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-Rugpjūčio 5, eidama į dar- (374 psL. 20,000 egz.). Pastebė-

žymi pavargtos Lietuvos bibiio- vilkos knygos tiražai. Gal jau pa

Valstybės sekretorius Ed- 
mund Muskie prasidėjusioj tur
tingųjų ir atsitikusiųjų valstybių 
konferencijoj apkaltino nevalytą 
aliejų parduodančias valstybes 
už pasaulio ūkinius sunkumus

jas priimti pastovias aliejaus 
kainas bei pastovų tiekimą pa
saulio ūkio stabilumui pasiekti. 
Atsilikusios valstybės pirmiau-

stoviai dalytųsi savo ištekliais su 
neturtingosiomis.

Gynybos sekretorius Harold 
Brown pripažino, kad JAV sau
sumoj laikomos tarpkontinenti- 
nės raketos gali būti pažeidžia
mos Sovietų Sąjungos galimo 
puolimo.

Gynybos departamentas yra 
suprojektavęs, pastatydinęs ir 
per dvejus metus išbandęs nau
ją kovos lėktuvą kurio sovietų 
radaro įrengimai negali pa
stebėti.

Prancūzijos ministeris pir
mininkas Raymond Barre įsakė 
imtis bet kurių priemonių pran
cūzų žvejų suorganizuotai uostų 
blokadai palaužti, nes į Prancū
zijos uostus negali /plaukti alie
jų gabeną laivai.

Ryšium su Lenkijos šiaurės 
miestuose tebevykstančiu 
200,000 darbininkų streiku Len
kijos vyriausybėj buvo pada-

pirmininkas Euward ^abiuch 
turėjo atsistatydinti, o į jo vie
tą buvo paskirtas Jan Pinkows- 
ki; be to, buvo atleisti 3 pilna
teisiai politbiuro nariai, kurių 
tarpe buvo ir centrinės darbo 
unijų tarybos pirmininkas Jan 
Szydlak.

Lenkijos komunistų partijos 
galva Edward Gierek pažadėjo 
streikuojantiem darbininkam į- 
vykdyti naujus centrinės darbo 
unijų tarybos narių rinkimus 
su neribotu kandidatų skaičium, 
kurių tarpe galėtų būti ir strei
kui vadovaujančio komiteto įta-

ŽINIOS IS VYSKUPIJŲ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 41
TutiM

1979 spalio 17 į Telšių Ka
tedros zakristiją, budint kun. Jo
nui Kauneckui, atvyko LTSR Mi
nistrų Tarybos darbuotojas — va
dovaujantis ateistas Pranas Mi
šutis. Jis ėmė klausinėti kun. 
J. Kaunecką, ar či? esanti jo 
pirmoji darbo vieta, atrodo, kad 
esąs dirbęs Viešvėnų klebonu. 
Kun. Kauneckas paaiškino, kad 
Viešvėnų parapiją tik aptarna
vęs.

Po to Mišutis pradėjo pasa
koti, kad jis pats buvęs Mišių 
patarnautojas, tikėjimo netekęs

dėl blogų kunigų. Bet vis tik 
turįs pažįstamų kunigų ir su jais 
nuoširdžiai bendraująs. Pripa
žino, kad Tarybų valdžia yra pa
dariusi klaidų Bažnyčios atžvil
giu: Rusijoje be reikalo uždary
ta, išgriauta daug cerkvių, Vil
niuje bei Kaune gal nereikėjo už
daryti tiek bažnyčių, bet šiuo 
metu jų pilnai pakanką. Reikia 
pripažinti, kad Lietuvoje ma
žiau uždaryta bažnyčių, negu 
kur nors kitur: Sniečkus tiesiog 
gindavęs bažnyčias, tą patį darą 
ir Lietuvos ateistai. Ir dabar 
Lietuvoje visos bažnyčios esą 
suremontuotos, apšildomos, to
kios nebuvę nė prieškariniais 
laikais.

Po to Mišutis ėmęs klausinė
ti kun. J. Kaunecką, kuo jis 
esąs nepatenkintas — juk' dau
guma kunigų turi lengvas maši
nas ir visi gerai gyvena. La

biausiai svečiui iš Vilniaus ne
patiko, kodėl kun. Kauneckas 
kritikuoja ateizmą ir ateistinį

ga mokymo kokybė esanti dėl to, 
jog visiem, net ir negabiem, pri-

Ne visi sugeba mokytis, o dalis 
tų nesugebančių net bando stoti

— 4800. Ir toks melas — daž
name knygos puslapyje).

LTSR Ministrų Tarybos atsa
kingas darbuotojas Mišutis stai
ga nei, iš šio nei iš to ėmė 
šaukti: “Kun. Kauneckai, tu šė
tonas, tu šėtono kunigas. Ne
drįsk tikinčiųjų teisių gynimo 
Katalikų komiteto veiklos lygin
ti su kun. Ant Mackevičiaus ko
va. Jūs norite būti kankiniais 
už tikėjimą, bet iš to nieko ne
išeis. Su tavimi bus susidorota, 
būsi pasodintas į kėdę, niekas 
nė nežinos”, ir taip šaukdamas 
išbėgo pro duris.

Už kurio laiko sugrįžęs atsi
prašė, kad susinervino, bet ne
trukus įsiutęs vėl ėmė plyšauti: 
“Ar apie šį pokalbį žinos Vati
kanas?” Kun. Kauneckas sakė, 
kad apie tai papasakos žmonėms, 
tad galimas daiktas, jog kokiu 
nors būdu pateks ir į Vatikaną. 
“Neapsimesk, — pats esi vienas 
iš pagrindinių Vatikano informa
torių. Bet žinok, kad vieną dieną 
mūsų kantrybė pasibaigs. Pagal
voki Jei persigalvosi, paskam
bink man į Ministrų Tarybą, 
parašyk. Priešingai, būsi aprašy
tas laikraščiuose. Aš pats para
šysiu straipsnį”. Kun. Kauneckas 

: “Mes dėkojame jums

knygų rūmuose ji išdirbo 35 
metus. Pastaruoju metu buvo tos 
įstaigos direktoriaus pavaduo
toja. Svarbiausias jos darbas yra 
generalinis knygų katalogas, 
apimąs 4 5 milijono bibliografi
nių kortelių. Be to, I. Jurevi
čiūtė yra parengusi vaikų kny
gų ir grožinės literatūros biblio
grafijas. Ji yra ir Lietuvių ra
šytojų bibliografinio žodyno tal
kininkė. 1973 jai buvo suteik
tas nusipelniusios Lietuvos 
švietimo darbuotojos vardas.

— Lietuvos valstybinės filhar
monijos Klaipėdos skyriaus di
rektorius Algirdas Kuraitis laik
raštyje Tarybinė Klaipėda nu
siskundžia, kad uostamiestyje

metų gimimo sukaktis iškilmin- 
.gai minima pavergtoje Lietuvo-

ir pritaikė radijo vaidinimui. 
Režisavo K. Kymantaitė.

liui Sondeckiui suteiktas So
vietų Sąjungos liaudies artisto 
vardas — “už didelius nuopel
nus vystant tarybinį muzikos 
meną”. Ta proga Palangoje, 
Gintaro muziejaus terasoje, su
rengtas koncertų ciklas “Nakties 
seranada”, kurį atlieka S. Son-

Streikai Lenkijoje baigėsi dar
bininkų laimėjimu. Į darbą grįžo 
rugsėjo 1. Tik anglių kasyklų 
darbininkai streikavo ilgiau. 
Rugsėjo 2 ir su jais pasiektas 
susitarimas.

Čekoslovakijos vyriausybė, 
neminėdama Lenkijoj vykstan
čio darbininkų streiko, paragino 
fabrikų komitetus kreipti savo 
dėmesį į fabrikuose iškylančias 
darbo problemas, krautuvių ap
rūpinimą prekėm ir viešojo 
transporto sklandų veikimą.

Vatikanas patvirtino JAV kata
likų vyskupų konferencijos pla
ną leisti Anglikonų Bažnyčios

Katalikų Bažnyčią, atlikinėti ku
nigų religines pareigas.

tėse salėse. 1979-80 sezone Klai
pėdoje buvę apie 200 koncertų. 
Didesnį pasisekimą turėjusi 
estradinė muzika: ansambliai 
Nerija, Vilniaus Aidai, Kopų 
Balsai, Estradinės Melodijos. 
Blogiau buvę su rimtąja muzika 
— pustuštės salės esančios ka
merinės muzikos, vargonų, sim
foninės muzikos koncertuose. 
Skandalinga buvę, kai į garsios 
solistės N. Ambrazaitytės kon
certą atsilankė tik 50 žmonių, 
per Uzbekijos valstybinės choro 
kapelos koncertą klausytojų sa
lėje buvę mažiau negu atlikėjų 
scenoje. Toliau direktorius rašo, 
kad mokykloms nemokamai da- chidėjos. Orchidėja yra puošni ir 
linami bilietai į koncertus, bet 
nei mokinių, nei mokytojų kon
certuose nesulaukiama. Tik į 
estradinės muzikos koncertus 
ateiną kiek mokinių, bet jų el
gesys nesiderinąs'su elementa
riausia elgesio kultūra. Mokykla 
esanti kalto mokinių esteti
nio auklėjimo ir dėl salių tuš

čia- tomo koncertuose.

— Nemenčinėje šią vasarą bu-

vasaros poilsio stovykla. Spau
doje rašoma, kad joje stovykla
vo su nemokamais kelialapiais 
825 kultūros darbuotojų vaikai. 
Stovyklos viršininkas buvo Vil
niaus universiteto docentas V. 
Urbonas. Stovyklos programą 
vykdė Vilniaus pedagoginio 
instituto studentai. Programoje 
buvo daug ateistinės ideologijos 
dalykų.

— Spaudoje rašoma, kad ry
tų Lietuvos paupiuose auga or-

labai gerbiama gėlė. Ji kilusi iš 
tropinių džiunglių, į Europą at
keliavusi 18—ąjame amžiuje. Pa
saulyje orchidėjų esą per 85 tūks-

aune

nustatė, kad Žeimėnos, Merkio, 
Labanoro ir Šventosios pakran
čių pievose esama 30 rūšiųnecko pamokslą Šiluvoje 1979 

rugsėjo 15 Mišutis 
luino viršūne, kur jis

Stengdamasi nuslėpti Afga
nistane patiriamas aukas, So
vietu Sąjunga nutraukė ten Žu
vusių karių karinį -laidojimą, o 
sužeistuosius gabena gydyti į R. 
Vokietiją

Afganistano prezidentas Bab- 
rak Karmai savo kalboj gyvento
jam viešai atidengė, kas iš tik
rųjų ten vyksta. Jis taip graudi
no klausytojus: “Broliai ir sese
rys, svetimos jėgos išnaudoja jū
sų islaminį sentimentą. Sveti
mieji siunčia agentus ir samdi
nius jūsų vyram, moterim ir vai
kam žudyti, mokyklom ir ligo
ninėm sprogdinti, jūsų namam, 
krautuvėm, kviečiam ir kitom gė
rybėm deginti”.

Leaicųos inMakfaakii 
vykštiiriČio"®ubiiiiTfkų i ......   auu^ . — - -
metu pirmą kartą pradėjo artimai MišutĮ vadino melagiu, komen- 
bendradarbiauti su streiko vado
vais ir teikti jiem juridinę ir ki
tokią pagalbą.

Į rytus nuo Okinavos salos 
gaisro sugadintas sovietų atomi
nis povandeninis laivas, nežiū
rint Japonijos vyriausybės drau
dimo, buvo velkamas per Japo
nijos teritorinius vandenis.

Ugandoj rugsėjo 30 turėjo 
įvykti rinkimai, bet kraštas yra 
taip nualintas, kad neturi pinigų 
rinkimam vykdyti. Vyriausybė 
paprašė Britaniją rinkimus fi
nansuoti. Britanija sutiko atly
ginti ten esančiom britų firmom 
už jų rinkimų reikalam atliktus 
darbus.

Maskvoj prasidėjo rusų stačia
tikių kunigo Gleb Jakunin byla 
už priešscrvietinę veiklą Jo ša
lininkai ir Vakarų koresponden
tai į teismo salę neįleidžiami

Nepriklausomųjų vardu kan
didatuojąs į JAV prezidentus 
John B. Anderson kandidatu į 
viceprezidentus parinko buv. 
Wisconcin gubernatorių Patrick 
J. Lucey.

Angolos teismas nuteisė 9 
prieškomunistinius partizanus 
mirti ir bausmę įvykdė.

Portugalija įsakė išvykti ketu
riem sovietų diplomatam už 
kišimąsi į krašto vidaus reikalus.

V. Berlyne buvo sulaikyti du 
Irako diplomatai su sprogstamą*

tuodamas jo knygą “Religija, 
Bažnyčia, Ateizmas”, nes toje 
knygoje Mišutis teigia, kad Lie
tuvoje Sutvirtinimo sakramentą 
1975-76 mokslo metais priėmė 
vos. 8 proc. vaikų. Tai yra gry
nas melas: Lietuvoje per metus 
gimsta50-60 tūkst vaikų. 8 proc. 
būtų 5000. Tuo tarpu vien Tel
šių vyskupijoje Sutv. sakr. 1978 
m. priėmė 11,000, o 1979 m. — 
8000, o Lietuvoje — 6 vyskupi
jos. Mišutis rašo, kad 1977 m. 
Šiluvoje per atlaidus apsilankė 
tik 1600 žmonių, tuo tarpu vien 
šv. Komunijos išdalinta dešimti
mis kartų daugiau. Pvz., 1979 m.

p. Mišučio šūkaliojimus girdė
jo tikintieji, tuo metu susirinkę 
į Katedrą melstis.

Aiškiai matyti, kad P. Mišu
tis nepajėgus save kontroliuoti, 
nes ir spalio 16 dr, kai jis su 
Viešvėnų apylinkės pirmininku 
Bargaila apžiūrinėjo bažnyčią 
bei bažnytines patalpas, prisi
minęs kun. Kaunecką ėmė keik
tis. Bažnytinio komiteto narys 
Savickis jį perspėjo: “Nors jūs ir 
iš Ministrų Tarybos, bet žinoki
te, kad bažnytinėse patalpose

1979 spalio 18 P. Mišutis lan
kėsi pas Plungės kunigus ir ten 
taip pat susibarė su kun. Alminu.

(Bus daugiau)

savo puošnumu jos nepri-

ji uždarysianti visas Graikijoj 
esančias JAV karines bazes, jei 
ji vėl nebus iki šių metų pa
baigos priimta pilnateisiu Nato 
nariu.

imta 153-uoju Jungtinių Tautų 
nariu.

Sovietų Sąjunga, siekdama, 
kad jos gyventojų nepasiektų ži
nios apie Lenkijoj vykstantį dar
bininkų streiką, pradėjo trukdy
ti Voice of America radijo trans-

sitarimus pasižadėjo užtikrinti

JAV prakalė su Somalija šu

ną ir aviaciją pasinaudoti Soma-

bėra uostu. Už tai JAV suteiks

tuos.

dinti kurdų studentų susirinki
mą bet V. Vokietijos vyriausy
bė jiem bylos nekėlė, o tik iš
trėmė.

