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POGRINDINIO VARPO NAUJAS NUMERIS

Kovos su roMginiu •kstromiz- 
mu stiprintai, kultų (statymų 
takymosi teatrotas gerinimo

Ukrainos katalikai ruošiasi mi
nėti 1988 m. 1000 m. krikščio
nybės įvedimo Kijevo Rusijoje 
jubiliejų.

Japonijos mfa. pirmininkas 
įstate Suzuki pareiškė, kad Ja- 
anija peteta tavo ligšiolinės 
brinės politikos ir toliau patari* 
ta JAV stragegine apsauga.

(Uos suvtauvimui- Festivalyje 
bosianti irsueMdnė programa. 
Iš Kultūros taąi#erijos atstovo 
RtosumdoJdcttoHonio panešimo

matoma tik'J. CtoiŠo “Gintari
nė vila”, J.Glindtio “Kingas”, 
A. LauŽinčto “Paskutinis pra
šymas”. Iki J- Vaitkus Ką^no

iįin,. IraBvtynR točjtodn tnaičiu 
meghntoJto darbštumas nr sten- 
gjtoasis įsigilinti f tiriamąjį reiš
kinį vejtė^fi išstudijuoti kuo Akaieuri^ Vilmiau< teatras ap
dariau naujausių temrųų, mo- mato pastatvt V< Šekspyro “Va-

Varpo istorijos ir 1979*uosius valdžios smrtytebpenekfo- sutartas. Rugpračfo 
metas palydint * ^mų,pogrto<too skauda tart kratomi kauniečių 1^<2TXviename straips- M

ny Varpos, yra bene svarbiau- Ją skuto tfk atskiros pupelės, ĮMg po kratos tetoj 
— a a, « I,,Um*Y tA SAtBCttBftO' 1 šia tauros Kuituros iBflMcpu ra* kuitoi asugMu ar a. Tž "'
gal jos išsivystymą, paplitimą josi su tuoar Mtn ĮsĮĮtate Vi- Spalio 3 dfamtjg|

veiklą Lietuvoje per 600 metų. 
Ta proga reikėtų sustiprinti vai
kų featekizaciją, raginti krikščio
niškai tvarkyti šeimų gyvenimą, 
auginti gausesnes šeimas. Ku
nigų pareiga per rekolekcijas, 
misijas ir kitomis progomis dva
siniai paruošti žmones šiems ju- 
bili<įams. .r

Lietuva kenčia ne tik dėl iš
orinės laisvės trūkumo, bet ne
mažiau jai skriaudos daro masiš
kai platinamas girtuokliavimas. 
Mūsų krašte dvasinis atgimimas

sukaktis. „
Mes prašome Ordinarus, ku

nigus, Vatikano radiją ir lietu-

Karo veiksmai tarp Irako ir 
Irano vyksta sausumoj ir orė, bet 
iki šiol Irako kariuomenei nepa
vyko užimti didesnių Irano 
miestų, nors kai kurie jų jau ku
ris laikas yra apsupti. Irakiečiam 
pavyko įsiskverbti į Irano terito
riją kai kuriose vietose net iki 
60 mylių, ir jų tikslas atsiimti iš 
Irano ginčijamą teritoriją yra pa
siektas. Iranas savo smūgius Ira
kui vykdo savąja aviacija, kuri 
ypač puola sostinę Bagdadą, nai
kindama sostinės įmones ir įren
gimus.

Karui tarp Irako ir Irano lik
viduoti iniciatyvos ėmėsi isla- 
minių valstybių konferencijos

persiųsti vietos vykdomajam ko
mitetui.

5. Mokomai ir lanksčiai, nepa-

Kubes vyriausybė staiga su- 
bdck KuotccnĮ emigraciją lai- 
iistJAV.
Kitas naujam karta tarp Ira- 
» ir Irano, įvykiai Afgnnista-

1. Kontroliuoti, kad kunigai ir 
kiti religininkai nepasisavintų 
tėvų teises, ruošiant vaikus ka- 
tekizacijai bei konfirmacijai.

2. Duoti raštiškus bei žodinius 
įspėjimus'asmenims, pažeidu- 
siem tarybinius įstatymus kultų 
klausimais., ’z

nu- tas tautas!
— Tarp nata knygų yra ypač 

minėtina prot Zigmo Zinkevi
čiaus “Lietuviu kalbos istorinė 
gramatika U” (283 pst, 6000 
egz.), kalbininkų V- Grigo ir A. 
Lyberio paruostas “Lietuvių 
kalbos rašybos žodynas mokyk
loms^ (262 pst., 70,000 egz.) 
Tiktruiųpą iilcotarpį — 1956- 
65 — apimanti bibliografiriė ro
dyklė “Lietuos TSR spauda” 
(800 psl., tik 2000 egz.). Jono Bi
liūno Raštų Dimatomi trys to
mai. Išleistas! tonas (264 psl., 
30,000 egz.). Išleistas Liudo Gi
ros poezijos rnlrinys **Keturios 
raidės” (sudari R. Trimonis, 
iliustravo E. Kcsčaitė, 351 psl., 
12,000 egz.).jaia seniau mirusio 
poeto Antano Jonyno eil. rinki
nys “Žmogaus Sintis” (parengė 
A.A. Jonynas, 567 psl., 12,000 
egz.). Justino Marcinkevičiaus 
naujas eilėraJčiij rinkinys “Būk 
ir palaimink” (etai. A. Žviiius, 
119 psl., 30,000 egz.). Ritos Vin- 
ciūnienės Innoreskos “Taip su
sitinkame” (12S psL, 6000 egz.). 
Taip pat išleistas “Lietuvių liau
dies dainyno I tomas — vaikų 
dainos -(750 pi-, 10,000 egz.); 
Minties leidykla išleido ir gryni 
propagandinio leidinio net du 
tomus: “ViMmdądtettf — lt 
1918-1940, t IMMKI9B2 (tfieistir 
po 10,000 ep.)- B vteftų Mte* 
ratflros miteiNu Leonardo Gu-

Lėlių teatrams kūrinių esą su
katų M. Martimaitis, A. Lioby- 
tė irR-Sku&itė.

— Pavergtoje Lietuvoje kaž
kodėl labui susidomėta H. Su- 
dermannu. Be E. Balsio operos 
ir sukamo fiho, Šiaulių dramos 
teatre rėž. L Steponavičiūtė 
inscenizavo H. Sudermanno “Jo
ną ir Erdiro (tejcstą paruošė 
B. Vilimai#) .♦

— Niurnberge, Vak. Vokieti
joje, vykstančioje jaunimo plėši
nių parodoje tarp 1O Sovietų 
Sąjungos altanų yra ir lietuvė 
Binto* Steičfaušto au romanti-

tas geri. Zia ul-Haq, bet Iranas 
bet kokį tarpininkavimą atmetė.

JT saugumo taryba taip pat 
vieningai paragino Iraką ir Ira
ną baigti karo veiksmus ir tarpu
savio ginčus spręsti taikingom 
priemonėm, tačiau ir šio ragini
mo Iranas nepaklausė.

Saudi Arabijai paprašius, 
JAV pasiuntė 4 Avacs, arba ra
daro ir vadovavimo lėktuvus su 
amerikiečių įgulom ir juos aptar
naujančiu personalu Saudi Ara
bijos gynybai sustiprinti. Be to, 
įvairiem netikėtumam išvengti 
Indijos vandenyne prie-Persijos 
įlankos yra sugrupuotas 31 JAV 
karo laivas; jų tarpe yra ir du

Užsienio spaudą pasiekė Lie
tu-Vos pogrindy leidžiamo žurna
lo Varpo aštuntasis numeris.-Jis 
turi 29 puslapius. Juose yra iš
spausdinti septyni straipsniai:
Tautos charakterio atstatymas, Jos pasirodymą iššaukė ateis- tavoje buvo įvykdyta visa eilė Estijoj, v‘rfT Nevv York Times teusto “Da&įttas ktavit perkū-
Vilniaus universitetas pirmai- tinė-okupacinė prepagtinda. Po kratų ir suėmimų kitaminčių tpalto 5 pranta* AP tteotfiios 
siais tarybinės valdžios metais, to buvo pradėti laisti nauji i* m®enų ^žvilgiu. Štai vilniečio mie 2000 studentų de?
Ar bnslemta “broliam artojam” nauji pogrindžio leidiniai. Tai Sasnausko butas buvo kratennas nionstravo net dviem atvtaate 
toljau kalbėti lietuviškai, Uterar labai sunktis Ir ?is kar^* per vieną savaitę. Studentei Eą-
tūrinės periodikos problemos, bas, tačtau Žmonės, nepaisydmni « ’r įpulta, % o jpaofffo. n^tegtteMdTaBueeteMtol^

žeidžiant tikinčiųjų jausmų, ves
ti individualius , bei grupinius 
pokalbius su religingais moki
niais bei jų tėvais, kad nepatek
tų religininkų įtakon, sparčiau 
atitraukti nuo bažnyčios.

6. Mokytojams individualiam 
darbui paskirstyti tėvus, kurių 
vaikai gieda bažnyčios chore, 
patarnauja Mišioms ir t.t Kas 
mėnesį išklausyti informaciją 
apie minėtų mokytojų darbą.

7. Vesti tikslią vaikų ir jauni
mo iš ekstremistinių šeimų ap
skaitą, numatyti konkrečias prie
mones darbui

symus, juos pastoviai apibend
rinti ir panaudoti antireliginėje 
propagandoje ekstremistų de
maskavimui.

4. Kiekvienam ekstremistiškai 
nusiteikusiam dvasininkui už
vesti asmens bylą, kurioje kaup
ti visą veiklos medžiagą, doku- ___________ _____________
mentus, įrodančius, kokios prie- ninkais, atlikti išpažintį bei bandė k&ti blaivybės drau- 

-_ »in. bet ęyrtoįybe
Mikas Kiro pa-
Baubas, turėjusias prasidėti spa- ’ -it, ..
lib 5.

Vakarų valstybėm besirūpi
nant dėl galimo Hormuz są
siaurio, per kurį vyksta aliejaus 
eksportas laivais, uždarymo, Ira
nas nelauktai paskelbė, kad są
siaurio neuždarys.

