sov. S-gos užs. reik. nūn. 
Andrei A. Gromyko pareiškė, 
kad Sov. S-ga, nežiūrėdama ne
sutarimų dėl Afganistano, yra 
pasiryžusi vėl tartis su vakarais 
dėl nusiginklavimo.

P. ir š. Korėjų vyriausybių 
atstovai pradėjo parengiamuo
sius pasitarimus dėl abiejų Ko
rėjų sujungimo, bet negali su
tarti, kada tuo reikalu pradės 
tartis abiejų valstybių min. pir
mininkai.

Rodezijos gub. lordas Soames 
pareiškė, kad jis panaikins parla
mento rinkimus tose srityse, ku
rių gyventojai bus verčiami bal
suoti tik už nurodytus kandida
tus. Tai taikoma partizanų vadui 
Robert Mugabe, kurio ne visi 
partizanai susirinko į paskirtas 
bazes ir terorizuoja juoduosius 
gyventojus.

Salvadoro policija išvadavo 
kairiųjų teroristų užimtoj krikšč. 
demokratų partijos būstinėj lai
komus įkaitus, bet per susišau
dymą žuvo 7 ir buvo sužeisti 
23 žmonės, \ --

Sov. S-gos spaudoj pasirodė 
daugybė sportininkų, rašytojų ir 
kitų profesijų žmonių pareiški
mų prieš JAV daromus žygius 
boikotuoti Maskvoj įvyksiančius 
olimpinius žaidimus.

Brazilijos kalėjime beliko tik 
vienas politinis kalinys.

Prez. Carter pareiškė, kad, 
Sov. S-gai užpuolus Jugoslaviją, 
JAV darytų visa pastarajai padė
ti, jei ji -to prašytų.

Šveicarija neleido grįžti Ju
goslavijos diplomatui, kuris 
buvo kaltinamas užverbavęs 5 
jugoslavų darbininkus kitiem 
šnipinėti.

Australija uždraudė Sov. S- 
gos keleiviniam laivam lankytis 
jos uostuose.

bės 1940 liepos 23 griežtai pa
smerkė Sovietų Sąjungos įvyk
dytą sulaužymą sutarčių ir prisi
imtų įsipareigojimų bet kuriomis 
aplinkybėmis pagerbti Lietuvos 
valstybės suverenumą ir nepri
klausomybę. JAV vyriausybė ir 
šiandieną tebesilaiko to nusista
tymo ir nepripažįsta Lietuvos 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą.

Vakarų pasauliui gerai yra ži
noma, kad visi lietuviai, kur jie 
bebūtų, trokšta laisvės ir nepri
klausomybės Lietuvai. Visame 
Vakarų pasaulyje lietuviai sten
giasi, kad Vasario Šešioliktoji 
būtų iškilmingiausiai paminėta 
ir kad būtų tuo būdu pasauliui 
primenama, jog Sovietų Sąjunga 
pasielgė su Lietuva 1940 
panašiai, kaip ji dabar elgiasi 
su Afganistanu. Lietuvių išeivi
ja tikisi, kad JAV ir visas Va
karų pasaulis prisimins Sovietų 
Sąjungos 1940 agresijos žygius 
prieš Lietuvą ir jos tęsiamą Lie
tuvoje militarinę okupaciją bei 
visus jos nusižengimus prieš

Dr. A. Kučo knygos “Arkivyskupas Jurgis Matulaitis” pri
statyme kalba tam. dr. Juozas Vaišnora, MIC, Pristatymas

Publika dr. A. Kučo knygos " Arkivyskupas Jatgb Matulaitis” 
pristatyme. B k. marijonų provincijolas tam. J. Dambrauskas, 
kun. dr. J. Vaišnora, vysk. V. Brizgys, knygos autoriui dr. A. 
Kučas. Antroje eilėje pirmai iš kairės rsšytojas Česlovas 
Grincevičius.

tarptautines sutartis ir pasižadė- Markelis Glsdreltla, 1*1 abejoji knpge 
jimus. Ir jo suortakius laikus. Gaunam pas HotuvlMnt ta

Vasario 16 Aktą Lietuvos Stei- • tatayktoC AstoertMd y>MŽttao Ga^ -1M
iria maria Seimas, susirinko* Hwy» Miete 40004. Gouoomm Ir DaaMatako octastals 
1920 gegužės 15, pirmuoju savo tand ******* Orookiyn, M.Y. Kaina 7 doL. ktetata/vMol 
nutariam taip sustiprino: ■

“Lietuvos Steigiamasis Sei- ,,,, , „ ....... ..... ............... .

nių valią, proklamuoja esant at
statytą Nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, kaip demokratinę res
publiką, etnologinėmis sieno
mis, ir laisvą nuo visų valstybi
nių ryšių, kurie yra buvę su ki
tomis valstybėmis."

Šiemet gegužės 15 sukaks 60 
metų, kai Lietuvos Steigiamasis 
Seimas savo egzistencija atvertė 
naują Lietuvos istorijos lapą, ku
ris jam buvo lemtas ir kurį jis 
savo valstybiniais darbais užpil
dė.

Be to, šiais metais sukanka 
550 metų nuo didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto Didžiojo 
mirties. Tos sukakties proga mes 
visi prisiminsime garbingą ir 
didingą Lietuvos praeitį, kaip 
Lietuvos himne pasakyta:

Ii praeities tavo sūnūs
Te stiprybę semia.
Lietuvos pasiuntinybės ir 

savo vardu nuoširdžiai Jus svei
kinu tėvynėje Vasario 16 proga, 
primindamas, kad visur gyveną 
lietuviai savo mintimis ir jaus
mais bus su Jumis.

SIMAS KUDIRKA PARYŽIUJE

------ :---tt-----------------  -■ - i- ■ ■
VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas, 357 Larlęfleld Rd.. E. North- 
port, N.Y. 11731. TeL (516)968-5454, namų vakarai* (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., točtad. 9:39-12:30 vai. Lito patalpo**: 86-01 
114th St, Richmond HM, P.Y. 11418. Tat. (212) 441-2811.

ALICE’S FLORI8T SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių Par
duotuvė. Gėlė* įvairiom progom. 846-5454-9527; vakaro: 835-4149 
107-04 Jamaica Avė., Richmond H III, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
do* kioską*. . , „

Apie Simo Kudirkos kelionę 
į Paryžių rašėme Darbininko 7 
nr., vasario 15. Dabar gavome 
Paryžiuje leidžiamą Eltą. Ten 
yra kai kurių visai naujų žinių.

Filmas apie S. Kudirką buvo 
rodomas prancūzų televizijos 
antrame kanale, Les Dossiers de 
l’Ecran programoje. Filmas iš
verstas į prancūzų kalbą ir pava
dintas Le Transfuge. Filmas 
buvo rodomas sausio 22. Po ro
dymo buyo diskusijas, kurių te
ma buvo”“laisvas žmonių jucfe-* 
jimas”. Mta S. Kudirkos, dar da
lyvavo J. Poperen — prancūzų 
socialistų partijos sekretorius. 
Kitus dalyvius paminėjome Dar
bininko 7 nr.

Debatam vadovavo Joseph 
Pasteur, kuris dažnai vadovauja 
šiom televizijos programom.

Televizijos stotis buvo prašiu
si B. Venskuvienę vietoje atlik
ti visus organizacinius darbus. 
Ji keletą mėnesių palaikė ryšius 
su televizijos programos vedė- ‘ turėjo pasikalbėjimą ir su Pary- 
jais, surinko reikiamą lietuvišką 
dokumentaciją ir informaciją, 
surado vertėjus. Vertėjomis 
buvo: dr. E. Aleksandravičienė, 
Ugnė Karvelytė, E. Turauskienė 
ir B. Venskuvienė.

S. Kudirkos pasirodymas de
batuose buvo įtikinantis, užde
gantis, išsamiai išdėstytas, ypač 
kas lietė jo pergyvenimus Lie
tuvoje. Visi debatų dalyviai

buvo įdomūs ir objektyvūs. Net 
socialistas J. Poperen, kuris 
buvo pakviestas kaip oponentas, 
pasirodė labai pozityvus ‘laisvo 
žmonių judėjimo’ problemom. 
Lietuvius ypač teigiamai nutei
kė ambasadorius A. Goldbergas, 
kuris diskusijų pradžioje labai 
tvirtai iškėlė Baltijos kraštų 
aneksijos nepripažinimo statusą. 
Už tai jam tuoj po programos 
televizijos patalpose vykusiose 
vaišėse padėkojo inž. A. Vens- 
kus.

Visa programa televizijos žiū
rovus sujaudino'ir parodė Lie
tuvos padėtį. Filmo rodymas bu
vo paskelbtas visoje spaudoje te
levizijos programose. Pląčiau 
aprašė specialūs televizijos žur
nalai, Tele Star įsidėjo straips
nį, kur medžiaga paimta iš pran- 
cšzų kalba leidžiamos Eltos. 
Straipsnius parašė žymieji laik
raščiai—Le Figaro ir L’Aurore, 
gi France-Soir tilpo pasikalbėji
mas su S. Kudirka. Jis taip pat

žiuje veikiančia Laisvės radijo 
stotimi.

Lietuvos atstovas dr. J. Balt
rušaitis sausio 23 suruošė pri
ėmimą, kur dalyvavo ir televizi
jos programos bendradarbiai. 
Televizijos programa iš savo pu
sės laišku padėkojo B. Vensku- 
vienei už atliktą darbą.

Simą ir Genę Kudirkos Pary
žiuje globojo B. ir A. Venskai.

SOVIETŲ PLANAI IR TIKROVĖ

“veikti”, o Prochorovič ir jo pa
dėjėjai į statistiką pradėjo įtrauk
ti ir stoties “atliekamus” darbus

Prieš metus sovietų spauda 
triukšmingai paskelbė, kad Le
ningrado priemiesty Sivesk 
buvo pastatydinta traktorių tai- ir dėl to turėtus nuostolius, 
symo stotis, galėsianti patenkinti Apgavystei paaiškėjus, Pro-
visų šiaurės rytuose esančių chorovičbuvo griežtai papeiktas, 
valstybinių ir kolchozinių ūkių - bet visos maišaties metu nuo se

no Leningrade veikusi trakto
rių taisymo stotis, naujai stočiai 
pradėjus veikti, užsidarė, ir 
33.200 kv. mylių plote ėsą ūkiai 
liko be jokios traktorių taisymo 
stoties.

reikalavimus. Dėl to nesigailėta 
pagarbinti ir stoties planuotojų 
ir darbų vykdytojų.

Pravda pasiuntė ten savo ko
respondentą pasižvalgyti, bet 
stotį saugojąs ginkluotas sargas 
jo į vidų neįleido. Pasižiūrėjęs 
per tvoros plyšį, korespondentas 
pastebėjo tik bestovinčius pa
stolius ir krūvas apdaužytų ply
tų ir suakmenėjusio cemento.

Stotis buvo pradėta statyti 
1974, bet statybininkai dirbo 

į prastai, ir, artėjant darbų pabai
gos terminui, pasibaigė ir staty
bai skirtos lėšos. Valstybės že
mės ūkio technologijos komite
to vicepirmininkas A.V. Procho
rovič, užuot prisipažinęs, kad 
statyba nebaigta, sudarė komi- 

I s(ją statybos užbaigimui patvir
tinti. Komisijos nariai buvo prie
vartaujami pasirašyti aktą apie 
dalbų užbaigimą, o Maskvos į- 
staigos, vietoj nepatikrinusios, 
aktą patvirtino. Stotis pradėjo

SH ALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
Pway St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Modami koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-BaRrūnas, Llcensed Managar and Notary 
Public, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINES: Hav*n HIN 
Fanerai Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond HIN, N.Y. 11418; 
ir Garszve Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvio* ir vėsinamo* koplyčios. Jau trečia Garszvo* čal
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir baiza- 
muotoįah Tol. 846-1970. Pageidaujant parūpinamo* čermenlnOs bet 
kurioj miesto daly.'
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ava., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio kiljentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Gardon Tavom. 
1863 Madiaon St, Ridgewood, N.Y. 11227, 821-6440. Salė vestu- 
vėms ir kt pramogom*. Be to, duodami polaldotuvIntai pietūs. Pirmo* 
rūšie* lietuviška* maistas prieinama kaina.________________________

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventoms, vestuvėm* bei pokyliam* tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

RAYMOND KIVTTA, lietuvių kilmės nekilnojamo turte prekybininkas, 
dirba su Century 21 Frlondty Reatty, 63 Wost Merrlck Rd., VaHoy 
Strsam, N. Y. 11580. Telef. 516 825-6511. Pasigrožėkit Long Istand gamta. 
Visi modernūs patogume L Aptarnaujama Valley Stream, Lyndbrook, 
Malveme, Frankfln Sguare, Woodhavon, Richmond HIII, Oueens.

FLORIDA
570* Boutevard.ft. Retcrsbung Seach,FI. >5706

JLAJ 1 A 1 L telefonas (SI5> >0-2440 . Ualcare (st?) 545-27)6

NAUJAUSIUS 1980 METŲ JA/GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L Juozapavičius, 424-2109, arba rąžyti: 60-54 
70th St, Maspath, N.Y. 11378.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštacL 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7-8 v.v. 97.9 FM. Music of Uthuanla, plrmad. 7:30-830 val.vak. WSOU-FM 
89.5 anglų kalba. Dr. J J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountalnslde, N J. 
07092. Tol. (201) 232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kazys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11304. Tol. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STM.IAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

G646 « ST.. MIDDLE VU.LAGE. OUEENS 
PIiodm: 326-1212 326-3150

- GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

IT33 + 197,

— Australijoj negausi Tasma
nijos lietuvių kolonija turėjo dvi 
progas pasireikšti. Gruodžio mė
nesį drauge su latviais ir estais 
lietuviai greit reagavo į žinią 
apie buvusio enkavedisto Suda- 
rikovo paskyrimą Sovietų Sąjun
gos ambasadorium Australijai. 
Per Pabaltiečių Pagalbos draugi
ją (HELLP) išsiųstos protesto 
telegramos eilei įtakingų politi
kų. Baltic News redakcijos rū
pesčiu ši akcija buvo išsemtai 
aprašyta Tasmanijos dienrašty 
The Mercury.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

< - Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.:(212)7994999

lio 28-29.

rengiamos LB Vidurio Vakarų



Lietuva ligi penkioliktojo am-

jb įveikti daug didesnę Maskvos
kariuomenę. Apie tai liudijo

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

su visais priešais, iš kurios pusės 
jię.bępukų.

beprasmis aiškinimas. Lietuvos 
valstybė sav< ženklu niekada 
neiSieiškė vienašališkos kovos.

kytų, jog lietuvių tauta net savo 
simboliu nusikreipuri tiktai

kosj

dėl ketvirtojo pasaulio 11

b*

. Rusi-

politinio sąmoningumo ugdy-

jaunimo išeivijoje politinio są-

(nukelta į 4-psl.)
kinai ar lengvabūdei mergaitei, 
o ateities lietuvių išeivijai.

tavoje

*Į;jrw*ww» vokiečių okupa- 
42ųos metu vienas kitas vėl ėmė

žiaus pabaigos ~ rusų.'Maskva

Per 400 metų toje kovoje už

1518 meteis prie Dauguvos, per

gyvybę, jos laisvę ir tikėjimą.

tetiktai po 1905 meta.jeyoliii-.

Vyčiui.

dį. Jo dieviška sritis —perkūnas

iis, 
•tyje

nilolis tų jautrų 
sako gvildenti,

refvnu mus

niukas. Jis

■u

Gn w 'mnn atrodo, kad šios 
dienos lietuvių jaunimas, ‘ kaip

šio, tai to, ir atrodo, kad tam

delę įtakų. jų identitetoforma

nimo sąjungą. Ypatingai stema-

"Kas per vieni?”

KRomosF

ketvirtojo PIJK nutarimai tapo

kongreso renmucųų ištrauka;
Ketvirtasis PLJK rodė ypatin-
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liūdi
1980.11.17, minint Lietuvos i 
atstatymo sukaktį

Mano gili -padėka priklauso 
Apreiškimo parapijos klebonui 
kun. Jonui Pakalniškiui už iš
kilmingą Vasario 16-osios Akto 
minėjimą pamaldų metu:

Tad jo kvietimu šiandien iš 
dvasiškiams skirtos sakyklos į 
jus prabyla civilis Lietuvos kon
sulas.

Šioji sukaktis minima žiau
riausios priespaudos metu, prieš 
kurią taip atkakliai kovoja visa 
giliai religinga lietuvių tauta.

Kaip visi gerai žinome, per
sekiojimai ne tik lietuvių tautai, 
bet ir krikščionybei nėra naujie
na.

Kai ketvirtojo šimtmečio pra
džioje Romos imperijoje krikš
čionys tebebuvo žiauriai perse
kiojami ir pati krikščionybė 
buvo dideliame pavojuje, nes
vos tik dešimtoji dalis imperijos 
gyventojų buvo krikščionys, 
rengdamasis į mūšį prieš valsty
bės išorės priešus, imperatorius 
Valerijus Konstantinas turėjo sa
votišką regėjimą: jam lyg sapne 
pasirodė besileidžiančią saulę 
gaubiąs kryžius su graikišku už-

Į KOVĄ UŽ LIETUVIŠKĄ 
PRIEAUGLĮ
(atkelta ii 3 psl.)

bėra per mažai efektyvus. Paste
bima, kad lietuvių jaunimas ma
žai domisi politine veikla. Giles
nis politinis sąmoningumas ne 
vien stiprintų Lietuvos laisvini
mo pastangas, bet duotų pagrin
dus ateities kartoms, galinčioms 
prisidėti prie lietuviškų darbų 
Lietuvai atgavus , nepriklauso
mybę”.