J. Korėjos įtakingiausias ge
nerolas Cbon Doo Hwan, ruoš
damasis pasidaryti krašto pre-

Vladas šakalys rugpittčio 28 išlipęs iš lėktuvo New Torko 
aerodrome. Iš ku Algirdas Landsbergis, Vladas šakalys,

nas teigiamai vertina lietuvių 
beletristų romanus: J. Baltušio 
“Sakmė apie Juzą”, J. Požėros 
“Šalnos”, L. Jacinevičius “Ar
bata penkta valandą ryto”, M. 
Sluckio “Saulė vakarop”. Kriti
kas romanus giria už tai, kad 
juose liečiami socialiniai-politi- 
niai atvejai. Tą pagyrimą kriti
kas išspausdino laikraštyje Lite- 
ratumaja gazeta. O kitas kriti
kas, G. Dobitos, laikraštyje Iz- 
vestija giria A. Laurinčiuko pje
sę “Paskutinis prašymas”, vaiz
duojančią Amerikos gyvenimo 
fone karo išardytos lietuvių šei
mos tragediją. Pjesė tendencin- 

’ ga, neigiamai vaizduojanti pasi
traukusių iš Lietuvos gyvenimą.

biliaus parašyta monografija 
“Kazio Borutos kūryba” (285 
psL, 1000 egz.), literatūros isto
riko Alberto Zalatoriaus paraity
ta. monografija "XX amžiaus lie
tuvių novelė”, apimanti laikotar
pį nuo 1900 iki 1940 metų 
(334 psl., 5000 egz.), muzikolo
go Vytauto Landsbergio mono
grafija “Česlovo Sasnausko gy
venimas ir darbai” (214 psl. 
5000 egz.). Iš grožinės kūrybos 
išleistas Juozo Grūto Raštų II 
tomas (486 psl., 20,000). Tome

Radvilaitė”, “Švitrigaila”, “Uni-

dikoje spausdintas Vpt. Buferio

leistas atskira knyga (440 psl.,

tuvos augalijos knygose.

Literatūros ir Meno Nr. 33 po

lių planų kultūrininką Juozą

ir leista Naujoji Romuva, kai ku
rie jos žymieji bendradarbiai, 
bet nutylima J. Keliuočio trem
tis Sibire.Rašoma, kad J. Keliuo
tis gyvena Vilniuje, yra parašęs 
įdomių, spalvingų atsiminimų 
apie'J. Tumą-Vaižgantą, J. A.; 
Herbačiauską, V. Mykolaitį Puti
ną, B. Sruogą, F. Kiršą, S. Čiur-

susidarytų nemaža knyga. Bet 
atrodo, kad niekas nesirūpina 
jos išleidimu. J. Keliuotis nema
ža vertęs grožinės literatūros į 
lietuvių kalbą. Dabar atokvėpio 
valandėlėmis rašąs eilėraščius. 
Jų pluoštelis išspausdintas Lite
ratūros ir Meno laikraštyje (Nr. 
33).

retorinės plokštelės: S. Nosevi- 
čiūtė surežisavo literatūrinę 
kompoziciją pagal M.K Čiurlio
nio laiškus Sofijai; aktorius V.

Anykščių Šilelį”, Jst Marcte-

vydo” ištraukas; aktorius V. Ky-

rinkinio “Atabradai”. Vaikams 
išleistos trys K. Kubilinsko ei-

VLADAS ŠAKALYS JAU 
PASIEKĖ LAISVĄ AMERIKĄ 

nėšį atsargu.
Indras ir Sirija ištrėmė vienas Darbininke jau keletą kartų Teko keliauti pėsčiomis ir 

antro diplomatinius atstovus. buvo rašyta apie lietuvį disi- slapstantis, nes b^otasi suomių

ateinančius 5 metus kasmet pa- <5 pabaltiečių protesto raštą 
didinti atominės energijos ga- prieš Mdotovo-Ribbentropčsu- 
mybą 7-10 mil. kilovatų. tarų, reiKaiaųjant jos paciBriniy 

panaikinimo. Jau keletas Vlado

tą, yra areštuoti. Pakartotinai

das Šakalys jau išlipo ii lėk

.t
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V

—'---- *



viškės Žiburių Nr. 29 vedamą-

pasidairiusi mūsų visuomenės

aš žinau, kad dauguma dalyvių 
jautėsi panašiai.

Tik Oevdandas težino, kiek 
pastangų, darbo ir entuziazmo

tų Amerikon. Tikslas gražus.

propagandos, savo laiške parašė 
žurnalistė Aleksandra Vaisiū- 
nienė: “Mergaitės atliko didelį 
sustiprinimo darbą lietuvybės 
išlaikyme”. Rodos, telieka

vadas apie eilinio mūsų visuo
menės nario požiūrį ir reakciją 
į visus nesklandumus tarp mūsų 
organizacijų vadovybių, kurtom 
savo laiku buvo patikėtas Lietu- džiaugtis ir planuoti toliau. De- 
vos laisvinimo reikalas. O apie 
Lietuvos laisvinimą kalbam ir 
sielojamės visi, nežiūrint, kokia 
proga ir kokiu būdu tas sieloji- 
mas pasireikštų.

Kai susirenkam į didžiąsias 
mūsų šventes ir minėjimus, vis 
dar jaučiamas tam tikras entu
ziazmas, kurį palaiko daugiau 
vietinių kolonijų patriotiškai nu
siteikę asmenys negu plataus 
masto organizatoriai, dažnokai 
atvykę iš posėdžių įkarščio ir as
meniškumais sudrumstų veiklos 
planavimų. Apie vienybę ir rei
kalą dirbti drauge deklamuoja 
visi. Todėl kartais reikia stebė
tis, ar jie patys tiki tuo, ką vie
šai skelbia. O visuomenė, savo 
aukomis palaikydama visą mūsų 
veiklą, lieka tamsoj.

Prieš beveik metus kukliai, bet 
entuziastingai Tėviškės Žibu
riuose aprašiusi PLB pirmininko 
V. Kamanto pranešimą Cleve
lande apie nuveiktus darbus 
ir tolimesnių darbų planavimą, 
susilaukiau “pylos” Naujienose. 
Ir už ką? Tik už tai, kad, ne
sidomėdama užkulisiais, neži
nodama nieko apie “požemines 
sroveles”, aš mūsų pirmininko 
pranešimu buvau patenkinta. Jis 
man davė pasiryžimo galimai 
daugiau prisidėti prie darbų, ku
riem mano pagalba reikalinga. Ir

ja, Dirvoj dr. Kriaučeliūnas iš
dėsto ilgą istoriją, iš kurios pa
aiškėja, kad nuo jo, tiek daug 
nusipelniusio organizatoriaus, 
sėkmingai organizavusio gran
diozinius įvykius, staiga be jo

V. Kamantas atima Nerijos kelio-

tinių būta, tai kam gi tai kelti 
spaudoj? Ir kodėl palikti tamsoj 
eilinį skaitytoją? Ir kodėl pa
daryti eilę teigimų, kurie pra-

menei visa tai nerūpėjo. Todėl 
kitas tokio pobūdžio organizavi
mas jau nebus toks sėkmingas, 
nes atsiras skeptikų, abejonan- 
čių reikalo idėja. Ar ne tiesa, 
kad ir puikiausia idėja, patekusi 
į abejotinas rankas, nustoja savo 
spindėjimo? O abejonės kirmi
nas grauš ne vieną, kuris mielai 
atvertų ar savo širdį, ar savo ki
šenę.

Net baisu pagalvoti, kokios 
nuotaikos vyraus po Naujų Metų, 
kada prasidės Vasario 16-osios 
pasiruošimo darbai. Bus bara
masi dėl kalbėtojų. Gal net ir vėl 
bus kviečiama publika minėjimą 
boikotuoti, kaip tai darė pernai 
Clevelande būrelis asmenų, nu
sistačiusių prieš senatorių 
Metzenbaumą. Po to iškils ir au
kų rinkimo klausimas. Kai kurie 
mano bičiuliai sako: “Neduosiu

Lietuviai protestuoja prie Wasiungtone teismo rugpjūčio 
kad būtų atmesta byla prieš 18 demoustantų, kurie buvo 
policijos suimti liepos 18 prie Sovietų aasbasados. Iš k. V. 
Volertas, Jr^ V. Gureckas, G. Damušytė. Nmtr. R. Stirtao

j*:

Vlikas ir B 
veik notres

patenkinamai, nepajėgdamas 
sutelkti savo veiklai tokių jėgų,

tyviai svarstyti opius reikalus,

— Lietuvos bylą. Tačiau tėra 
viena vienintelė gyvenimo tiesa: 
Visi turim teisę dirbti politinį 
darbą jei tam turim jėgų ir as
menų. Svarbu ne tai, kas veiks, 
bet ką pasieks.

Iš pernykščio lankymosi Eu
ropoj, prisimenu mūsų veterano 
diplomato dr. Geručio žodžius 
mano viešnagės metu: “Jūs Ame
rikos lietuviai, esat tokie gau
sūs, turtingi ir pąjėgūs. Bet man 
atrodo, kad proporcingai nuvei
kia! nepakankamai” T. . Ir kaipgi 
galėjau aš tam tauriam patriotui 
išaiškinti mūsų kivirčus dėl 
“darbų pasidalinimo”?

Eilinio visuomenės nario nuo
taikos nepavydėtinos. Niekam 
neaišku, kodėl baramasi, kodėl 
skylama, kodėl nesugyvenama! 
Vlikas aptaria Bendruomenės 
veiklos pobūdį, ją apribodamas 
griežtai kultūrine ir socialine 
darbo sritinrr^ Bendruomenė 
savo ruožtu į politinę akciją yra 
pasiryžusi žengti pilnu tempu. 
Ir kodėl ne? Ji apima mus vi
sus. Mes jos vadovybę renkam 
demokratiniu būdu. Bendruo
menė mum gali pilnai visur at
stovauti jau vien dėl to, kad ji 
yra visai arti mūsų — ji mus 
pasiekia per kultūrinę veiklą, 
švietimą, mokyklas, socialinę 
paramų. Mes pažįstam vieni ki
tus, vieni kitais pasitikim. Mes 
jaučiamės esu Bendruomenės 
dalim, ir kiekvienas jos nuveik
tas darbas paliečiu kiekvieną 
narį. 'h*-

tobulo.
menė. Tačiau, vadovaujama su
kalbamų, darbščių ir geros va
lios asmenų, ji nebijo kritikos. 
Tiem, kuriem Bendruomenės

pačiame posėdy jie turi būti iš-
------ --------- ■ - ------------------------------------------------------------ —---------  ;4
ILJCC’S FLORIST 8HOP. lietuviškam rajone — liętavišlto gdių par- 
dirotavė. Gėlės įvairiom progom. 046-5454-0527; vakare: 835-4140; 
187+4 Jsmslcn Ava., Rietanond HIU, N.Y. Čia veikta Darbininko spaust 
don kioskas. *

riui būtų galima pasidaryti iš- ————————————————————• 
vadą- Pasigendama mūsų viršū- H6ALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (pri* Forest 
nėse esančiu asmenų orumo as- P'w,y *<"><*•*•“• N Y 11421 • Suteikia garbingas laidotuves, nese esančių asmenų orumo, as vJmm miesto ddyse. Td. 200-2244.
menybių kilnumo, tikro ideahz- - - . _ - - .............—
mo. IIATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-

Altas jau toliau nuo eilinio as- 680 Grand SL, Bnrokiyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.
mens. Jame vien organizacijų at- <— ... - . — -
stovai, kurie ne visada turi rei- buyus rjneral HOME, MarioTeixeira,Jr. laidotuvių direktorius, Nam- 
kiamus įgaliojimus ir ne visada offica: 426 Lafayette SL (Cor. WHson Avė.), tdd. 344-6172. Ra*

cijos narių nuomonei. Iš patyri- Daug vietos automobitam pastatyti, 
mo teko pastebėti, kad į metinį ••

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ (STAIGOS — ŠERMENINĖS: Havoa HM 
Fianaral Home. Ine., 104-38 Jamaica Ave^ Richmond HIM, N.Y. 11418; 
Ir Garszva Funeral Home, 231 Badford Aven Broddyn, N.Y. 11211. 
NcdmmioB, erdvios Ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvps šei- 
scn generacija yra New York State laidotuvių direktoriai Ir baiza- 
MKtojai. Td. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bd 
kurioj miesto daly.
JUOZO ANDRIUŠIO Red Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau- 
dlanai, Income Taz pildymas, (staiga veikta naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Tetai. 047-2323 
(nmrnų tdd. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad eadte ar 
norite būti J. Andriušlo klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SONUS JONAS, sav. Wtater Gardon Tavam.

klausąs prie vienos ar kitos or
ganizacijos, atsitiktiniu savo da
lyvavimu yra leidžiamas daly
vauti pilnabalsio atstovo teisė
mis. Iškėlusi tą klausimą Dar
bininke, pernai vasarą buvau ir 
vėl nemaloniai ir neteisingai 
puolama Naujienose.

Vlikas eilinio visuomenės na
rio vaizduotėj yra abstrakti są
voka, nedaug bendro turinti su 
gyvenimo realybe. Retai kuris 
težino jo sudėtį, rinkimo meto
dų, retas pažįsta bent iš pavar
dės jo darbuotojus. Žinių spau
doj nedaug, bet apie nesusipra
timus yra daugybė straipsnių.

Ar ne laikas būtų mūsų veiks
niam padaryti vieną viešų dide
lę spaudos konferenciją ir atsa
kyti į klausimus, kad būtų išaiš
kinti nesklandumai ir kad eili
nis mūsų visuomenės narys at- Būry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Td. (516) 757-0055. 
gautų savo pusiausvyrą? Mes —•

rūiies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver BeU Baklng Co. Lietuviška ir 
uaropietiška duona ir pyragai, šventėme, vestuvėms bei pokyliams tor
ui, Delta Ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction BhrtL Corona, 
Oietsns, N.Y. 11368. Tdd. 779-5156.

SPARTA—Rašomos mašinėlės jv. kalbomis, radid, spahr. TV, compiute-, 
rlii, {v. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interasuojatės ir tir- ' 
my autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10

dusimais, tai reikia ieškoti

tai reikia ieškoti didesnių asme
nybių, kurios bendrų Lietuvos 
likimo reikalų sugebėtų pastaty
ti aukščiau savojo “aš”.

NE VISŲ SUPRASTAS PAVOJUS

Mūsų krašto pavergėjas visais 
frontais siekia sugriauti lietuvių 
politinę, visuomeninę, kultūrinę 
veiklą ir jos institucijas. Pavojuj 
atsidūrė ir Vasario 16-osios gim
nazija, kur mokosi mūsų 
vaikai anūkai. Tai būsimieji 
darbuotojai, kuriem teks tęsti 
lietuvybės darbus. Todėl Lietu
vos okupantui ypač svarbu tą

propaganda nuodyti jauną pro
tą, padaryti priaugančiųjų kartą

mo darbut
Lietuvos okupanto įkurtoji 

TĖVIŠKĖS DRAUGIJA yra tie 
spąstai, į kuriuos jis nori įpai-

parsidavęs šios draugijos pirmi-

i 
pasi-

kūs studijuojančiam jaunimui 
bendrabučiai”, ir tL

Tie agentai suvilioja ir Vasa
rio 16 gtemazjjos mokinius daly-

TĖVIŠKĖS DRAUGIJA skelbia, 
kad tai FV (Federalinės Vokie
tijos) lietuvių gimnazijos moks
leivių ekskursija. Tai daroma su 
tikslu pabrėžti šios gimnazijos 
prielankumą TĖVIŠKĖS DRAU
GIJAI ir išeivijos jaunimo susi
domėjimų tokiomis ekskursijo
mis.