’ Švedijos karo laivynas atokiau 
mėtomom giluminėm bombom 
stengiasi išbaidyti teritoriniuose 
Švedijos vandenyse jau kuris 
laikas benardantį nežinomos 
valstybės povandeninį laivą, bet 
iki šiol tos pastangos nebuvo 
sėkmingos. Švedijos spauda tiki
na, kad ten veikia sovietų po
vandeninis laivas.

Izraelio min. pirmininkas Me- 
nachem Begiu paskelbė, kad 
1965-75 Izraelis ginklavo ir 
mokė gen. Mustafe Berzani va
dovaujamus ir Irake veikiančius 
kurdų partizanus.
3 Sirijos atstovas prie JT ragi
na narius suspenduoti Izraelį ir 
paskelbti jam sankcijas už JT 
priimtų rezoliucijų nepaisymą, 
bet prez. Carter viešai patikino, 
kad JAV niekada nesutiks tokiu 
būdu Izraelį bausti.
^Parengiamoji Madrido konfe
rencija įklimpo į procedūrinius 
ginčus, nes Sov. S-ga stengiasi, 
ind konferencįja apribotų laiką 
čnogaus teisių pažeidimų ir 
A^anistano okupacijos klausi
mą nagrinėjimui.
įt JAV įrairiais bodais stengiasi 
paveikti Iraką, kad jo konfliktas 
ta Iranu neišsiplėstų. Dėl to 
fądstybės sekretorius Muskie 
fltevo susitikęs su bate užsie- 
mo reikalų ųririisteriu Saadun 
flbmadi, nors diplomatiniąi san- 
vkiai tarp šių valstybių yra.nu-

apie tą okupantų padarytą neį
perkamą skriaudą lietuvių tau
tai.

— Lietuvos kultOrinio gyveni
mo pajungimas okupanto t&s? 
lams aki vaizdžiai matyti kad ir iš 
Lietuvos architektų sąjungos 
prezidiumo nutarupo žymiau- 
sius uecetvos Meoftesru aaroos

nelių. O skaitė jis kone visomis 
slavų ir bent keturiomis Vakarų 
Europos kalbomis. Jo bibliote- Gaidys nueito pastatyti R 
koje galėdavai rasti naujausių Rostano “Siian^ de Beržeraką” 
lingvistikos “bestselerių”.. Jis 
buvo tikrai vienas iš labiausiai 
teoriškai pasikausčiusių mūsų 
lingvistų ir, svarbiausia, gebėjo 
ne tik analitiškai, bet ir sin
tetiškai mąstyti”. Tačiau auto
rius nedrįsta nė užsiminti apie 

prasidės tik užkirtiis kelią šiai tragišką j. Kazlausko mirtį ir 
blogybei. TTG Katalikų Komite
tas yra gavęs daug pareiškimų 
iš įvųirių Lietuvos vietovių: jau
nimas prašo pagalbos ir nurodo, 

su jais. kaipz sparčia# pas mus plinta
8. Pagal galimybes sudaryti alkoholizmas^.nuo kurio labiau-

tyftetančiam T98I
> pradžioje. Maskvos apžiūrai
- tarta nuvežti: Klaipėdos Jūrų 

muziejų, Vilniaus universitetą, 
, Kalniečių gyvenamąjį rajoną 

Kaune, “Draugo” kolchozo 
kompleksinį uistatymą Radvi^š- 
kio rajone, Revoliucijos muzie
jaus rūmus, Liaudies ūkhr pa- 

; - siekimo parodų rūmus, Kauno 
Laisvės alėjos pertvarkymą, 
Lietuvos Sėmės Oddo mokslinio 
tyrimo instituto pastatą. Sj#- 

f prantama, kad bus apžiūrai pa- 
fūpšti tų architektūros darbų 
atvaizdai, brėžiniai. Tikimasi 
Ptemijų.

— Pavergtoje Lietuvoje dar vis 
pasirodo pavergimo minėjimo 
ator&gų. Štai nuo rugsėjo 11 
Vfltoaus dailės rūmų salėse ati
daryta respublikinė vaizduoja
mosios dailės paroda, skirta ke
turiasdešimtmečiui paminėti 
nuo “tarybipės valdžios atkūri
mo”. Dalyvauja 203 autoriai su 
450 paveikslų — tapybos, gra
fikos, - skulptūros. Spaudoje 
džiaugiamasi, kad dailininkai 
esą susidomėję “naujausiais

Savaitės 
Įvykiai

Neseniai Lenkijos, katalikai 
paminėjo 1000 m. krikščionybės

b mes, lietuviai, esame dviejų 
metų. Šiais metais i&ilmingai didelių jubiliejų išvakarėse: 
buvo paminėtas Krokuvos vys- 
kupo-kanOnio šv. Stanislovo 
mirties jubilfcųus: pats Šv. Tė>* 
vas ta proga aplankė Lenkiją.

buvo gimęs 1900.VTII.1 Mario* Jnų ^oudloje skelbiama, kad 
Stonių k., Birštono vis,. .1954- ofojĮktečių vasario mėnesį 
baigė Vilniaus universitetą. Už BumroMgjĮl to Lietuoos teatrų 
disertaciją “Lietuvių kalbos fąstioalis, stotas komunistų par- 
istorinė gramatika* 1967 
filnlogįjos motetų daktare, 
ntB.Ssm^w^W^ 
met Kazlauskas buvo vier------------ ------ --------------------------------------
stipriausių Ifejnvių foteiotfąlr spaudai stotame, te£ Lietuvos 
fonetikų, naują mtoodų fe&oto- ' teatruose iį sezoną sovietinė 
tas. daateiesis aie tik ben&aistais daamatenaii uSims pagrindine

1987 m.5vęstoe 600 me^nuo M*?*;*1**^ ?.«**» * «”»*■

Lietuvos kriteto.
Taigi jau laikas ir mums, Ue- 

tuvos katalikams, pradėti ruoštis



VYSKUPO J. STEPONAVIČIAUS

Palaikykime kiekvieną gerą 
iniciatyvą, kuri bent truputėlį

liko be savo vyskupo. Vilniaus 
arkivyskupijai su visu ganytojiš
kos ąįtsal^omybės pajutimu pra-

drąsos iritainties. '
Nepaisydamas visą kliūčių ir 

sunkumą, vysk. Julijonas Stepo
navičius m visu ganytojiškos 
atsakotaybės pajutimu rūpinosi

reigą:
Kunigą seminarijos tikrieji

Lietuvio vyskupo nepalau
žiamas tikėjimas, jo meilė Die
vui, Bažnyčiai ir Tėvynei, jo iš
tikimybė tiesai ir ganytojiškai 
misijai net iš niūrios tremties 
nenuslopinama pranašiška jėga 
spinduliuoja Lietuvai' ir pa
sauliui. -. ■ ,

RUGGIERE, 89-11 Jamalea Av*., Woodhav*n, N.Y. T*tef. 847-2323 
. 8474477). įstaigoj kr*iptšdti* paminėti, kad esat* ar 

norite MM J. Andrtešto kHj**tai*. ■ i • ~ \ .

NEW JERSEY, NEW YORK - Ltetuvo* Atsiminimai, šešted. 4-5 
vai. popiet WEVD 1330 AM kO, ir 7-8 vaL vak, 97.9 FM. Dr. JJ. 
Stekas, Dir. Naujas adresas: 234 Sualft Dr„ Watctemg, N-J. 07080. 
Tetef. 201 753-5036.

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

KVECAS
lOfMS 

1933 + ITU

sę ir Apaštalą Sosto dekretus yra 
vyskupiją ordinarai. Todėl Lie
tuvos vyskupijų ordinaram pri
klauso teisė, nevaržomai, laisvai 
skirti Tarpdiecezinės Kunigų 
Seminarijos Kaune vadovybę 
ir dėstytojus,-priimti ir atleisti 
auklėtinius. Tuo tarpu be jokio 
įstatyminio pagrindo tas teises

leistino valcuos pareigūną savi- AUCTS RjORia^OHOR. tteteviikate rajone - HeMKtka «ėllų pa^ 
valiavimo bei kišimosi i relim- dMtavė. Gėlės įvairiom progom. 846-5494-9527; vakavo: 835-4149 
nio tikinčiąją gyvenimo sferį A**” RlChm°"<1 HIU’ N Y č‘* **,Wa OarWn‘ftto

TTG KATALIKŲ 
KOMITETAS

SMG » ST., MDDLE TfliAGE, OIJEEIS 
Photes: 326-1282 326-3150

TAI MUSU VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODU SALE

Reikalaukime leidimo grįžti į 
savo Katedras Vilniaus vyskupui : 
Julijonui Steponavičiui ir Kai
šiadorių vyskupui Vincentui 
Sladkevičiui, kurie be teismo 
jau 20 metą vargsta tremtyje, i ’

JUOZO ANDRIULIO Roal Estete, namą pardavimas, visą rūšių apdrsu-
Atsisakius įvykdyti neteisėtus, dimai, Incom* Tas pildymas. įsteigs voRtla naujoj vietoj — OHLERT- 

antikonstitucinius irantihuma- RUGGIERE, I 
niškus reikalavimus, vysk. Ste- (namą, tetef. 
ponavičius 1961 sausio 24 buvo 
suimtas ir prievarta išvežtas už 
Vilniaus arkivyskupijos ribą, į 
Žagarę, Joąiškio rajone.'

Taip Lietuvos Bažnyčiai buvo 
padaryta dar viena skaudi, neuž
gydoma žaizda. Visos pastangos 
atitaisyti šią Lietuvos Bažnyčiai 
padarytą skriaudą iki šiol ne
davė jokią vaisių. Vilniaus vys
kupo Julijono Steponavičiaus 
niekuo nepagrįsta tremtis ir po 
devyniolikos metų tebesitęsia.