Talinu jaunimo kongreso^'at
stovai davė eilę konkrečių siū
lymų, kaip galima politinį są
moningumą ugdyti. Kiekvienas 
iš jūsų galėtumėte bent dalį 
tų siūlymų vykdyti. Politinio są
moningumo ugdymui jaunimo 
kongresas siūlo, kad visuomenė 
susipažintų ir supažindintų kitus 
su tautos praeitimi. Siūlo, kad 
visuomenė susipažintų su tarp
tautiniais dokumentais, kurie 
liečia Lietuvą ir kitus pavergtus 
kraštus, kad susipažintų su Lie
tuvos pogrindžio darbais, kad 
remtų politinių mokslų studen
tus bei specialistus, kad besi
darbuojantys lituanistinėse mo
kyklose bei jaunimo organizaci
jose išnaudotų kiekvieną progą 
ugdyti politiniam sąmoningu
mui, kad šeimos įtrauktų poli
tinius klausimus į bendrą auklė
jimą.

Aišku, visi tie siūlymai iš da
lies jau kurį laiką vykdomi. Gal 
todėl šiandien ir turime jaunąją 
kartą, kurios visuomenininkų 
procentas, anot Vytauto Vaitie
kūno, “bene nebus didesnis net 
už nepriklausomos Lietuvos 
jaunimo apsigimusių visuomeni
ninkų procentą?” (PL, 1979 spa
lis, p. 40). Tačiau to toli gražu 
neužtenka. Įdomu būtų sužinoti, 
kiek politinis sąmoningumas yra 
įvedamas į auklėjimą lituanisti
nėse mokyklose bei šeimose. 
Manau, kad labai mažai. Jeigu 
rimtai kalbame apie Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą ir 
jeigu nuoširdžiai susirenkame iš 
naujo pasiryžti prie Lietuvos iš
silaisvinimo talkos prisidėti, tai 
negalime nesutikti, kad jaunimo 
politinio sąmoningumo ugdymo 
klausimas yra vienas iš opiausių 
visoje išeivijoje.

Manau, kad politinio są
moningumo ugdymo procesas 
bus naudingas visiems, jauniems 
ir seniems. Mes visi, o ypač vy
resnioji karta, turime nugalėti 
kai kuriuos klaidingus įsitikini
mus, kurie žalingi mūsų efekty
vumui ir mūsų, kaip politinės 
visuomenės, vystymuisi. Tai 
galime. padaryti užsimodami 
kehi savo poetinio sąmoningu
mo lygį. Tokio klaidingo nusi
statymo pavyzdys yra tad kurių

mka, liesos Kelias, iTievas ir 
Tėvynė, Rūpūrtųjėlia, Alma 
Mater ir eilė kitų. Arba tokie 

rašų tuto nika Šituo nuga- mūsų tautos dvasios milžinai, 
lėsi. Nors imperatorius dar ir Kalanta, Balys Ga-
pats nebuvo krikščionis, bet to pustas, Viktoras Petkus, Ona 
regėjimo taip būva paveiktas, c — * - -
kad įsakė savo legionams vieto
je įprastos ant ieties galo prika
bintos keturkampės vėliavėlės
nešti Kristaus monogramą, šį 
epochinį mūšį prie Pons Milvius 
312 metais Konstantino kariuo
menė laimėjo. Ateinančiais me
tais jis paskelbė garsųjį Milano 
ediktą, kuriuo pripažino krikš
čionims tikėjimo laisvę, grąžino 
iš jų atimtas bažnyčias ir atšaukė 
prieš juos nukreiptus įstatymus.

Per šešiolika šimtmečių krikš
čionybė išaugo ir įsitvirtino ne 
tik Europoje, bet ir kituose kon
tinentuose.

Šiais laikais esame liudininkai 
naujo išpuolio prieš krikščiony-
bę, prieš mūsų tautą ir prieš 
visą krikščioniškosios moralės 
pagrindais tvarkomą Vakarų pa
saulį. Prieš laisvei, teisėtumui 
ir žmoniškumui atstovaujantį 
kryžių išstatomi marksistiniam 
materializmui ir brutalumui at
stovaujantieji kūjis irpiautuvas.

įsitikinimas, jog yra būtina mo
nolitiška, vienos pakopos politi
nė veikla. Todėl per daug laiko 
eikvojame tarpusavyje ginčyda
miesi ir reikalaudami vienas iš 
kito vieningo nusistatymo visais 
klausimais.

Kai kurie iš mūsų žiūrime su 
pašaipa į lietuviškai nekalbančių 
lietuvių pastangas politikos sri- 
tyje, nes. galvojame, kad Lietu
vos nepriklausomybėsjjynimui 
lietuvių kalbos vartojimas yra 
būtinas. Nemažai lietuvių susi
darę nepaprastai klaidingą įspū
dį, jog negalima Lietuvos bylos 
kelti Jungtinėse Tautose, nes, 
jeigu jungtinės Tautos bent sykį 
pasisakys prieš Lietuvos nepri
klausomybę, tai Lietuva praras 
galimybę tapte laisva. Atsiranda 
ir tokių, kurie tebetiki, kad glau
džių ryšių su kenčiančia tauta 
palaikymas yra paprastas kola
boravimas su okupantu, ir už tai 
plytas meta per langus ...

Iki šiol pateikiau du konkre
čius pasiūlymus, būtent, kad visi 
susipažintumėte su jaunimo 
kongreso rezoliucijom ir kad visi 
įsijungtumėte į politinio sąmo
ningumo ugdymo akciją, kreip
dami nepaprastą dėmesį mūsų 
jaunimui. Trečias mano pasiūly
mas būtų, kad vyresnioji karta, 
šalia visų kitų savo veiksmų, 
kurių tikrai yra daug, duotų jau
nimui gerą pavyzdį politinėje 
veikloje. New Yorko lietuviai tą 
galimybę turi, bet jos neišnaudo
ja. Dažnai sakoma, jog latviai 
ir estai yra mūsų broliai pa- 
baltiečiai ir jog su jais reikia 
glaudžiau dirbti. Tad kodėl taip 
nedarome? New Yorke maždaug 
15 metų egzistuoja pabaltiečių 
organizacija vardu BATUN. Ši 
organizacija gana sėkmingai pa
laiko pabaltiečiams rūpimus 
klausimus Jungtinėse Tautose. 
Nėra paslaptis, kad estai ir lat
viai tą organizaciją stipriai refnia. 
O kurgi mūsų lietuviai, kurie pa
kartotinai įrodinėja jėgų su lat
viais ir estais jungimo reikalin
gumą? Nėra paslaptis, kad lietu
viai mažai tai organizacijai au
koja ir kad tie mūsų tautie
čiai, kurie priklauso prie BA- 
TUNo vadovybės ar jai padeda, 
neturi sau pakaitalų daugelį me
tų. Už tokią apgailėtiną padė
tį New Yorko lietuviai didžiai 
atsakingi! Neužtenka idealus 
skelbti; reikia jais ir gyventi.

Mano tėvas pasakodavo, kad 
tuoj po karo Vokietijoje ir vė
liau kurį laiką Amerikoje Vasa
rio 16-tos minėjimai ir Nauju 
Metų sutikimai užsibaigdavę iū- 
i—MA aAaImamKlu AKI LNWuM*CyTslO KiCUMul* 
čtais meteis Vilniuje!” šiandien 
žinome (ypač po Afganistano in- 

Pranckūnaitė, Nįjolė Sadūnaitė, 
Petras Plampa, Algirdas Žyprė 

ir tūkstančiai kitų.

Jie visi tiki į šviesesnę mūsų 
tautos ateitį ir jai aukojasi, jie 
yra inspiracija ir pasididžiavi
mas tiek pavergtoje tėvynėje, 
tiek mums laisvajame paša ui y- 
j gyvenantiems. Jie, o su jais 
ir visa mūsų tauta jungiasi į artė
jančią laisvo krikščioniškojo pa
saulio lemtinę kovą su prie
spaudos nešėjais, nes jie tiki, 
kaip ir anų laikų imperatorius 
Konstantinas, kad pergalė yra 
laisvei ir žmoniškumui atstovau
jančio kryžiaus ženklo pusėje 
— “tuto nika”.

PASIUNTINYBĖS FINANSINĖ 
KRIZĖ IŠSPRĘSTA

JAV valstybės departamento 
Baltijos skyriaus vedėjas. Tho- 
mas Longo vasario 13 pasikvie
tė JAV LB atstovą Washingto- 
ne Algimantą Gurecką ir Jung
tinio Amerikos Baltų Komiteto 
reikalų vedėją Janis Bolsteins 
ir juos painformavo apie vals
tybės nusistatymą įstatymo pro
jekto H.R. 5407 atžvilgiu. Šiuo 
kongr. Charles Dougherty (resp. 
— Penna.) įnešto įstatymo pasiū
lymu norima išspręsti Lietuvos 
pasiuntinybės Washingtone 
nykstančių lėšų klausimą ir su
daryti galimybes įvesti naujų 
asmenų į Lietuvos diplomatinę 
tarnybą.

T. Longo pranešė, kad valsty
bės departamentai sutikosti

LENKIJOJ VYKSTA
IR TOKIE DALYKAI

Kasmet apie 6 mil. lenkų 
atvyksta į Čenstachavą pagarbin
ti stebuklingojo Švč. Mergelės 
paveikslo, bet palyginti nema
žas skaičius jų ir žūdavo dėl eis
mo nelaimių. Mat, Jasna Gora 
vienuolyną, kur tas paveikslas 
yra laikomas, nuo Čenstachavos 
miesto skiria gyvo judėjimo ke
lias. Žmonių aukom sumažinti 
ir keliui į greitkelį paversti 
vyriausybė sugalvojo pėsčiųjų 
judėjimui iškasti apačioj greitke
lio 30 pėdų pločio ir 8 pėdų 
aukščio tunelį. Bet vietos kata
likų vyskupas Stefan Barela 
įžiūrėjo, kad vyriausybė, staty
dindama greitkelį, siekia vienuo
lyną izoliuoti nuo miesto. Be to, 
ir tunelio didumas nėra pakan
kamas: miniom žmonių per 
siauras, o maldininkų nešamom 
bažnytinėm vėliavom per žemas. 
Prasidėjo ilgai trukę pasitarimai, 
bet vyriausybė pagaliau sutiko 
nebaigtą kasti tunelį užpilti, į- 
rengti judėjimą keliu regu
liuojančias šviesas, o greitkelį 
pravesti už vienuolyno ribų, bet 
partijos ir kariuomenės spaudai 
uždraudė apie šį įvykį rašyti.

vazijos), kad sovietų imperija 
ne taip greitai sužlugs, kaip mes 
tikėjomės. Tačiau tai toli gražu 
nereiškia, kad mes turime nu
leisti rankas ir peržegnoti bet 
kokią politinę veildą._Tiek Skuo
dis, tiek Petkus, tiek Sadūnai
tė, tiek mūsų, kaip tautinės ma
žumos Amerikoje interesai rei
kalauja, kad politinę veiklą di
dintume, užuot ją mažinę. Iš- 
auklėkime naująją kartą jaunų 
politikų, diplomatų bei žurnalis
tų, kad Lietuvos išsilaisvinimui 
galėtume turėti žymiai įtakin
gesnį vaidmenį. Pakeiskime šū
kį “Iki pasimatymo Vilniuje!” 
į šūkį “Iki pasimatymo valsty
bės departamente, JAV kongrese 
ir New York Times redakcijo
je!” Fbrtaraste šūkis gal nėra tiek

vis vien kilnus, malus ir neabe
jotinai įvykdytfnas. » /

Iškilmingos pamaldos Lietuvos nepriklausomybės šventės proga Apreiškimo parapijos baž
nyčioje vasario 17. Mišias koncelebravo išk. Tėv. L. Andriekus, OFM, kun. J. Pa
kalniškis, kun. dr. J. Šarauskas, kun. A. Račkauskas. Tolimi — Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis, K. Miklas, A. Vakselis, J. Simutienė, P. Ąžuolas. Nuotr. L. Tamošaičio

dar likusio JAV-ėse Baltijos 
valstybių turto investavimų to
kiu pertvarkymu, kad jie neštų 
žymiai didesnes pajamas negu 
iki šiol. Tų pajamų dabar turė
tų užtekti visom Baltijos kraštų 
diplomatinėm tarnybom neri
botą laiką. Taip pat tikimasi, 
kad bus įmanoma ir toliau iš
laikyti Lietuvos pasiuntinybės 
namus VVashingtone. Tačiau 
konkreti informacija apie Balti
jos valstybių turtą ir jo investa
vimus laikoma konfidencialiu tų 
kraštų diplomatinių tarnybų rei
kalu.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Sausio pabaigoje pavergto
je Lietuvoje buvo surengtos 
“architektūros dienos”, turėju
sios propagandinį šūkį “archi
tektai visuomenei”. Architektų 
sąjungos nariai išvykose į Kau
ną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevė
žį, Marijampolę, Alytų, Punią, 
Rumšiškes, Rumokus prie Vil
kaviškio — supažindino visuo
menę su šių dienų architektū
ros problemomis ir su Architek
tų sąjungos darbais miestui ir 
kaimui. Vilniuje surengtos trys 
architektūros darbų parodos. 
“Architektūros dienos” užbaig
tos IX-uoju architektų suvažiavi
mu Vilniuje.

— Vilniaus meno darbuotojų 
rūmuose įvyko šeštasis Lietuvos 
teatro draugijos suvažiavimas. 
Pirmininko Virg. Noreikos ata
skaitinis pranešimas apėmė 
teatrų veiklos laikotarpį 1975- 
79 m. Per tą laiką Lietuvos 
teatruose esą pastatyta 40 “Ta
rybų Lietuvos” dramaturgų pje
sių, spektaklius aplankė milijo
nas ir 750 tūkstančių žiūrovų.

— Lietuvos dailės muziejuje 
buvo surengta porceliano meni
nių darbų paroda, vardu “se
niausi Europos porceliano ma
nufaktūros šedevrai”. Rodiniai 
atvežti iš R. Vokietijos Meise- 
no porceliano muziejaus. Dalis 
jų sukurti 18-ojo amžiaus meist
rų, kiti dabartiniai fabrikatai.

— Sausio pabaigoje Vilniuje 
buvo surengtos propagandinės 
“kino dienos”. Visi Vilniaus ki- 
noteatrai parodė apie 50 filmų— 
lietuviškų ir rusiškų. Daugiausia 
filmų buvo Lenino garbei jo 
110-osfoms gimimo metinėms 
“Kino leninianos puslapiai”.

— Lietuvos kinematografinin
kų sąjunga paskyrė tris pro- 
tnijas už kine kritikas. Pirmoji 
premija teko S. Macaičiui, antro
ji — J. Lozoraičiui, trečioji — 
J. Visockaitei.

Baltijos skyriaus vedėjas pa
brėžė, kad JAV LB visuome
ninių reikalų tarybos pastango
mis kongr. Dougherty įneštas į- 
statymo projektas atkreipė aukš
tųjų valstybės departamento pa
reigūnų dėmesį į Baltijos valsty
bių pasiuntinybių lėšų proble
mą ir privedė prie jos sprendi
mo, kurio kitaip nebūtų buvę 
galima pasiekti. Išsprendus lė
šų problemą, valstybės departa
mento nuomone, pasiūlyto įsta
tymo reikalas atkrinta, nes naujų 
asmenų į Baltijos kraštų diplo
matinę tarnybą įvedimo klausi
mas priklauso vykdomąja! (ex- 
ecutive), o ne įstatymo leidžia- 
majai (legislative) institucijai. 
Valstybės departamentas šiuo 

nius grojo styginis kvartetas, 
smuikininkas R.’Katilius, daina
vo solistė S. Jonaitytė. 60-ties 
metų amžiaus proga kompozito
riui buvo suteiktas Sovietų Są
jungos liaudies artisto garbės 
vardas (už Lenino pagarbinimą).

— Lietuvos komjaunimo pre
mijos už 1979 metus paskirtos: 
rašytojui Algirdui Pociui už kny
gą vaikams “Laiškas ant šal
pusnio lapo”, poetei' Ramutei 
Skučaitei už eilėraščių rinkinius 
vaikams “Skamba auksinis tri
mitas” ir “Žvangučiai”, daili
ninkui A. Žviliui už įvairias pro
pagandines iliustracijas, žurna
listei V. Bartuškaitei-Jovaišienei 
už publicistiką vaikams “Lietu
vos pionieriaus” laikraštyje, už 
koncertų ruošimą Vilniaus uni
versitete liaudies dainų ir šokių 
ansamblio meno vadovui J.V. 
Aleksandravičiui, Filologijos fa
kulteto dekanui J. Balkevičiui 
ir akademinio choro vadovui P. 
Gyliui, Lietuvos valstybiniam 
jaunimo teatrui už komunistinį 
jaunimo auklėjimą, Kauno poli
technikos instituto dainų ir šo
kių ansambliui “Nemunas” už 
koncertines programas.

... - ■ ■ V 5 . -

— Marksistinis literatūros kri
tikas Kortas Korsakas pagerbtas 
V. Petrauskienės h A. Ubeikai- 
tės paruošta jo raštų išsamia 
bibliografijos knyga “Kostas 
Korsakas”. Knygoje išspausdin
tas ir J. Lankučio apžvalginis 
straipsnis “Kosto Korsako litera
tūrinė veikla”. Apypilnės biblio
grafijas sulaukė ir poetas Kazys 
Boruta. Veikalą paruošė Valerija 
Vtfnon^te. Suregistruota K. Bo- 
rūtos Knygos, atsKni Kūrimai 
periodikoje, gausios jo knygų re
cenzijos.