Taigi laikas rimtai susirūpin
ti. Vasario 16 gimnazija netru
kus pradės mokslo metus. Nėra 
abejonių, kad TĖVIŠKĖS 
DRAUGIJA, apsimetusi ėriuku, 
vėl bandys skverbtis į šią gim
naziją. Jai labai gerai žinoma, 
kad dėl tų ekskursijų lietuvių iš
eivija smarkiai ginčijasi. Gali

To ir siekia Lietuvos okupan-

mas auklėjamas tautiniais pa-

zįjos jos tikruoju vardu. Vadina

Vasario 16-oji primena okupan
tui Lietuvos valstybinę nepri- 

_________________ klausomybę, kurią jis sugriovė 
vauti tokiose ekskursijose. Ap- prieš 40 metų.

Įsidėmėtina mus visus pa-būti Lietuvoj, vežioja, vaišina,

žiavime, įvykusiame šou. birže
lio 7 Broddyne, priimta rezo-

lio komunistinei propagandai vienas betuVis neturi

KĖS DRAUGIJĄ ar kHm pana-

____ _ ____ _________ ___ NOTAMT
T!>ę*iT9 A FpT7 loutevard ,rt. Pttenbung teach.Pi. 99706 .
LdJ 1111 E TtkfoncU (8»9) 960-2440 ♦ Vakar* (19) 945-Ž7to|

I . ■ ■ , . • ■ . .
NAUJAUSIUS 1900 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS gdima įsigyti 
{įmintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti Iki 750 C >1. Ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
lOtte St, Maspeth, N.Y. 11378.

HEVf JERSEY, NEW YORK Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
(ii- popiet WEVD 1330 AM kll, ir 7-6 vai. vak. 97.9 FM. Dr. JJ. 
Stekas, Dk. Naujas adresas: 234 Suntlt Dr., Watchung, NJ. 07060. 
Tiėd. 201 753-5636.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 0-10 vai. ryto WHBI 105.0 
FM. R- Kazys,217-25 54th Ava., Bayside, N.Y. 11354. Tol.212229-9134.

LIETUVIŠKO STAIAOS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR ' NEMOKAMAI 

taUSTATOMI | VISAS KAPINES l«W YORK, 
mr JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA pre šv. jono kapinių.

fiM « ST., KDAE HLLAGE, ODEEMS 
Pkoaes: 326-1282 326-3150

TAI MOŠŲ YIENUmU VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1133 + 1976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTORA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)

(LIETUVĄ

rezoliucŲą, užkirstume keltą

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UI PATARNAVIMU

FILMAI APDRAUSTA B AKREDITUOTA AGENTŪRA

■ «
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Plačiausiai rusų išeivijoj P** 
pliūęs, Paryžių) leidtiaaMis sa- 
ntėtaštia “Rusų Mintis“ (Russ- 
4* Mysl) šjn. kovo 1 įdėjo 
lį mūsų bendradarbio rašytojo 
Jurgio Gliaudos informacinį ra
iną- Pateikiam rašinio vertimą. 
-Red.

-o-
Neseniai valstybinė Brazilijos 

iufionmacrnė agentūra pranešė, 
ari Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
tonika bus išleista portugalų 
laiba.
Eki Stot šis lietuviškas pogrin- 

dirais leidinys buvo leidžiamas

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJ

ros laikraštis, savo tematika pa
ėmęs atgaivinimą patriotizmo, 
kuris vos-ne-vos ruseno aplen- 
kintoj lietuviškoj bajorijoj. Po šio 
leidinio pasirodė kitu Atstatyto
ji po šimtmečio Nepriklausomo
ji Lietuva gavo visuomeninę 
struktūrą, kuri susiformavo po
grindy, kovoj dėl savo tautinių 
teisių. Aišku, ir ateity dabarti
nis Lietuvos pogrindis įtakos 
žmonių ir valstybės gyvenimą.

ze. Prisiminus Stalino teroro 
šiurpą, atrodo stebuklu pana
šaus laiško parengimas ir jo iš
siuntimas Katalikų Bažnyčios 
Galvai.

Pirmosios Kronikos įvade pa
sakyta:

“Daros tragiška padėtis, kada 
vienoj pusėj tylos dėl persekio
jimų laikosi Sovietų vyriausybė, 
laikosi J. Tautos, laikosi JV vy
riausybė, laikosi Vatikano diplo-

Kronika siekia kelti aikštėn 
režimo nusikaltimus, kuriuos ci
niškai ir neapdairiai ketina nu
tylėti “aukštoji laisvųjų kraštų 
diplomatija’*. Po laisvos minties 
ir tolerancijos kauke oficiali filo
sofinio ateizmo parodija (sovieti
nė ateizmo versija) įtūžusiai nu
sikalsta prieš savo tikinčiuosius 
pavaldinius.

Laisvoji lietuvių išeivija, kuri 
priskaito iki vieno milijono as-

praeičiai prisiminti
8 švenčiama vadi

namoji Tautos-‘šventė. Lietu
voje ji buvo nekilnojama, o čia 
nukeliama į artimiausią sekma-

jos kultu — tai Marijos gimta
dienis. Vytautas specialiai tą

italų ir* anglų kalbomis. Kroni
kos fragmentai buvo skelbiami 
pex Vatikano radiją ir, savaime 
suprantama, plačiai minimi už
sieninėj lietuvių spaudoj. Ne
seniai blikstelėjo pranešimas,

Ir kaip ta šventė atsirado, ar 
ji paveldėta iš senosios Lietu-

mosi dieną. Rugsėjo 8 šven
čiama ir Šiluvos Maruos šventė. 
Ten dabar susirenka daug mal-

tos Kronikos išleidimas rusų kal-

šveptei šiemet sueina 50 
metų. Ji buvo įvesti 1930 me
tais, kurie buvo pavadinti Vy
tauto Didžiojo metais. Tais me
tais buvo paminėta Vytauto Di
džiojo 500 metų mirties sukaktis. 
Visus metus vyko įvairios šven
tės. surištos su ta sukaktimi.

Sausio 11 atidarytas Vytauto

tinis, religinis atsinaujinimas, 
sustiprėjimas sunkioje kovoje 
prieš okupantus.

respublikos prezidentas pa
skelbė specialų raštą dėl Vytau
to Didžiojo mirties. Gegužės 23 
Palangoje iškilmingai pagerbta 
Vytauto Didžiojo motina Birutė. 
Birželio 7 Lietuvos universitetas 
pavadintas Vytauto Didžiojo 
vardu. Birželio 20 Kaune įvyko 
Trečioji dainų šventė Vytauto 
Didžiojo garbei. Liepos 15 iš 
Kauno buvo išneštas Vytauto 
Didžiojo paveikslas. Jis iškil
mingai buvo apneštas aplink 
visą Lietuvą. Liepos 15 Kaune 
iškilmingai paminėta Žalgirio 
pergalė prieš kryžiuočius. Rug-

Kronika informuoja apie sovie
tinių. biurokratų ir režimo tarnų 
niasikaltimus prieš žmogaus tei
ses: kada, kas nusikalto, kas nu
kentėjo. Tai ateistinių puolimų 
prieš tikinčiuosius enciklope
dija.

Tai didžiulė nūdienės oku
puotos Lietuvos panorama, neį
kainojamas įnašas į visuotinę ko- 

dėl žmogaus teisių. Šalia Kro
nikos leidžiami dar keli neperio
diniai pogrindžio leidiniai, 
slcirti aiškinti ideologiniam bei 
politiniam klausimam.

Prisimindami praeitį, prisime
name, kad jau praėjo 550 metų 
nuo Vytauto karūnacijos dienos, 
tiek pat metų nuo Vytauto mir
ties. Vytautas sukūrė galingą 
valstybę, bet karaliaus vainiko 
neužsidėjo.

To vainiko paskui ir trūko 
mūsų istorijoje, trūko tautinės 
sampratos. Nuo Vytauto laikų,
nuo jo galybės, lietuvių tautą Lietuviai turi istorinį patyri- 
pasitinka ir didžioji jos nelaimė leisti pogrindinę literatūrą. 
— jos aristokratai, bajorija, su- Tau patyrimas pradėtas 1883 
lenkėja, išspinduliuoja iš savo metais, kada dėl administracinio 
tarpo. Lietuviškas lieka tik kai- įsakymo išmesti lotynų raidyną 
mas, kuris dar ilgus šimtine-jį lietuvių spaudos atsirado Auš- 
čius vilko sunkų baudžiavos jun
gą. Lietuviškas pradas buvo pa
smerktas žūti, uždarytas lyg ko
kiam kalėjime, bet jis nežuvo. 
Devynioliktojo amžiaus antroje 
pusėje iš kaimo ateina tautos va
dai ir jie sukelia tautinį atgi-

gai paminėta Vytauto Didžiojo 
karūnacijos diena. Rugsėjo 8 
į Kauną grįžo Vytauto Didžiojo 
paveikslas, kuris buvo iškilmin
gai sutiktas. Rugsėjo 8 paskelb
ta Tautos šventė. Spalio 27 pa
minėta Vytauto Didžiojo mirtis. 
Jis mirė Trakuose, 80 metų am
žiaus.

Nuo tų metų ir švenčiama 
Tautos šventė. Joje labiausiai

tautas Didysis, kaip .genialus 
senosios Lietuvos organizato
rius, kūrėjas, aukščiausiai iškė
lęs Lietuvos galybę. Dabar šio
je šventėje prisimename ir visą 
praeitį, ją pagerbiame ir_jš- jos

Rugsėjo 8 surišta ir su Mari-

Netgi nacių okupacijos sunk
mety (1941-1944) vyko ener
gingas leidimas kelių pogrindžio 
spaudinių, kurie turėjo skirtingų 
politinių minčių.

Pirmasis Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos numeris pa
sirodė 1972 metais. Pavasarį 
1972 metais protesto ženklu 
prieš sovietinę okupaciją ir savi
valę Lietuvoj susidegino keli as
menys; jų žinomiausias — Ro
mas Kalanta. 7ie auto-da-fe iš
šaukė dideles ir audringas de
monstracijas. Valdžia metė prieš 
demonstrantus specialius “pa
rašiutininkų” dalinius. Ir tada, 
lyg atsiliepimas į šiuos įvykius, 
pasirodė pirmasis Kronikos nu
meris.

Tai kuklaus dydžio leidinys, 
apie 40 rašoma mašinėle įrašy
tų puslapių.

1946 metais Kronikos prano
kėjas buvo tikinčiųjų laiškas po
piežiui. Šiame laiške buvo kar
tu su pagalbos šauksmu ir doku
mentacijos apie paskirus nusi
kaltimus prieš tikinčiųjų -teises; 
tai dabar ir padėta Kronikos ba-

mafija. Tai galima atsitiktinė, 
bet ne natūrali koalicija. Kitoj 
pusėj balsai prieš persekiojimą, 
balsai už žmogaus teises reiš
kiami pavergtųjų, kurių vardu 
kalba Kronika; balsai Amerikos 
katalikų hierarchijos, kardinolų 
Mindszenty, Slipyj, Solženicyno, 
Sacharovo; kelia balsą žymi dalis 
Vakarų viešosios opinijos.

Šią tragišką situaciją galėtų 
išreikšti tie patys populiarieji 
žodžiai: derybos su priešais, 
konfrontacija su draugais.“

Dar 1966 metais į Vakarus, 
į lietuvišką išeiviją pateko stam
baus ir gilioj konspiracijoj ra
šiusio lietuvių poeto, pasirašiu
sio Vilties slapyvardžiu, eilės. 
Tai buvo eilių ciklas bendru 
“Neparašyti laiškai“ pavadi
nimu. Poetas maldavo kelti vie
šumon valdančiųjų savivalę, sa
kydamas: “Sprogs mūsų širdys, 
jeigu jūs tylėsit”. Apie tą pat 
1974 metais kalbėjo laisvėn iš
trūkęs P. Litvinovas: “Rašykit 
apie mus daugiau“.

Ir dabar praeitis mus stipri
na, ragina dar labiau dirbti savo 
tautai.

Mokyklos kviečia
Praeities didžioji Lietuva ne

turėjo lietuviškų mokyklų, o mes 
turime. Mes galime tobulinti ir 
ugdyti savo lietuvių kalbą ir ją 
gerai išmokti. Su rugsėjo pradžia 
prasidėjo ir mokslo metai. Mo
kyklos kviečia visus lietuviškos 
kilmės vaikus nepasilikti namuo
se, bet ateiti į lietuvišką mokyk
lą ir dirbti, mokytis, pažinti savo 
lietuvišką praeitį, Lietuvos 
geografiją ir geriau išmokti lie
tuviškai.

Turi nartai iki m a oavo vaiku lietoriš^mokrio. Vaizdas iš VLtosios Tautinių šokių šventės Chicagoje. Šoka Sadutę. N«*. Jono Urbono

menų, susidarė iš trijų gent- 
karčių, nuo 1890 metų, sukon
centruota Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. 1974 metais buvo 
suorganizuota speciali agentūra 
atskiromis knygomis leisti Lie
tuvių Katalikų Bažnyčios Kroni
ką. Tokiu būdu nuo 1974 iki 
1978 metų išleisti keturi stam
būs tomai, kuriuose paskelbtoji 
medžiaga subalansuota, susiste
minta, enciklopediškai sutvarky
ta. Bendras religinių persekioji
mų siaubo puslapių skaičius 
— 1650!

Religiniam persekiojimam va
dovauja religinių reikalų įgalio
tinis Lietuvoj. Jam suteikė man
datą religinių reikalų taryba, vei
kianti prie SSSR ministerių ta
rybos. Tai galingas mandatas, 
kuriuo pirma buvo apsiginklavęs 
buvęs čekistas J. Rugienis, o vė
liau žurnalistas K. Tumėnas, 
“tamsybininkų demaskavimo“ 
specialistas.

šių budelių siautulys ir su
kūrė Lietuvoj beteisių tikinčių
jų žmonių kastą. Tuo grubiai pa
kartotas ankstyvųjų viduramžių 
principas: kieno yra valdžia, to ir 
tikėjimo išpažinimas.

Tokiu būdu susidarė du fron
tai; režimo išpuoselėti sovietinio 
kovojančio ateizmo kadrai ir į 
katakombas įvaromi krikščio
nys.

Viskas tai gyvai, reljefiškai 
matyti keturiuose įspūdinga* 
išleistuose Kronikos tomuose. 
Greta registracijos nusikaltimų 
prieš religinę praktiką vyksta 
kova dėl tautinio savitumo iš
saugojimo, nes Lietuvoj, kaip ir 
Lenkijoj, religija labai tampriai 
surišta su tautybe.

Okupacinė valdžia veikia 
pasirėmusi eikliu principu: 
“skaldyk ir viešpatauk”. Dvasiš
kąja buvo padalyta slaptuose į- 
galiotinio sąrašuose į “klusniuo
sius” ir “neklusniuosius“. Vys
kupai, kuriem leido pasilikti sa
vo vietose, buvo įpareigoti veikti 
pagal įgaliotinio įsakymus. Pa
vyzdžiu stovi laiškas avidei ir 
kunigam, kurį 1961 kovo 31 iš
leido Kauno vyskupijos vieti-

( nukelta į 4 psl.)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS (SPŪDŽIAI

su šešėliu voratinkliai, o ant

Bagdade — Harfln ar-Rašid sos-

kannelitams kvietimas vaka
rienei tikra atgaiva. Gidas di
džiuojasi galėjęs mums tiek

is

Cidas su Senienų departi-

arabą nuo musulmono? Ar iš viso 
įgalima arabą nuo musulmono 
skirti? Atsako, kad ne tik galima, 
bet ir reikia, nes “nors visi arabai 
ir yra musulmonai, tačiau ne visi 
musulmonai yra arabai“. Mat, 
esama dvejopo islamo: vakarie
tiško ir rytietiško. Vakarietiška-

tautos: arabai, turkai ir iranie
čiai, arba persai; rytietiškajam 
— Vidurinės ir Rytinės Azijos 
tautos. Vakarietiškajam islamui 
būdinga gili pagarba ir prisiriši
mas prie Arabijos istorijos. “Iš

čionis. Laukiu, kad gidas at-

Trys didžiosios Vakarų žmo
gaus religinės kryžkelės — ju

tiki į vieną ir vienintelį Dievą. 
Visos trys tiki, kad Dievas yra 
Žmogaus ieškotojas, kuris randa 
žmogų įstrigusį gyvenimo raiz
gynuose ir neša jį savo gerume.