Vakarus pasiekė Žinia apie 
Vilniaus vyskupo tremtinio Juli
jono Steponai

BUYUS FUNERAL HOME, MarioTotaeira, Jr. teidotevią direktorius, Nev
erk Office: 426 Lafayette St (Cor. WKson Avė.), tetef. 344-5172. Pa- 
ruočlaiao* garbingo* laktotavė*. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos autoatoMlam pastatyti.

Rugsėjo ILsuėjo25-eri metai 
nuo Vilniaus arkivyskupijos 
apaštalinio administratoriaus 
vysk, Julijono Steponavičiaus 
vyskupiškos konsekracijos, vys
kupiškų šventimą, kurią dėka 
Lietuvos Sostinė, 1958 mirus

jos paskelbė , vienos valandos 
streiką, reikalaudamos atlygini
mo pakėlimo ir laisvo naudoji
mosi radijo ir televizijos siųstu-

Italijos parlamentai vieno bal
so dauguma pareiškus nepasi
tikėjimą vyriausybės ūkinė poli
tika, turėjo atsistatydinti min.*: 
pirmininko Francesco Cossiga 
vyriausybė.

Pmamoj vykusius rinktinus, 
kuriuose dalyvavo įvairios parti
jos, laimėjo vyriausybės demo
kratinė revoliucinė partija, suge
bėdama iš 19 išrinksimą atsto
vą išrinkti 12.

JAV nutarė dar kartą pasiųsti 
į Vietnamą specialų įgaliotinį 
ten be Žinios dingusių amerikie
čių karių ieškoti.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radid, spalv. TV, compiute- 
riai, |v. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojate* ir fir
mą autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

nežiūrint min. pirmininko Ro- 
bert Mugabe patikinimų, nuolat, 
auga, nes krašte siaučia partiza
ną ^teroras, o vyriausybės sfero
se—

'Seniptą teismas Maskvoj nu- 
kėlusį psichiatruos 

piktnaudojimąp Viačeslav Ba- 
'kunin 3 te darbo stovyklos, p*-

Julijosaas SteptapVičiuSi r- - -t
Vyrirapo šveatimtts< Panevėžio -_____ — ___ -

katedroj Julijonui Steponavičiui ninko Šeimą Jo tėvas buvo ne 
suteikė Panevėžio vyskupas Ka- tik giliai tikintis katalikas, .bet 

susiPratęs lietuvis, lietuviškų 
organizacijų veikėjas, kovojęs 
už tiętuvią kalbą bažnyčioj, mo
kykloj, savivaldybėj. Baigęs Mi- 
ciūnų pradžios mokyklą, Julijo
nas mokėsi Vilniaus VytautoTM- 
džiojo gimnazijoj ir baigė Vil
niaus universitetą teologuos ma
gistro laipsniu. Kunigu įšventin
tas 1936. Mokytojavo ir kapelio- 
navo Gardine. Klebonavo Palo? 
šėj, Deugėlišky, Adutišky, j&jo 
Švenčionių dekano pareigas.

Gilus išsimokslinimas, pasto
racinė patirtis, besąlyginis kuni
giškas uolumas buvo tos savy
bės, dėl kurių kun. Julijonas 
Steponavičius buvo parinktas 

‘Lietuvos sostinės vyskupu. Jau 
pirmieji jo ganytojiško darbo 
metai įrodė, kad jis buvo vertes 
vyskupo Kazimiero Paltaroko ir

Savaitės 
Įvykiai

Be to, įgaliotinis pradėjo rep
resuoti kai kuriuos kunigus, 
atimdamas iš jų registracijos pa
žymėjimus ir reikalaudamas iš 
vyskupijos valdytojo į represuo
jamojo vietą paskirti kitą kunigą, 
o represuojamąjį palikti be para
pijos, be kunigiško darbo. Daž
niausiai kunigai būdavo repre-

25 M. KONSEKRACIJOS SUKAKTIS suojami už grynai bažnytinį dar- 
- bą, pavyzdžiui, už rekolekcijų 

pravedamą kunigam ar pasaulie
čiam. Skriaudžiamus kunigus 
gindavau. Nesutikdavau jų pa
likti be kunigiško darbo, perkel- 
davau juos į kitą parapiją ir ne- 
skirdavau į'jų vietą kito kuni
go, kol įgaliotinis neišduodavo 
registracijos pažymėjimo repre
suotam kunigui, paskirtam į kitą 
parapiją. Ginant skriaudžiamus 
kunigus, tekdavo išgirsti iš įga- 
liųtinio grasinimų, kad vyskupi

jai baramas.
Kunigų skyrimas ir perkėlimas 

priklauso vyskupijos valdytojui. 
Paskirtiem į kitą parapiją, kuni- 
gun religinių kultą įgaliotinis 
išduoda kulto tarnautojo regist- 

/racįjos pažymėjimą, kąris reika-

Vilniuj. -Apie vyskupą tremtinį 
Aušros Vartuose šia proga'tel
kėsi apie 60 -kunigų ir didžiulė 
minia tikinčiąją pašauliečią. __
Drauge su Lietuva'Vilniaus vys- NAUJAUSIUS 1986METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galimai Įsigyti 
kupo tremtinio jubiliejų 
lietuvių išeivija. Jį mini ir išti
sus jubiliejinius metus, minės

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Havan HM 
Amarai Home, Ine., 104-36 Jamalea Ava*. Rtoteuotei HM, N.Y. 11418; 
ir Garazva Amarai Homa, 231 Bedfoff! Ara„ BrooMyn, N.Y. 11211. 
Moctemloa, ardyto* Ir vėsinamo* koplyčios. Jau tračia Garszyo* šal
mo* g*o*radte yr* N*w York Stote laMotevią direktoriai ir balza
muotoje!. T*l. 846-1970. Pag*idau)ant -parūpinamo* š*rm*ninė* bot 
kurtoj miesto daly.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, *av. Winter Garcten Tavom. 
1884 MadMrBl, RMgramod, N.Y. 11227. T*tef. 821-6440. Salė vestu
vėm* Ir fcL priitipjomr Bo to, duodami pblaldotuvlnlai platūs. Pirmo* 
rūšte* ItetavIšM* maiste* prteinama kaina.

MKaip Katalikų Bažnyčios vys- SHAUNG fUNERAL ROME, Jnc^ H2 Jamalea Av*. (prte Foras* 
kūpąs, aš privalau kelti tikin- P*w*y S*4*/BfoodhdSM, N.Y. 11421. Suteikia - 
čiųjų pašauliečią ir kunigų' .re
liginį bąi dvasinį gyvenimą, o 
ne jį stabdyti bei griauti... Tu
riu raginti visus tikinčiuosius be 
amžiaus skirtumo,'kad dalyvautą 
pamaldose* ir u^im naėdotąsi 
išganymo priemonėmis -- mal
domis ir šakramentais. Nežinau 
tarybinio įstatymo, draudžiančio 
vaikom eiti į bažnyčią ir daly
vauti liturginėse pamaldose ... 
Pagaliau, tiek TSRS Konstituči- 
ja, tiek tarybinės vyriausybės 
pasirašyti įsipareigojimai pripa
žįsta sąžinės ir religinių kultų 
atlikinėjimo laisvę visiem pilie
čiam be amžiaus skirtumo__ ”

zimietas Paltarokas, kuris nuo 
194 9, kai buvo areštuotas ir 
bolševikų lalėjime .uždarytas 
Vilniaus arkivyskupas Mečislo
vas Reinys, valdė ir Vilniaus 
arkivyskupijų. Prieš pat vysk. 
Paltaroko nirį popiežius Pijus 
XII paskyrė vysk. Steponavičių 
aabiejų vyskupijų'— Panevėžio 
ir .Vilniaus — apaštaliniu ad- 
miništratorium. , ■

ęąfcmamirąr- 
pb nutarimam; 
»kad, nevykdy- 
k tiMl kimiajai

» L ‘ ? V W 1
tiek vyrimpas turėsią ąemaloira- 
mų. Ir iš tikrųjų kunigam, nesi- 
laikantiem įgaliotinio potvarkio 
dėl vaiką katekizacijos, buvo

dvėsmio atgimimo.

Stebėdami dabartinį religinį 
atgimimą Lietmmjė, «ū viltimi 
žvelgiame į ateitį. /

“Dievas, mūsų prieglauda fa- 
stipsybėT (Pi. 54).

v i m tam kilniam tikslui nedavė lei-sąiygas buvo nepaprastai sun- ... ... ,
kine fariVto nmnnrniEiiii danv - fodčl lieka vfenas kelias 

— kovoti su alkoholizmu per 
Baži^čią.

Prašome Ordinarus , kunigus, 
intelegentus ir brolius Tėvynėje 
bei išeivijoje kovoti už tautos 
blaivybę. Neįkainojamą pa- 

nWę.W~tl*wįgK.«M....iu bro-
l4ogio,RelaKtąj*nteiĖ&K*^T»- išeivijoje, ne* jie turi daug 
minti knnipis fr pasauliečiu^ masinės komunikacųos priemo- 
kaiteddtasiMiešflttaMBadmim*- “9- / J? •

Siūlome ^1980 aa Lietuvoje ir 
išeivijoje Bbteybtametais. - .

Artfjaučią didžiąją,jubiliejų > TTG Ktfalikų-KtoaĖitetanmM 
į tergirinę vy-. t—- - - f 

riaM^jbfef^ ttimtes



(Bau daugiau)

rato,/kad batų, jog Vil
nius tektų lietuviam, nes, jei jis 
teks TMĘrtm, taibAsią amlriMi iš 
rusų jį atimti ir grąžinti lenkam

B* W'gjM’ir"l»i
fųpk-■■. nuspręsta iskls

kto,'A. Rubšio vyriauayhęžygiuotijVilnių. 
Vienu metudar prieš karui. 
prasidedant, jiebuvo &wįĮį& 
ar Lietuvos vyriausybė nenorėjo

y» «« 
Naujai

Žuliuose, rašydsaaaaŠv. Rašto 
temomis. :...