— Solistė R. Maciūte sausio 
14*23 gastroliavo Graznoje, Ar- 
mėrtjoje te Armtiaiitlssis, dai
navo rasų ir Vakarų klasikus, 
taip pat St. Šimkaus, J. Tallat- 

klausimu yra nusiteikęs neigia
mai ir laiko jį šiuo metu esant 
neaktualiu. Tačiau A. Gureckas 
pabrėžė, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenė tęs savo pastan
gas ir šiam klausimui teigiamai 
išspręsti.

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba todėl kviečia lietuvių vi
suomenę ir toliau remti kongr. 
Dougherty įneštą įstatymo pro
jektą H. R. 5407, siekiant nau
jų asmenų į Lietuvos diplomati
nę tarnybą įvedimo. Reikalui 
esant, H.R. 5407, o taip pat ir 
panašūs projektai bus atitinka
mai perrašyti.

A.Gč.

koncertavo Rygos televi
zijoje. Keliuose Rusijos mies
tuose koncertavo Vilniaus vals
tybinis kvartetas. Grojo J. Hayd- 
no, L. v. Beethoveno, G. Verdi 
kūrinius.

— Scenografijos parodose, ku
rios vyko Prahoje ir Sofijoje, 
dalyvavo ir du lietuviai daili
ninkai — D. Mataitienč ir V. 
Mazūras. Dailininko V. Kali
nausko teatro eskizai, knygų 
iliustracijos, tapybos darbai 
buvo rodomi Leningrado meno 
darbuotojų rūmuose.

— Grupė Pergalės žurnalo 
darbuotojų lankėsi V. Mykolai
čio-Putino tėviškėje. Sodyba 
esanti be tvorų, stogai kur lo
pyti, kur nelopyti, klėtelėje nu
matyta ekspozicija tebėra neį
rengta. Tik sodyboje gyvenąs 
poeto brolis Antanas dar palaikąs 
gyvenamojo namo šilumą ir lan
kytojus maloniai sutinkąs.

— Žinomas gabus beletristas 
Vytautas Bubnys 1979 m. Per
galės Nr. 11 pradėjo spausdin
ti naują romaną “Pilnaties va
landą”. Romanas ilgas — eis per 
4 žurnalo numerius. Pradžioje 
autorius skaitytoją veda į daili
ninkų pasaulį. Pagrindinis vei
kėjas — Saulius Jotauta. Toliau 
leidžiasi į šio personažo giminės 
istoriją, nuvingiuoja į 1863 m. 
sukilimą, į 1905 m. revoliuciją, 
parodo lietuvių kovą su spaudos 
draudimu, su caro žandarais, su 
rusinimu, slaptų lietuviškų mo
kyklų steigimą, kaimo darakto
rius, kaimiečių veržimąsį į 
mokslą, nepriklausomos Lietu
vos kūrimąsi. V. Bubnys moka 
pasakoti, lengvai susidoroja ir su 
gana sudėtinga medžiaga, moka 
pažvelgti į savo personažų gel
mes. Perakaičfas tik pradžią, 
sunku pasakyti, kuria linkme ra
šytojas nuvairuos romano įvy
kius, bet tos ekskursuos į Lte- 
tavos -praeitį yra ajerai įuonMos 
ir vertos dėarešto.

_ Vilntam akademiniame 
operos ir baleto teatre P. Cai- 
kovekto “Gulbių ežere” įr A. 
Adeno “žizetyje” šoko Ženevos

ro balotinhkkai Mmiola Asensto 
ir Hansas Matotorite

Pr.N.
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i knygnešio iHohn'iJ **» 0°° patvaresnis tiktįlmar 
mumentabus veikalo žmogaus dvasios turtais; žmo- 
fliuzįja’'’tomas. Nė gaus egzistencijos prasme ir gė- 
saūsų garsiųjų fondų riu- Tai daro “Didžiąją iliuziją” 

. 'AaKar lakai rttiiralincMk - :

mai duotas epochinis “Didžio
sios iliuzijos” veikalas, kurio 
apimtis apie .1400 puslapių. 
“Didžioji iliuzija” dabar yra 
vientisas dr. Vlado Juodeikos 
mąstymo, sprendimų, žinojimo, 
erudicijos ir dėstymo talento gy
vasis paminklas. Ir dar daugiau. 
Šis veikalas yra liudijimas apie 
mūsų liepsnojantį šimtmetį, apie 
pasaulinės visuomenės pasi
metimą, apmaudą, beviltiškumą lų įvairiomis kalbomis ir įvairių 
ir utopinės marksistinės teorijos 
konvulsijas po žmonijos etikos ir 
moralės pamatais.

Iš liudininko tribūnos dr. Vla
das Juodeika paskelbė knygos 
motto: ‘Tiesa ir meilė yra du 
galingiausi ginklai pasaulyje”. 
Tai septynioliktojo šimtmečio 
anglų filosofo ir teologo Ralph 
Cudworth pareiškimas. Šio 
reikšmingo ir tokio lakoniško 
motto ženkle Juodeika perpynė 
milžininką dviejų tomų veikalo 
istorinę ir pažintinę medžiagą 
amžinos moralės realizavimo 
dvelkme tame visuomeninio ir 
pąsaulinio gyvenimo chaose, 
kur į aukurų estradą ateina nuo
gas materializmas, aukso veršis, 
Baalo stabai. Todėl dėl mūsų 
autoriaus idėjingumo “Didžioji
iliuzija” iš dalies išžengia iš gry
nos politinės ekonomijos rubri
kos. Tai veikalas apie modernaus 
žmogaus dvasingumo sankryžą 
su tamsiausia mūsų epochos sa
vybe, su moralės ir idėjų nete- 
Jdjęuų^u marksistiniuabsoliųtįz? 
m u,kurio pasalūnišką įtaką Juo
deika išmaningai pavadino “di
džiąja iliuzija”.

Iliuzija, apsigavimas, miražas, 
utopija — tai ta migla, kurioj 
dar daug mokslo vyrų, mąsty
tojų, eruditų tebeįžiūri bent tra
pius naujos ekonominės santvar
kos krislus. Dabar, kaip niekada, 
reikia šią knygą skaityti, žinoti 
ir turėti savo sprendimus.

“Didžiojoj iliuzijoj” autorius 
netūno abstrakto kevale, neuž- 
interesuoto ekonomisto pasaulė
lio celėj. Dramatiškų konfronta
cijų metodu Juodeika nuvaini
kuoja kazuistinius kompromisus, 
atskiria utopines Karolio Mark
so spekuliacijas nuo politinės 
ekonomijos masyvo, nagrinėja 
marksizmo pavainikio — bolše
vizmo — prigimtį, įtikina skaity
toją tiesos ir amžinos moralės 
patvarumu. Šiuo aspektu “Di
džioji iliuzija” pateikia skaityto
jui palaimingą esminių visuo
menės gyvenimo normų atradi
mą ir žengia šalia Aleksandro 
Solženicyno “Gulago salyno”

pini HftfaHrmn ir su kapitulia
cija blogiui.

Antrajame “DjAžimins ilinri-

plačią panoramą, kurioj matom 
marksistinės ir bolševikinės teo
rijų aplikaciją valstybėm, tau
tom ir individo psichei. Tai so
vietinio valdymo Rusijos terito
rijoj genezė, socializmo vienoj 
šaly kūrimo blefas, lenininės 
valstybinės teorijos utopija ir 
lūžiai.

Šiai panoramai reikia plačių 
rėmų. Bent penki šimtai veika-

polinkių autorių bibliografinėj 
sekcijoj demonstruoja dr. Vlado 
Juodeikos žinių bagažą: per au
toriaus kritiką praleistų davinių 
arsenalą. Per pusantro tūkstan
čio pavardžių figūruoja veikale. 
Gausingos išnašos rodo teksto 
šaltinius, citatų autorius. Velio
nio bendradarbio Jono Karkos 
jautriai parašytoji dr. Vlado Juo
deikos biografija. Leidėjos Gra
žinos Juodeikienės trumpas žo
dis, kuris grąžina skaitytoją į 
nejaukų nusistebėjimą: kodėl 
tokio veikalo leidybos vargais 
turi rūpintis autoriaus našlė, ne 
pinigingieji įvairiaplaukiai fon
dai?

Periodinio leidinio rėmuose 
neparanku pasinerti į pilnutinį 

NAUJIEJI ŽURNALAI
PASAULIO LIETUVIS mažuoju piršteliu pagrasoma ir 

Č.A J * y. bostoniškiain “Sodauto” - vestu- 
Priešpaskutinis — 1979 He- vnrinkąm. Tik . (Petras) Odinis, 

pos — PASAULIO LIETUVIS, (Raminta) Lampsatytė ir (Ričar
das) Daunoras neigiamų pastabų 
negauna, o taip pat tik teigiamai

regis, mažai bevėlavo. Manėm, 
kad jauni redaktoriai ir administ
ratoriai pagaliau pasieks visišką 
punktualumą. Kaip skaudžiai te
ko nusivilti! Dvigubas 1979 rug
pjūčio-rugsėjo PL numeris skai
tytoją pasiekė antroj 1980 sausio 
pusėj (aš savo kopiją gavau sau
sio 18).

Iš 96 žurnalo puslapių pir
mieji 44 paskirti IV pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui. Tik 
prieš porą savaičių perskaitę 
šio kongreso aprašymus ATEI
TY, nieko naujo PL puslapiuose 
nebesitikėjom. Su dideliu 
džiaugsmu galiu konstatuoti, kad 
spėliojimai apie kartojimąsi ne
pasitvirtino. Tiesa, ir čia kalba
ma apie tuos pačius dalykus, bet 
jau kalba kiti žmonės ir tiek 
stovyklą, tiek įvairius renginius, 
tiek studijų dienas mato iš kitų 
kampų, kitomis akimis.

Štai Kolumbijos jaunuolio Va
cio Kęstučio Slotkaus reportažas 
iš PLJK stovyklos Anglijoj — 
“Aštuonios saulėtos dienos”. 
Giedras, išsamus rašinys, su 
daugybe faktų, su visokios pro
gramos atlikėjų pavardėmis. Ko
mentaram čia beveik nėra vietos. 
Kiek subjektyviau, jau su švel
niais komentarais (“įspūdžiais”), 
rašo Ramunė Kubiliūtė savo re
portažą “Braškių kalne”.

Lino Rimkaus “Šešios darbo 
dienos” apžvelgia studijų dienų 
programą Vokietijos Alten- 
berge. Pateikiama, matyti, kiek 
patrumpinta (“Spausdiname 
kiek paredaguotą ...”), Petro Ki
sieliaus, vieno iš trijų prezidiu
mo pirmininkų, atsisveikinimo 
kalba studijų dienas užbaigus. 
Optimistiška, išmintinga, pla
taus mosto. Pagaliau nepaskelb
to autoriaus reportažas “Trys at
sisveikinimo dienos” nušviečia 
kongreso pabaigą Koenigsteine, 
prie Frankfurto.

Emilija Sakadolskienė labai 
drąsiai ir reikliai apžvelgia (tar- 

tinius renginius CJauafano 
kongreso lBpnoertnosei/ME- 
NININKŲ SKERSPJŪVIS”)- 
Gauna per sparnelius Toronto 
"Volungė”, tamsių dėmių ran
dama Montrealio “Gintare”, 

“Tai studija, nelyginant skirta 
marksistiniam “krūmų gaisrui”, 
kalifomittai “bmsh fire”, kai 
dėl padegėjo degtuko valandos 
bėgyje suliepsnoja šimtai akrų. 
Pirmame tome parodęs tokio fa
tališko degtuko gaminimą, Vla
das Juodeika rodo šiame tome 
liepsnojančius krūmynus, visos 
Planetos padegimą. Sąlygos ge
ros: dvasinė sausra, nepatyrimas, 
naivus pasitikėjimas, ignoran- 
cįja.”

Vladas Juodeika atidaro pa
žinimo skrynią, kurioj istoriniai 
ir masių psichologijos faktai in
tuityviai šnabžda ir įkalba prog
nozių pavidalus. Mūsų visuome
nė dar gerai atsimena jos ko- 
mitragišką konfrontaciją su at
kakusiais įjos seminarus šneku
čiais, su jų įtikinimais, kad So
vietų imperija vos bepastovinti 
ant savo suižusių molinių kojų!

Šnekučiai smagiai tenkinosi 
savo fantazijos tezėmis. Realybė 
gi žengė savo keliu. Kas nu
neigs, kad kelerių metų laiko
tarpy dėl laisvojo pasaulio im
potentiško ir naivaus pasitikėji
mo “didžiąja iliuzija” Sovietų 
imperija nėra įsigijus naujų teri
torijų — geografiškai ir psicho
logiškai? Faktas toks akivaizdus 
netgi mūsų mikro-mikro visuo- 

vienu kitu žodžiu prisimenami 
ir jaunųjų kūrėjų vakaro dalyviai. 
Baigminėse pastabose autorė iš
bara kultūrinę komisiją už nevy
kusį programų organizavimą — 
visų koncertų ištęsimą.

Iš originalios, ne korespon
dentų atpasakotos kongreso me
džiagos šalia minėtos P. Kisie
liaus kalbos ištisai skelbiama 
Vinco Bartusevičiaus paskaita 
“Jaunimo sąjunga po Kong
reso:/? ADĖTIS IR ATEITIES 
PERSPEKTYVOS”. Prelegen
tas labai taikliai mūsų išeiviš- 
kąją jaunimo kartą pavadina 
našlaičių karta (“nes ji neturi tė
vų, lygiai taip, kaip ir jos tėvai 
neturi vaikų”). Panagrinėja jau
nimo būklę skirtinguose kraš
tuose. Tvirtai pasisako už Jau
nimo sąjungos reikalingumą. 
Skatina su viltim žvelgti į ateitį 
ir likti kūrybingais.

Keli paskutinieji “kongresi
niai” PL puslapiai užpildyti nu
tarimais, organizaciniais reika
lais ir laiškais Lietuvos pogrin
džio spaudai bei Lietuvos jauni
mui.

Kaip “kongresinė” ATEITIS, 
ir PL “kongresiniai” puslapiai 
nusėti kongreso dalyvių bei vaiz
dų nuotraukomis. Kongreso nuo
traukų montažu išpuošti ir abu 
išoriniai PLB viršeliai.

Kas dar pažymėtino šiame 
PL numery? Alina Grinienė die
noraščio forma aprašo dvidešimt 
šeštąją Europos lietuviškųjų stu
dijų savaitę. Kornelijus Jazbu
tis pateikįa pereitos vasaros li
tuanistinio seminaro įspūdžius. 
Vadovas Kleiza tebekeliauja pp 
Australiją. Romas Kasparas skel
bia JAV LB IX tarybos rin
kimų duomenis. Linas Rimkus 
supažindina su XIX šimtmety 
Vilniaus universitete studijavu
siais žemaičiais. Emilija Saka-

DnSCMUTMk pCT
lobyną, paryškina rudens šven
tes (bet ar tikrai žolinės rugpjū
čio vidury jau pradeda rudenį?). 
Ir dar, patikėkit, šimto su vir
šum pavadinimų straipsnių, re-
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Zenonas Ignotais — PRAEI- 
> . TIS KALBA. Dienoraštiniai už

rašai. Gudija. 1941-1944. Spau* 
' dai paruošė Klemensas Jūra. 

Išleido Bronius Ignatavičius. 
1980. Viršelis dail. Pauliaus Jur
kaus. Iliustruota nuotraukomis. 
Spaudė Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. Tiražas 1000 egz. 
288 psl. Kaina 8 dol. Gauna
ma ir Darbininko administraci

Jaunųjų talentų koncertas vasario 3 Jaunimo Centre Chica- 
goje. Rengė Baltes. Iš k. Arūnas Kaminskas, akomponavęs 
R. Kasiuliu: ir Rūtai Pakštaitei, Rūta Pakštaitė, padūmavusi 
liaudies dainų ciklą, Rimgaudas Kasiulis, atlikęs pagrindinę 
programos dalį, birbyne pagrojęs liaudies dainų, Daiva Mar
kelytė, deklamavusi Putino poemą “Žilvinas ir Eglė”. Nuotr. 
V. Noreikos

menės šurmuliuose.
Pirmojo tomo pratarty Vladas 

Juodeika rašė: “Per kelis dešimt
mečius rusai bus išugdę lietu
vių marksistų kartą, kuri iš įsi
tikinimo gins vadinamąjį “huma
nitarinį” ar “demokratinį” mark
sizmą”. Tad abu šio didžiulio 
veikalo tomai gal bus tinkami 
“sumarksistintus numarksistin- 
ti” ir “žmogiškojo veido komu
nizmo” kaukę nustumti šonan? 
Tokia ir didaktinė veikalo sa
vybė šalia visų kitų jo gilių, 
virtuoziškai sprendžiamų prob
lemų ir erudicijos.

(Vladas Juodeika — Didžioji 
iliuzija. Antras tomas — 687 
psl. Išleido Gražina Juodeikie
nė. 1979. Spaudė Pranciškonų 
spaustuvė.) 

logų, žinučių sukrauta į skyrius’ 
“Lietuvą”, “Politikos baruose”, 
“Visuomenės baruose”, “Švieti
mas ir auklėjimas”, “Kultūros

žinios”, “Pasaulio lietuviai ’, 
"Mirusieji”, “Leidiniai” ir 
“Laiškai”.