Judaizmui gyvenimo raizgy
nai yra “Egiptas“. “Egiptas" ne 
tik istorine, bet ir teologine 
prasme. Vergija faraonų Egipte

gal judaizmą, kiekvienas žmo
gus turi savo “Egiptą". **Atsi
mink, kad ir pats buvai vergas 
Egipte ir kad iš ten tave iš
vedė Viešpats, tavo Dievas.. ." 
(Įst 5,16).

Meilė

Šlovė Allah, pasaulių Viešpa
čiui! * |

Užjaučiančiam, Gailestinga
jam! 7

Karaliui Teismo dienoje! 
Tik Tave mes garbiname,

Vesk mus tikruoju (islamo) 
keliu,—

keliu tų,
kuriems Tu esi buvęs 

maloningas;
ant kurių Tu nepyksti ir kurie 

nenuklysta. Amen.

Visos trys Vakarų žmogaus įe

noną. Joms visoms būdinga šį 
visuotinį Dievo gerumą Sutra
tinti.

religiniais siekiais.
Krikščionybė ne 

religiniu teisyriū* bet 
— Jėzaus KristūdbitatktiMi Pri-
amžiaus vi 
liūs krikščionis vi 
laišk(u), kurį mes (apaštalai),

ša, o Dvasia teikia gyvybę“ 
(2 Kor 3, 3.6). Primenu savo po
kalbio bendrams, kad apaštalas 
Paulius buvo Žydas, gimęs ir 
augęs šalia Palestinos. Tokiu jis,

taško“ (Jn 4,22-

■



sos sienos ir tebus buvo padeng
tos paveikslais, kurių reproduk
cijas esam pratę matyti pavie
niuose atvirukuose. Bet vaizdas

tę ir "prekybos kvartalą, 
se stebim geležiniais 
užtvertas vitrinas, kurios

Šonuo- 
grotais

Tačiau
daugumas krautuvių uždaryta. 
Arčiau aikštės yra kelios atdaros 
pritaikytos turistą^. Pagaliau 
prieš mūsų akis atsiskleidžia 
kuriuos kadaise mačiau meno 
žurnaluose ir knygose. Aikštėj 
ristai savo apranga, foto apara
tais ir žiūronais. O visur balan
džiai, balandžiai...

Viename šone ilga arkada su 
krautuvėmis ir restoranais. 
Stebiu milžinišką Coca-Cola 
iškabą ties ledų ir limonado 
parduotuve. Ir čia mus atsekė 
Naujojo Pasaulio kultūros pėd-

Viename aikštės šone daugy
bė patogių kėdžių, sustatytų 
apie nedidelius baltus staliu
kus. Staiga pajuntu kojose nuo
vargį. Sėdamės. Tuoj prisiartina 
baltai apsirengęs kelneris su 
padėklu ir laukia užsakymo. 
Suprantu, kad tos kėdutės pri
klauso restoranui. Užsisakome 
limonado. Po keleto minučių 
iškilmingai, ant didelio sidabri
nio padėklo atneša limonadą, 
kuris buvo labai skanus, šaltas 
ir gaivinantis. Sąskaita prilygo 
brangaus Europos restorano 
kokteilių sąskaitai... To paties 
restorano angoj septynių asme
nų kapela pradėjo groti itališ
ką pramoginę muziką.

Užvertusi galvą, stebėjau gar
siąją Campanile (varpinę), prisi
šliejusią prie Šv. Morkaus ba
zilikos, kuri buvo pašventinta 
jau,332 metaiis. Legenda pa- 
sakoj^, kad > toj-f bazilikoj .esą 
šv., ^iprkaus palaikai, kuriuos 
Venecijos jūreiviai pavogę iš 
vieno Aleksandrijos vienuolyno. 
Tuometinė bažnyčia, pavadinta 
Partecipazio bažnyčia, piliečių 
sukilimo prieš dožus metu 976 
metais buvo sudeginta, bet 
1063 metais dožas Cantarini ją 
atstatė. Po jo mirties 1094 me
tais ji buvo konsekruota ir li
ko tokia, kaip ją matom šian
dien, jei neskaityti per ištisus 
šimtmečius papildomų skulptū
rų, puošmenų ir mozaikų. Ba
zilikos keturi bokštai beveik 
slepiasi už nepaprasto grožio 
auksiniame fone fasado viršuj 
keturių mozaikos paveikslų, at
vaizduojančių svarbiausius Kris
taus gyvenimo momentus. Tai 
XVII šimtmečio menininko Ga-

KATALIKŲ 
BAŽNYČIA
LIETUVOJE
(atkelta tf 3 psl.)

ninkas: “liturgijos apeigose te
gali dalyvauti tik 18 metų su
kakę asmenys. Vaikai neturi tei- 
nešti bažnytines vėliavas ir bars
tyti gėles procesijoj”.

veiksmus “klusniųjų” dvasiškių 
—ganytojų, dėl “palaimingos ra
mybės” tarnaujančių Mamo-

Kada bus sunaikint* Lietuvoj 
Katalikų Bažnyčia? klausia Kro
nika Nr. 4). Ir štai atsakymas 

lengvai galima betų sutalpinti 
vidutinio dydžio modernų sta- pelnus Bažnyčiai, 

griauti Bažnyčią B vidūs. Lie- dioną, talpino 1600 senato ir kuriose ji* yra dari 
tavoj -visiem aišku, kad Bažny
čia nebus sngriautii jbi kunigai 
sėdės kalėjimuose, jei mokiniai

etano kūrinys. Visas bazilikos 
viršus, žiūrint iš tolo, panėši 
į puikią karūną.

Beveik neįmanoma atsiminti 
ar aprašyti tiek išorės, tiek vi
daus meninių turtų: paveikslai, 
skulptūros, mozaika, bareljefu, 
freskos, marmuro kolonos, šven
tųjų statulos. Tik niekada nepa
miršiu arką primenančio didžio
jo altoriaus, o krikštykloje Salo- 
mės šokio mozaikos. Bazilikos 
planas yra bizantiško stiliaus, 
kuris pasireiškia grindų formoj, 
kupolose, nišose, tačiau jos 
struktūra yra jau romėniško sti
liaus dvasioj. Tuo tarpu pres
biterija nuo navos yra atskirta 
gotiška pertvara. Bazilikos puo
šimas tęsėsi apie septynis 
šimtmečius, todėl joj ir atsispin
di įvairios meno srovių įtakos. 
Tačiau bendras įspūdis yra mil
žiniškų maldos namų, kuriuose 
norisi garbinti Dievą žmogiško
sios į Dievą panašumo didy
bės atspindy.

Bazilika buvo perpildyta tu
ristų, kurių dauguma laikėsi tin
kamai. Tačiau prie įėjimo stovė
jo rūstokai atrodantys unifor
muoti bazilikos pareigūnai, kurie 

Janfotojus ir maldininkus nužiū
rėjo nuo galvos iki kojų, nes 
turistų tarpe pasitaikė moterų, i 
kurios buvo apsirengusios lyg 
vykti į paplūdimį. Viena tokia 
jauna moteris su saulės akiniais, 
vokiškos išvaizdos ir didelės drą
sos, bandė su tarnautoju ginčy- ! 
tis, sakydama esanti turistė ir ne- 1 
katalikė. Jis griežtu judesiu už
traukė ties durų anga sunkią 
tamsiai raudono pliušo užuolai
dą ir atsisakė ją leisti praeiti — 
Buvo sekmadienis, ir viduj prie 
šalutinių altorių buvo laikomos 
pamaldos.

Išėjus iš bazilikos, -buvo tik m 
keletas žingsnių į garsiuosius 
dožų rūmus. Prieš mūsų akis iš- 
kilo impozantiški ir puošnūs go
tiški vaitai, kuriuos viršuj sau
go ant kelių prieš sparnuotą liū
tą atsiklaupęs dožas Francesco 
Foscari. Šone suvenyrų kioskas 
ir bilietų parduotuvė. Susimo- 
kam stambiais lirų banknotais 
už du bilietus ir įžengtam į 
didžiulį akmenimis grįstą ketur
kampį kiemą, kurio vidury 
skulptūromis padabintas įman
trus fontanas. Deja, nešvirkštė 
jame vanduo, ir šonuose matėsi 
neaptvarkyti popiergaliai... 
Gal dėl to, kad sekmadienis ir 
nėra kam tvarkyti turistų palik
tas šiukšles. Kiemas apsuptas 
trijų aukštų pastatų, kurių ant
ras aukštas dabinasi simetriško
mis arkomis ir baliustrada.

Prisiartinam prie “milžinų 
laiptų”. Marso ir Neptūno mil
žiniškos statulos pasitinka įei
nančius. Tai XVI šimtmečio re
nesanso stilium pastatyti platūs, 
impozantiški laiptai. Ir šitų rūmų 
istorija yra sena ir audringa, 
kaip ir pačios bazilikos. Lipom 
laiptais, stebėjomės sienų puoš
numu, lubų dekoravimu, sunkiai 
suvirškinamu meno kroviniu 
ir... prišiukšlintais laiptais, ku
rie atrodė ilgą laiką nevalyti. 
Visur dulkės^ nuorūkos, balan- 
einant “auksiniais laiptais” į di
džiąsias sales, negalima buvo 
atitraukti akių nuo gausybės

Venecijos didybę ir jėgą. Ir bu
vo nuostabiai jaudinantis jaus-

juos visus vienoj vietoj...
Išėjusi iš dožų rūmų, apžiū- į 

Tėjusi kiemą iš antrojo aukšto 
plačių balkonų, apsidžiaugiau 
nusileidusi pagaliau į šios die
nos saulę. Mane slėgė visa tai, 
ką mačiau, tarsi šimtmečiai, pa-

pasieniuose, priekaištingai 
slėpė savo veidą, nes mes, vie
nos dienos ar vienos valandos 
turistai, esam per menki čia 
išgyventą istoriją suprasti ir tikrą 
buvusią dožų rūmų didybę su
vokti.

Vėl atsidūrėm Šv. Morkaus 
aikštėj. Čia buvo saulėta diena 
su dabarties gyvenimo atribu
tais: modernia muzika, foto 
aparatais, Coca-Cola iškabo
mis . .. Pasijutau lyg tilte tarp 
dviejų pasaulių. Bandžiau save 
klausti, kuris pasaulis man būtų 
artimesnis ... Campanilėj dvi 
bronzinės statulos mušė trečią 
valandą. Perėję į restoranų ar
kadą, pradėjom dairytis į lan
gus. Vitrinose ir vėl matėsi mo- 
genybės, garsių firmų drabužiai, 
kristalas, sidabras ir.. - ledai.

(Bus daugiau)

PREL. J. NEVERAUSKO PAGERBTUVĖS
Pastaraisiais metais'įsivyravo 

paprotys Pennsylvanijos Lietu
vių dienos proga surasti asmenį, 
savo darbais nusipelniusį lietu
vių viešo pripažinimo ir gilios 
padėkos, išryškinti jo nuopelnus 
ir prideramai Jį pagerbti. Nū
dienė Lietuvių diena yra vieti
nių Lietuvos vyčių globojama ir 
tvarkoma. Ruošimo komiteto 
posėdžiuose nebuvo sunku su
tarti dėl ieškomo asmens. Buvo 
nutarta šią išskirtinę garbę šie
met suteikti prel. Juozui Neve- 
rauskui, §v. Jurgio parapijos kle
bonui, Shenandoah, Pa.

Pagerbtuvės įvyko šventės 
pirmoj daly, šeštadienį, rugpjū
čio 16, tradicinės Lietuvių die
nos išvakarėse, Švč. Mergelės 
lėj, Frackville, Pa.

Iškilmės prasidėjo procesija iš 
klebonuos į bažnyčią.
' Į pagerbtuvės atvyko Allen- 

town vyskupo atstovas prel. 
Antanas Muntone, vyskupijos 
mišių celebrantas, talkinamas 
prel. Neverausko ir Apreiškimo 
parapijos klebono kun. Algi-

Po mišių apie trys įimtai prel.

progai priaikyta programa.
nuo- 

parapijom, 
reli- 

ir pasaulie-

iki vėlyvos

-5^;

Gubernatorius Reagan, kandidates į Amerikos prezidentas, su lietuviškų susivienijimų va
dovais. Iš k. Vincas Meiliūnas, Genovaitė Meiliūnienė, SLA gen. sekretorė, Thomas

ATEITININKŲ ŠVENTĖ SYDNĖJUJ

Sekminės, Šventosios Dvasios 
atsintimo šventė , miela visų 
mūsų prisiminimuose. Pavasariu 
kvėpuodama, atgimstanti Lietu
vos gamta žalumynais iškaišo vi
sus laukus. Nors čia (Austra
lijoj) Sekminės rudenį, bet vis 
tiek kiekvienas jaučia dvasinį 
atgimimą ir sustiprėjimą.

Sydnėjaus ateitininkai per šias 
Sekmines šventė savo nepapras
tą šventę ' — įžodžio davimo 
šventę.

Dar prieš pamaldas prie Šv. nininkas Antanas Kramilius. Jis lieka įžodžio apeigas: Idekvie- 
- - - - -- SraS . pabrėžė, kad Ateitis gyvuojsjau nas iūtoja įžodžio ž^džitjs, pri.-

70 metų. J i buvo įsteigta anų 14h- klaupęs1 pabučiuoja ateitininkų
kų rusų okupacijos metu mūsų vėliavą, kiekvienam.' prisega

mi ženkleliai ir uždedama juos
telė; pasirašomas įžodžio aktas. 
Kiekvienas, priėmęs įžodį, gau
na pažymėjimą. Dvasios vadas 
perskaito ateitininkų Credo, ir 
giedamas ateitininkų himnas.

Joachimo bažnyčios, Lidcombe, 
1 išsirikiavo su savo vėliava, tėvų, 

mokytojų ir globėjų lydimi, ke- 
; liasdešimt jaunuolių, apsiren

gusių puošniomis uniformomis; 
susirikiavę suėjo į bažnyčią.

Kun. P. Butkui žengiant prie 
altoriaus, Dainos choras, vado-

kai susipratę ir nuo jauniausių 
jo dienų išmokė jį kalbėti lietu
viškai. Įdiegė jame lietuvių tau
tos, istorijos ir papročių meilę. Jis 
myli visus lietuvius ir rūpinasi 
jų gerove. Bet ypač arti širdies 
jam yra jo giminės Lietuvoj. Jis 
dažnai su jais susirašinėja ir pa
laiko glaudžius ryšius.