Kun. A. Rubšys nesvetimas ir 
Darbininko Skaitytojam. Dau
gelis yraskaitę Darbininko <-

•CZ., . no

seminarijoj. Per paskutiniuosius 
dvidešimt metų dėsto Rašto 
kursą Manhattan kųtogijoj, ____ __________ ___________
Bronį, N.Y., o taip pąfcntifune- “Raktą”. Mecenato kun. dr. J. 
tų.frNew Torkokua^ųaesmzra- Pnmsiao lOOOdol. premija bus

intervenc^^Sir*;^ LJėtoVi' 
UifcyyR ■ nėhtfttfrtfap, Mįpbfoįiiri 
taikos derybose bus atsižvelgta į 
jos pageidavimus. Tačiau, paste
bėjo dri .Remeikis, aag|aM«i& 
kažkcddą dviveidižką ar bent jmt 
gerokai miglotą politiką, nes 
viename buvusiame slapiame

•777^751 i-j-- .k‘J.
mokyti ato 
mokyklos.

Tad šis
mas nua i

•>;<

reso iškilmingame posėdy Dirt- 
roito lietuvių Kultfiroš Ce«#ny

Džiugu, kad kun. A. Refbšio 
sveikai pažan^os toinl^s Šv.

ir daugebs tų? faktų jieėe nėra 
žinomi. ' ' .?s4

Pradėdamas saaro ptanųjų pa- 
skaitą, dr Remeiki* Įwwi<kinftj 
kad jis kalbės ne tik ^se 
cijų laikotarpį, bėt ir apie pri^- 
okupacinį, bMast, kaippriu tę 
okupacijų buvo prieita. Atpas&- , 
kori čia visų tų paskaitų tariau tto laikėsi 
kad ir trumpai, Šio straipta^ė statymo, i 
rėmuose nėra imanocna. Be to, psffilĮi^ p 
mokytojai gavo M db. Remeikio nbrijo lai 
po du mašinėle rašytos ptri*' Smetona.: 
pius bibbo|prafinių žini4^k]M»£ ne^i^^ė 
reikalin; 
susirasti.

V rS.7

tau tiesim an^

r«s&'.



jungimo mintį iškeldamas. Jo
gaila, patyręs, kad Vytautas apie 
šį jo sumanymą nieko nežinąs,

dalino mūsų autobuso grupę 
pagal kalbas: anglą, vokiečių fa. 
ispanų. Angliškai kalbančiai 
grupei, kurioj buvom ir mudu, 
jis pristatė simpatingą, aukštą 
vidutinio amžiaus vyrą, kalban
tį puikiai anglų kalba su Ox- 
fordo akcentu. Vėliau patyrėto,

jsarnimo su “džynsais** gurkšno- 
ja Coca-Cola, o ledų pardavėjai 
dalina savo šaltas prekes su-

tMita* sutiko Zigmantą su žmo- 
na. Jie jam pasakė buvę pas 
Jogailą ir ...................
nymui. Kai viri įėjo į Jogailos

pė jį vfelai perskaityti.-LaBko 
turinys labai įžeidė Vytautą* 
Lietuvos didikus. Juk tai buvo 
Lietayoa pažemanmas fa nepa- 
srakėjtmasjo (NgaaųtaomKr vĮy- 
tautas ting pat parašė jogailai 
hririrr nahnfrfdanaaiT-1 kad •finr’iM

kas, savo karite 
raliam paąoeo 
<m$os ryšius.

damas ir Rytų Bažnyčios susi- mums priešingi. Tų un^ų akttro- 
‘ ’ se yra imlhams aito ririejų šalių

valdovų rinkimus. Ka&tegi-aė 
esu dar gyVa»,numnėm ėeika- 
liūgas Lenfojoa ponų rinidmaB.

tedra, su kupolu ir dviaukščiu Senovėj Bažnyčia reikalavusi, 
stogu, stovėjo tarp dviejų ne- kad nekrikštyti kūdikiai nebūtų 

____________ ____ ______ mažiam įdomių pastatų- pnlin- nešami į bažnyčias. Todėl visoj 
senius Pfaos universitete, baigęs kusio bokšto vienoj pusėj, apva- Italijoj gausu specialių krikš- 
mokslus Arigiųrų. bat ę^ąs “gry^ Ros krikštyklos kšteįpusėj, o ša- tykių, kuriom skirta ne mažiau 
nas Pisos sūnus” {tai ps pabrė- Ūmais istoriškas Camposanto, dėmesio, kaip ir pagrindiniam 

maldos namam, šitoji krikštykla 
iš tikro nepaprasta, jau vien sa
vo dydžiu, apvalia forma ir 
įmantriu stilium, primenančiu 
pačią katedrą. . Viri nustebę pa-

kupo, vfedovaujami lenkai. Ne- gaila buvo ____ _______
pritariūto priežastis jie išdėstė pinklėmis; jie net jo vardu raši- 
parikvietę ir Vytautą su jo b^o- nrifato^tateribtas Irimus.

Tenlmvoparakyta, kad Vy- Šiedriykai sukrėtė lietuvių fa

suvažtavirią šiam dalykuiišsi- 
pop aiškinti. Vytautui gi pasiuntė 

‘ Vy- Jogailos laiško nuorašą. Vytautas 
šį laišką garo Eišiškėse, kur jo 
grįžtančio pasitari b&vo atvy- 
kęVdnfarasvyritapasir senato-

isn- čia Zigmantas jam pasakė, kad 
enu- Vytautas pritariąs karūnacijai, 
neį-; Tada Vytautas pasakė, kad ne- 

reikta skubėti, bet abiem reikta 
pasitarti su savo-didikais. Su-

■ • SBUKuS SESKatlS iUkUS} iallC-

kartteuotte Kartotam tavos didiku šiom, sumanymui

ri yra žinoma 
stopa. /‘Šitai 
kai zakristi- 

įs, GaMliejui

tyniolikto šimtmečio pabai
goj-

Katedras vidus yra kolonų miš
kas. Jos vfrifad baigtasi orienta-

onos vir- 
balandis

leidęs karūnuotis, o dabar impe
ratoriaus akyse jį juodina, laužo 
savo žodį, laikydamas jį ir jo pa- 
vaidinfaK nelaisvais žmonėmis, 
dėl to terfcalavęsiš jo pasitei
sinimo, bet-iki tol jo negavęs. Į 
jo laiškus Jogaila atsakė, kad 

laiškas buvo rašytas 
be jo žinios, jis net jo turinio 

kaip Jo-

savo nritrimtai Btoūnni ĮfaLĮrpto- 
rašydamas im&ėratoriui, kad 
Lietuvos bajorai fa gyventojai 
netari' teisės laisvai išrirnrieti

rėmęs meno kūrinys, kurio ap
skritu marmurinis pjedestalas 
centre Įteko; Dievo Motinos 
skulptūrą,- pagamintą Gfovanni 

.rį.v ci t. . Pfeono, apsuptą, alegorinėmis
Ai nonų joa.Tn^tamta, ifteJtančiomis

gavo vanytr Kaip jogais* vtea- nepritarė poptežtaus
ninkas, bet, būdarnte.Vftitanr . ...
valdovu, greitai jfe lapo visos 
Lietuvos valdovu taip, kad ne^
trukus pats Jogaila nieko negalė- yntniimnti smražtavtmn ~ šeimi- teisės; fa-gaAri'fa- totfantoM^iaMi 
jo veika be Uetav^. rSrXsaU. fa™ hek dm*

jam miras. Totam psritato-jb- 
gadai, kad jis kreipėsi į Zigman
tą su juonepabitaręs.- ^ ^ -

Su dar didesniu nepasitenld- 
vaiūiku nimu Vytautasi gfitoi torierbiriMų

kalbėti- Tada ūnperatoruK> nors 
jau buvo vėlu, nuvyko pasAVy- 
-jfarij išdėstė sMO'įįūnB^ 

tepasakęs,
snį zeBHiį, ifflBBrivrarV 
mtai paveldtjau; dėl to, jei pa
norėčiau ir apsispręsėtau karū
nuotis, tai nežinau, ar Jūsų Di
delybės patarėjai galėtų man
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APIE LIETUVIŠKĄ SUSIRINKIMĄ

Lietuvos Saulių Sąjunga

Dalis Petriuko laiškų buvo 
persiųsta jo tėveliam. Kiti daik
tai, kaip drabužiai, rašiniai, yra

. O juk gerai žinom, kad 
tik ten išsilaiko lietuvybė, kur 
egzistuoja lietuviškos parapijos. 
Mažesnėse lietuvių kolonuose 
nėra įmanomas lietuvybės išsi-

^neatneša mum jokios naudos, 
tik sukelia pasipiktinimą.

< Pasaulio lietuvių politikai kal
ba apie lietuvybės išlaikymą, 

.tačiau Retavių jaunimas nėra re

pas, kunigaikštis, Vilniaus aka
demijos protektorius, ir jo ypa
tingieji laikai. Keturių šimtų me
tų Vilniaus universiteto jubilie-

strmpsnių, skatinančių jaunuo
lius rinktis dvasinį pašaukimą.

.,t Mum mėnesiais tenka skaityti
,mOsų organizacijų ir pavienių

Apie Petriuką Perku mą ir jo 
trumpą, bet kilnų gyvenimą 
buvo išleisti keliomis svetimo
mis kalbomis atskiri leidiniai. 
Labai gaila botų, kad Petriuko 
gyvenimas “garsus būtų svetur, 
bet nežinomas saviem”.

Tai bėra šiaip sau optimisti
nis piatnanymas: esą, Štai jums 
deimančiukas! Tai nėra ir nepa
girtas tvirtinimas, didaktinis ra
ginimas atrasti deimančiuką ei
liniame spurdėjime.

Štai mikroskopiškas vaizdelis.
Jūs skubat j lietuviškos or

ganizacijos susirinkimą — tokį 
eilinį, paprastą, prie kurių visi 
taip nuobodokai pripratę. Jūs 
žinot, kuriuo tikslu jis Šaukia- 
■Klys, uUuaSuvi JO UaGICIIię 
ir dalyvių pareiškimus, ir susi
rinkimo išvadų derlių. .

Pakeliui jūs sutinkat kur nors, 
ir kaip nors gerą savo pe- 
zĮStsuną, patriotą, ge£(.ne~ 
tuvį, ir jis klausia:

— Kurgi taip skubi?