Dar grįžkim prie vėlavimo. 
PLJK aktualią medžiagą apdoro
jus, į 50 puslapių tiek visko 
priversta, kad net galva svaigs
ta. Bet kiek gi ten šviežienos? 
Beveik viskas jau skaityta dien
rašty, savaitraščiuose, žurnaluos. 
Jei dar kas ir naujo, jei dar kiek 
kitaip, tai imi raukytis pažvelgęs 
į aprašomų įvykių datas. Ar vi
sa tai tik puslapių skaičiui didin
ti? Ar dėl visų atšildytų barš
čių penkių mėnesių vėlavimas? 
O gal suvėluota telkiant “kon
gresinę” medžiagą? Priešingai 
kitų įvykių aprašymam (pvz. kas
metinės Europos lietuvių stu
dijų savaitės), IV PLJK medžia
ga nepasentų, na, bent iki metų. 
Jaučiu dar vieną PL redaktorių 
argumentą: mes JAV lietuviai, 
turim progą apie viską skaityti 
net po kelis kartus; bet dauge
lis kitą kraštų, ypač P. Ameri
kos tautiečių, tik iš PL viską 
tesužino ... Į tai dar karščiau 
atsakyčiau: kaip tik todėl ir 
nevėluokit! Trečios ar ketvirtos 
klasės paštu pasiųstas, žurnalas, 
ir laiku išėjęs, keletą savaičių 
nusivėlins.

Už vėlavimą atsiprašinėdama, 
redakcija “netrukus” žada spalio 
numerį, o lapkričio ir gruodžio 
vėl glaudinti į vieną is^Jitaip 
bandyti vytis laiką. Būtų daug 
geriau, keletą mėnesių visiškai 
išbraukus, pradėti, sakykim, ko
vo numeriu. Ir daugiau niekada 
nebevėluoti. PASAULIO LIE
TUVIUI prestižas yra labiausiai 
reikalingas!

MŪSŲ SPARNAI

Čia apžvelgsimas lietuvių 
evangelikų reformatų žurnalo 
1979 gruodžio numeris skaityto
ją pasiekė pasigėrėtinai punk
tualiai, kaip ir visi kiti, po du 
kasmet, mano gaunami bene iš
tisą dešimtmetį.

I 96 puslapius audėt* dau
giau kaip du tuzinai straipsnių, 
keliolika kronikos žinučių, keli 
eilėraščiai ir daugiau kaip ke
turios dešimtys nuotraukų (Da
gio skulptūrų. Alfos Pažtūrienės

ir H. Pavilonio dailės darbų, 
grupinių bei portretinių žmo
nių fotografijų).

Pačiam pirmajam puslapy 
prisimenamas velionis dail. 
Adomas Varnas, dedant jo por
tretą ir keleto eilučių tekstą, 
paaiškinantį, kuo velionis ypač 
buvo brangus evangelikam re
formatam. «

Tradicinio kitų redakcijų ve
damojo vietoj skaitom kun. Po
vilo Dilio pamokslą “Dvasinės 
krizės reikalu”, jautriai atsilie
piantį į prez. Jimmy Carterio 
kalbą, pasakyta 1979 liepos 15.

Iš pereito MS numerio tęsia
mas ir užbaigiamas Jurgio Ja- 
šinsko str. “Fanatizmas ir tole
rancija”. Autorius piktinasi V(in- 
cento) Liulevičiaus redaguotu 
Lietuvos istorijos vadovėliu li
tuanistinėm mokyklom už ne-
tikslumus arbą nutylėjimus, kur 
susiduriama su protestantizmo 
Lietuvoj temomis. Tarp kitko, 
pateikia labai šiurpią lenkų 
istoriko, prof. Henryk Mercz- 
yngo ' citatą, . ’ varduojančią, 
kaip 1682 fanatikų buvo užpul
ta ir sugriauta Vilniaus kalvinų 
bažnyčia ir barbariškai išniekin
tos kapinės. Tokių dalykų mūsų 
spaudoj man tikrai anksčiau 
neteko skaityti,

Fr. Šlenterio “Lietuvių liute
ronų veiklos išeivijoje apžval
ga” labai kondensuotai mus su
pažindina su minimos religinės 
grupės veikla nuo 1945 iki 
1979. Man krito į akis įdomūs 
skaičiai: 1947 registracijos duo
menimis tuomet lietuvių liutero
nų Vokietijoj būta net 26,000 
(12,000 gyvenusių stovyklose ir 
14,000 — privačiai). J. Kregž
dės smulkmeniškai ir protokoliš- 
kai aprašytas 1979 vasarą Chi- 
cagoj įvykęs XXXII Lietuvos 
Evangelikų Reformatų Bažny
čios sinodas. Dabar tokį rašinį 
skaityti nuobodoka, bet jo, kaip 
vyno, vertė kils su kiekvienais 
metais.

Poros puslapių rašiny “Ko
dėl?” Jonas Jurkšaitis piktina
si J(uozo) Kralikausko romanu 
“Įkaitę Vilniaus akmenys” ir 
protestantų pusę bando ginti in
kvizicijos priminimu. Piktintis 
romanu yra ko. Ir šiuos žodžius 
rašančiam, dideliam J. Kralikaus
ko gerbėjui už kitus romanus, 
“Akmenys” paliko blogą įspū
dį. Bet visokios inkvizicijos ir re
liginis fanatizmas buvo tų ir tų
praktikuojamas. Tik prisiminkim 
Olivero Cromwellio laikus Ang
lijoj arba Salemo miestelio įvy
kius —

Su dideliu malonumu skaito
si V(ytauto) Karoso ilgokas, maž
daug 11 puslapių straipsnis “Tė
vą prisimeaant”. Džiaugsmą 
teiki* V. Karoso stilius ir turėji
mas ką pasakyti, net ir sli
džiausias temas liečiant, šiame 
rašiny V.K. savo tėvą mini la
bai mažai, tik kur reikia jo pa
ties, V.K., gyvenimo lūžiam pa
ryškinti. Cit rašoma V.K. auto* 
biografija ir niekinamai ryškina
mas lietuvių katalikų “misti
cizmas”. Negili nesišypaoti, kai 
autorius po 40 metų nuo įvy
kių Taiku” išpranašauja ir vokie
čių-lenkų katą, ir visas viena ki
tą sekusias okupacijas, ir visiš
ką Lietuvos žlugimą. Mistikai,

joj-
Apie šių dienoraštinių užrašų 

autorių velionį monsinjorą Ze
noną Ignatavičių-I g n o n į 
(1909.1.1-1975.V.21 )pėrnai buvo
išleista Koemenso Jūros knyga 
“Monsinjoras”. Tos knygos trys 
dalys — Lietuvoje, Gudijoje ir 
Pasaulyje — skaitytoją domino 
daugeliu įvykių, kurių centre 
buvo rodomas velionis monsin-
joras.

Šioj naujoj knygoj Klemensas 
Jūra pristato velionį su jo dieno
raštiniais užrašais antrojo pasau
linio karo metu, jam esant Lie
tuvos karo kapelionu Gudijoj. 
Savo rašiny “Dienoraštį prade
dant” Klm. Jūra trumpai apibū
dina velionį ir jo dienoraštį 
šiais žodžiais:

“Monsinjoras Zenonas — gra
žiausias jautrios širdies mintis 
skyrė Lietuvai ir lietuviams. 
Jis — kunigas — nešė dvasinį 
-religinį spindulį kaimynams 
gudams. Mokėjo jų kalbą, mylė
jo to krašto žmones, kaip pali
kuonius didingos Lietuvos pra
eities. (...) Iš knygos lapų į mus 
žvelgia Kristaus karys —apašta
las, kurio paprastumą ir dvasios 
didingumą, anų baisių laikų 
sąlygose ir šiandien — sunku 
besuprasti. (...) Savo gyvybę
vertino, kiek ji buvo reikalin
ga Viešpaties ir žmonių tarnybo
je. Nesiekė ramybės, patogaus 
gyvenimo — visa būtybe veržė
si, kur buvo reikalingas, kur nie-

• Balys Auginąs — GIESMĖS 
ŽYDĖJIMO METAS. Lyrika. 
1979. Cleveland, Ohio. Tėvynės 
Garsų radijo trisdešimties metų 
sukakčiai. Knygos mecenatas — 
dr. Vladas Bložė. Išleido Cleve- 
lando lietuvių radijas Tėvynės 
Garsai. Tiražas — 400 egz. Spau
dė Vilties draugijos leidykla. 
Kietais viršeliais. 140 psl. Kaina 
5 dol. Gaunama pas leidėją šiuo 
adresu: J. Stempužis, 4249 Lam- 
bert Rd., Cleveland, Ohio 44121.

Šis eilėraščių rinkinys plačiau 
buvo paminėtas Aurelijos Bala- 
šaitienės straipsniu “Balio Au
gino naujoji poezijos knyga” 
(Darbininkas, 1980 sausio 25, 
Nr. 4). Prie tos recenzijos no
rėtųsi dar pridėti, kad Auginąs 
šioj knygoj savo mintis reiškia 
daugiausia šiandienine ne
disciplinuota eilėdara ir daug 
kur ta išraiška lieka miglota.

Pavyzdžiui kad ir šiame pirmaja
me rinkinio eilėrašty “Vyturiai”: 

Poetai miršta jauni, 
Kaip vyturiai, 
Iškritę ii lizdo — 
Nuo jų sparnų ošimo 
Skamba žemė, 
Ir jų giesmė—
Naujų aušrų sruvenimas — 
Geriau Auginui sekasi, kai jis 

eiliuoja “vakarykšte” discip
linuota forma. Tokio eilėraš
čio pavyzdžiu gali būti “Ramu
ma” (31 psl.):

Vakaro voras, tinklą ištiesęs,
Saulėlydžio ilsis liūne—
Medžią mieguistų minkštas 

pavėsis
Žemę užkloja tamsia miline.

Nuovargio 'juodos pėdos ari
muos:

Dienai ir paukščiui pailsta 
sparnai—

Saulės giesmė aptemo, 
nurimo—

Žydi naktis, ar linai?
Gaila, kad tokių “vakarykš

tės” formos eilėraščių rinkiny 
yra maža.

ntotrecOa. OkMiMnk tll 
1301 Ir pratyk, M pMtyūlą 
totyg**} MM*.(nukelto f 7 psl.)



mas

Rima Vaičaitytė

Andrius IlgūnasAras Bartys

Kai yra ruduo, krinta lapai. 
Auga grybai. Man ruduo patin
ka. Aš žaidžiu su lapais, Man

“ŽIEMOS PASAKA 
KULTŪROS 
ŽIDINYJE

Maironio mokyklos

ANTRAS 
SKYRIUS
RUDUO

Rudenį lapai keičia spalvas. 
Pasidaro raudoni," geltoni, oran
žiniai ir po to rudi. Vieną die
ną snigo. Tai buvo trečiadienis. 
Neturėjo snigti rudenį. Buvo 
juokinga, kai snigo. Tėtis buvo 

geltoni ir raudoni. Darosi šalta.
Vincas Giedraitis 

DARŽAS
- Daržas yra žemės plotas, kur 
anga daržovės. Mano senelė 
Rankonkomoje turi didelį daržą. 
Ten auga agurkų, morkų, po
midorų, cukrinių salierų, pipi
rų, salotų, ropių, krapų, kopūstų. 
Žmonės daugiausia naudoja bul
ves. Kopūstus ir agurkus raugina 
žiemai. Prie daržo yra kūdra. 
Iš jos semia vandenį ir laisto 
daržoves. Lietuvoje sodina daug 
cukrinių burokų, iš kurių daro 
cukrų. Daržovės turi daug vita-

Aleksandras Maldutis

BAIDYKLIŲ VAKARAS
Kai ateina baidyklių vakaras, 

aš apsirengiu kaip beisbolo žai
dėjas ir einu rinkti saldainių. 
Mano sesutės eina su manim. 
Rūta apsirengia kaip vaiduoklis, 
o Jūra — kaip ragana. Mums la
bai patinka baidyklių vakaras, 
nes mes surenkam daug saldai-

Andrius Sperauskas 
MANO MOČIUTE

Aš turiu močiutę. Ji turi šunį. 
Jo vaidas — Princas. Močiutė 
turi ilgus plaukus. Kita močiutė 
yra nesveika: jai reikia būti ligo
ninėje.

Indrė Bilerytė

KOKIA AŠ GUDRI
Aš einu į mokyklą išmokti 

skaityti ir rašyti. Jau daug išmo
kau apie Lietuvą. Moku šokti ir 
dainuoti. Iš ryto aš pati nusi- 

. plausiu ir apsirengiu. Vakare pa
ti sukalbu poterius.

Adria Birutytė 
KALĖDŲ ATOSTOGOS

Per Kalėdų atostogas aš buvau 
pas savo krikšto tėtį. Jis gyvena 
Manhattane. Po to aš ir mano 
mamytė važiavome man pirkti 
smuiko. Aš ir mano senelis pa
statėme paukščiams lesyklą.

Antanas Kulys

LINKSMŲ KALĖDŲ!
Labas! Mano vardas yra Pau- 

savo atostogas. Prieš Kalėdas 
snigo. Buvo daug sniego. Mano 
dėdės Geniaus lėktuvas negalė
jo nusileisti dėl to, kad taip sni
go. Jis atskrido kitą dieną. Aš 
gavau Kalėdoms daug žaislų. 
Man labiausiai patiko “ATARI”. 
Tai yra žaidimas, kurį prijungi 
prie televizijos. Man labai patiko 
mano atostogos.

Paulius Budraitis 
MANO KALĖDŲ 
ATOSTOGOS

Per mano atostogas nesnigo, 
tai aš negalėjau važinėti rogė
mis. AŠ gavau “‘skateboard”, tai tyti.

Rita Jakaitė
Vytenis Mzdvanas

Jei aš būčiau karalius, tuarė-
PENKTAS SKfflIUS

Pasaulyje yra labai diragšven-
TRECIAS SKYRIUS

. MANO GIMTADIENIS daug kitų. Visos IveoAts turi
Maži vaikai Kalėdų senį labai

25. Gimtadieni švenčiu kiekvie-
bet po metų bus kitos..

negu popierių numetė. ,

Iš visų šyenčių man labiausiai 
patinka Kalėdos. Prieš Kalėdas

prieš Kalėdas mes ją papuoštam. 
Kalėdų dienai atėjus važiuojam 
pas gimines. Tada visa šeima 
eina i bažnyčią. Bažnyčia būna

2.IEMA
Tyliai krinta sniegas, apdeng

tus. Per Baidyklių dienų reikia 
išgąsdinti kitus žarom.. Ir taip 
toliau. Man labai pinką Kalė-

dienų, paskui važiavo namo, ir 
dabar aš laukiu jos laiško. Gal

siją, kad turėtų pinigų. Aš pa
dėčiau vargšams. Tikiuosi, kad 
dėl to mane visi žmonės mylėtų.

RUaGoildytė

mestų popierius ant žemės, aš 
juos uždaryčiau į kalėjimą, ar
ba jie turėtų surinkti popierius

grįžtant namo, pradeda snigti. 
Namie viri valgom Kalėdų pie
tus ir klausomės kalėdinės mu-

Audra Senkutė

kakavos.

IMMfl

gu. Kalėdų senis man davė daug 
žaislų, bet man labiausiai pati
ko naujas “futbolas”. Per Naujus 
Metus aš nakvojau pas savo 
draugą Andrių.

Mindaugas Jurys

mes valgom dešreles, vėliau nes. Kokios šventės tau pa- 
gaunam ledų pyragą so užvalro- tinka?
tėmis. Po to atidarau dovanas. 
Su tais žaislais mes hidžEiam ir 
sprogdinam balionus. Vakare, 
kai visi išeina namo, sS padedu 
savo žaislus, o mamytė viską su
tvarko. Man gimtadieniai labai 
patinka.

JEI GYVENČIAU PLYJE
Jei gyvenčiau pilyje, aS turė

čiau labai daug kambarių- Mano 
pilis būtų labai didelė. Lauke 
būtų ežerėlis. Viduje būtų ba
seinas. Aš turėčiau daug tarnų ir 
tarnaičių. Turėčiau mokytoją, 
kuri gyventų su manimi. Jei su- 
sirgčiau galėčiau mokytis lovoje. 
Prie pilies turėčiau baitą. Ten 
būtų karvių, arklių, avinėlių ir 
vištų. Viduje aš turėiiai* kačių 
ir šunų.

Kristina \’iiįantaitė

KALĖDOS LIETUVOJE - 
SAPNAS

Vieną naktį, kai aJ buvau 24 
metų, sapnavau, kad buvau Lie
tuvoje švęsti Kalėdų. Al nuskri
dau pora savaičių prieš Kalėdas. 
Su manim skrido 139 kiti lietu
viai. Jie visi buvo vyrai nuo 20 
iki 40 metų. Tais metais tik 
191 rusas liko Lietuvoje. Latvi
joje, Lenkijoje ir Estijoje. Tik 
62 liko Lietuvoje. Kitus rusus 
šitie kraštai sumušė. Prieš Kalė
das aš ir mano 139 vyrai leng
vai sumušė rusus, likusiais Lie
tuvoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Es
tijoje. Visiems, kurie įgyveno, 
tai buvo geriausia Kalėda^ dova
na. -

Aru Utenas

PASIMEČIAU MIŠKE
Vieną dieną aš buvau gry

bauti. Radau daug grybų. Kai 
atėjo naktis, nežinojau, leur esu. 
Buvau paklydus. Nuėjau per 
toli nuo namų ir atsiradau miš
ke. Mačiau daug paupių ir zui
kių. Tada atėjo medžiotojas ir 
parvežė mane į namus.

PASIMEČIAU MIŠKE
Jei pasimesčiau miške, mėgin

čiau surasti, kaip atėjau. Jei ne
pasisektų, tai aš gyvenčiau miš
ke. Eičiau žuvauti, ir būtų 
smagu. Pasidaryčiau palapinę iš 
meškos kailio, o paklodę — iš 
elnio kailio. Būdamas miške, 
rasčiau kalbą su visais gyvuliais. 
Per šventes atneščiau jiems vi
sokių gėrybių: meškai medaus, 
zuikiui morkų, lapei mėsos, o 
voverytei ■*— riešuty Aš tikrai 
norėčiau gyventi miške.