Nors nuo vaikystės prelatas 
visada laisvai kalbėjo lietuviš
kai, bet, eidamas mokslus semi
narijoj, atostogų metu panūdo 
pasinaudoti šv. Jurgio parapijos 
tuometinio klebono kun. Juozo 
Karaliaus paruošta stipendija 
Marianapolio kolegijoj, Thomp
son, Conn., kad, patikslintų kal
bą ir pagilintų lietuvių litera- 
plunksna ėmė reikštis eilėraš
čiais ir įdomiais rašiniais lietu
viškoj spaudoj. Radęs vertin
gesnį straipsnį anglų kalba, iš-.

kun. Daniel A Lord, SJ, popu
liaresniąsias knygeles tikybos ir 

Prel. Neverauskas visada ras
davo laiko dirbti lietuvybės dir-
vonuose, puoselėti lietuvių ten
to* meilę ir fdvinti lietuvišką 
dvasią. Dangim kaip keturias
dešimt metų jis priklauso prie 
Lietuvos vyčių organizacijos. 
Piuterthites metei* prisijungė 
prie veikliųjų įniciatorių ir uo- 

vaujamas dirigento Br. Kiverio, 
galingai užgiedojo VeniCreator.

Mišių metu nešė aukas, skai
tė skaitymus tik jaunimas. Kun. 
P. Butkus, ateitininkų dvasios 
vadas, savo pamoksle ypač pa
brėžė šios dienos pasirinkimą 
ir to reikšmę.

Po pamaldų ateitininkai, jų 
tėvai, mokytojai ir svečiai susi
rinko į čia pat esančią parapijos 
salę. Įžodžio iškilmes atidarė 
veiklus ateitininkas ir visuome- 
patriotų jaunuolių, kaip kovotoja 
už tikėjimą ir už savo tautą. 
Ta kova ir .dabar vyksta, nes 
Lietuvoj tikėjimas ir tautinė 
dvasia dar žiauriau persekioja- 

pildydamas jos turinį savo žinio
mis iš Lietuvos istorijos, kultū
ros, literatūros ir lietuvių gy
venimo Amerikoj..

Prelatas yra buvęs ankstesnės 
vietinės lietuvių radijo progra
mos vedėjas. Šiandien jis yra 
lietuvių Vyčio savaitinės radijo 
programos talkininkas ir jos ruo
šėjų komiteto pirmininkas (Vy
tis — Lithuanian Anthracite 
Radio Hour).

Nėra svetimos prelatui ir Lie
tuvių dienos. Ilgus metus yra 
darbavęsis įvairiuose jų ruošimo 
komitetuose. Jis taip pat yra bu
vęs Lietuvių Kunigų Vienybės 
Schuylldll apygardos pirmiirin-

Lietuvių klubo narys.
Praeito dešimtmečio pra- 

lą» prel. Neverauskas įgijo va- 
steigėsteigė lietuvių pirnutdieninę 
mokyklą. Čia narinio metais kas 
savaitę vyksta lietuvių kalbos 
pamokos, dėstoma lietuvių li
teratas* bei Lietuvos istorija, 
kuri yra paties prelatospecialy- 
be. Mokykla veikia ir Bais me- 

mi. Mes turim taip pat įsijung
ti į kovotojų eiles.

Į prezidiumą A. Kramilius pa
kvietė ateitininkų veikėjus ir jų 
bičiulius — dr. R. Zakarevičių, 
O. Kavaliauskienę, inž. J. Dir- 
ginčių, Algį Bučinską, poetą J.A. 
JūraQ, apyl- pirmininką dr. Al. 
Mauragį su žmona, poetą Br. 
Žalį, savaitgalio mokyklos mo
kytoją Lašaitienę.

Mokytoja Stasiūnaitienė per
skaitė ateitininkų principus. Įžo
džiui pasirengę jaunuoliai ir jau
nuolės sukviečiami į sceną, ir 
dvasios vadas kun. P. Butkus at-

Kun. P. Butkus sveikinimo 
kalboj pabrėžė, kad Sekminės 
primena Bažnyčios gimtadienį, 
nes per pirmąsias Sekmines 
pasikrikštijo daug žmonių. To
liau kalbėtojas padrąsino jauni
mą ir tėvus eiti iki galo Kris
taus nubrėžtu keliu. Dar jaus
mingai priminė tuos ateitinin
kus, kurie net gyvybe užmokė
jo už tikėjimą ir tautą.

Poetas Br. Žalys sveikino 
skautų rajono vadijos vaidu, lin
kėdamas likti ištikimais įžodžiui.

skautija — dvi pagrindinės lie
tuvių jaunimo organizacijos. Dr. 
Al. Mauragis, sveikindamas Syd- 
nėjaus lietuvių apylinkės vardu, 
pasidžiaugė jaunimu ir jo ryž
tingumu. Sveikino tėvus, ir va
dovus, kurių irgi laukia sunki 
pareiga, nes su vaikų priesaika 
prisiekia ir jie. -

Poetas JA. Jūragis (iš svečių) 
pažymėjo, kad mes, krikščionys, 
žėruojam šviesa, duota iš aukš
to, iš išganymo kryžiaus. Pa- 

ištverti uždaviny — liu-

Marija M. Su
dirbusi 

lokių 
M. Coz; 

vardu — P.

Raštu sveikino Marija M. Sla
vėnienė, daug anksčiau dirbusi 
su ateitininkais; tautinių lokių 
grupės Sūkurio vadovė M. Cox; 
Sydnėjaus skautų vardu — P. 
PuDinen. H JAV (Washingtono) 
sveikino Ateitihinkų Federaci
jos, vada* dr. J. Laučka.

aiškią nau
ju lietuvybė* '

Prelate* gimė tirštai lietuvių 
gyvenamame' Minersville, Pa^ 
miestely. Jo tėvai buvo tautil-



T  --------* — - ■ - a -t- *LsBurao grotoje

ropos LB kraštų pirmininkais 
atsiuntė sveikinimus Darbinin-

golfų žaidė, visi gėrėjosi retų

kano paviljono, centrinį įėjimų, t riškam, 1 
Ir čia papėdėse ištaigios gė-

lės, viena už kitų gražesnės, “uOems 
didesnės. \

usračiu. Tai gražios
muz. Alvydui Vasaičiui, atliks 
koncertinų įftogramų Draugo

ir sudarė lyg kokią sienų. Ši 
vieta ir buvo parinkta Liurdo 
grotai. Tai vienas iš seniausių 

tas 1953 metais. Suprojektavo 

kas gerai išsilaikė, rodos, lyg 
pernai pastatyta, sukrauta iš di
delių-akmenų. Iš ty akmenų 
išsilenkia kelios didelės 
arkos ir taip sudaro##'1eekių^ 
scenų, kurios gilumoje įrengtas 
altorius.

Priešais — aikštelė, kur sudė
ti suolai. Čia patogu pailsėti. 
Tie, kurie meldžiasi, nueina ar
čiau prie altoriaus. Kiti sėdi pas
kutiniuose suoluose ir poilsiauja 
— šnekučiuojasi, skaito laikraš
čius ar knygas.

Praėjęs suolus, netoli pamink
lo pamatai daugybę gėlių. Jos 
susodintos meistriškai. Viena 
prie kitose taip sudaro lyg kokį 
kilimų, kur eina spalvotos lini
jos. Prie altoriaus laiptų žydi 
baltos didelės baltgalvės, mėly
nuoja ir skambaliukai. Čia lan
kosi bitelės, zuja po žiedus. Ir 
tu čia lankais, apžiūri sodybos 
puošmenas — tą didelį lietuvių 
dailininkų sukurtą turtą.

Kairėje prie grotos yra šv. 
Bernadetos statula, už jos — 
sienoje įmūryta dedikacinė lenta 
su fundatorių pavardėm. Ir kur 
jie, tie pirmieji pranciškonų rė- 

atv^ę 'į ’ šį kraštų ’ šen iai j* se- ’ 
niai, dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karų. Sunkiai dirbo, bet daug 
padarė — kokias bažnyčias pa
statė, sales. Iš jų aukų išaugo ir 
vienuolynai, ir šita sodyba pa-

statais. Jau jų dauguma mirę, iš
keliavę į Anapilį, kurį taip gra
žiai aprašė Kraševskis "Vitolio 
raudoje”. O kur jų vaikai? Ar jie 
lankosi čia? Ar paskaito tas de
dikacijų memorialines lentas? 
Juk čia surašyta mūsų emigran
tų istorija. Tad su pagarba tai 
praeičiai skaitai vaidus, pavar- - su penkiais altoriais. Galiniame, 
dės, miestus.

Šioj dedikacijos lentoj vytis 
yra iškalta kitaip. Lietuvos vytis

Meisteriai, kaldami akmenyje, 
nukopijavo vytį ant skaidrės po
pieriaus, bet, gerai rtepažinda-

i

jantį į priešingą pusę.
Liurdo grotoje jauku, ramu. v 

Praeiviai pasimeldžia, uždega

lan. Šiemet kažkas užlipo aukš
tai prie Marijos statulos ir jų 
papuošė gėlėmis, vainikavo gė
lių vainiku. Tos gėlės ir vaini-

Ypač gražiai Liudo grota at
rodo vakare. Ji apšviesta kaip 
didelė scena, apšviesta lietuviš- 

lia, raudona. Lempos yra įmon-

Netoli nuo Liurdo grotos yra 
lietuviškas kryžius, kurį taip pat
suprojektavo architektas Jonas 
Molokas. Jis pastatytas 1951 ar 
1952, dar prieš Liurdo grotų. Tai 
buvo pats pirmasis Šios sodybos

Šv. Antano bronza Tai garsioji indėnė, kuri šiemet
Vienuolynas įsikūrė namuo

se, kurie kadaise buvo vila. 
Namai stilingi, gerai pastatyti, 
įžengė vienuoliai, pasivadinę

šia ir pastatė gražių šv. Antano 
statulų. Ji nulieta iš bronzos, 
pakelta ant pedestalo. Ir čia ap
linkui daugybė gėlių.

įspūdingiausia čia, kad ant 

jau gieda, gieda, nori nustebin
ti visą pasaulį.

šv. Antano žvakės
Jau įžengi į vienuolyno prie

angį. Pasitinka žvakių, vaško 
kvapas. Žiburiai, žiburiai.

Čia pradžioje yra dail. Z. Kol
bos sukurti vitražai, irgi vieni iš 
seniausių lietuvių.dailininkų 
kūrinių, kurie čia puošia sodybą.

Priešais yra šv. Antano alto
rius. Žydrame fone balta statula 
atrodo patraukliai ir gražiai. 
Žmonės praeina pagarbiai, pasi- 
melsdami, pabučiuodami šven
tojo* relikviją.

____ 7 į Norėdama arčiau, supažindinti 
modemT^okia švtesi, o šūde- su pačiu dailininkė su.paroda, 
rinta su visu pastatu, visa aplin- redakcija su klausimais kreipėsi 
ka. Visąšios koplyčios vidų L dailimnkąjr jis raštu^akė.

: Koplyčia prižiūrima, visada , s z>
papuošta gėlėmis, išvalyta. Tad 
ir traukia žmones ją aplankyti 
paprastom dienom ir pamaldų 
metu sekmadieniais.

Lietuvos Madonos koplyčia

Čia ypač gražūs skaldyto stiklo 
vitražai, kurie rytmečio saulėje 
žėrėte žėri. Vakare čia įspūdin
ga galinė siena, nes ant jos krin
ta kito vitražo spalvingos švie
sos.

Kairėje yra nedidelė koplyčia 

svarbiausiame altoriuje yra 
skulptoriaus Vytauto Kašubos 
sukurtas Prahos Kūdikėlis Jė
zus, o sienoj trys vitražai: šv. 
Pranciškus, šv. Antanas, jų vidu
ryje — Žemaičių Kalvarijos Ma
dona, pavadinta Lietuvos Ma
dona.

Ir čia jauku, -ramu. Savotiška 
prieblanda, spalvoti stiklai, 
mirksi votyvinės lempelės.

Čia visada man prisimena toli 
pasilikusi tėviškė.

eitis daugiausia siekia šio am- 

gų, vazų, kokie paveikslai, ko- 

fbrtepijonas. 

Išeini pro šonines dureles. 
Paikas aplink. Ir tie visokiausi 
medžiai. Kokios pušys, kaip jų 
šakos raitosi! Čia pat po viena 
tokia pušim yra Fatimos Maruos

kada Bors bus ir šventoji. Tai Ka
teri Tekakwitha, gimusi 1655, 
pakrikštyta 1676, nužudyta 1680 
balandžio 17.

pušų ir jų vainikų. Papėdėje 
sudėti akmenys ir papuošta gė
lėmis. Kažkas ateina iš mieste
lio ir Visada papuošia šių vieni
šų statulėlę. Čia visada rasi gė
lių, kurias atnešė geros, mylin
čios rankos, bet niekas nėra tų 
rankų matęs. Slaptoje čia papuo
šiamas taurios mergelės, kanki
nės paminklas. (Bus daugiau) 
(p-j-)

ŽVILGSNIS į DAIL. J. BAGDONO 
KŪRYBĄ IR JO PARODĄ

Dail. Juozas Bagdonas, gyve
nus Woodhavene, N.Y., rugsėjo 
13-14 Kultūros Židinyje rengia 
savo kūrinių parodų. Bus išsta
tyta tapybos, pastelės, temperos 
ir kolažo darbų. Parodą globoja 
Moterų Vienybė. Šia paroda pra-

Didžiojoje koplyčioje dedamas rudens veiklos sezo- 
Patenki į didžiąją koplyčią. nas-

Ji atsiveria su nuostaba. Tokia Norėdama arčiau supažindinti

1. Kelinta tai Jūsų paroda 
New Yorke?

Ši individualinė meno kūry
bos paroda New Yorke bus sep
tintoji. Persikėlęs iš Washingto- 
no, D.C., į New Yorką, į tą 
dangoraižių, visokių menų ir 
žmonių skruzdėlyno miestą, pir
mų parodą surengiau 1964 gruo
džio mėnesį Angelų Karalienės 
parapijos salėje.

2. Kiek ir kokių kūrinių iš- 
statysit šioj parodoj?
- Pagrindą sudarys tapybos dar
bai. Šalia jų bus pastelės, tem
peros ir kolažų. Paveikslai bus iš 
įvairių laikotarpių, New Yorko 
visuomenei dar nematyti. Išsta- 
tysiu per 40 kūrinių, nes esa
mose patalpose daugiau neįma
noma eksponuoti. Kitaip atrodys 
kaip paveikslų krautuvė. Išstaty- 
siu įvairaus formato, bet dau
guma bus mažo arba vidutinio 
dydžio.

3. Kur esate turėję savo paro
das čia Amerikoje?

rodas turėjau visuose didesniuo
se miestuose, kur tik yra dides
nės lietuvių kolonijos. Keliuose 
miestuose turėjau net po 2-3 

tone, su parodomis keliavau per 
lietuviškas kolonįjjas, išstatyda-

Ano meto lietuviškai visuo
menei toks abstraktinis menas, 
jei nebuvo gąsdinantis baubas, 

tika. Girdėdavau senų pažįs
tamų ir draugų pasikalbėjimus:

— Klausyk, prieteliau, Bag
donų seniai pažįstame, buvo

Liurdo grota, pastatyta 1953. Viršum sunkių akmeninių 
arkų iškyla lietuviška koplytėlė. Nuotr. V. Maželio

dėstytojai. Tuos dailininkus pa
kviesdavo kaip atstovus Kultū
ros Muziejaus direktorius, Meno 
mokyklos direktorius, Kultūros 
Departamento direktorius, 
Taupomųjų Kasų valdytojas. Vie
ną narį paskirdavo ir Dailinin
kų Draugija.