Jaukus yra visuomeniškos kas
dienybės deimančiukų žėrėji
mas. Juk tokių švyturėlių mes 
turim daug. Tik nelabai juos 
įvertinam. Mes jų ir iš viso ne- 
pastebim pilkame kasdienybės

lietuvio jaunuolio trumpą, bet 
dorybių pilną gyvenimą, verta 
yra perskaityti mūsų jaunimui, 
iš kurio kilnaus draugiško gyve-

Knyga "Petras Perkamas” 
kviečia visą mūsų jaunimą, tu- 
rintį toliginį pašaukimą, tęsti 
jo neužbaigtą kelią, nutrūkusį 
pačioj jo jaunystėj. ,

Tam tikslui yra įsteigtas “Pa- 
šaukimų Fondas”. Fondo ąuko-

verstas pasirašė- ašaromis ir 
krauju drauge su kitais Lietuvą 
mylėjusiais vyrais.

Vėliau M. Giedraitis tapo ku
nigu ir vyskupu, kad išgelbėtų 
Lietuvą nuo sukalvinėjimo. Jam 
pavyko. Kai jam kilo mintis tapti

knygos įvade, kuriame, be kitko, 
raJoma:

“Aleksandras Stulginskis is
torinėje perspektyvoje atsisklei
džia lietuviško didvyrio dimen
sijoje. lik jo herojinė asmenybė 
nešviečia šalta įeidamos šviesa, 
bet ramia, santūria ir pasišven
tusią šiluma. Ne medaliuose ar 
retorikoje glūdi jo didybė bet 
tėyaės, krikščionybės ir demo
kratijos meilėje. Aleksandras 
Stalgiosios yra vienintelis Lie
tuvos Respublikos Prezidentas, 
kuris kentėjo su tauta žiaurių 
okupantų rankose, liko išplėš
tas iš gimtosios žemės ir išvež
tas į Sibirą. Po penkiolikos metų 
tremties, Jau amžiaus naštos su- 
leaktas, jis jgrįžo į Tėvynę, kur 
1969 meteis Lietuvos žemė pri
ėmė savo sūnaus didvyrio-kanki-

vimą ant savo rankomis supiltos 
Robinzono salos. O pakeitus 
evangelišką posakį “kur jūs du 
suėjot mano vardu, ten Aš esu 
jūsų tarpe”, prisimindami toli
mą Lietuvą, kurios ženkle gy
vena išeivija, sakom: “kur jūs 
du, lietuviai, suėjo mano vardu, 
ten aš, Lietuva, esą su jumis”.

tuos “ypatingus laikus” prieš 
keturis šimtus metų Lietuvoj, 
kada buvo visai kitokie papro
čiai, kitokios susižinojimo bei 
susisiekimo priemonės, tėvynė

ydonęs Juoeevičių parama. 1980. 
Spaudai paruošė aa. Jonas Rač- 
h»a^a903,1979k^$telflin^ 
Ho knygų serijos redaktorius 
- J-A. Račkauskas, Pb. D. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė Chi- 
c»gcj. Tiražas 1000 egz. Kietais 
viršeliais. Iliustruota nuotrau
komis. 296 psl. Kaina 12 dol. .
Šių atsiminimų autorius kny

gos tituliniame puslapy trumpai 
nusakomas šiaip: Steigiamojo 
Seimo pirmininkas, Lietuvos 
Respublikos prezidentas, Sibiro

ygos pavadinimas, 
antraštiniame pus- 
jos turinį: “Merkė me rilną^

Knygos pradžioj randam M. 
Krupavičiaus atsiminimus apie 
Aleksandrą Stulginskį (13 pusla
piui Po to eina paties A. Stul
ginskio atsiminimai. “Šie atsimi
nimai buvo atvežti iš Lietuvos 
jau prieš penkiolika metų — 
«$> H

visa bendruomenės veikla su- 
kasi apie jį. •*.

Su įdomumu teko perskaityti 
knygą apie saleziečių auklėtinį 
Petrą Perkamą, kuris, sulaukęs 

■vos 20 metų, amžiaus, mirė.'šir
dies liga. -

Petriukas gimė Kadagynų kai
me, Darbėnų valsčiuj, Kretin
gos apskrity, mažažemio ūkinin
ko šeimoj. IŠ viso buvo 9 vai
kai, Petriukas pats mažiausias. 
Tėvelis liko šlubas, mamutės

Jame sakoma, kad skaitytojai į- 
vairiai atsiliepia apie šios kny
gos tarinį, tačiau ji esanti įdo- 
mt, verčiami susimąstyti.

BdyiC ii Uiti n SEPTYNI 
PASKUTINIAI KRISTAUS ŽO
DŽIAI OffirrUVK) MALDOSE. 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa- 
pdtaptopgoa leidinys. 1980.

J. Starkas — ARTI TIKSLO. 
Antroji laida. 1980. “Sūduvos” 
leidinys. Gaunama: 8:9 Ramble 
St., Hot Springs, AR 71901; 
7414 E>unbarton Avė., Los An
geles, CA 90045. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chicagoj. 
258 psL Kaina 6 doL

Anksčiau Darbininke buvo 
paminėta pirmoji šios knygos lai
da. Pasirodžius antrajai laidai,

kad daugiau nebuvo parašyta, 
bet spausdiname tiek, kiek pats 
Stulginskis suskubo parašyti ir 
perduoti’’ (citata iš “Įvado”). Ir 
vis dėlto džiaugiamės tuo, ką 
turime, ir tai mus domina.

lai s. Knygos autoriui pavyko taip 
gerai visa tai išstudijuoti irąt- 
vaizduoti, lyg jis pats būtų gyve
nęs anuo metu ir būtų buvęs vi
sų aprašytų smulkmenų stebė
tinas ir užrašytojas.

Juk tada Lietuva, jos tautiš
kumas, savarankiškumas ir jos 
katalikiškas tikėjimas buvo di
džiausiame pavojuj. Merkelis 
Giedraitis, kaip kunigaikštis ir 
oficiolas, gynė Lietuvą nuo jos

ziečių auklėtojų prisiiMnitoki 
apie jį.

Šią įdomią knygą, liečiančią 
lietuvio jaunuolio trumpą, bet 
dorybių pilną gyvenimą, verta 
yra perskaityti mūsų jaunimui, 
iš kurio kilnaus draugiško gyve
nimo, galima daug ko pasi
mokyti.

niaus, spaustuvę ir knygų lei
dyklų, bet to jis nespėjo atlikti 
dėl inteligentų stokos.

Vysk. M. Giedraitis buvo 
“lietuviškai sąmoningas ir bud
rus savo šalies reikaluose”. Jis 
buvo įšventintas vyskupu 1574 
m. Velykų sekmadienį, o mirė 
1609 m. Didįjį penktadienį.

J. Burkus

Stasio Maziliausko “Merkelis 
Giedraitis” yra istorinis veikalas, 
išspausdintas lietuvių pranciš
konų, spaustuvėj Brooklyne, o iš
teistas* Ąmbedand Publishing 
Co., 1813Larchwood Ave.,Troy, 
& W Kaina 7 dol., kietais

nas iš jų ir vienas iš jo rėmė
jų, tarp kitko užrašęs vieną savo 
tėvo paliktą dvarą Vilniaus uni
versiteto pradžiai.

Veikalas nukelia skaitytoją į

mas. Jam įvykti reikia organi
zacijos, reikia entuziazmo, pa
reigos jausmo, auditorijos, narių, 
idėjų, veikimo akstino. Visa tai 
suformuoja eilinį eilinės organi-

dosnių lietuvių bei užsieniečių. 
Vysk. Edvvard E. Swanstrom 
ne kartą jau yra sušelpęs lietu
viškas mokyklas Italijoj. Šiai pa- 
šaukiminei knygai apie Petrą 
Perkamą išleisti yra paaukojęs 
5,000 dolerių.

Knygos turinį sudaro: kunigo 
Antano Perkamo pasakojimai ir 
atsiminimai apie savo jaunesnį

JaunuoraažųdBemųtekop^us- Ijto,-kimigų,vyskupųJ 
tį sunkų gyvenimo kelią.

Petriuko brolis Antanas Per- 
kumas išvyko į Italiją ir tapo 
kunigu. Tais pačiais keliais ėjo 
ir Petriukas. Kunigui Antanui iš
vykus į Kiniją, Petriukas liko įta
igoj, saleziečių mokykloj.

Visų auklėtinių tarpe Petriu
kas tuoj pat įsigijo išskirtinę 
simpatiją. Nors dar buvo ma
žas-, tačiau jau tada dorovės ir 
kilnumo jausmas buvo užval
dęs jo sielą. Susirgus mokslo 
draugam, Petriukas juos slaugė 
ir guodė. Darant alpinistines 
ekskursijas, jis panėšėdavo ma
žesniųjų ir silpnesniųjų draugų 

-kuprines.
Saleziečių auklėtojai labai

kunigu, jis įtikinėjo save: "Juk 
ir kunigai yra kurūgaikščui — 
paties Kristaus kunigaikš
čiai ... Lietuvių kalba beveik 
juos taip ir vadina” (89 psl.), 

Vysk. M. Giedraitis yra Sako
mas antruoju žemaičių krikštyto
ju ir Tridento visuotinio Bažny
čios susirinkimo įgyvendintoju 
Lietuvoj. Jis mažai ką parašė, 
Bet, remiantis Tridento nutari
mais mokyti žmones tikėjimo 
tiesų jų kalba, jo paliepimu bu
vo verčiamos katalikiško niobio 
knygelės, spausdinamos Vilniuj 
jo lėšomis ir dalinamos žmonėm. 
Jis mokė žmones pamilti lietu
vių kalbą ir lietuvišką knygą. 
Pats ir per savo pagalbininkus, 
lankydamas vyskupijos parapi
jas, nemokančius mokė skaityti 
knygas ir jas nemokamai dali
no. Ragino statyti kryžius savo 
sodybose ir prie kelių, o jis pats

Jis įsteigė kunigų seminariją 
ir ruošė pasišventusius lietyviųs 
kunigus (126 psl.j.