Antanas 'Vainius

YPATINGAS SAPNAS
Aš sapnavau ypatingu sapną 

apie save ir gyvulius. Kartą 
ėjau į mišką ir sutikau mešką. 
Ji mane paklausė: Ar ha rūkai? 
Aš atsakiau: Ne. Ir tada toliau 
ėjom kartu ir pamatėm varną 
medyje. Varna mane prašė, kad 
ją nukelČiau nuo medžio. AS įli
pau j medį, švelniai paėmiau 
varną ir nulipau žemyn. Tada 
visi kartu ėjoin toliau ir pama
tėm kiškį. Ir tada ėjom per visą 
pasaulį padėti gyvuliams. Staiga 
mane mama, pabudino. Man 
buvo labai gaila, kad tai buvo tik 
sapnas.

Man patinka Kalėdos dėl to, 
kad nėra mokyklos visą savaitę 
ir gaunam dovanų. Mano geriau
sias Kalėdų momentas yra tada, 
kai atidarau dovanas. Mūsų eg
lutė būna gražiai papuošta. Mes 
Kūčias valgom pas bobutę.

Jonas Jonušas

Šventės yra poilsio, džiaugsmo 
dienos. Kai šventėm Padėkos 
dieną, mano šeima ėjo į val
gyklą. Skaniai pavalgėm. Buvom 
Cook’s valgykloje. Atrodė kaip 
karališki rūmai. Net ant sienų 
buvo nupiešti karaliai. Mes tiek 
privalgėm, kad vos galėjom pa
eiti. Parėję namo, ėjom pagulėti.

Diana Dailydaitė

KALĖDOS
Man patinka Kalėdos, nes 

gaunu daug dovanų. Aš gaunu 
dovanų iš savo brolių, tėvų, 
tetos ir dėdės, bobutės ir tėtu
ko. Prieš Kalėdas mes valgom 
Kūčias. Mūsų giminės per Kū
čias ateina pas mus. Mes visi 
valgom prie didelio stalo. Pa
valgę visi vaikai eina žaisti. Per 
Kalėdas mes einam pas savo bo
butę pietų. Ten ateina ir visi kiti 
giminės. Man labiausiai patinka 
per Kalėdas gauti dovanų.

Amas Nemickas

MANO MĖGSTAMIAUSIA / 
ŠVENTĖ

Mano mėgstamiausia šventė 
yra Kalėdos. Tą dieną gimė Jė
zus ir mes gaunam daug dova
nų. Kalėdų dieną mes atidarom 
savo dovanas. Po to einam į 
bažnyčią, kalėdines mišias. Ta

da grįžtam namo. Apie 5 valan
dą einam pas mano pusseseres, 
arba jos ateina pas mus.

Regina Senken

Mano mėgstamiausia šventė 
yra mano gimtadienis. Ji yra 
mėgstamiausia dėl to, kad aš 
gaunu daug pinigų ir daug do
vanų. Visi mano draugai ateina, 
ir mes turim didelį balių. Vė
liau valgom gražų pyragą. Aš la
bai mėgstu ir Kalėdas. Per jas 
irgi gaunu daug dovanų. Per 
Kūčias prie stalo mūsų šeima 
laužo plotkeles. Po to valgom 
vakarienę. Tada girdim Kalėdų 
senį, einantį pro kaminą. Mes 
gaunam iš jo dovanų ir padėko- 
jam jam, kad jis buvo mums toks 
geras.

Paulius Naronis

KALĖDOS
Mano mėgstamiausia šventė 

yra Kalėdos. Man patinka puošti 
Kalėdų eglutę. Patinka per 
Kūčias valgyti plotkelę, silkes, 
sližikus. Labiausiai patinka gauti 
dovanas, bet taip pat ir duoti. 
Man patinka Kalėdų giesmės. 
Kai yra sniego, tai aš su vai
kais mėtausi sniegu.

Algis Remeza

Paulius Jurkus. Į vaidinimą bu
vo įjungti visi mokyklos moki
niai; jie šoko, dainavo, vaidino 
snaiges, šaltį, voveraites, nykš
tukus; kiškius. Buvo ir pingvi
nas, lapė, Aldutė, laumė ir net 
Kalėdų senelis. Vaidinimas vi
siems, ir vaikams ir“ suaugu
siems, paliko didelį įspūdį. De
koracijos — žiemiškos, su snai
gėmis; jos gražiai puošė sceną. 
Labai svarbu, kad vaidintojai, 
mokyklos mokiniai, aiškiai tarė 
savo roles. O vaidintojų kostiu
mai matomi nuotraukose; jie 
įvairus ir gražūs.

Vaidinimą režisavo ir šokių 
mokė R. Balsys, roles atlikti 
mokė G. Stankūnienė. Kostiu
mus projektavo ir sukūrė O. II- 
gūnienė ir B. Liogienė. Kalėdi
nes giesmes parengė N. Ulėnie- 
nė, dekoracijas — A. Klimaitė- 
Mikalauskienė.

VYR.
PARENGIAMOJI 
KLASĖ
EGLUTĖ

Mokyklos eglutė buvo “Žie
mos pasaka”. Vaidinime aš bu
vau snaigė. Buvo dešimt snaigių. 
Michelle buvo mano pora snai
gių šokyje. Mes dėvėjom baltus 
kostiumus. Mamytės juos paga
mino. Po. vaidinimo visi atėjo 
į sceną, ir visi dainavom. Turė
jom ant veido daug grimo, tai 
atrodėm kaip tikros snaigės. Bu
vo labai smagu ir gražu.

Loreta Milukaitė

ŠEŠTAS SKYRIUS

JEI AŠ BOČIAU
KARALIENĖ

Jei aš būčiau karalienė, pir
miausia iš savo valstybės išva
ryčiau visus vagis ir negerus 
žmones. Tada aš visiems varg
šams ir seniems duočiau daug 
pinigų. Visiems mokytojams pa
sakyčiau, kad duotų mokiniams 
daugiau darbo mokykloje ir ne- 
užduotu namų darbų. Būtų la
bai smagu būti karaliene, bet po 
kiek laiko nusibostų. Visi tave 
pradėtų atpažinti. Kuriems tu 
nepatiktum, gal norėtų tave jie 
užmušti. Todėl aš noriu būti 
karaliene tik vieną mėnesį.

Vaiva Ulėnaitė

Jei aš būčiau karalienė, turė
čiau labai didelę pilį, labai daug 
tarnų ir drabužių. Turėčiau po 
žiedą ant kiekvieno piršto ir 
daug gyvulių. Aš keliaučiau į 
kiekvieną kraštą ir matyčiau vi
sus žmones. Visi žmonės lenktų
si prieš mane. Aš gaučiau, ko 
tik norėčiau. Visi bėgtų pas ma
ne, kai šaukčiau. Būčiau labai 
laiminga, jei aš būčiau karalie
nė.

Jei aš būčiau karalienė, leis
čiau žmonėms laisvai gyventi ir 
daryti, kas jiems patinka. Aš 
nebūčiau diktatorė, kaip kad yra 
komunistai. Aš padėčiau vi
siems, kad jie galėtų mokytis ir

čiau visus vagis. Pirmų kartų už*

Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai vaidina Pauliaus
Jurkaus vaidinimą “Žiemos pasaka”. Nuotr. P. Bivainio

tada daugiau nevogtų. Bet jei 
dar vieną kartą vogtų, niekados 
daugiau neleisčiau jiems būti 
laisviems.

Viktorija Garbauskaitė

Jei aš būčiau karalienė, eičiau 
į bažnyčią ir duočiau 20 dolerių 
auką. Duočiau duonos netur
tingiems žmonėms ir padėčiau 
tiems vaikams, kurie neturi tėčio 
ar mamos ir kurie neturi na
mų. Aš norėčiau, kad mano ka- 
ralystė būtų stipri.

Ramunė Adams

MAIk> GATVĖ :( 
^Uab£F^tvė^^ri-^hd 
Lai mažai žmonių' Vasarą būna 
daugiau mašinų, bet žiemą 
niekas nevažiuoja, tik sniego va
lytojai. Mums yra smagu taip gy
venti, nes mieste žmonės gyve
na vienas prie kito, o čia 
mes esam visai vieni. Tu gali da
ryti, ką nori, rėkauti, Įdek nori, 

ir tau niekas nieko nesakys.
Seniau gyvenau gatvėje, kur tu
rėjau daug draugų, ir aš jų esu 
pasiilgus.

Audra Gintautaitė

Aš gyvenu gatvėje, kuri vadi
nasi Charles Street Mūsų nu
meris yra-Jceturioliktas. Mano 
gatvė nėra labai judri. Yra daug 
medžių, pušų ir gražių gėlių. 
Mano gatvėje gyvena daug vai
kų. Aš turiu por^ draugių- Vie
nos mano draugės vardas- yra 
Deena. Mes esam vieninteliai 
lietuviai gatvėje. Netoli manęs 
gyvena viena mergaitė, kuri yra 
iš Indijos. Visi vaikai žaidžiam 
daug žaidimų.

Kristina Matusaitytė

MANO DRAUGĖ
Mano draugė Violeta gyvena 

Floridoje. Ji man parašo daug 
laiškų apie Floridą. Ji buvo pas 
mane šį pavasarį. Aš norėjau, 
kad ji miegotų palapinėje su ma
nim, bet ji negalėjo miegoti, nes 
prie palapinės buvo svirplys. 
Kitą dieną mes važiavom į Ad- 
venture Land. Mums ten labai

Jei aš būčiau karalius, būčiau 
geras valdovas. Visi žmonės bū
tų laisvi, ir nereikėtų jiems per 
daug mokesčių mokėti. Visiems 
žmonėms būtų darbo, ir visi tu
rėtų po savo namą. Vaikams 
nereikėtų ruošti namų darbų, 
ir mokykloje jie būtų tik po dvi 
valandas kasdien. Aš neleisčiau 
kelti gazolino, daktarų ir ligoni
nių kainų. Būtų daug gražių 
parkų, ir visur būtų švaru. Bet 
aš tikrai nenoriu būti karalius, 
aš geriau norėčiau būti preziden
tas.

Andrius Lileika

AŠ NORIU. KELIAUTI ' ■■

Aš noriu keliauti į ateitį. No
riu pamatyti, kokios bus mokyk
los ir stovyklos. Kai grįšiu, galė
siu pasakyti draugėms, kas joms 
atsitiks. Aš žinosiu, jei gerai 
mokysiuos. Ir dar apie stovyklas 
sužinosiu. Sužinosiu, ar maistas 
bus geresnis, jei aš būsiu va
dovė. Blogai, kad nėra tokios ke
lionės, kaip “kelionė į ateitį”.

Vida Penikaitė

SEPTINTAS 
SKYRIUS
MANO KALĖDOS
•Šiemet mes Kalėdas pralei

dom namie. Pas mus buvo atva
žiavus mano teta Linda su savo 
šeima. Aš maloniai praleidau 
laiką su savo šeima, su savo pus
sesere, o mano brolis pasporta
vo ir pasikalbėjo su mūsų dviem 
pusbroliais. Mes visi pasikalbė
jom apie kalėdines dovanas. Aš 
Kalėdoms gavau pinigų, dpvanų 
ir žaidimų. Per Kalėdų/savaitę 
mes turėjom daugiau svečių iš 
Long Island ir iš Delaware. Taip 
pat buvom svečiuose pas mano 
krikšto mamą ir krikšto tėvą. 
Buvo labai smagu, tik gaila, kad 
nebuvo sniego.

Laura Šatinskaitė

DEVINTAS 
SKYRIUS
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PHILADELPHIA, PA.

Susiradę telefonus, pradėjom 
stambinti įvairiom atstovybėm, 
prašydami pasimatymo. Tarpais

nmlctn ML* J. F’ymrtiri dėl naujo 
Sov. Sąjmigt*- ambasadoriaus 
AnstOkM$$*n*fld*tiN. Sadū- 
naitę; padMoetiTasnMu^os die ri

mas laisvės reikalu Antanui Ter
leckui ir Juliui Sasnauskui, 
kurie bolševikų kalinami už

Religtous Aid. 351 Highknd 
Blvd., Brooldyn, N.Y. 11207.

Aukos gatitati nurašomos nuo

— Cieveland, Ohio, kovo 8, 
šeštadienį, 7 vai vak. Dievo Mo
tinos N.P. parapijos salėj vyks 
rašytojo Algirdo Landsbergk ir 
Ramovėnų vyrų choro, vadovau
jamo Juliam Kazėne, žodžio ir 
dainos rečitalis. Vakarą rengia 
Dievo Motinos N.P. parapija.

— Kanadoj Ontario liberalų 
partijos Vadas Stuart Smitikir 
panamemme jos siujkz specuk- 
liu raštu pranešė spaudai, kad

Greta organizacinių reikalų 
svarstymo suvažiavimo metu ėjo 
ir įvairūs meniniai, kultūriniai

menės išleista knyga "Žmogaus 
teisių pažeidimai Lietuvoj 1978 
m.”, angių kalba, bei dokumen
tacija prancūzų kalba.

Kaip kitose kolonijose, taip 
ir Philadelphįjoj, pašalpiniai 
klubai yra suvaidinę stambų 
vaidmenį ankstesnės lietuvių 
išeivijos gyvenime. Jų čia bota 
įvairiose miesto dalyse daugiau 
negu dešimt. Tačiau brikui, ap

varant iš sovietų kalėjimo lietu
vį Šarūną Žukauską; pasiųsti 
laiškus popiežiui Jonui Pauliui 
H-ajėsa, Sydnėjans kardinolui 
Sir James Freeman ir Australi
jos vyskupų konferencijai. Laiš
kam redaguoti sudaryta komisi-

— Cieveland, Ohio, kovo ;J,-2 
Dievo Motinos .NJR, parapijos 
salėj rengiama Lietuvių Religi
nės Šalpos paroda. Ati&ryrae 
šeštadienį, 7 vaL vak. kalbės

cijai stambų čekį Oram. Aft>. 
Spurgis —1500, Adelaidės para
pijos taryba — >500, Adelaidės 
Katalikių Moterų Draugija 
>200, Adelaidės ateitininkai 
wU). □imMFmao oaiyvia® 
toks vienos kolonijos veiklos ir 
dosnumo pavyzdys padarė gf-

turėdama, Lietuvių Namų vado
vybė vis nerasdavo galimybės 
sukviesti visus iki šiol buvusius 
darbuotojus bei talkininkus ir

kaitis, pakviestas suvažiavimo 
prezidiumas (kun. Alb. Spurgis, 
E. Varnienė, dr. Ramutis Za
karevičius), sekretoriatas (S. 
Pusdešrienė, dr. Rūta Kavaliaus
kaitė) ir mandatų komisija. To
liau šiame pirmame posėdy iš-

vtoi. Koneetebraicines mišias an- 
kojo visi suvažiavime dalyvavę 
lūmigai — km. dr. P. Bačins- 
kas(Brisbenė), kun. P. Butkus 
(įį^nteĮŠtios lietuvių katalikų 
lųįkrHMffiatn vadovas ir Syd- 
nėjaus.ltetavių kapelionas), kuo- 

Mėtiniu r (Sydnėjus), kun.
A|kJhurgis, MIC (Adelaidė), 
kugdĮ^Vąseris, Fed. dvasios va
das (Melbourne). Kun. Pr. Vase-

viaL Mūsų malda turėtų būti 
kasdieninė.

Tačiau maldų nepakanka. L. 
K. Religinės Šalpos veikiai tei
kia medžiaginės parašo*. ®ur

čiausiai bus įjungti į pati laik
rašti- .

PairaftietSų delegacija nuvyko 
į Tautų Rūmus — Palais dės 
Nations — anksti antradienio ry
tą. Liūdna buvo prisiminti, kad 
tuose pačiuose rūmuose kadaise 
pabaltiečių atstovai pilnomis 
teisėmis dalyvavo Tautų Sąjun-

bendrai už laisvę. Tačiau tai, kas 
apie persekiojimus, kančias, 
apie religinę ir tautinę veikią 
bei kovą pasakoma mus pasie
kiančio) pogrindžio spaudoj, yra

.^.DrfJBsri Artrite dab 
lės darbų paroda Chicrigoj, įmi
nimo Centro-Ourlionio galeri
joj, vyks kovo 14^23.

ns pamoksle suglaustai paminė
jo suvažiavimo tikslus ir primi
nė, kad suvažiavime prisimena
ma ir Federacįjos 25 m. sukaktis.

Pirmame posėdy (tuojau po 
atidarymo pamaldų), kurį atidarė

Pagaliau direktorių taryba nuta
rė šią dažnai kilusią minti įgy- 
vendinti. Kovo 15, šeštadienį, 
7 v. vak., Lietuvių Namuose 
įvyks administracijos darbuoto
jam ir visiem remontų ir rengi
nių vadovam bei talkininkam 
padėkos vakaras su muzika ir 
vaišėmis.

Didelis skaičius geros valios 
lietuvių per praėjusius penke
rius metus savo darbu ir talka 
stengėsi Lietuvių Namus atkurti 
ir iŠ finansinių sunkumų išgel
bėti. Valdybos vestas ją sąrašas 
per tiek lirikn pasidarė nrpilnav 
ir netikslūs. Dėl tos priežasties

užduotim BATUNas jau eilę 
metų siunčia savo atstovus į JT 
Žmogaus teisių komisuos konfe
renciją, kuri kas metai vykę* 
Ženevoj, šiemet toj delegacijoj 
teko dalyvauti kun. Kazimierui 
Pugevičiui, kuris Šiuo metu 
drauge su Marijona Skabeiktone 
bei Elena Kulberiene eina pa
reigas BATUNo direktoriate. 
Kun. Pugevičiui kelionės išlai
das apmokėjo Pasaulio Lietuvių

Jau iš anksto buvo paruošti 
New Yorke numatytiem atsto
vam informacijos paketai. Posė
džiuose, kurie vyksta JT rū
muose Ženevoj, žadėjo daly
vauti 42jų kraštų atstovai, 30- 
ies vyriausybių stebėtojai bei 
stebėtojai K maždaug 50-ies vi
suomeninių organizacijų. BA-

gos posėdžiuose, dar prieš antrą 
pasaulinį karą. Dabar rūmai 
praplėsti, ir čia yra nemaža 
dalis Jungtinių Tautų aparato.