6. Kaip jūs vertinate dabartinę 
lietuvių dailininkų kūrybą?

Lietuvių dailininkų, išsisklai
džiusių po visą pasaulį, kūrybą 
vertinu labai aukštai. Tik pa
žiūrėkime, Įtiek yra lietuvių dai
lininkų, kuriančių įvairiuose sti
liuose ir formose. Mūsų daili
ninkų yra ne tik čia, Ameriko- 

. -J®» Kanadoje, bet taip pat ir
^^^^Hustralijcje, Anglijoje, Prancūzi- 

i°je> Švedijoje, Vokietijoje, Švei
carijoje, Italijoje, Austrijoje, Pie
tų Afrikos kraštuose. Ir dar ko
kiame pasvietyje tikriausiai ras
tume lietuvių dailininkų.

Jeigu atsirastų kokia magiška 
lazdelė, kuri pamojavus surinktų 
lietuvių dailininkus ir jie išsta
tytų bendroje parodoje savo 
brandžiausius kūrinius, tai pa
matytume, kokia galinga, gai
valinga ir aukštos vertės yra lie
tuvių dailininkų kūryba. Pama
tytume patys ir kitiem parody
tume, kad lietuviai dailininkai, 
išsisklaidę po pasaulį, nevege
tuoja, Nedejuoja, nesiskundžia 
kapitalo priespauda, bet kuria 
didelės meninės vertės kūrinius, 
dažnai pralenkdami išgarsintus 
kitų tautų ar tautybių dailinin
kus.

Ta kūryba nėra proginių pa
sirodymų pasišvaistymų, pra
moginių renginių, tarnaujančių 
momento propagandai, bet ta 
kūrybą yra išliekantis kultūrinis 

(nukelta į 8 psl.)

lių ir kalnų krašte, gal ten koks 
negandas bus atsitikęs.

Pašaipių, o kartais ir piktų 
žodžių nugirsdavau ir iš kai ku
rių lietuvių dailininkų, kurie 
betgi šiandien prisiėmė abstrak
tinę- formą ir didžiuojasi savo 
dailės kūriniais. Tokių parodų 
turėjau 20.

4. Kada Lietuvoje surengėt 
pirmų savo parodų?

Pirmų individualinę parodų 
Lietuvoje stfrengiau 1932 metais

Draugi pa^^e A^l wį _ 
rodąs 'surengiau Šiauliuose, 
Klaipėdoje^* Vėl Kaune. Nuo to 
laiko dalyvaudavau beveik vi
suose bendrinėse dailės parodo
se. Dalyvavau ir lietuvių dailės 
parodoje Rygoje ir Taline.

Bendras parodas Lietuvoje 
rengdavo Dailininkų Sąjunga. 
Buvo tai profesinė organizacija, 
kurių ekonomiškai remdavo 
Švietimo Ministerija.

Paskutinius trejus Sąjungos 
gyvavimo metus man teko būti 
valdybos sekretoriumi ir reikalų 
vedėju. Paskutinę parodą Sąjun
ga surengė 1940 gegužės mėne
sį atgautame Vilniuje.

5. Esat gavę valstybinę pre
miją. Kada tai buvo ir už kokį 
kūrinį?

Pirmą ir aukščiausią premijų 
už tapybos kūrinį gavau 1938 
metais jubiliejinėje parodoje, 
kurią surengė Lietuvių Dailinin
kų Sąjunga, minėdama Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų su
kaktį. Premijų gavau už figū
rinę kompoziciją — "Iš jūros su
grįžus". Paroda vyko Vytauto 
Didžiojo Kultūros muziejuje. 
Buvo skiriamos 5 premijos: 2 už 
tapybą, 1 už skulptūrų, 1 už gra-

joji knyga apie žymigį lietuvį ir

Pinigus premijom skyrė Valsty- 

bendra suma buvo 8500 litų.
Vertinimo komisijų suda

rydavo dailininkai, dažnian^iai 
tai buvo Kauno Meno mokyklos

Centre, rugsėjo 14.
— Laisvajame pasauly jau še

šerius metus veikia Rusų Vi
suomeninis Fondas kaliniam ir 
jų šeimom šelpti. Fondui vado
vauja Natalia Solženicina. Be 
savųjų šis fondas šelpia Balį 
Gajauskų ir Antanų Terleckų. 
Fondas plačiai aprašomas laik
raštyje “Posev”, 1980 balandžio 
nr. (E) 

ruošia Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus Chicagoj. Bus iš
statytos lietuviškos ir svetimom 
kalbom knygos apie Lietuvą. 
Parodos organizatorė yra Julija 
Lungienė. Atidarymas bus rug
sėjo 21. Paroda tęsis iki lap
kričio mėnesio.

— Adelaidėj vis labiau kyla 
baritonas Petras Račkauskas 
viešai pradėjęs reiktos 1977: 
Jis dar tik 21 metų amžiaus. 
Būsimas solistas studijavo 
Elder konservatorijoj, o dabar 
studijuoja Adelaidės universi
tete.

— Algirdas Miškinis, Cleve- 
land, Ohio, baigęs šv. Juozapo 
gimnazijų vienu iš geriausių mo
kinių, gavo net tris geras sti
pendijas: John Carroll universi
teto Presidential Scholarship, 
Gould LeadershipAvrard ir 

stipendiją 2000 dok

veiklus skautas ir uolus lietuvių 
gyvenime.

— Keleivio, Bostone ėjusio 
ir užsidariusio savaitraščio, ar
chyvas yra atgabentas į centri
nę Altos būstinę Chicagoj.

(Amnesty International) organi-

LSSR Prokurorui. Jis prašomas 
peržiūrėti Henriko Jaškūno by
lų. Jaškūnas 1977 buvo nuteis
tas dešimčiai metų lagerio ir 

savo "tautinius ir politinius 
įsitikinimus", rašoma atviruke, 
"jis turi būti paleistas". Didelė 
atvirukų dalis išsiųsta iš Skan
dinavuos. (E) 

po to studijavusi Prancūzijoj,

Naujokaičiu iš Washington, 
D.C. Ji yra veiklių Lietuvių

ir tiesiai iš leidyklos: Amberiand 
Publishing Co., 1813 Laroh- 
wood Avė., Troy, Mich. 48084.

Ramūno Kondrato sesuo. Su-

Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blv<L, 
Brooldyn, N.Y. Kaina 7 dol., 
kietais viršeliais 11 doL



šv. Kazimiero seserų kongre
gacijos motiniškame name Chi
cagoj rugpiūčio 16 aštuoniolika 
seselių minėjo vienuolinių apža
dų penkiasdešimt metų sukaktį 
ir septynios seselės—-dvidešimt 
penkerių metų sukaktį.

šventės minėjimas pradėtas 
iškilmingomis padėkos mišio- 
mis seselių koplyčioj. Seselės ju
biliatės, tvirtai tesėjusios dieviš
kajai meilei pasiaukojime, su dar 
didesniu ryžtingumu pakartojo 
duotą pažadą ir atnaujino savo 
Sužieduotiniui pajėgios valios 
ištikimą meilę.

Auksinį jubiliejų minėjo:
Seselė M. Emanuelė iš Visų 

Šventų parapijas, Roseland — 
Chicago, III.

Seselė M. Kordia iš šv. An
tano parapijos, Cicero, III.

Seselė M. Malvina iš Šv. Ka
zimiero parapijos, Chicago 
Heights, III.

Seselė M. Prudencija iš S v. Ka
zimiero parapijos, Worcester, 
Mass.

Seselė M. Marcelina iš Šv. 
Vardo parapijos, Brooklyn, N.Y.

Seselė Hilda Marie iš Šv. Ka
zimiero parapijos, Philadelphia, 
Pa.

Seselė Elena Marie B. iš 
Šv. Kazimiero parapijos, Phila
delphia, Pa.

Seselė M. Reparata iš Dievo 
Apvaizdos parapijos, 18-tos, Chi
cago, III.

Seselė M. Teofanija iš Visų 
šventų parapijos, Roseland — 
Chicago, III.

Seselė M. Teresina iš Šv. My
kolo parapijos, North Side — 
Chicago, III.

Seselė M. Urboną iš Šv. Ka
zimiero parapijos, Worcester, 
Mass. .'

Seselė M. Lydįja iš Šv. Onos 
parapijos, Luzerne,Pa. f ’<****

Seselė Julia M. Stankus iš Ne
kalto Prasidėjimo parapijos, 
Brighton Park, Chicago, III.

Seselė M. Dolores iš Šv. Onos 
parapijos, Luzeme, Pa.

Seselė M. Melanija iš Nekal
to Prasidėjimo parapijos, Brigh
ton Park, Chicago, III.

Seselė M. Anella iš Nekalto 
Prasidėjimo parapijos, Brighton 
Park, Chicago, UI.

REPREZENTACINĖ LIETUVOS PARODA

štabo nariai ir yra surinkę mi-

BURBAU

rodą keliaus į kitas lietuviškas 
kolonijas. Dėl informacijų kreip
tis: Baltic Associates, P.O. Box 
8248, Boston, MA 02114. Tele
fonas: (617) 269-4455.

Pakeitęs adresą, rašyk admi
nistracijai, drauge pridėk ir savo 
seną adresą.

Galima prisijungti H visų Amerikos ir Kana
dos mfesų! Skubate registruotis — vietų skaičius

PASAULK) LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 
Jaunimo sąjunga ir lietuvių 

GYDYTOJŲ SĄJUNGA.
Aplankys: NASSAU, SAN JUĄN ir ST. THOMAS.

Pasidžiaugsite saulute žiemos metu, atsipalai
duosite nuo pilkos kasdienybės, turėsite neuž-

"jo 30 • tautais

MI
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KELIONĖ LAIVU PO KARIBŲ 
JOROS SALAS,

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Brootiyn, N.Y. 11207

RMMMnd HM, H.Y. 11410

• WĮHte Ogr Rood

Seselė M. Viatora iš šv. Pet- ; 
ro parapijos, Boston, Mass.

Seselė M. Serafoa iš Nekalto 
Prasidėjimo parapijos, Brighton 
Bark, Chicago, III.

Keturios jubiliatės garbina 
Dievą amžinybėje: Seselė M. 
Amabilis Benzinaitė, Seselė M.

selė M. Kliara.
Sidabrinį jubiliejų minėjo:
Seselė M. Dolorina iš Sal- | 

džiausios širdies parapijos, 1 
White Deer, Texas.

Seselė Bemadetta Marie iš šv. 
Kazimiero parapijos, Philadel-. J 
phia, Pa.

Seselė Rita Marie iš šv. Kaži- j 
mieto parapijos, Mount Carmel, 
Pa.

Seselė Wanda Marie iš šv. Ka
zimiero parapijos, Gary, Ind.

Seselė Grace Ann iš 'Šv. Ri
tos parapijos, Marųuette Park, 
Chicago, III.

Seselė Maria Eva iš Šv. Jur
gio parapijos, Bridgeport, Chi
cago, III.

Seselė M. Loretta iš šv. Kry
žiaus parapijos, Town of Lake, 
Chicago, III.

Privačiai deimantinį jubiliejų 
šventė Seselė M. Celestina iš 
švč. Trejybės parapijos, Newark, 
N.J.

Seselė Della Marie iš šv. An
tano parapijos Forest City, Pa., 
ir Seselė M. Sylvia iš Šv. Ka
zimiero parapijos, Worcester, 
Mass., šventė deimantinį jubi
liejų rugpiūčio 15 Joseph Marie 
Viloje, Holland, Pa.

LEIDINIAI APIE 
ARKIVYSKUPĄ JURGĮ 

MATULAITĮ-MATULEV1ČIU

“Arkivyskupas Jurgis Matulai
tis Matulevičius. — .Užrašai”. 
2.50 dol.

tis”. 7.00 dol.
Dr. A. Kučas, “Arkivyskupas 

Jurgis Matulaitis Matulevičius”. 
$15.00 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj.

Šv. Kazimiero kongregacijos sukaktuvininkės 1980 metais. Sidabrinį jubiliejų šventė 
pirmoj eilėj iš k.: seserys Grace Ann, Mary Eva, Mary Dolorine, Bemadette Mane, 
Rita Marie ir sesuo M. Joanella, generalinė vyresnioji. Auksinį jubiliejų šventė antroj 
eilėj iš k.: seserys Julia Stankus, Mary Urban, M. Anella, M. Seraphia, M. Malvina, 
M. Theophane. IH-oj eilėj iš k.: seserys M. Viatora, Reparata, Coardia, Theresine, Em- 
manuel, Dolores, Melanie. Viršutinėj eilėj iš k.: seserys M. Prudentia, Helen Marie 
B., Lydi*, Milda Marie ir Marceline.

KASOS KOOPERATYVAS AUGA BALTI MORE, M D
Rugpiūčio 25 įvyko lietuvių 

kredito unijos New Yorke posė
dis. Dalyvavo direktorių tary
bos nariai ir skolinimo bei re
vizijos komitetai. Buvo išklausy
ti veiklos pranešimai ir nustaty
tos gairės tolimesniam veikimui.

Iš pranešimų matėsi, kad Ka
sos bankinis kooperatyvas spar
čiai auga ir patarnauja vis di
desniam skaičiui apylinkės lie
tuvių. Per pirmuosius šešis mė
nesius Kasos kapitalas pasiekė 
400,000 dolerių sumą. Pirmoji 
pusė milijono šias eilutes

Šv. Alfonso mokykla pradėjo 
mokslo metus rugsėjo 3, trečia
dienį. Vaikučiai dalyvavo mišio
se 8 vai. ryto. Jas aukojo kun. 
A Dranginis. Po mišių vaikučiai 
įėjo į jiem paskirtus kambarius, 
kur gavo naujas knygas ir susi
pažino su klasės draugais ir mo
kytojais. Šiemet dėl sesučių ka- 
zimieriečių trūkumo šv. Alfonso 
mokykloje yra dvi pasaulietės 
mokytojos. Linkini visiem sėk
mingų mokslo metų. Šiemet mo
kinių skaičius yra 124. Turim 

pį'r^ršyį’Aeš ' Ateičiai Kasos vadovybė rt- 
‘ indėlininkų skaičius ir kapitalas pinasi palengvinti skolinunosi ' 
auga šuoliais. Kapitalas invės- sąlygas ir praplėsti veiklą 
tuojamas saugiose taupymo ins- kitose lietuvių kolonijose, 

titucijose ir paskolų bei investa- Kasos Informacija

Chicagos amfiteatre liepos 6, 
Tautinių šokių šventės metu, 
vyko didelio masto reprezenta
cinė Lietuvos istorijos ir kultū
ros paroda. Joje buvo išstatyta 
rinktinės senienos, istoriniai že
mėlapiai, nepriklausomos Lie
tuvos plakatai, įvairių rūšių tau
todailės dirbiniai, lietuviško 
pritaikomojo meno d arbai, gro
žinė bei informacinė literatūra, 
plokštelės ir t.t. Parodos ekspo
natai surintkti iš daugybės šal
tinių: lietuviškų archyvų, mu
ziejų, privačių kolekcijų, o taip 
pat iš didelio skaičiaus pavienių 
mūsų tautinio meno kūrėjų.

Tautinių šokių šventės rengi
mo komiteto pavedimu šią pa
rodą rengė Baltic Associates 
bendrovė, neseniai išleidusi 
spalvotą lietuviškų reikmenų 
katalogą. Tų reikmenų ieškoji
mo bei telkimo reikalais keliau
dami po visą šiaurės Ameri-

timorėj, Bostone, Chicagoj, Cle- 
velande, Detroite, New Yorke, 
Washingtone ir kitur esančių 
viešų ir asmeniškų kultoms bei 
meno objektų fondų.