Vysk. MA Giedraičio toli
mesnis planas buvo įsteigti Že-

Visa tai atrandama lietuviškos 
organizacijos susirinkinae. Ir ko
dėl gi visa tai išduoti už as
meniui pragaištingą norą tūnoti 
lyg sraigė savo kevale?

Pradarom duris į susirinkimą. 
Pamatom būrį lietuvių, susitel
kusių ties lietuviškos veiklos te- 
matika, ir pajuntam anksčiau pa
minėto posakio alegoriją: “Kw 
jūs keli suėjot mano vardu, ten 
aš, Lietuva, jūsų tarpe”.

ė—>— - _ - -r T-* -r •v Attflra, eiiiois susiniiKiiBas 
eina savo prozBku heliu: nei ČHa 
skardaus patriotiufo patoso, ntĮ- 
Čia sn įkviėpinm Sedano mūsų Čleulirrf Lefdhnto amceMlas 
tomo. Bet ir mažame eilinės or> — Putnu Mitelius. Atspausta 
ganizacijos posėdy u susirinki- lOOOegc. Spaudė Draago spaus-
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vos kankinių padėtis. Vakaras 
baigėsi mišiomis. Meldėmės 
tamsioje ramicjBeržųšventov^.

Tuo pačiu laiku Arvydas sto
vyklautajam išaiškino visas tai
sykles. Žinoma, visi stovyklau
tojai jo atidžiai klausėsi ir jam 
pn^demų per visų stovyklavi
mą nesudarė.

jran, kaip pKnaasūnlcai, pugaHu- 
n inkai ir nariai skiriasi vieni 
nuo kitų ir kaip mes gaiimge- 
riau šiuos daorbus attikti. .

vybė juokingai pasiruošė. Vaka
ras baigėsi Šokiais. '

Pagaliau saulė išlindo Šešta- 
aien^ taitmvo įmanoma tnreu 
sporto dieną. B ryto komandos 
žaidė fotbola, tinklini ir krepše

lius. Vadovai irgi prisidėjo su 
savo tikrai kosntišku vaidinimu, 
iŠ kurio vist 
ko naują

n apie L.K. 
Vakare vyko 
narna. Dai-rinė programa buvo susipažini

mo vakaras. Žaidėm liaudies 
žaidimus, pašokom polkų ir už- 
pildėm anketą apie vadovus ir 
stovyklautojus. Visi išmoko daug

apie meilę. Ji norėjo sužinoti, Stovyklautojai penktadienio 
kodėl yra taip sunku pasakyti 
tėveliam, kad mes juos mylim. 
Daugumas mūsų sakėm, kad 
mūsų meilė yra savaime aiški 
ir kad ji yra parodoma mažai* Vakarinės programos užduo

tis buvo aprengti sporto dienos 
komandą vadovus kaip kokią 
nors garsią porą. Buvo Laveroe 
ir Shirley.F'rankenstein su žmo
na, Kleopatra 
kum Antoainm k Superman su 
Wonderwoman. Kaukės buvo

kaip ji pateko į kalėjimą. Ji bu
vo dalyvė demonstracijoj Wash- 
ingtone prie rasų ambasados. 
Prašė mos rašyti laiškusprez. 
Carterid, kad demonstrantų by-

Treciadiemo rytas buvo visai 
paprastas: tMitiitip* tnk»ai> spor
tas, dainavimas, laisvalaikis. Po 
pietų ruošėmės numatytom

siais darbeliais. Nepaisydama 
mūsų atsakymų, ji norėjo, kad 
kiekvienas atvirai tėveliam p«- 
sakytuine, jog mes juos mylim.

Po trumpos pertraukos A- Žy- 
gas mum pakalbėjo apie senųjV 
lietuvių tikėjimą, jis mum P8- 
aiškino, kad dabartinės krikš-



daguoja* Alton Skrupskelienė ir 
Česlovas Grincevičius.

suotojai, nuo kurių balso pri
klauso tiek vidaus, tiek užsienio 
politika. Gražinos Kudukienės

viso pasaulio dėmesio centru. 
Gimusi Lietuvoj, vėliau su savo 
tėvais išemigravusi į Australiją,

ieikanti

TRAVOM PATYS SAU

tuos

tuvi

1980

— Cleveland, Ohio, Dievo 
Motinos NP lietuvių parapijos 
iniciatyva spalio 12 kultūrinėj 
popietėj dainuos solistai Stasys 
Baras, Danutė Stankaftytė ir Jo
nas Vazneks.

na parodas viešose pa- 
koncertus viešose šalė-

milijono užbaigtuvių pokylis 
įvyks spalio 11 Carslile pokylių 
salėj, Lombard, IH. šiais metais 
bus užbaigtas LF leidinys.

matini Niurna ir Kennedy de
batai, yra labai svarbūs ir savo 
vietovės parinkimu. Į tą‘vieto
vę krypsta viso pasaulio akys, 
ir tuo pripažįstama tos vietovės 
politinė ir ekonominė svarba. II- 
guš metus Clevelandas buvo 
tarptautiniu pajuokos objektu, 
kai buvusio burmistro adminis
tracija savo cirkiškais išsišoki-

teatų Balsuotojų Lygos (League 
of Wotnen Voters) pastangų. To
kie debatai, kurie gali turėti 
*WBM®XhOS PBIKSIIICS ffiftiąKUtiUOS^

darę tarp mūsų salių sienų, kal
ba apie Lietuvos išlaisvinimą, 
rašo peticijas, prašo audiencijų, 
bet konkrečiai nepasireiškia 
kaip asmenys, kurie prisideda 
prie bendro politinio judėjimo 
kaip lygiateisiai piliečiai, giną 
savo specifinius interesus.

Jei yra natūralu, kad lietuviai 
vertina į viešumą išėjusį asme
nį, tai Gražinos Kudabienės at
veju tas pripažinimas atėjo pa

rašų ir pirmoj eilėj propaguoja 
balsavimo privilegijos svarbą. 
Toji lyga taip pat įtakoja tokius 
nepartinius vyriausybės veiks
mus, kaip dalyvavimą Jungti
nėse Tautose, vaiko ir motinos 
gerovės bei išvietintų asmenų

kalto Prasidėjimo Seserų rėmė
jų sąskrydis įvykis lapkričio 2. 
Visi lietuviai kviečiami. Mišias 
aukos kun. dr. V. Cukuras. Me
ninę programą atliks mergaičių 
grupė, vadovaujama seselės 
Teresės.

Gražina Kudabienė priklauso mčnesių ji buvo matoma televi- balsuotojų Lygą, kad iš 
prie Clevelando Moterų Balsuo- zijoj žinių pranešimuose, kai ©dėčiau susipažinti ra jos 
tojų Lygos skyriaus jau 15 me
tų-su viršum, jame eidama įvai- 
iras pareigas, nraraunras kct- 

ėdrius metus braut ricepinm*

kiek daug mes nuyeikėm tėvy
nės labui! Kiek daug dėmesio 
kreipėm į giminių kančią! Kiek 
laiko ir eto i'įĮjyr .aųfejtonĮ '5,

Taip, susibūrė daug Žmonių. 
Minios užkrėsti, iries visi jau
tėmės, kad atlikom ką nors svar
baus. RengėjaidŽtangtasi, išpar
davę visus marid^Dėpus irjša-

— Smilius Gyvas iš Chicagos 
rugpiūčio 24-29 vadovavo Los 
Angeles moksleivių ateitinin
kų stovyklai-gražių amerikiečių 
skautų stovyklavietėj netoli Pa
namos miesto. Jam talkino Ne- 
verauskaitė iš Detroito ir vietos 
studentai atortminkai— C. Gru
šas, A. Mičiulytė, ii Bureikaitė 
ir trys Polikaičtai. Stovyklos ka
pelionu buvo kun. _dr. Vincas 
BartuŠka. Stovykloj vyravo pakili 
nuotaika, pavyzdinga tvaska ir

ge ir Amerikos istorija. 
Kudabienė taip-pat rej 
pareiškė, kad yra I

tarybų. Tame skaičiuj yra gar
susis Šekspyro Festivalis, Cle
velando Orkestras, Clevelando

Bažnyčiai Pasaulio vyskupų sL 
. uodo generalinėj asamblėjoje 
j kuri Vatikane, prasidėjo rugsėjo 
į 26. Vyskupą atlydėjo du kuni- 
| gai: Tarpdiecezinės Kauno ku
ri nigų seminarijos dėstytojas ir 
& dvasios tėvas kun. Vladas Miche- 
bi levičius ir Vilniaus švč. M. 
” Marijos N. Prasidėjimo parapijos

■ klebonas kun. Stanislovas Lidys. 
! Tuo pačių lėktuvu atskrido Ry- 
| gos ir Liepojos apaštalinio admi- 

’ nistratoriaus pagelbininkas

jvyij tr ptaihlmt daugfaii mfot-T 
matifftd,‘kuri* turi būti gerai 
paruošta ir greitai pristatyta. Po 
to reikia kelis kartus jam vėl 
paskambinti, pasiteirauti, kaip 
viskas vyksta, ar trūksta jam in
formacijos, ar jis nori asmeniš
kai susitikti pasikalbėjimui su 
atsakingais žmonėmis, kur ir ka
da tai turi įvykti, ir taip toliau.

Kada kalbama su šitais žmonė
mis, visada reikia turėti visas 
žinias čia pat, po ranka, ir nie
kada nesiūlyti dalykų, kurie yra 
nepatikrinami arba kurių tuo 
.momentu neturima. Bet reikia 
daryti pastangas suteikti jiem 
viską, ką galima. Ir iki pasku
tinės rainutės reikia vis jiem 
skambinti, juos judinti, stumti.

Keli žmonės gali apsiimti tvar
kyti skirtingus aspektus. Arba 
viskas gali būti palikta vieno 
žmogaus rankose. Vienaip ar ki
taip, bet turi bflti tai daroma.

Visata pasaulis turi Žinoti, kas 
mes esam ... ir kodėl mes esam!