Iš iždininkės (E. šemetienės) 
pranešimo paaiškėjo, kad per 
dvejus metas Federacija turėjo 
pajamų >65,621, o išlaidų — 
>65,347. Dėl brangstančių 
spausdinimo medžiagų ir pašto 
išlaidų didėjimo Tėv. Aidų pre
numerata pakelta iki >20.

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė A Bakaitis. Kontrolės 
metu viskas rasta tvarkoj. Pra-

Adekridės atstovas Pr. Pusdeš- 
ris sveikino Federaciją 25 
metų veiklos proga. Ta proga

lygom veikiant, B jųbeliko tik 
vienas,irtas, susidūręs su sun
kumais, 1974 jau buvo pasiruo
šęs likviduotis.

Paskutinio lietuvių ktabo.pra-

NAUJIEJI 
ŽURNALAI

pat LL Religinė šaipo neturi 
nieko bendro su minima drau
gija-

Vysk. V. Brizgys 
LKRŠ pirmininkas

Suvažiavimas baigtas giesme, 
Marut*, Marija ir Lietuvos him
nu.

Dureiiui <B^sesnH| esęiziastiį, 
buvo 1RttRK J| u!Ku 
žinti į kojotojo* BetūviĄo gyve
nimo tarnybą. Šiuo nutarimu ie

na daug) ir pranešimai — ALKF 
pirmininko (už 2 metus), iždi
ninko, kontrolės komisuos.

Iš Federacijos svarbesnių dvi- 
metinės veiklos bruožų pirmi
ninko pranešime pažymėta: Tėv. 
Aidų savaitraščio išsilaikymas

J. BATUNO
gegužės mėnuo skiriamas, per
sekiojamai Lietuvos Bažnyčiai 
atminti —r visose kolonijose tą 
mėnesį laikomos specialios pa
maldos/ renkamoF?auk»c tebtit* 
nei šalpai, rašomi laiškai Aust-

rios tiesioginis tikslas yra remti 
šios dvasinės kovo* ir nugų 
pastang^- jgįą ,,LX Beljgurė 
Šalpai Lyginant su tiso, kokia 
pagalba ten būtų reikalinga, 
mūsų pagalba nėra didelė. Ji 
yra tokia, kiek jos gautum iš 
lietuvių laisvame pasauly. L K. 
Religinės Šalpos skleidžiamų ir pavieniam asmenim į mus 
informacijų dėka pradedam su- 
kntlĖti atsiliepimų ir iš nėlietu-

Kai gavėnios metu j^risinri^ 
nam Kristaus kančią, prisimin
kim jo mistinio kūno dalį—ken
čiančią ir persekiojamą mūsų 
tatttą*Lietuvoj. Esam paskleidę



rė įvadinį žodį ir pristatė vado-

Yla — programos koordinate-

— mergaičių vadovės, Audrias

kapelionas, Arvydas Žygas — 
tvarkos koordinatorius, Saulius

sų atidarymas, kuriame mokslei
viai dalyvavo uniformuoti ir 
neš^mopų vėliavas. Moksleivių 
Aten^ikų Sąjungos centro val
dybos pirmininkas Arvydas

bū-

ERDVINĖS BUVEINĖS
IR MEDALIAI

s Gir.

dentas Harvarde, ir Albertas
moksle. Ji buvo dalyvavusi “Art

gų ir žmonių pastangą jiem 
padėti.

Kaip visa tai ritasi su Lietu
va? Prelegentė palygino Lietu
vos, Latvijos ir Estuos kančias,

oso, Kambbdijos ir Vietnamo 
kančiomis dabar.

gos
Paskui nuėjom į kambarį, ka— korespohdentė, Kristina Ve- 

seBcaftė — raštinės vedėja, V*- stovyklos dalį sudarė paskaitos Vomprogąsusipažintisuvisaki- 
ir diskusijos. Stovyklai buvo pa- u ^edž^ kmiakun. Pugevi-

kykų?
Klausytis, kaip. Kašubienė pa- 

aiškino savo darbus —Skaidrės,

rose
kurios, nenori*, 
pabėgėlių. L

bei daugėto vietovių reprezen
tacija. Kursuose dalyvavo vyres
nieji moksleiviai ir pirmų metų 
studentai- Jie susirinko iš Chi- 
cagos ir artimą apylinkių, CScė* 
ro, Clevelando, Detroito, Hamil
tono, Los Angeles, Montrealio, 
New Yorko, Rochesterio, To
ronto.

Jiem yra labai šunim prisitaiky
ti prie mūsų kalbos, darbų

mažesniuose bareliuose. Dis- 
kutavom, kaip Amerika ir Kana
da galėtų geriau priimti pabėgė
lius. Taip pat kilo klausimas, 
kaip Amerikoj ir Kanadoj botų 
galima pakeisti nusistatymą 
prieš pabėgėlius.

ir studiją Manhattane.
Kai atvykom, nuėjom į kamba

rį, kuriame buvo sustatyti dail. 
A. Kašubienės darbai ir projek
tai. Ms buvom nustebinti, kai 
sužinojom, kad A. Kašubienė 
suplanavo Port Authority stoties

lis vadovai. Ri

šolittnaitė— šeimininkės padė
jėja. -

Atidarymo metu vadovai
mum pristatė ir paaiškino savo

NERINGA III
Šeštadienio popietėj vyko la-

dangoraižį Manhattane ir to dan
goraižio fasadą. Mum taip pat

vaišino p. Janušienė.
Aš manau, kad buvo smagi 

iškyla.
Tomas šaulys

kakties medalį. Ta gipso forma 
buvo išsiųsta į pinigų kalyklą 
— Franklin Mint. Ten maši
nomis buvo sumažinta gipso for
ma ir iškalti auksiniai, sidabri
niai ir bronziniai Vilniaus uni
versiteto medaliai.

Taip užsibaigus mūsų iškylai, 
padėkojo01 P-P- Kašubam ir išva
žiavom namo.

Ramunė Jasaitytė

Vyresnieji 
iškylautojai 
pasisako

pakviesti sendraugiai, studentai 
ir patys moksleiviai. Po kiekvie
nos paskaitos buvo reikalaujama 
kokio nors atsiliepimo iš sto- 
vyklausojų, ar tai botų diskusi
jų, ar pratybinių darbų pavida
lu. Tomui Girniui buvo paves
ta sugalvoti po kiekvienos 
paskaitos įdomius ir reikšmin
gus Mausimus, kurie išprovo
kuotų diskusijas ir ginčus, o ne

tina.
Bet ne tik paskaita prisidė

jo kunigas prie stovyklos pro-

mų ir davė daug originalių min
čių demonstracijai, kuri buvo

politinėse organizacijose New 
Yorke.

Albertas pristatė įvairias 
priežastis, kodėl branduolinė 
energija turėtų boti pašalinta, o 
Tomas taktiškai įrodinėjo, ko
kios problemos gali kita, jei tai 
būtą daroma per greitai ir be" 
pakankamos ruošos. Teisybę pa
sakius, nei vienas, nei kitas ne
galėjo pilnai atsakyti į stovyk-

pbijos kolegijoj, kur meninin
kam buvo duotos aštnonios sa-

niško, galimo vartoti ir moksle.

mus... Projektų modeliai 
Erdvinių buveinių skaidrės.

dį?
Dail. A. Kašubienės darbai su

niekada nebuvau mačiusi ... 
Erdvinės buveinės, nes jos su
daro kambary “šilumą”... Kad 
p. KaSubienė padaro tokius grą
žtas ir gerus darbus ir jinai pra
dėjo tai daryti tik prieš porą

lasiniais bareliais, nes ne visi

kt> ne kartą pasinaudoti savaitės

Kiekvienos kursą dienos pro-

kom šokius, kuriuos Arvydas 
Žygas buvo išmokęs būdamas

kusijas. Tai nėra naujiena. Daug 
mokyklų nesinaudoja diskusijų 
arba seminaro mokymosi bodu.

vyko į kursus, ko jie iš jų tiki- 
. si, ir pasveikino visus atvyku

sius. Po to buvo aiškinamos 
pagrindinės taisyklės ir dar 
kelios smulkmenos. Po vakarie-

turėjo laiko persisunkti per me

-avigesr-



Kompozitoriaus Jaozo Stankūno

KONCERTAS IR UTERATŪROS 
VAKARAS PARODOJE^ jjgjįį

Jau kuris laikas prie dailės pa
rodos rengiamas koncertas su li
teratūros vakaru. Buvo kviečia
mi tolimesni rašytojai, muzikai, 
dainininkai, šiemet sustota ties 
vietinėm meno pajėgom.

New Yorko aplinkoje, Eliza- 
bethe, N.J., gyvena muzikas- 
kompozitorius Juozas Stankūnas, 
kuris praeitų metų rudenį išlei
do savo plokštelę — Sodžiaus 
garsai. Tai ir sudarė progą susi
pažinti arčiau su ta plokštele ir 
drauge aptarti visą kompozito
riaus kūrybą.

Šiam darbui talkino muzikas 
kun. Ladas Budreckas. Jis išsa
miai apibūdino kompozitoriaus 
Juozo Stankūno gyvenimą, jo 
kūrybą ir nusakė plokštelės turi
nį, kas įdainuota, įgrota ir kaip 
tai padaryta.

Su . aiškia dikcija ir patrauk
liai jis paskaitė savo gražiai pa
ruoštą paskaitą. Ji užtruko dau
giau nei pusvalandį. Paskaita 
bus išspausdinta “Muzikos Ži
nių” naujam numery.

Plokštelė yra sudaryta iš solo, 
chorinių dainų ir instrumentinės 
muzikos. Galimybės leido tik 
keletą solo dainų išgirsti sceno
je. Dainavo kompozitoriaus 
dukra solistė Irena Stankūnaitė- 
Silva.

Ji atliko šias dainas: Nemunė
lis. Irenos valsas, Debesėliai, 
Vyturėlis. Publika taip leng
vai nepaleido nuo scenos, — - Knyga ypač tinka jaunimui, 
plojo ir plojo. Ji du kartus bisa- 
vo. Pirmą kartą padainavo Dva
riono Žvaigždutę, antrą kar
tą Puccini — O mio babino caro.

Solistė dainavo puikiai, jaut
riai perduodama dainos esmę. 
Akomporiavo Claire Salher, so
listės kaimynė.

Literatūrinė dalis
Po pertraukos bnvp antroji da

lis, skirta literatūrai.
Čia visus maloniai nustebino 

ir pradžiugino svečias iš Chica- 
gos — dail. Vladas Vijeikis. 
Kaip žinome, jis mėgsta rašyti. 
Neseniai pasirodė jo istorinė 
apysaka Saigūnas. Tai ir davė 
progos rengėjam jį užkalbinti ir 
įtraukti į programą.

Pradžioje papasakojo, kaip 
jam sekasi spausdinti knygas, 
kad tai paskatino ir jį rašyti ir 
atsispausdinti. Tenka rūpintis ir 
pačiu platinimu, o tai nėra taip 
lengva.' Prisipažino, kad mėgsta 
istoriją ir dabar rašo naują apy
saką iš Kęstučio laikų.

Po tokios įžangos paskaitė 
humoristinę ištraukėlę, kaip Bi
rutė valgo vyšnias ir spiaudo 
kauliukus pro langą. Ji apkalti
na Kęstutį, kad jis labai tranko
si, ir paprašė skyrybų. Toliau 
pereina į legendinį pasakojimą, 
kaip iš Kęstučio įvairių veiksmų 
vardus gauna Galvės ežeras, 
Verkiai, Trakai ir k.

Rašytoją Nelę Mazalaitę trum
pai apibūdino Paulius Jurkus, 
kaip ji rašo, koks jos kūrybos po
būdis. Ji paskaitė tris trumpus 

skautės ruošia tikrai gerų dešrą 
ir kugelio pietūs nuo i t vai. Po

dainavimų.

Skautės ir skautai kviečia at-

Vilkoj, skautiškoj nuotaikoj.

įvyks Pietų Amerikos lietuvių

t 
t

įvyki Prisikėlimo parapijos sa
lėj.

lyvtai, rengėjai. I<je aflėjeH

v.

nę žuvelę), Sąlyga (kaip rei
kėjo tėviškės obuolio), Tiesa 
(apie paukščius, kurie buvo rau
doni ).

Šie trumpi pasakojimai priar
tėja prie simbolinės poezijos, 
kur gyvenimo aktualijos paver
čiamos simboliais, pvz., raudoni 
paukščiai simbolizuoja komunis
tinę ekspansiją.

Poetė Audronė — Ona Balčiū
nienė paskaitė keletą eilėraščių 
pati, o toliau tęsė jos vyras 
Bronius Balčiūnas, kuris pasižy
mi savo geru skaitymu. Jos poe
zija buvo patriotinė, persunkta 
Vasario 16 prisiminimų bei nuo
taikų.

Storoji knyga
Paulius Jurkus, kuris ir vado

vavo šiam vakarui, kalbėjo apie 
svečio Vlado Vijeildo naują kny
gą — Lietuvos istorijos vaizdai. 
Tai didelė ir stora knyga, ku
rion sudėta apie 2500 iliustraci
jų. Apžvelgiama net 12,000 me
tų Lietuvos istorija. Pradedama 
ledynų laikotarpiu, per akmens, 
žalvario, geležies amžius, per 
senus piliakalnius, senus kapus 
iš VI-X amžiaus, ateinama iki 
Mindaugo laikų. Tada jau plačiai 
vaizduoja Lietuvos praeitį. Taip 
eina per visus amžius iki mūsų 
laikų. Šalia Lietuvos įvykių įve
dama ir pasauliniai įvykiai, kas 

tuo metu dėjosi Europoje ir 
kitur. Gale sudarytos net įvykių 
palyginimo lentelės.

kuris vien iš iliustracijų pažins 
Lietuvos praeitį.

Autorius buvo atsivežęs kelio
lika knygų ir jas visas pardavė. 
Pardavė ir Darbininko admi
nistracijos turėtas knygas. Iš 
viso parduota 28 knygos. Gauta 
ir užsakymų.

Pabaigoje į sceną pakviestas 
LB apygardos pirmininkas Alek- 
sjūM&asVakšėlis^^kb parodos 
uždarymo'ceremonijas. Padėko
jo visiem už darbą, suminėjo 
talkinusių pavardes. Tada buvo 
paskelbta .populiarumo premija. 
Tam reikalui buvo sudaryta 
speciali komisija — J. Kliveč- 
ka, K. Bačauskas, J. Gerdvilienė. 
Jų protokolą perskaitė J. Kli- 
večka.

Dar buvo ir loterija. Dail. 
Česlovo Janušo dovanotą pa
veikslą, akvarelę, laimėjo Petras 
Povilaitis iš Great Necko.

Tuo ir baigta vienuoliktoji pa
roda. Tuoj imta ją išmontuoti.

Jaunimo fotografijos paroda
Anksčiau į parodas buvo kvie

čiamas jaunimas, net mokyklinio 
amžiaus. Tegu ir jie pasirodo su 
savo darbais. Iš tų jau vienas ki
tas baigia meno mokyklas.

Šiemet Jaunimo Sąjunga pasi
siūlė surengti jaunimo fotografi
jos parodą. Pirmininko Raimun
do Balsio rūpesčiu toji paroda 
ir buvo skoningai įrengta mažo
joje salėje.

Joje dalyvavo: Aušra Bagdona
vičiūtė iš Philadelphijos, Rita 
Čepulytė iš New Yorko, Teresa

Po literatūros vakaro — koncerto programos dalyviam dėkoja LB apygardos pirmininkas 
A. Vekselis. Iš k. muzikas J. Stankūnas, solistė Irena Stankūnaitė-Silva, dail. Vla
das Vijeikis, Audronė-Ona Balčiūnienė, Nelė Mazalaite, A. Vekselis. Nuotr. L. Tamošaičio

Gaidelytė- iš Omaha, Nebr., 
Jonas Matulaitis iš Queens, Aud
ra Klimaitė-Mikalauskienė iš N. 
Babylon, Albinas Milukas 
Long Island, Algis Norvilą 
Brooklyno, Dana Norvilaitė 
Brooklyno, Marija Rūgytė 
Patersono, Algis Šimukonis
New Yorko, Gina Vebeliūnaitė 
iš Long Island.

Paroda savo kokybe buvo ge
resnė už anksčiau rengtas jauni
mo fotografijos parodas, bet 
buvo per maža. Tematika įvairi, 
ieškoma tekstūros, įvairių pasi
sakymo būdų.

Jaunieji pasiryžę kitoje pa
rodoje surengti didesnį ir geres
ni fotografijos skyrių.

Baigiamosios pastabos
Spaudoje bent kelis kartus bu

vo pasisakyta neigiamai prieš 
šias Liet. Bendruomenės New 
Yorko apygardos rengiamas pa
rodas. Vieniem tai premijų per 
daug, kitiem — lygis per žemas, 
nes čia dalyvaują ir mėgėjai ir 
pradedantieji. Bet tie kritikai 
yra patys dalyvavę tose parodo
se ir premijų yra gavę!

Kaip ten bebūtų, parodos pa
traukia jaunus žmones, paskati
ną domėtis menu, 'draugė priri
ša prie lietuviškojo kultūrinio 
gyvenimo. Iš tų jaunųjų jau iš
augo bent keletas dailininkų.

Paroda visgi yra mūsų kultū
rinė šventė, skirta kelti bei ska
tinti lietuvišką kūrybą ir tuo 
pačiu pagerbti Lietuvos nepri
klausomybės šventę.