Parodos tikslas — regimu pa
vidalu atskleisti plačią lietuvy- 

vimo palūkanos neša pelną 
Kasos nariam.

Kaip minima skelbimuose, 
Kasa moka 7/ palūkanų už pa
prastos einamosios sąskaitos in
dėlius ir 9J5I, arba daugiau, už 
Certificate of Deposittaupomuo- 
sius lakštus. C. of D. vertė svy
ruoja kas savaitę, bet Kasoje nie
kad žemiau 9.5/ nenukrinta. Visi 
indėliai yra federalinių įstaigų 
apdrausti iki 100,000dol. sumos. 
Dėl informaciją prašoma kreip
tis į Kasą, telefonuojant 212 
441-6799.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

K. Grigaitytė. Marių vėjui 
skambant, poezija. 4 dol.

Z. Raulinaitis. Grobio ir 
naikinimo žygis. 9 dol.

A. Greimas. Apie dievus ir 
, žmones. 10 dol.
i T. Venclova. Balsai, poezijos 

vertimai. 6 dol.
J. Kralikauskas. Po ultimatu

mo, prem. romanas. 6 dol.
A.A. Tamošaičiai. Lithuanian 

i National Costume. 27 dol. 
( A Baranauskas, Vinco Mazurke- 
; vičiaus romams. 6 dol.

M. Slavėnienė, Putinas mano 
atsiminimuose. 8 dol.

A Giedraitis, Mūsų Jurbarkas. 
15 dol. - '

A Landsbergis, Muzika įžen
giant į neregėtus miestus, nove
lės. 6 dol.

’ Vincas Nekė, Klajūno dalia, 
i eilėraščiai. 3 dol.

Aleksandras Stulginskis, At-

Dr. J. Jakštas, Dr. Jonas SiO- 
pas. 15 dol.

fonso mokyklą ir seselių auk
lėjimą negu lietuviai.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
rugsėjo 7 rengia ypatingą pietų 
ir šokių popietę gražioje salėje 
Max Blob’s parke, Jessups, Ma
ry land. Visi nariai raginami kuo 
gausiau dalyvauti. Bilietus gali
ma dabar gauti pas Grace Pa- 
lumbo. Visiem užtikrinamas.. 
smagus popietis.

Šv. Vardo draugijos Baseball 
vakaras gerai pavyko rugpiūčio 
28. Nemažas skaičius Šv. Alfon
so parapijos narių dalyvavo va
kare. Kunigų tarpe buvo klebo
nas kun. A. Dranginis. Pelnas 
skiriamas jaunuoliam, siekian- 
tiem aukštesnio mokslo.

Lietuvių Posto 154 Amerikos 
legionierių organizacijos nariai 
džiaugiasi, kad jų kapelionas 
kun. A. Dranginis buvo išrink

NEWBRfTAIN,CONN.
šv. Andriejaus lietuvių para

pija New Britai n, Conn. (396 
Church St.), buvo įkurta 1895 
liepos 1. šiemet švenčiama 85 
metų sukaktis.

Sukaktuvių iškilmėm stipriai 
ruošiamasi. Jau sutaisyti var-

- gonai ir pradedama remontuoti 
bažnyčią. Atnaujintos Kryžiaus 
Kelių statulos. Ruošiamasi ir sie-

i nų perdažymui.
Parapijos klebonas kun. Ignas 

Į Rikteraitis dirbančių parapiečių 
prašė paaukoti po 100 dol., o kitų 
— pagal išgales. Iki rugpiūčio 
17 jau buvo gauta 7590 dol. 
pinigais arba pažadais.

Sukaktuvių iškilmės įvyks 
rugsėjo 14. Iškilmingos mišios 

I bažnyčioj bus aukojamos 3 vai. 
popiet Dalyvaus Hartfordo vys
kupas pagalbininkas Robert 
Hackett. Išsiųsti kvietimai vi-

- šiem kunigam, kurie yra dirbę 
į šioj parapijoj. Jau dvidešimt at- 
1 sakė dalyvausią.

Pamaldų metu giedos parapi
jos choras, vadovaujamas diri
gento Roberto Kelly.

5vai. popiet parapijos salėj 
vyks vaišės. Įeinant aukojama 14 
dol.

Šv. Andriejaus parapija nedi- 
— dėlė, bet veikli. Pamaldose da

lyvauja ir kitataučiai, bet lie- 
• tuvių tradicijos yra stiprios ir 

tokios liks ir ateity.
Juozas Balčiūnas

tas visos Mary lando valstijos 
organizacijos kapelionu. Le
gionieriai ir jų padėjėjos rugsė
jo 28 ruošia susipažinimo iškil- 

salėj. Iškilmėse dalyvaus Mary- 
lando valstybės ir Baltimorės 
miesto Amerikos legionierių vir
šininkai ir lietuvių posto nariai 
ir padėjėjos. Po iškilmių bus vai
šės.

Madų parodą rengia š.v. Al-

Bilietus iš anksto galima įsigyti 
pas sodalietes arba klebonijoj. 
Pradžia 7 v.v. Pelnas skiriamas 
Šv. Alfonso mokyklos naudai. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti.

Lietuvių Svetainės valdyba 
ruošia populiarią baltimoriečių 
tarpe “Krebsų vakarienę” šeš
tadienį, rugsėjo 13, 6 v.v. Be 
krebsų, bus ir kitų skanių valgių.

JAMAKA AVBNUB 
(Cw>.77HlMrwt)

VIENUOLIKA DIENŲ 
LIETUVOJ

DVI KELIONĖS l
LIETUVĄ
IR LENKIJĄ, (SKAITANT 
lt DIENU LIETUVOJ



====^===========

Kearay pastatyta 1954, senoji

tfls ir nenoriParapijos veikla, palyginus su

buvo statomi lietuviški vaidini-

turiolika milijonų, paskolų iš-o kiti laiko ar kitais sumetimais

Minkų padėkareikalam; bažnyčios remontui,

Tutet (*17) 5M-7200

Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka • 
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

liškai kalbančių čia gimusių lie
tuviu. Kiek mažiau žmonių sek-

sikeitę ir žmonės. Šeštadienio 
vakaro ir sekmadienio mišiose

jonų dolerių valės. Jauku tokią 
finansinę draugiją aplankyti ir

liškai, lietuviškai, lenkiškai, is
paniškai ir portugališkai. Me-

mi. Dabtr visa išnyko, liko tik 
gražūs prisiminimai.

___ is, o jos ka
pitalas (Assefi)1 nekia ieiiolika 
milijonų dolerių. PaŽynė-tinos

šias angliškai.
Lietuviai turėtų rimtai susirū

pinti, kad mišios su gražiomis 
lietuviškomis giesmėmis ir to
liau liktų šioj lietuvių statytoj 
bažnyčioj. Todėl visi privalėtų

Aukų, surenkamų mišių metu, 
neužtenka visom išlaidom pa
dengti. Ieškoma kitų pajamų 
biudžetui subalansuoti.

Mokyklos išlaikymui į talką 
ateina tėvų komitetas, suraošda- 
mas vieną kitą renginį, parodė
lę, loterijas ir įvairių dalykėlių 
išpardavimus. Rugsėjo 17 ren
giama išvyka į Meadowlands, 
N.J.

Parapijos klebonas kun. Do
mininkas Pocius visomis pastan
gomis stengiasi parapijos finan
sinę padėtį išlaikyti pusiausvy- 

. roj. Suruošiamas vienas kitas 
renginys parapijos naudai, bet 
didžioji pagalba yra Bingo žaidi
mai ketvirtadieniais (vakarais) ir 
antradieniais (12:30 vai. popiet).

Didelis talkininkas parapijos 
reikaluose yra rinktas komitetas.

gija (Schuyler Savinos ad Loan

Nuo š.m. vasario mėn. ligos 
prislėgė Juozą Mėlynį, buvusį 
Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centro ilgametį reikalų 
vedėją, protokolų sekretorių, 
Ralfo septinto skyriaus pirmi
ninką, lietuviškų mišių komen
tatorių. Po anksčiau darytų šir
dies ir skilvio operacijų išsivys

— Barbora Gailiūnienė iš So.
Bostono.

šokių varžybose laimėjo: 
“Mamės ir Papės" polką—Ed- 
mund ir Frances Gailius iš So.

čia lankosi ir savo-gimt^a kalba 
išsiaiškina visus bankiiias nei- tė didelė mažakraujystė. Dėl 

silpnos kraujo apytakos birželio 
20 jam buvo amputuota kairioji 
koja iki kelio. Piūvio žaizdos gy
ja, bet labai pamažu. Gydosi na
mie.

ime mūsų draugijos, yn didelis 
nuošimtis, ir jie savo santaupo
mis didina draugijos kapitalą.

Draugijos vadovybė ve ik 
visa lietuvių rankose. Draugi
jai vadovauja prezidentas dr. 
Jokūbas Stukas, finans įnin
kąs ir ekonomistas.

Mirusieji
Juozas Svirnelis, sulaukęs 88 

metų amžiaus, mirė rugpjūčio 8.
J. Svirnelis iš Dzūkijos į šį 

kraštą atvyko prieš pirmąjį pa
saulinį karą. Dievas apdovanojo 
jį stipria sveikata. Atvykęs į šį 
kraštą, pajėgė nugalėti pirmuo
sius emigranto gyvenimo sunku
mus. Dirbdamas sunkų fizinį 
darbą, kiek susitaupė ir kibo į 
prekybą. Turėjo valgomųjų pro
duktų krautuvę. Šv. Vardo drau
gijai įsigijus namus, 1929 orga
nizavo klubą, kuris dabar veikia 
kaip Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centras. Velionis ilgokai 
buvo to klubo vedėju.

J. Svirnelis išaugino ir išmoks-

Klubai
Kearny dar veikia du lietuviš

ki klubai: Lietuvių lolitikos 
Klubas ir Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centras. Pirma
sis pradėjo veikti 1905, o antra
sis — 1928. Abu klubai turi 
savo nuosavus namus susalėm ir 
verčiasi prekyba: publikai ba
ruos^ pardavinėja įvairius gėri
mus, sales nuomoja pairiem 
renginiam. Jų įstatai neleidžia 
įsibrauti į narius kitataučiam. 
Nariais gali būti tik lietuviai ar
ba kitataučiai, vedę lietuvaites. .

Didelio pelno klubai dabar .lino 2 sūnus ir dukterį. Sūnus 
nebepadaro, nes daugelis, ypač ' Vincentas būva kunigu, bet pa-

čiame gyvenimo viduramžy 
mirė. Netrukus mirė ir kitas sū
nus. Liko duktė su keturiais 
anūkais.

Velionis buvo dievobaimingas 
žmogus, remdayo bažnyčios rei
kalus ir nešykštėjo "auka rentti 
lietuvybės išlaikymą.

Po gedulingų mišių Dievo 
Motinos Sopulingosios bažny
čioj rugpiūčio 12 palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapinėse N. Arling- 
ton, N.J.

tų sėkmingai. Taip pat dėkojam 
visiem, kurie pirko ir pardavi
nėjo laimėjimų bilietus. Specia
liai dėkojam visiem, atsihmkiu- 
siem į šių 46 sukaktuvinių metų 
gegužinę.

Steponas ir Valentina Minkai

Tautos švento

Rugsėjo 7, sekmadienį, Lietu
vių Bendruomenės Bostono apy
linkė rengia Tautos šventos mi
nėjimą. Pamaldos 10.15 vai. So. 
Bostono šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioj. Organizacijos 
dalyvauja su vėliavomis.

3 vai. popiet Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėj akademija. Paskaitą 
skaitys buvęs Vilniaus universi
teto profesorius Simas Sužiedė
lis. Meninę dalį atliks Brockto- 
no Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujamas komp. Juliaus 
Gaidelio, ir Brocktono meno an
samblio “Sūkurys” kanklininkės, 
vadovaujamos Aldonos Linger- 
taitienės.

Po minėjimo veiks valgių sta
las.

na Grudinskas iš Norvoodo ir 
Juozas Dapšys iš So. Bostono, 
valsą — Brenda ir Stanley 
Dzierzeski iš Belmont, tango — 
Janina Kouropoulis iš Chelms- 
ford ir Stanley Urbonas iš Dor
chesterio, tvistą — Sharon Gai
lius iš Walthan ir Stan Szier- 
zeski iš Belmont.

Dėkojam komitetui, kuris pa
dėjo sėkmingai pravesti progra
mą, išrinkti iškiliąją lietuvaitę, 
atrinkti rankdarbius ir geriausius 
šokėjus. Komitete dalyvavo: Ona 
Ivaškienė, Elena Valiukotrienė, 
Henrikas Čepas, Mykolas'Dran
ga ir inž. Klaudijus Šakenis. 
Taip pat dėkojam Gediminui 
Ivaškai už jo pagalbą šokių var
žybose.

Dėkojame prekybininkam, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių Drau
gijai ir Ketvirčio brangenybių

Seniausios Naujojoj Anglijoj 
lietuvių valandėlės, vadovau
jamos Stepono ir Valentinos 
Minkų, 46 metų sukakties proga 
rugpiūčio 10 Brocktone, Romu
vos Parke, buvo surengta ge
gužinė. Diena buvo graži ir žmo
nių prisirinko gana daug. Pro
gramą pradėjo magikas W. Do- 
nohue. Renkant iškiliąją lietu
vaitę, iš septynių kandidačių 
buvo išrinkta Sandy Gailius iš 
Waltham. Jai pereitų metų iš
rinktoji Nijolė Ivanauskaitė įtei
kė šventės kaspiną, prezidenti
nio kandidato Ronald Reagan 
padovanotą gražią statulą, Baltic 
Florist gėlių ir dovanų krau
tuvės rožių puokštę ir Ketvir
čio brangenybių krautuvės 
padovanotą auksuotą apyrankę.

Laimėjimų dovanas laimėjo: 
1 — Magdalena Lendraitienė iš 
So.JJostono, 2 — M.H. Lebed-' 
niek iš Loveli, 3. Jonas Ži
linskas iš So. Bostono, 4 — Ro- 
bert Campbell iš Dorchesterio, 
5 — Ilona Baranauskaitė iš So. 
Bostono, 6 — Maika Lospennato 
iš Revere, 7 — Anna Krasnake- 
vich iš So.; Bostono.

Įėjimo dovanas laimėjo: Nr. 
077690,077564,077602,077737, 
077604.

Dovanas už tris geriausius 
rankdarbius laimėjo: 1 — 50 
dol. ponigais — Birutė Šake- 
nienė iš Dorchesterio (šia dova
ną skyrė So. Bostono Liet. 
Piliečių Draugija), 2. — 25 dol. 
pinigais — Ann Kvesell iš 
Brocktono, 3 — 10 dol. pinigais

Darbinte-

ku ar Juo* atsiimti, tai galite atlieti namie bet 
kuriuo laiku. Jfiaą skinta gavęs, bankas tuoj F

traukia sumą Į suskaitę. Prisideda Ir užtNcrlni-

arba rašykit paduota ta adresais.

vo humoru dažnai paįvairino

Stašaitienės rūpesčio dėka vai-

skambėjo daugybė lietuviškų

kuopa visuomet aktyviai tokiose 
programose dalyvauja. Šių metų

šeimininke sutiko būti Bronė 
Martišienė.