RasaBobelytė

— Poetes Kazys Bradūnas rū
pinasi spalio 17 vakarone Jauni
mo Centre, kur'Chfeagos lietu
viai bus supažindinti su nese
niai Ateities leidyklos išleistu ir 
1979 metų Lietuvių Rašytojų

spaudos atstovas turi sužinoti 
pavardę ir poziciją žmogaus 
laikrašty, radijo ar televizijos

Koks yra tikslas visos lietuvi,

bet ir
veiklos? ta tfata. tik

mes ir vėl nemokėjom tuo pa- savo komitetus; svarbi to komi- 
sinaudoti." teto dalis turi būti viešos infor-

Newsceut«r 4 mums davė macijos s^kcipe “pnbhc rela- 
pusę minutės utasinės šūkaujan- tions” skyrius. Planuodami mes 
čios minios, be Jokio poaiŠktofe tarifai turėti 
mo, be jokių diskusijų: .lygtai tą švietimą spe

rybės bei energijos dėka į Cle- ■ 
velandą atvyksta prezidentas ™ 
Carteri?. ir respubliLtnų kandi- ■ ■ 
datas Ronald Reagan, su kuriais tas j s
jai tenka asmeniškai suėsti į .' . '
kontaktą. Gavus galutinį sutiki
mą, jai pavesta koordinuoti pa- _ _
«ą debatų eigą bei tvaiką. DEM

Gražinos Kudukienės politinė 
filosofus remiasi tuo įsitikinimu, 
kad Lietuvai daugiausia pagal
bos galima rasti Amerikoj tik 
kalbam Amerikos piliečio balsu. 
Tada yra kreipiamas dėmesys 
jau į svorį turinčio asmens nuo
monę. Ir požiūris į Lietuvos ar 
Pabaltijo laisvės klausimą iš pi
liečio taško skamba autoritetin
gai ir įtakingai. Būdama giltai į- 
sitikinusi, kad veikla politinėj 
ir kultūrinėj srity turi didelės 
svarbos, ji ne tik dalyvauja lietu
viškose organizacijose ir jas kon
krečiai remia, bet taip pat pri
klauso ir prie vietinių kultūri-

jaioką stebėtojuose. Dabartinis 
burmistras, gerokai "išvafigs” 
miesto rotušę, gana sėkmingai 
atstoto buvusį Clevelando pres
tižą. “Tačiau Washingtone Cle
velandas dar nespėjęs įsigyti 
daug simpatijų bei - parodyti save

antro tflkrianoo Įjtetovių, latvių 
ir estų Dug tfąĮmfiMrekĮnfd Pla- 
za, New Yorko mtrtfr/prtofcS- 
tuoti prieš sovietų 40 -ties metų 
okupaciją. Po eilės kalbų išsiri
kiavo visi su plakatais ir vėlia
vomis ir nužygiavo su policinin
kų palyda arti sovietų atstovybės. 
Ten tęsė šūkius ir dainas ir su
degino tris sovietų Vėliavas. 
Tada išsiskirstė ir nuėjo links
mintis.

įdomu, ar sovietai žinojo, kad 
mes ten buvoąn?-Amerikos vi-

bf švietimą spaudu, per radiją ir

veik kiekvieną dieną ir grėi- lenkti Htokio nušvietimo tikslu.

dukienės ir Clevelando Lygos

nystis laikų artimas pro£ Juozo 
Brazaičio draugas, bus pagrindi-

tų I tomo sutiktuvėse. Sutiktu
vės rengiamos spalio 10 Jauni-

Straipsny pabrėžta jos gimimo 
vieta Lietuva, ir ji yra cituojama 
kaip motina, kuri savo vaikui 
moko Lietuvos istorijos ir sripė- 
žindina su jūs kultūra, bet draė-

organizavimui Clevef&ndo ie 
mteste. to

Clevelando Plain Dealer G. 
dienrašty rugpiūčio 12 stambio
mis raidėmis buvo išgarsinta ži
nia, kad kontroversiniai ir poli
tiškai svarbūs prezidentinių kan
didatų debetai vyks Cfovelande 
dėka ypatingų Clevelando Mo-

svorio, nes buvo padaryta pakan- senasis Playhouse teatras, Tau- 
kamai Žalos”, tvirtina Gražina tybių Centras, Moterų Miesto 
Kuduldenė. Klubas ir t.t Jos vaikai Alek-

Gražina Kudukienė, kurios sandra ir Raimundas lanko litua- 
vyras yra Raimundas Kndukis, nistinę mokyklą ir priklauso prie 
buvęs CJevelando , miesto lietuviškų jaunimo orgaaiza-

Amerikos politinio bei lietuviš
ko visuomeninio gyvenimo da
lyvis, nustebino visus savo 
veiklumu ir energija, kurių iš- Mes tiek daug atlikom patys 1 - - > j.

sau, savo tarpe, savo žmonėta, 
bet net New Yorko visuomenė, o 
ką jau kalbėti apie visą Ameri
ką arba Sovietų Sąjungą, nieko 
apie tai nežinojo. Krašte, kurio 
visas gyvenimas yra dominuoja
mas televizijos, • radijo ir bend-

jo su kuo kalbėti, iš kur gauti *e, festivalius, į kuriuos kvies- 
žinoviškėshę taformatofe. Kur kim bendrą publiką, šokim, pa- 
f -J*;/;- -y,
dos atstovas? Nejaugi mes tokių būtų ireipiamas į mus dėmesys, 
neturėjom! . Pats paprasčiausias būdas, bet

1960 atvyko į Ameriką. Po pen- 
kerių metų tapusi Amerikos pi
lietė, ji įstojo į Moterų Bal
suotojų Lygą, kuri, įkurta 1920 
išdavoj 19-jo Konstitucijos papil
dymo, suteikusio Amerikos mo
terim teisę balsuoti, paplito po pavyzdžiu turėtų sekti mūsų 
visą Ameriką ir per eilę metų parapiniai veikėjai, kurie, užsi- 
tapo įtakinga nepartine organi
zacija. Moterų Balsuotojų Lygos 
Įtaitarimo ieško abiejų partijų 
kandidatai. Pati lyga yra gre
tai atsiribojusi nuo partijų inte-

Jie.tuoj pat buvo uutaėsti ant Uždangos Iraūmota pmtedam/i 
gatvės, nes juose konkrečios in- Jeigu mes dedmn savo energą 

ir laiką į šitą darbą, tai reikia 
rasti būdų, kad tas darbas nebū-

Kultūros Židinys yra puikus 
pastatas, kuriame turim daug 
vietos įvairiem Užsiėmimam. 
Tarp tų sienų matėm daug pui
kių parodų, girdėjom gražios 
muzikos, linksmų dainų, Šokių 
— miriadas mūsų kultūros at
spindžių. Tai įvykiai, kurie ke
lia mumyse pasididžiavimą ir 
per jį stiprina mūsų tarpusavio 
ryšius. Mum yra svarbu jausti' 
artumą vieno su kitu. Bet ar iries 
nesididžiuotume dar labiau, ga
lėdami visa tai parodyti “tirp
domo puodo** amerikiečiam? 
Tokiu būdil šie įvykiai atliktų 

7- / dvigubą uždavinį — ių>švies-
, 4?^ dsuni visuomenę, kuri yra labai

9—"v uždangą, ir stipriai jungdami
tnūsų mažus skaičius. Mes Lie-

buvo šitos demmtstractios spaą- sirodytim! Ir stenkimės, kad
J___ c-, *----------- 2. A -i'- 1.,

pareigą jungtis į politinių įvykių 
raidą, bet taip pat naudojasi pi
lietinėmis privilegijomis, ku
rių neturi mūsų pavergta tauta 
savo gimtoj žemėj. Jos veikimo 
pavyzdys yra sektinas, nes per 
pilietinės pareigos atlikimą mes 
galim siekti savo pagrindinio 
tikslo — Lietuvos išlaisvinimo 
ne kaip prašytojai-svečiai, bet
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dytis pas Vidą ar Ritą. O tre
čias dalykas batų, kad ji rastų 
naujų draugų ir draugių. Ji tada 
turėtų smagią vasarą. Tik tą

Šią vasarą aš esu numatęs da
ryti daug dalykų. Pinniautia va
žiuosiu į Chicagą liepos 4 die
nos savaitgaliui, kur bus tautinių 
šokių šventė. Aš šoku New Yor-

(Skyrius su mokytoja L. Balten 
turėjo išvyką į Washlngtoną, 
D.C. Čia mokiniai aprašo savo

Chicagoj. Aš manau, kad bus la
bai gražu, nes bes Ubai daug šo
kėjų iš visų kraštų. Man labai 
patinka lietuvių tautiniai šokiai. 
Po šokių šventės dar mes pra
leisime savaitę atostogų- Gal ap
žiojėsime gražesnes vietas ar ką 
panašaus. Tada grįšime namo. 
Pabosime namie, pailsėsime. 
Rnapiftčin pabaigoje važiuosiu į 
ateitininkų stovyklą Fft.i Ingoje.

veikslas, o pietinėje pusėje šv. 
Kazimiero paveikslas. Visa kop
lyčia Ubai graži.

Šiluva yra miestelis Lietuvoje, 
kur Marija pasirodė keliems vai
kučiams 1606 meteis. Dabar 
Šiluvoje tena dideli atlaidai, 
kur suvažiuoja žmonės iš visos

jos peties. Ji pamatė, kas buvo, 
ir tikrai nustebo. Buvo jos drau
gas Algis. Jis norėjo žaisti su 
Onute. Onutė padėjo savo pa
mokas ir linksmai išbėgo su 
draugu, galvodama kad jau jos 
s vajonės pradėjo pildytis.