New Yorko Altos žmonės pa
stebėjo, kad tokia paroda ken
kia jų rengiamam Lietuvos ne
priklausomybės minėjimui. Var
gu, nes paroda turi visai kitą 
programą ir sukviečia visai skir
tingus žmones.

Visuomenė labai šiltai sutiko 
šią vienuoliktąją parodą, atsilan
kė apie 500 žmonių. Atidaryme 
buvo apie 200, tiek pat buvo ir 
koncerte bei literatūros vakare. 
Tai ir skatina rengėjus organi
zuoti naują parodą. Žinia, reikia 
stengtis, kad parodos gerėtų, bū
tų įvairesnės, sutrauktų daugiau 
parodos dalyvių, suorganizuotų 
skulptūrų, grafikos skyrius, pri
mintų ir senuosius meisterius jų 
sukakčių proga. Tai juk ir pada
rys rengėjai naujoje, jau dvy
liktoje, parodoje, (p-j.)

B. Kidolienė, A. Bagdonavi-

draugovei, kuri stovykloj įsi pa- ro, sidabro, aukso papuošalais, 
reigotų atlikti kurios nors Bu$ ir kitokių įdomybių, 
dfenos programą. AteiUnin- di lankyW.
kai kandidatai jau buvo ragina- .7
mi dalyvauti ateitininkų tam- L 
didatų kursuose, kuriuos And-

ninkas, suruošė, Lemunte, Atei- Z,,
tinintaį Nontose. •

Baigdamas kalbą, Edis Razma
stipriai ragino Rytinio pakraš- ... ______
čio studentus ateitininkus gy- vykti ir praleisti dieną Hetu- 
vinti nusnūdusią šios srities ___ „
ateitininkų veiklą ir kvietė visus Hartfordo ir apylit 
giliau susipažinti su ateitininkų atvykite ir pamatysi 
veiklos tikslais. bus jum malonu pa

Toliau New Yorko, Philadel- ‘ lietuvišku jaunimu

iš
iš
iš
iš
iš

(atkelta ii 8 psl.)

eities 
Įušra

man atrodo, kad jose nebūtų 
daug privatumo, nes medžiagi
nės sienos yra peršviečiamos ir 
viską galima per jas girdėti.. . 
Taip, nes kambariai pasidaro 
mažesni ir jaukesni... Taip, 
nes kasdien kas nors naujo atsi
tiktų.

Ar norėtum sau turėti dail. V. 
Kašubos suprojektuotą medalį?

Taip, nes jis yra geras prisi
minimas Vilniaus universiteto 
400 metų sukaktuvių .. . Taip, 
nes jis yra tikrai lietuviškas dar
bas ... Taip, nes jis yra labai 
gražus ir įspūdingas ... Taip, 
nes jis primintų man Lietuvą ... 
Taip, nes jis yra vertingas, įdo
mus ir tautiškas ... Taip, todėl 
kad man būtų atminimas tos die
nos, kada mes lankėmės pas p.p. 
Kašubus.

STUDENTŲ 
VEIKLOJ

New Yorko Kultūros Židiny 
sausio 19 susirinko Rytinio pa
kraščio studentai ateitininkai. Šis 
susirinkimas, skirtas Rytinio pa
kraščio draugovių problemų 
svarstymui, buvo surengtas Stu
dentų Ateitininkų Sąjungos 
centro valdybos ir New Yorko 
studentų ateitininkų draugovės.

Suvažiavimą atidarė Rena 
Vyšnionytė (centro valdybos iž
dininkė). Rena nupasakojo Chi- 
cagos, Clevelando ir kitų drau
govių veiklą, ryškino būdus, 
kaip įdomiau ir įvairiau praves
ti draugovių susirinkimus ir pa
gyvinti veiklą.

Edis Razma, centro valdybos 
pirmininkas, supažindino susi
rinkimo dalyvius su pereitų me 
tų CV veikla, neseniai sureng
tu SAS suvažiavimu Clevelande 
ir ten įvykusiais centro valdybos 
rinkimais. Jis stipriai ragino 
studentus ateitininkus parašyti kviečia atsilankyti į jų rengia- 
bent po vieną straipsnelį ateiti
ninkų savos kūrybos žurnalui 
“Gaudeamus”. Čia jis pranešė 
ir parinktas temas 1980-tųjų me
tų stovyklom ir įvairiem kursam.
Pavasario kursam parinkta tema 
“Nutautėjimas”, vasaros kursam 
— ‘Krikščioniškumas”, o vasa
ros stovyklai Edis Razma siūlė pirkti įvairiausių rankdarbių, 
svarstyti visą eilę idėjų, kurios drožinių, lietuviškų knygų bei 
jungtųsi j vieną temą. Jis siūlė plokštelių. Dalyvaus Norbertas

atstovai pranešė apie šių drau
govių veiklą. Iš pranešimų su
sidarė įspūdis, kad Rytiniame 
pakrašty veikliausia yra Phila
delphijos draugovė. Čia buvo 
pranešta, kad ir VVashingtone 
kuriasi draugovė. Ta proga visi 
siunčia sėkmės linkėjimus Wash- 
ingtono ateitininkam.
Draugovių pranešimuose iš
ryškėjo, kad visos trys draugo
vės turi beveik tas pačias pro
blemas: trūksta aktyvių narių, 
trūksta laiko (beveik visi yra 
surišti su kitomis organizacijo
mis), nėra pakankamai stiprus 
ryšys su Studentų Ateitininkų 
Sąjungos centro valdyba.

Po pranešimų buvo diskusijos. 
Čia daugiausia laiko praleista 
diskutuojant. apie studentų 
ateitininkų prieauglį. Visos stu
dentų ateitininkų draugovės 
buvo ir yra raginamos galimai 
daugiau užsiiminėti su gimnazi
jas bebaigiančiais moks
leiviais ir jungtis į jaunučių 
veiklą, tuo pagerinant mūsų

. , . Suvažiavimo antrąją dalį pra
vedė kun. Šarauskas, dirbąs 
Baltuosiuose Rūmuose Washing- 
tone kaip “White House Fel- 
low”. Jo šiai progai parinkta 
tema buvo “Organizacijos dina
mika”. Paskaitoj kun. Šarauskas 
apibūdino organizacijos buvimą, 
veiklą, mirtį bei skirtumus tarp 
sveikos ir nesveikos organizaci
jos. Paskaitai pasibaigus, buvo 
diskusijos, taikant šios paskaitos 
mintis studentų ateitininkų or
ganizacijai, jos ryšiam su kito
mis ateitininkų organizacijos 
šakomis.

Suvažiavimas buvo baigtas 
ateitininkų himnu. Iš Cleve- 
lando atvykę nariai atsisveiki
no su naujais ir senais Rytinio 
pakraščio draugais.

Rėdą Ardytė
SAS CV korespondentė

HARTFORD, CONN

Skautai kviečia

Hartfordo skautai ir skautės 

mą Kaziuko mugę, kuri įvyks ko
vo 16, sekmadienį, Hartfordo 
Švč. Trejybis parapijos salėj, 53 
Capital Avė.

Nuo pat ryto veiks kavinė, py
ragų ir kitokio maisto stalai.

■ ¥ r 7
Bus galima apžiūrėti ir nusi- 

rankdarbių,

,1/tl 4

Ateitininkų namų taryba 
Chicagoj suorganizavo komi
siją, kuri ruoštų kultūrinius 
parengimus, skirtus lietuvių vi
suomenei. Komisiją sudaro šie 
ateitininkai: Mečys šilkaitis — 
pirm., O. Abromaitienė, L. Balt
rušaitienė, A. Grincevičienė, D. 
Kučienė, A. Prapuolenytė, • L. 
Rimkus, V. Šoliūnas, R. šoliū- 
naitė, A. Žukauskas.

— Dr. Arvydas Kliorė, žino
mas JAV mokslininkas ir erdvių 
tyrinėtojas, 1979 pabaigoj kartu 
su keliais bendradarbiais parašė 
du mokslinius darbus: vieną 
“Journal of Geophysical Re
search”, o kitą “Science” žurna
lui. Abiejų darbų pristatyme 
yra taip įrašyta: “Dr. A. Kliorė 

. dedikuoja šį mokslinį darbą Lie
tuvos Vilniaus universiteto 400 
metų sukakčiai paminėti, kuri 
buvo švenčiama tais melais, kai 
šis mokslinis darbas buvo ruo
šiamas”. Tokiu gražiu būdu pa
saulio mokslininkai buvo supa
žindinti su Šia lietuviam pras
minga sukaktimi.

— Skulptorius-keramikas Pet
ras Vaikys dalyvauja bendrinėje 
parodoje Tylor meno galerijoje 
Philadelphijoje. Parodą rengė 
Clay-Philadelphia, į ją pakvietė 
23 dailininkus Temple universi
teto meno komisija. Paroda ati
daryta vasario 14, uždaroma va
sario 29.

— Ateitininkų Federacijos 
naujai išrinkta kontrolės komisi
ja pareigomis pasiskirstė taip: 
pirmininkas — Cezaris Surdo- 
kas, nariai — Teresė Gečienė 
ir Vytautas Volertas. Pirminin
ko adresas: 6244 Gilston Park 
Rd., Catonsville, Md. 21228.

-TT^Philadeiphijoj Kristijono 
Donelaičio pagerbimas, minint 
200 metų sukaktį nuo jo mir
ties, rengiamas kovo 9, sekma
dienį, 12 vai., tuoj po lietuviš
kų mišių Šv. Andriejaus parapi
jos salėj. Paskaitą skaitys Mažo
sios Lietuvos sūnus dr. Jonas 
Stiklorius. K. Donelaičio kūrybą 
deklamuos svečias iš New Ha- 
ven, Nepriklausomos Lietuvos 
valstybinės dramos aktorius Vy
tautas Valiukas. Minėjimą rengia 
ir visus kviečia Lietuvių Mote
rų Klubų Federacijos Philadel
phijos klubas.

— Pianistės Ramintos Lamp- 
satytės ir fleitisto Petro Odinio, 
dabar gyvenančių Vak. Vokieti
joj, koncertas Chicagoj, Jaunimo 
Centre, bus kovo 16. Koncertą 
rengia PLB Kultūrinės talkos 
komisija.

— Draugo romano premijos 
įteikimo iškilmės įvyks balan
džio 9 St. Petersburgo Lietuvių 
klubo salėj. Meninę programos 
dalį atliks solistai Gina Čapkaus- 
kienė ir Jonas Vaznelis.

— Nerijos dainininkės iš Cle- 
velando balandžio 12 dainuos 
Toronte, Kanadoj, Tėviškės Ži
burių metiniame spaudos baliu-

— Leoną Kaulinį, beveik tris 
dešimtmečius kūrybingai vado
vavusį Philadelphijos Vilties 
chorui ir dėl nesveikatos pasi
traukusį, šiose pareigose pakeitė 
P. Stankuvienė.

— Pietų Amerikos lietuvių 
jungtinis meno ansamblis To
ronte koncertuos kovo 8. Kon
certas įvyks Central Tech, mo
kyki oį.
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Venckai, Mass^St-Ziupka, N. Y.

(Bus daugiau)

PARK

77*1 JMMIftri AVCNUI

■ęei

. ne, Austradg^kųn* SL Morka-

J. Ručys, Cdif., L.- Kumža, 111.,
K. šakys, CaliU LR Saldokai, 
D.CL, dr. J. Šalna, I1L, “Sanda
ra”, Mass., J. Šepetyj Mich., M.

Codapybnfcė, Mąss^JJ. Rasys,
Mass.\,/r. • '

Po 140 doL: Altas-Bostono

kaip ir visada, dalyvaus žymas 
amerikiečiu IrMhhnhlaa. Dėl

bra& Jooas, žmona Carolyn,

Introduction

sės. 8doL^r **

L-1

t

t

■
♦ ■ ■

J-Ja

’ A J. Greimas, Apie dievas ir

lnas poddoL^

-8dot *

— 8 doL
Lietuvių kalbos Žodynas pa- 

\reiksluctas — 6 dol. 4
11134 doi. B. Žilinskas, Aust-

kurias galite pe

BrooHyn, N. Y. 11207.

-
■ 1-7 į.-**-e- 

r - -

- -
■ , į. .

ĮŽĮį^K*. Ms -V ’' T

fe Į

y
$ I 
y

h



jJasaatjtfe







fc BOSTONO/NEW YORKO
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prelegentu buvo prof. dr. Domas 
Krivickas iš Washingtono. Jo pa
skaitos tema: Vilniaus universi-
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aon, III. "
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ir vieną kartą žiauriai sumušė. 
Stipriai, nors labai paprastai, su
gebėjo atsakyti ir į bedievių

Jis dirbo visokius darbus, 
buvo seną laikų tipo kvestorius; 
rinko vienuolynui maisto pro
duktus. Kai pranciškonai Kretin
goj atidarė gimnaziją, tai brolis 
Liudvikas buvo vienas iš šv. An
tano kolegijos bendrabučio pri-

Kamerinės muzikos koncertas
Smuikininkas Izidorius Vasy- 

liūnas ir pianistas Vytenis M. 
Vasyliūnas rengia kamerinės 
muzikos koncertą New Yorke ir 
Bostone. New Yorke bus sekma
dienį, kovo 2, 5:30 vai. vak., 
Camegie Recital Hali salėj, 154 
West 57th St, New York City. 
Bostone bus sekmadienį, kovo 9,

ilties suva- 
rapie 300 

; bendra ko-

Vasario 10, o amžinuosius — 
1927 balandžio 7. Buvo labai 
nuoširdus ir paprastas, šv. Pran
ciškaus laikų tipo broliukas.

1RAMS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, IRC.
393 W«tBroatfway, P.O. Bos 119, Sorth Boston, Moša. 02127 

Tai 617 260-6704

dalyvavo ir Lietuvos vyčtų^JĮB ptfoa n^Įr Bus pravestas pasi- 
kuopos didžioji dalis su pūgaf-! FnlbffjjSin ^Įbįspūrliimn i apie 
ninku Jonu Adomėnu. Dalyvavo lietuvių Bus aptarta ir
ir centro valdybos pirmininkas vyčių veikla.Suvažiavimą glo- 
Philip Skabeikis. boja vietos110 kuopa.

A. a. Mary Danowitz, vytė, 
110 kuopos uoli narė, ilgai ir 
sunkiai sirgo. Su ja vyčiai atsi
sveikino vasario 10. Atsisveiki
nimo pamaldom vadovavo kun. 
Stasys Raila ir kuopos pirm. Jo- 
ęas Adomėnas. Sugiedota Mari-

3 vaL popiet, The First and 
Second Church salėj, 66 Mari- 
borough St., Boston, Mass. Kon
certo progmoj bus klasinė Mo- 
zarto sonata Es dur, romantinė 
Wolf-Ferrar' sonata G moli ir lie
tuviškoji Jurgio Gaižausko sona
ta A moli. Visa maloniai kvie
čiami gausiai atsilankyti.

Minėjimą atidarė Teodora Ku- 
zienė ir minėjimo programai va
dovavimą perdavė Juliui Kuzui. 
Invokaciją perskaitė jaunimo at
stovai: Vida Jonušienė, Viole
ta Burokaitė ir Andrius Gerulis. 
Nepriklausomybės aktą perskai
tė savanoris-kūrėjas Juozas Valu
tis. Himnus giedojo solistės jo dalyvauti - Bostono kardinolo 
Margarita Momkienė ir Geno
vaitė Mažeikienė.

Pagrindines kalbas pasakė 
kongresmenas Martin Russo ir 
Vliko tarybos narys Gražvydas

nyčią.
Su brolio Liudviko Macians- 

kio mirtim Lietuva neteko cha- 
rakteringiausio šv. Pranciškaus 
sūnaus.

Hepos 16 — $ 90040
rugpiat*o7 
ntgpMHolS — $119840

komunistai ji išjuokdayo U pasakė klebonas kun. Alber
tas Kontautas. Organizacijos da
lyvavo su vėliavomis.

Nuo 11:30 iki 1 vai. Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viščinis 
per abi radijo stotis minėjo lietu
vių šventę. Angliškoj daly pui
kiai apie Lietuvą kalbėjo kun- 
prof. Antanas Jurgelaitis.

2 vai. popiet Lietuvių Pilie
čių dr-jos salėj pradedant minė
jimą, Alfos skyriaus pirm. A. 
Čaplikas pakvietė programai 
vadovauti Janiną Ambraziejienę. 
Įnešus vėliavas, sugiedojus him
nus, sukalbėjus invokaciją, pa
gerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Vedėja perskaitė Valsty
bės sekretoriaus sveikinimą.

Smarkiais plojimais sutiktas 
Massachusetts gubernatorius 
Edward J. King. Sveikinimo kal
boj jis pasidžiaugė lietuviais ir 
jų įnašu į Amerikos gyvenimą. 
Jis taip pat perskaitė ir oficia
lią proklamaciją. Netrukus iš
vyko, nes už pusvalandžio turė-

REGfSTRUOKTrtB IŠ AUKŠTO - 
GRUPES! KETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

11:304240 ral MSSteags Ii WWEL 
12rf0-140 wL 1409 taaga Ii W8ET 
^^a^lSjas ^^sSra^^ t^liilnls
173 Artrar 8L, Pratiltas, MA SMS2 
T«M.(617)506-72tB

BOSTON, MASOb-— WLYN 1309 
bangos sstaa. aao 1 M tirt vaL 
Vada S. Ir V. Mini ai, 962 E. 9rwd> 
•ay, So. Sosto*, Masu. 62127. Totof.

tuvai. Prelegentas kaip tik 
tame laikotarpy buvo Vilniaus 
universiteto prorektorius ir labai 
įdomiai papasakojo apj&.anas 
sunkias istorinei dienas? Po jo 
paskaitos G. Krivickienė, Baltųjų 
Rūmų korespondentė, supa
žindino klausytojus su jos žur
nalistine veikla.

ant pečių grįždavo vėlai, kai 
klierikai miegodavo,dėl to pri
keldavo juos, lad visi karta pa
dėkotų Dievui užgautą išmal
dą ir sugiedotų šv, Antano him
ną — MSi ųuaeris miračula”.