N. Anglijos šaulių rinktinės

Po puikios puotos svečiai 
skirstosi: vieni vyko pas svotus

J. Mėl.

4
V .7, 
1—

BROCKTON
Šaulių veikloj

M. Jankaus šaulių kuopos val
dyba rugpjūčio 8 posėdžiavo 
šaulio P. Pulminsko sodyboj. 
Posėdžiui vadovavo M. Jankaus 
kuopos pirm. P. Šaulys. Susirin
kime dar dalyvavo: St. Gofen- 
sienė, Br. Martišienė, P. Pul- 
minskas, J. Freimanas, V. Rup
šys, E. Ribokienė, R. Bielkevi- 
čius.

Nutarta Tautos šventės minė
jime rugsėjo 7 Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioj iš-

su vėliava ir uniformuotiem. 
Popiet vykstama į Bostone Jono 
Vanagaičio šaulių kuopos ren
giamą minėjimą.

Lietuvių pranciškonų vasar
vietėj Kennebunkporte, Maine, 
rugsėjo 1-5 vyks kultūrinis sa

Nauja šeima
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

jos bažnyčioj rugpjūčio 16 klebo
nas kun. Petras Šakalys prie al
toriaus pasitiko parapietę Bronę 
Meižienę ir Praną Batutą, svo
tų Sofijos ir Juozo Stašaičių 
atlydėtus. Klebonas kun. P. Ša
kalys gyvenimo kely susitiku
siam Bronei ir Pranui pasakė 
gražų prasmingą žodį ir palai
mino jų moterystės ryšį.

. Vestuvinė puota vyko italų 
Montello St svetainėj, į kurią 
suvažiavo apie 70 Bronės ir Pra
no giminių, artimųjų ir draugų iŠ 
Bostono, Brocktonoy Rhode Is- 
land ir apy Puotą malda 
pradėjo kun. P. . Vaišėm

Petras Puhninskas ir Vaclovas

auliai leidžia J. Cliaudos

Bronei ir su AJL.R.KL Moterų

procentus, — 
JBHF le&tttamus įstatymų. 
w vti vvngvo mupynvo

do per peštą skambinkit Mr.

\ South Boston Z
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Cali£, buvo savaitei atvykusi į 
Stamfordą, Conn.,'kur anksčiau

deda rugsėjo 6, šeštadienį, 9

į

Tautos šventė minima rug
sėjo 7 Apreiškimo parapijoje. 
Iškilmingos pamaldos 11 vai. 
Pamokslą pasakys kun. K. Puge- 
vičius, Liet Religinės šalpos di
rektorius. Mišių metu bus daro
ma rinkliava Religinei Šalpai. 
Po mišių akademinė dalis para
pijos salėje. Kalbės Darbininko 
redaktorius Paulius Jūriais te
ma “Žvilgsnis į mūsų praeities 
palikimą”. Aktorius Juozas Bo- 
ley-Bulevičius paskaitys Nelės 
Mazalaitės legendą “Karaliaus 
vainikas”. Muzikinę dalį atliks 
jaunimas iš Long Island. Jam va
dovauja muzikė Nijolė Ulėnienė. 
Po visos programos Liet Kat 
Moterų Sąjungos 29 kuopa visus 
pavaišins.

Dail. Juozo Bagdono kūrinių 
paroda vyksta rugsėjo 13-14 Kul
tūros Židinyje. Parodos iškilmin
gas atidarymas rugsėjo 13, šešta
dienį, 7v. v. Dailininkas pats kal
bės tema “Individualios lietuvių 
dailės kelias”. Po atidaromo — 
kavutė. Parodą globoja ir visus 
atsilankyti kviečia Moterų Vie
nybė.

Apreiškimo parapijos salėj . , - v-, ’ «-
rugsėjo 7, sekmadienį po iSkU- gėrTĮ’ ‘“™S'

mingų 11 vai. pamaldų bus gali
ma siųsti telegramas preziden
tui Carteriui protestuojant 18 
lietuvių demonstrantų numatytą 
teismą, kuris įvyks rugsėjo 16 
Washingtone. Demonstravusieji 
buvo suareštuoti liepos 18 už 
demonstravimą arčiau negu 500 
pėdų nuo Sovietų ambasados. 
Lietuviškoji visuomenė galės iš-

kad JAV valdžia atšaukė apkal
tinimus prieš iraniečius demon
strantus, kurie beveik pradėjo 
riaušes Washingtone bedemon- 
struodami už despotą Ayatollah 
Khomeini, o lietuviai, kurie ko
voje dėl laisvės demonstravo 
taikingu būdu ir rėmėsi JAV po
litikos principais, yra tampomi 
iš teismo į teismą. Visi yra ra- 

, ginami reaguoti šiuo reikalu.
Laiškų pavyzdžiai bus išstatyti 
visuomenės patogumui.

informacijos skambinti collect 
201 752-0241 vakarais nuo 8 iki

bus rugsėjo 9, antradienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židinyje.

binti Marytei Šalinsltienei tel. 
296-2244 arba T. Petrui 827- 
1351. Kelionė ten ir atgal tik 
15 dol.

>13-14 dienomis

IMA k
MhasMl

Atlanto rajono skautų stovyk
loje, kuri vyko rugpjūčio 16- 
24 Bolton, Mass., buvo lei
džiamas laikraštėlis Klumpė. Iš
ėjo 5 numeriai. Redagavo Biru
tė Kidolienė ir Rasa Chirienė.

DaiL Elenos Urbaitytės alu- 
minijaus skulptūrų paroda ren- 

. giama Phoeniz galerijoje nuo 
rugsėjo 9 iki 27. Galerijos ad
resas: 30 West 57 Street, New 
York, N.Y. Tel. 245-5095.

654-3756. 212 847-3642.

KVIEČIAME 14-JĄ DELAWARE SLĖNIO 

LIETUVIŲ DIENĄ
MOTERŲ VIENYBE

LONG ISLANDO AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBO VASAROS PABAIGOS

PIKNIKAS

kė pažįstamus. Dr. Jono Lenk- 
taičio palydėta (jie abu kilę iš 
Slavikų), lankėsi Darbininko re
dakcijoje, apžiūrėjo dailės ga
leriją, spaustuvę, Kultūros Židi
nį. Į Los Angeles išskrido 
rugpjūčio 27, ketvirtadienį. Ji yra 
Darbininko ilgametė skaitytoja. 
Viešnia Darbininko spaudos 
kioske įsigijo suvenyrų ir paliko 
20 dol. auką spaudai stiprinti. 
Nuoširdus ačiū.

žmona Elenute iš Toronto ke
liom dienom buvo atvykęs į 
New Yorką, lankėsi Darbininko 
redakcijoje, pranciškonų vienuo
lyne, dailės galerijoje.

liečių klubas vasaros užbaigai 
rengia pikniką rugsėjo 14, sek
madienį, 2 v. popiet-Church of 
the Resurrection parke, kampas 
Edgewater ir Mayflower St., 
Smithtown, Long Island. Gali
ma atsivežti savo maistą ir gė
rimus. Bus galima ir vietoje

Aikštėje yra daug vietos vaikam 
kais atvykti. Jeigu būtų lietus, 
piknikas vyks bažnyčios salėje. 
Klubo valdyba kviečia visus.

Darbininko metinis koncertas

vauja žymiausios mūstj lietuviš
kos operos pajėgos: solistė Da-

Baras, solistas Jonas Vaznelis. 
Akomponuoja Alvydas Vasaitis. 
Visi iš Chicagos. Šiuo koncertu 
bus paminėta Darbininko 65 
metų sukaktis.

Ekskursija į Holland, Pa., me

ką bus rugsėjo 14. Autobusas 
išvyksta 7:30 vai ryto nuo Sha- 
lins Funeral Home,84-02 Jamai- 
ca Avė., Woodhaven, N.Y., su
stoja Kultūros Židiny, kur bus 
sekmadienio mišios. Po jų vyks
tama į Holland Pa. Grįžtama 5 

eitimi, dabar mokiniai yra silp
nesni nei anksčiau. Menkesnis 
jų žodynas, jų tarimas, skaity
mas, rašymas. Tad reikia dau
giau pasimokyti. Tad ir kvie
čiamas visas mokyklinis jauni
mas iš lietuviškų šeimų lankyti 
mokyklą.

Ypač kviečiami į devintą ir de
šimtą skyrių. Skyrių programos 
bus įdomios, pritaikytos jauni
mui. Tikrai praturtins jaunimą. 
Visur lituanistinės mokyklos 
turi 10 skyrių, daug kur yra ir 
12 skyrių sistema, o New Yor- 
ke vis buvo sunku įtvirtinti de
šimties skyrių sistemą. Dabar 
sistema veikia, bereikia ja pasi
naudoti. Tad ir kviečiami ne tik 
praeitais metais lankę aštuntą 
skyrių, bet ir anksčiau baigę, 
kviečiami ir iš kitų apylinkės 
mokyklų. Atvykę nesigailės. Ras 
naujus draugus ir daug išmoks.

Tėvai prašomi jaunuosius pa
raginti pasinaudoti šia galimybe 
ir lankyti visus skyrius, ypač 
9 ir 10 skyrių.

MIRĖ JUOZAS GABĖ

Juozas Gabė — rašytojos Ne
lės Mazalaitės vyras — rugpiū
čio 31 mirė Portlando ligoninė
je, Maine. Velionis su žmona 
buvo nuvykęs į pranciškonų va
sarvietę Kennebunkporte atosto
gauti. Ten jį ištiko net keli šir
dies priepuoliai. Ilgesnį laiką 
buvo gydomas Biddefordo ir 
Portlando ligoninėse, “bet padė
tis vis blogėjo. Juozas Gab^ gy
veno Woodhavene, N.Y. Laido
tuvėmis rūpinosi Shaliris laidoji
mo įstaiga. Didžiausiame liūde
syje liko žmotia Nelė Mazalaitė.

N.Y. Skautam Remti Komite
tas kviečia skautų tėvus, vado
vus ir komiteto narius pasitari
mui dėl ateinančio rudens ba
liaus. Pasitarimas bus rugsėjo 6 
d. 9 v. (pirmąją šeštadieninės 
mokyklos mokslo metų dieną) 
Holy Child mokyklos patalpose. 

Dailininko 
JUOZO BAGDONO

TAPYBOS KORINIŲ 
PARODA

KARIO ŽURNALO GYVAVIMO 60 METŲ 
SUKAKTIS BUS PAMINĖTA Š.M. RUGSĖJO 
20 D., ŠEŠTUMENį 7 VAL. V AK., KULTO
ROS ŽIDINIU MAŽOJOJ SALĖJ.

Minėjimą nicila bendra New Yorko rsmovėnę,

KARIO toNpą Ir redaktoriaus žodis

ir dalyvaus daiL RimylbM Zo- 
siui į New Yorką ir apsistojo 
pas Antaniną Reivytienę, Mid- 
dle Village. Anksčiau Bronius 
ir Bronė Oniūnai gyveno New 
Yorke.

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
sueiga bus rugsėjo 11, ketvirta
dienį, 7:30 v.v. pas Lilę Milu- 
kienę, 111 Grohmans Lane, 
Plainview, L.I. tel. 516 681- 
6172. Kviečiamos visos narės ir 
suinteresuotos dalyvauti.

DaiL Rimgailės Zotovienės 
Kultūros Židinyje. Parodą rengia 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas, f

Kultūros Židinio Antano Ma
ceikos biblioteka po vasaros ati
daroma rugsėjo 14, sekmadienį. 
Biblioteka bus atidara kiekvieną 
sekmadienį nuo 12:30 iki 2:30 
v. popiet

Aldona Marijošienė, Maironio 
mokyklos vedėja, metus su 
šeima išbuvusi Šveicarijoje, 
praeitą savaitę jau sugrįžo į savo 
namus.

parašė studiją apie žymų lietuvį 
prof. Petrą Avižonį, kuris buvo 
pagarsėjęs kaip airių gydytojas. 
Prof. Puzinui mirus, knygą bai
gė redaguoti dr. Kazys Peru
kus. Dabar knyga išleista ir gau
nama Darbininko administraci
joje-
MASPETH, N.Y.
V. Atsimainymo parapija

Tautos šventės ir Marijos gi
mimo religinis minėjimas Vieš
paties Atsimainymo bažnyčioj 
bus rugsėjo 7, sekmadienį. Su
ma 11 vai. Celebrantu bus kun. 
Stasys Raila, pamokslą pasakys 
kun. Pranas Bulovas, parapijos 
klebonas. Giedos parapijos cho
ras, vadovaujamas muziko Vy
tauto Kerbelio. Mišių metu bus 
daroma rinkliava Liet Religinei 
Šalpai-paremti.

Parapijos organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėliavomis. 
Ypač gausiai dalyvaus Lietuvos 
vyčių 110 kuopos nariai.

nistracijsd, drauge pridėk ir savo

■■■■■I—

Keturi New Yono demokratai. Iš kairės: Nikolas Laprinzi, 
lietuvių visuomenės veikėjas Al Marcel-Marcelynas (jis de
mokratų partijos u£ nuopelnus bus pagerbtas specialiame 
bankete spaliu 12 Cordon Blue salėj), John Santuci 
Queens District Attomey, dabar kandidatuojąs į New Yorko 
valstijos senatorius)^ ir Walter Ward (New York City Coun- 
cilman, geras lieturiij draugas). Al Marcelynas ragina visus 
lietuvius demofaatuis rugsėjo 9 dieną per pirminius rin
kimus balsuoti už John Santuci į New Yorko valstijos 
senatoriaus vietą.

Dailininko 
JUOZO BAGDONO 

PARODA 
(atkelta iš 5 psl) 
lobis, kuris ateinantari kartom . 
kalbės apie lietuviu Kultūros 
potencialą. Deja, iki Šiol niekas 
tomis vertybėmis nesirOpina.

VISI KVIEČIAU

šiemet, šeštadienį,rugsėjo 6, 
rengiu subatvakarį lietuvybei 
jaunime paremti, lai įvyks 89 
Spindle Hill Road, Voleott, CT 
06716.

Ruošiu mūsų tėvij atminimui. 
Šiais metais dar paminėsime 
mūsų tėvo advokato Kazimiero 
Venclausko 100 metij sukaktį.

Jei kas turėtų atsininimy apie 
tėvą ar motiną žodini ar raštu, 
iš anksto sakau “Ačiū”!

Danutė VmcLauskaitė

Jinai Ir Tiji Cintnrai

Prierašas
Tuo ir baigė dail. J. Bagdo

nas savo pasikalbėjimą. Čia no
rime pridėti, kaip atrodo tas jo 
abstraktinis menas. Yra abstrak
tinių dailininkų, kurie vartoja tik 
kelias spalvas, kartais tik vieną, 
plokščiai ją padengia, visą savo 
kompoziciją sukuria plokštu
moje.

Dail. J. Bagdonas vartoja pla
čias spalvų gamas, deda jas daž
niausiai tirštai, kad taip susida
rytų dar faktūrinis Žaidimas.

. Mėgsta spalvas kontrastuoti ir to
kiu būdu jis išgauna gilumą 
savo paveiksle. Daug erdvės, 
daug judesio, viskas keičiasi rit
mingai, sukasi. Jo paveikslai pri
mena lyg kokius ugnikalnių išsi
veržimus, kur į erdvę išmeta
mos įvairiausios formos. Tai kos- 

. minto polėkio kupinas abstrakti
nis menas.

Visuomenė kviečiama ap
lankyti parodą ir susipažinti su 
jo menu. (p.j.)