Komunistai, antrą kartą sugrį-________ _________ __________
žę, rado jį gyvenant? Nemunai- okupacija.
ty, pranciškonų vasarnamy. Ilgai Vasario 17, sekmadienį, 10:15 
nedrįso jo išvaryti. Jis iki pat vaL ŠV;’ Petro
mirties visą laiką vilkėjopran- rapijos bažnyčioj mišias Liete

ly, sausio 28 mirė brolis Lind- Vasarą aprūpindavo maistu ir 
vikas Stasys Madanskis, pran- Nemunaity atostogaujančius 
ciškonas, sulaukęs 91 metų am- klierikus. Kartais jis su maišu 
žiaus. Buvo gimęs 1889 sausio 
18 Baisogalos parapijoj, Kauno 
arkivyskupijoj.

Brolis Liudvikas Macianskis 
buvo vienas iš pirmųjų atgims
tančios Lietuvos pranciškonų 
Šv. Kazimiero provincijos brolių. 
Į pranciškonus įstojo 1920, į 
trečiojo ordino abitą buvo 
įvilktas 1921 balandžio 16, 
į pirmojo ordino novi
ciatą t^rimtas" 1923 yasario 9;

čiflros dramos "Vincas Kudirka”. 
Vaidino sambūrio nariai: Danie
lius Averka, Pranas Averka, Vla
das Bąjerčius, Kazys Baronas, 
Andrius Dilba, Marija Ginej- 
tienė, Jurgis Jąšinskas, Rozalija 
Petronienė ir Augelė Vakauzie- 
nė. Režisavo Aleksandra Gustai- 
tienė, grimavo Stasys Santvaras, 
šviesas tvarkė Romas Šle
žas, dekoracijas paruošė Dilba, 
visiem padėjo Antanas Gustaitis.

Pabaigoj visiem padėkojo Al
fos skyriaus pirm. A. Čaplikas.

vyks First and Second Ghurdi 
Bostone, kovo 9.

Minką radijo ratandoa 461 
metų sukakties koncertas ir iš-' 
kiliosios New England Retuvai- 
tės balius kovo 23.

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

Jaunimo ansamblio Sūkurio 
tautinių šokių ir muzikos koncer
tas įvyks Brocktoue, North 
Junior High School salėj, ge
gužės 3. '■

Motinos dienos minėjimas ge
gužės 4, sekmadienį, 3 vaL pO- 
piet Tautinės Sgungos nėmuose, 
So. Bostone. Bus ir nieno rank
darbių paroda. Rengia L.MXF. 
Bostono Įdubas.

CHICAGO, ILL.
Lietuvos svems

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimas 
Chicagoj vyko vasario 10 Mari
jos aukštesniosios mokyklos sa-

Bostone Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 62 metų su
kaktis paminėta įspūdingai.

Vasario 15, penktadienį, 12 
vai. prie miesto rotušės buvo iš
kelta Lietuvos vėliava. Nors 
buvo darbo diena, dalyvavo gra
žus būrys lietuvių.

Vasario 16 vakarą Steponas ir 
Valentina Minkai suorganizavo 
specialų radijo pusvalandį anglų 
kalba. Gerai buvo paruoštas Al
fos centro valdybos pranešimas, 
supažindinąs amerikiečius su 
Lietuvos praeitim ir dabarties

kovo » - $ 89940
tatondfio) - $ 89940 
hrtantttk IS- $ 87940

laikomose pamaldose. Dar 
sveikino Bostono miesto tarybos 
narys Raymond Flinn ir Alfos 
Bostono skyriaus pirm. Alek
sandras Čaplikas.

Irena Veftienė supažindino 
su pagrindimu kalbėtoju pro£ 
dr. Domu Krivicku iš Washing- 
tono. Dr. Krivickas kalbėjo apie 
Vasario 16-osios aktą, laisvės 
kovas, lietuvių jj*žtą ir pastan-

aratųSMlMGM ir R6PESRNGAI HoMia visą ifcstari|ą 
f IMTUVU | MM gasraMo šaM.

Įstaigai smailia: AMoaa ADOMOMENE Ir AMaa RUDŽMBEENt

ii
Bagužėsll $H9040 

(su Ryga)
bfcžaiioS -199940
MŽaUolf -^$99940
MrtaHo 23 - $ 94949
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ir vieną kartą žiauriai sumušė. 
Stipriai, nors labai paprastai, su
gebėjo atsakyti ir į bedievių

Jis dirbo visokius darbus, 
buvo seną laikų tipo kvestorius; 
rinko vienuolynui maisto pro
duktus. Kai pranciškonai Kretin
goj atidarė gimnaziją, tai brolis 
Liudvikas buvo vienas iš šv. An
tano kolegijos bendrabučio pri-

Kamerinės muzikos koncertas
Smuikininkas Izidorius Vasy- 

liūnas ir pianistas Vytenis M. 
Vasyliūnas rengia kamerinės 
muzikos koncertą New Yorke ir 
Bostone. New Yorke bus sekma
dienį, kovo 2, 5:30 vai. vak., 
Camegie Recital Hali salėj, 154 
West 57th St, New York City. 
Bostone bus sekmadienį, kovo 9,

ilties suva- 
rapie 300 

; bendra ko-

Vasario 10, o amžinuosius — 
1927 balandžio 7. Buvo labai 
nuoširdus ir paprastas, šv. Pran
ciškaus laikų tipo broliukas.

1RAMS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, IRC.
393 W«tBroatfway, P.O. Bos 119, Sorth Boston, Moša. 02127 

Tai 617 260-6704

dalyvavo ir Lietuvos vyčtų^JĮB ptfoa n^Įr Bus pravestas pasi- 
kuopos didžioji dalis su pūgaf-! FnlbffjjSin ^Įbįspūrliimn i apie 
ninku Jonu Adomėnu. Dalyvavo lietuvių Bus aptarta ir
ir centro valdybos pirmininkas vyčių veikla.Suvažiavimą glo- 
Philip Skabeikis. boja vietos110 kuopa.

A. a. Mary Danowitz, vytė, 
110 kuopos uoli narė, ilgai ir 
sunkiai sirgo. Su ja vyčiai atsi
sveikino vasario 10. Atsisveiki
nimo pamaldom vadovavo kun. 
Stasys Raila ir kuopos pirm. Jo- 
ęas Adomėnas. Sugiedota Mari-

3 vaL popiet, The First and 
Second Church salėj, 66 Mari- 
borough St., Boston, Mass. Kon
certo progmoj bus klasinė Mo- 
zarto sonata Es dur, romantinė 
Wolf-Ferrar' sonata G moli ir lie
tuviškoji Jurgio Gaižausko sona
ta A moli. Visa maloniai kvie
čiami gausiai atsilankyti.

Minėjimą atidarė Teodora Ku- 
zienė ir minėjimo programai va
dovavimą perdavė Juliui Kuzui. 
Invokaciją perskaitė jaunimo at
stovai: Vida Jonušienė, Viole
ta Burokaitė ir Andrius Gerulis. 
Nepriklausomybės aktą perskai
tė savanoris-kūrėjas Juozas Valu
tis. Himnus giedojo solistės jo dalyvauti - Bostono kardinolo 
Margarita Momkienė ir Geno
vaitė Mažeikienė.

Pagrindines kalbas pasakė 
kongresmenas Martin Russo ir 
Vliko tarybos narys Gražvydas

nyčią.
Su brolio Liudviko Macians- 

kio mirtim Lietuva neteko cha- 
rakteringiausio šv. Pranciškaus 
sūnaus.

Hepos 16 — $ 90040
rugpiat*o7 
ntgpMHolS — $119840

komunistai ji išjuokdayo U pasakė klebonas kun. Alber
tas Kontautas. Organizacijos da
lyvavo su vėliavomis.

Nuo 11:30 iki 1 vai. Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viščinis 
per abi radijo stotis minėjo lietu
vių šventę. Angliškoj daly pui
kiai apie Lietuvą kalbėjo kun- 
prof. Antanas Jurgelaitis.

2 vai. popiet Lietuvių Pilie
čių dr-jos salėj pradedant minė
jimą, Alfos skyriaus pirm. A. 
Čaplikas pakvietė programai 
vadovauti Janiną Ambraziejienę. 
Įnešus vėliavas, sugiedojus him
nus, sukalbėjus invokaciją, pa
gerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Vedėja perskaitė Valsty
bės sekretoriaus sveikinimą.

Smarkiais plojimais sutiktas 
Massachusetts gubernatorius 
Edward J. King. Sveikinimo kal
boj jis pasidžiaugė lietuviais ir 
jų įnašu į Amerikos gyvenimą. 
Jis taip pat perskaitė ir oficia
lią proklamaciją. Netrukus iš
vyko, nes už pusvalandžio turė-

REGfSTRUOKTrtB IŠ AUKŠTO - 
GRUPES! KETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

11:304240 ral MSSteags Ii WWEL 
12rf0-140 wL 1409 taaga Ii W8ET 
^^a^lSjas ^^sSra^^ t^liilnls
173 Artrar 8L, Pratiltas, MA SMS2 
T«M.(617)506-72tB

BOSTON, MASOb-— WLYN 1309 
bangos sstaa. aao 1 M tirt vaL 
Vada S. Ir V. Mini ai, 962 E. 9rwd> 
•ay, So. Sosto*, Masu. 62127. Totof.

tuvai. Prelegentas kaip tik 
tame laikotarpy buvo Vilniaus 
universiteto prorektorius ir labai 
įdomiai papasakojo apj&.anas 
sunkias istorinei dienas? Po jo 
paskaitos G. Krivickienė, Baltųjų 
Rūmų korespondentė, supa
žindino klausytojus su jos žur
nalistine veikla.

ant pečių grįždavo vėlai, kai 
klierikai miegodavo,dėl to pri
keldavo juos, lad visi karta pa
dėkotų Dievui užgautą išmal
dą ir sugiedotų šv, Antano him
ną — MSi ųuaeris miračula”.

Komunistai, antrą kartą sugrį-________ _________ __________
žę, rado jį gyvenant? Nemunai- okupacija.
ty, pranciškonų vasarnamy. Ilgai Vasario 17, sekmadienį, 10:15 
nedrįso jo išvaryti. Jis iki pat vaL ŠV;’ Petro
mirties visą laiką vilkėjopran- rapijos bažnyčioj mišias Liete

ly, sausio 28 mirė brolis Lind- Vasarą aprūpindavo maistu ir 
vikas Stasys Madanskis, pran- Nemunaity atostogaujančius 
ciškonas, sulaukęs 91 metų am- klierikus. Kartais jis su maišu 
žiaus. Buvo gimęs 1889 sausio 
18 Baisogalos parapijoj, Kauno 
arkivyskupijoj.

Brolis Liudvikas Macianskis 
buvo vienas iš pirmųjų atgims
tančios Lietuvos pranciškonų 
Šv. Kazimiero provincijos brolių. 
Į pranciškonus įstojo 1920, į 
trečiojo ordino abitą buvo 
įvilktas 1921 balandžio 16, 
į pirmojo ordino novi
ciatą t^rimtas" 1923 yasario 9;

čiflros dramos "Vincas Kudirka”. 
Vaidino sambūrio nariai: Danie
lius Averka, Pranas Averka, Vla
das Bąjerčius, Kazys Baronas, 
Andrius Dilba, Marija Ginej- 
tienė, Jurgis Jąšinskas, Rozalija 
Petronienė ir Augelė Vakauzie- 
nė. Režisavo Aleksandra Gustai- 
tienė, grimavo Stasys Santvaras, 
šviesas tvarkė Romas Šle
žas, dekoracijas paruošė Dilba, 
visiem padėjo Antanas Gustaitis.

Pabaigoj visiem padėkojo Al
fos skyriaus pirm. A. Čaplikas.

vyks First and Second Ghurdi 
Bostone, kovo 9.

Minką radijo ratandoa 461 
metų sukakties koncertas ir iš-' 
kiliosios New England Retuvai- 
tės balius kovo 23.

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

Jaunimo ansamblio Sūkurio 
tautinių šokių ir muzikos koncer
tas įvyks Brocktoue, North 
Junior High School salėj, ge
gužės 3. '■

Motinos dienos minėjimas ge
gužės 4, sekmadienį, 3 vaL pO- 
piet Tautinės Sgungos nėmuose, 
So. Bostone. Bus ir nieno rank
darbių paroda. Rengia L.MXF. 
Bostono Įdubas.

CHICAGO, ILL.
Lietuvos svems

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimas 
Chicagoj vyko vasario 10 Mari
jos aukštesniosios mokyklos sa-

Bostone Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 62 metų su
kaktis paminėta įspūdingai.

Vasario 15, penktadienį, 12 
vai. prie miesto rotušės buvo iš
kelta Lietuvos vėliava. Nors 
buvo darbo diena, dalyvavo gra
žus būrys lietuvių.

Vasario 16 vakarą Steponas ir 
Valentina Minkai suorganizavo 
specialų radijo pusvalandį anglų 
kalba. Gerai buvo paruoštas Al
fos centro valdybos pranešimas, 
supažindinąs amerikiečius su 
Lietuvos praeitim ir dabarties

kovo » - $ 89940
tatondfio) - $ 89940 
hrtantttk IS- $ 87940

laikomose pamaldose. Dar 
sveikino Bostono miesto tarybos 
narys Raymond Flinn ir Alfos 
Bostono skyriaus pirm. Alek
sandras Čaplikas.

Irena Veftienė supažindino 
su pagrindimu kalbėtoju pro£ 
dr. Domu Krivicku iš Washing- 
tono. Dr. Krivickas kalbėjo apie 
Vasario 16-osios aktą, laisvės 
kovas, lietuvių jj*žtą ir pastan-

aratųSMlMGM ir R6PESRNGAI HoMia visą ifcstari|ą 
f IMTUVU | MM gasraMo šaM.

Įstaigai smailia: AMoaa ADOMOMENE Ir AMaa RUDŽMBEENt

ii
Bagužėsll $H9040 

(su Ryga)
bfcžaiioS -199940
MŽaUolf -^$99940
MrtaHo 23 - $ 94949
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Krivickas iš Washingtono. Jo pa
skaitos tema: Vilniaus universi-

$69040 
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buvo numatyto JAV atstovų rė
mų nario Scduick W. Green. 
Tad tuoj paskaitą skaitė Valsty-

baitayčMj Nėw T«te 11- vai; 
Pta'pemyčtas bus jtedcti nariam 
antri laipsniai. Kuopa kviečia vi- 
sus narius ir jų šeimas dalyvauti,

Skaitopao* proldramcijos x
Toliau Petras Ąžuolas prog

ramai vadovauti pakvietė Petrą 
Trttaą,kurisiiegąviškai ir

nas, -kuris įjungiamas j parodos 
reugfeno kasą. (Anksčiau ne viė- 
tat^įaroda pasibaigė su nuosto- 
ItajJ Rengėjai taip pat parašė 
laiškus mecenatam, dail. V. Vi- 
jeilriui, kuris savo lėšomis iš

tavos vyčių llO fcuopa globos 
Vidurio Atlanto Lietuvos vyčių 
apskrities suvažiavimą, kuris

fteteviSkai, bet 
nų buvo ir ang
ly meta publika

lykų arba apsimokėti Darbiniu- 
ko prenumeratą.

Antanas Masionis, LB tarybos .mnarirr*
narys, buvęs Rytinio pakraščio Gavėnios meta paraitok* 
lituanistinių mokyklų inspekto- keičiamas malda ir genis

rodos rengimo dalims, konrite- 
tas taip pat skelbia, kad busren- 
gnuna ir iz-oji Otules paroda. 
Ji bus 1981 vasario7-8 Kultfi-

New Yorko. Jų tarpe V. Saka- 
buslm, Igoris nesemm išsikėlė 

tata pat prieš 
ykęs vilnietis 
ertas. Parodos

koncertas
ąį, 5:30 v.v. Catoegle Rečital Oarbininko sporines kioskas su 
salėje. Programoje: Schumasno, knygom, plokštelėm bei įvairiais 
Faure, Prą^ėgeu, Cbėptoo kffri- Retavi&ais Suvenyrais veiks

j AHmms ^ftghgan./ vargonų 
virtuozas, kovo 2L šį sekmadienį, 
4:45 yd. tonc^įi^ Patri- 

dcobtedroje Manhattane.

nį, 7 v.v. dwmStaias su meni
ninkais, vaHčs ir pokalbis apie

simainymo parapijoj, Maspeth, 
ak/^EritaflMO Vd^Ferrari so- N.Y. 11 vai. mišios, o po jų 
nata m' G 'Mtadr nr. 1: Ta bendri pusryčiai parapijos salėj 
pati progtasaa bus pakartota su šv. Kazimiero minėjimu ir 
jSoibtelč&volJ. ‘':'^BOjįįįįna."

8 dienas, dar savaitę pasi- Catholics” - The tetas, posėdžiavęs vasmio 19, sėnMyman Joseph Lesto pa-
Betom vaa^o 14. peržvelgė v»ą parodos eigą, pa- skaitė Ne* Yorko senato jungti-

B Metropoftan operos rūmų testines ir apysb kovoTSST^popirt **** 

_. New Yruko kuku nėr radua bus
rengiama kovo 1 ir 2, šeštadie- transliuojama Verdi opera Un 

Bsdlo in .Mascbera. Pagrindiniai 
-solistai: Ricciarelli, Peters, Pava- 
rotti, Nucci. Diriguoja Patane.
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