Vaiva UlėnaiU

Atvažiavę į Washingtoną, mes 
sustojomejNekalto Prasidėjimo 
šventovėje. Ten matėme labai 
aukštas auksu dekoruotas lu
bas, didelį ir gražų altorių ir

Angliškoje mokykloje mes pa
sirodome parengimuose savo tė
veliams ir svečiams. Tačiau aš 
jaučiuosi truputį laimingesnė. 
Dalyvaudama lietuvių tautinių 
šokių grupėje ir šokdama lietu
vių tautinius šokius, aš pasiro
dau ne vien tėveliams, bet ir 
kitų- tautų žmonėms kituose 
miestuose. Pernai Hartfordo 
Civic Center supažindinom 
net keturiasdešimt tautybių

Rfci Gtrifcfete tes^irnebereikia nešioti šiltų 
švaškų. Gėlės ir medžiaigražiai 

Svajoju eiti į baseiną maudytis, žydi. Tada žinau, kad mokykla 
s jau jaučiasi šilčiau. Norėčiau greit pasibaigs.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Ateitininkų stovykloje mes 
darome daug įdomių dalykų. 
Galima žaisti tinklinį, tenisą, 
krepšinį ir frisbie. Jeigu yra šilta 
diena, visi eina prie ežero ir 
maudosi. Vakare turime visokių 
programų talentų vakarą, pasakų 
vakarą, šokius ir taip toliau.

Henrikas Šatinakas

me kambaryje buvo gintaro pa
rodėlė.

MOsų grupę labai gražiai pri
ėmė dr. St Bačkis ir jo žmona.

Ši kelionė buvo labai įdomi 
ir vertinga, nes aš niekada ne
žinojau, kad yra tokia Lietuvos

net Keturiasdešimt tautybių su 
barys turėjo pasakšdėtos IrAaS? ■ lietikvių tautiniais šokiais^ O’ šitis 
KrtfaSe Ifi&aabėrj5^'bfivd'>fiė4u-f-'l metais važiuosime vteĮ"į -CHinm*- 

gą, kur mus stebės gal net ir 
Amerikos prezidentas. Todėl, 
bodama lietuvaitė ir mokydama- jamų kalbų ir išmokusi jos gražių, 

tradicijų. O dalyvaudama Lietu-, 
vos meilės palaikomoje lietuvių,; 
veikloje, padedu atkreipti visų, r 
o ypač amerikiečių, dėmesį į-J 
Lietuvą, jos padėtį ir norą tapti • 
vėl laisva! «

buvo šilta, kr viskas buvo žalia, 
be sniego. Buvo labai gražu, 
bet keista. Kai grįžau iš tos keis
tos vietos, aš sėdėjau vidury 
kiemo, sniege, pusiau sušalus. 
Aš drėgnu į namą ir sau pasa
kiau, kad daugiau nesapnuosiu 
apie tokius dalykus.

Vida Penikaiič
Kalėdoms dovanų aš gavau 

prenumeratą žurnalo “Alaska”. 
Alaskcje gyvena mano brolis Ro
mas. Žurnalo straipsneliuose ap
rašyta apie keliones per Alaską. 
Straipsneliai labai įdomtis, ir 
nuotraukos labai gražios, šią 
vasarą aš svajoju važiuoti į Alas
ką. Man labai būtų smagu ir

STOVYKLOJE?
Kiekvienais metais aš važiuoju 

į Neringos stovyklą. Man ten la
bai patinka, nes aš pažįstu veik 
visas mergaites ir turiu daug 
draugių. Ten yra labai gražu: 
miškas, pievos, maži nameliai, 
kuriuose mes gyvename, kriok
liai ir eteris. Mes galime pa
čios pasirinkti, su kuriomis drau-

Angliškoje mokykloje aš turiu 
draugių, kurios, kaip ir aš, šiais 
metais baigia pradžios mokyklą. 
Tačiau aš jaučiuosi truputį ge
riau negu jos. Jos mokėsi Ame
rikos istoriją, o aš — ir Lietu
vos. Jos mokėsi anglų kalbą, o aš 
— ir lietuvių. Būdama lietuvaitė 
ir mokydamasi apie Lietuvą, 
aš jaučiuosi daugiau pasiekusi 
moksle.

aš bėgu į pievą su savo drau
gėmis. Mes bėgam per gėles, 
medžius. Aš kritau. Kada atsikė
liau, atsiradau kitam pasauly. 
Ten buvo rūmai. Aš pasibel
džiau į duris. Durys atsidarė, ir

Kai mes buvome Washingto- 
ne, buvo laibai blogas oras. La
bai smarkiai lijo. Turėjome nau
doti skėčius. Pirma mes aplankė
me Lietuvos pasiuntinybės na
mas. Po to važiavome į lieta

me mes dirbame įvairius daly
kus, dažniausiu iš medžio. Pa
darome paveikslus, gėles ir kit
ką. Maudytis vasarą yra vienas 
malonumas. Dar man patinka 
vakariniai pasirodymai. Kartais 
jie būna prie laužo. Stovyklai va
dovauja labai energinga seselė 
Ignė. Ji tari daugiau energijos 
negu mes, nes p ykradą 'visur 
būna. Neringa yra gal pats ge
riausias dalykas, kuri mes lietu
viai čia tarime.

MŪSŲ KELIONĖ Į 
AMERIKOS SOSTINĘ

Mūsų klasė nutarė keliauti į 
Washingtoną, D.C. Mes išvažia
vome pusę aštuntos iš ryto po
nios mokytojos L. Balten auto
mobiliu. Norėjome išvažiuoti 
anksčiau, bet mūsų dvi “pane
lės” pavėlavo.

Atvažiavome į Washingtoną 
pusę vienuoliktos. Per tas tris 
valandas mes valgėme visokių 
skanumynų. Kalbėjome apie daug įdomių koplyčių. Viena iš 
viską ir sustojome vieną kartą tų yra lietuvių Šiluvos koply

čia. Viduryje koplyčios yra di
džiulė Dievo Motinos statula su 
Kristum Kūdikėliu rankose. 
Šiaurinėje koplyčios pusėje yra

čiuosi daugiau pasiekusi savo 
gyvenime.

Hartfordo švyturio mokyk- •» 
los aštunto skyriaus mokinė ‘ 
Danutė Raškevičiūtė skaito * 
savo rašinį: “Ką man reiškia- Ta/ -n.; -

mačiau jų labai ilgai. Aš norė
čiau žaisti lauke, bet negaliu 
dabar, nes mokytoja duoda labai - -
daug pamokų. Norėčiau va- RAŠO 
žiuoti dažniau į savo vasarvietę, neviMTir 
nes yra šilčiau dabar, bet žiema ^arwnH|O 
buvo šaka, tai mes dažnai ten SKYRIUS 
negalėjom važiuoti. Bet aš bend
rai tik noriu, kad greit būtų va
sara, nes nebus tada mokyklos. 
Mes galėsim važiuoti į Kanadą.
Važiuosim į savo vasarvietę, ir aš 
galėsiu kroke žaisti irisą dieną. 

Audra Senkutė
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■, G tūpusi, tautiniuose* drabužiuose 
■ *- paskendusi, kankles apglėbusi, 

ramiai- Šypsodama apžvelgia 
savo grupę ir gaivos linktelė- 

j jimu duoda ženklųstygas pra-

Nors namų kalba buvo lenkų, 
tačiau vyresnieji broliai, lanky
dami Petrapily Sy. Kotrynos 
gimnaziją,Iaikė save lietuviais.

kiu stebuklu niekur nedingo abu 
Mikulskis!, Alfonsas ir Ona. Po 
keturių dešimčių metų, po laks
tančio su tampu koncertų jis

-- nyevomo baisas ■ ■
Kartų prie stalo ateina mote

ris ir klausia, ar aš tas ir tas. 
Atsakiau, kad esu tas, ką veiksi

tuomet jau dfegėpusftl!
Lietuvos suverenumtu

lietuvių, pailflfo Lietuvą iratsi- 
dūr£ Austrįfo^St. Poetten, prie 
Vienosio persikėlė ^Vo
kietiją, amerikiečių zouą.Jfc^yH

irtf mm

manevravo šOViefųtankai. An
samblio steigėjas*fr tada dar tik 
vyrų choro vadovas —s Ąifioriaųs'7

| kos ir spec
■. auklėjimo ___
| jei pativelioaėdėl šeimos ir pusryčiai.

Nuostabiu pasiaukojimu ir re- 
tai sutinkama artimo meile vė- 
dina Zosė netikrflpšnosi jau
nesniąja sesute ir broliuku ir

. Stenės keičiasi. Kiekvienas 1973 metų pavasarį

e**e s® savo tstor^om. net inžinierius yra.
4 UžaugoLietuvcje pokario me-

RaigA :iiritiiw»riją>

Prasigyvenę Sunkai persikėlė - telėš, rengiamiIrmertri
į Clark, N.J., kur įsigųo vieno* giedojus, bevo pofikta amži- Stasiu Butkaus šaulių kuopos 
šeimos namus ir ruošėsi palai- nam poilsini, kurio ji šiame valdybos irSv. Antano panpft-

Lietuvių tautinis meno an- fcimtsiinf vičiųao
samblis “Citrrifonis”, kmj trwn- mete, m
pai vadiname Čiurlionio ąn- tAyy vyras i>w' tufe lešjjaati 
sambliu, buvo {kurtas Vilnfe^e metų nmeilrM^i dafP0 
prie vietinės šaulių rinktinas ‘ skimi v^k^ 6;
1940 sausio 1& Nereikia pla- dovautas Iranffių erkesfeas ir 
čia® aiškmttj o tBLprfo^B^'kadt' Kazlauskaitės vedama tautfo

-;įy- '

inžfoierium L 
ir 1937 sukorė

’s • *< >' ■

čiri kad šis ansamb
lis, trįumiali&ai aplėkęs Lfetf-

darbinti, kad butų, patenkinti 
augą šeimos reikalavimai. Bai
gusireBdamus kursus, ji 25 me
tus išdirbo St. Francis ligoninės, 
Jerscy City, JĮ.Jį medicinine 
bibliotekininke. č.; ? :

M. J ■
K ; JU*-
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(nukelia į 12 pek)

Jadvyga ir Zigmas Steponavičiai

toVšventės

miras Lietuvoje, Jos dukrai Janinai Gerdvilienai, mūsų

MASS

***

"MM. 111* n.į.lB.

Lietuvių Fronto Bičiulių 
New Yorko Sambūris

LMK Federacijos 
New Yorko Įdubas

Klubo pirm. Elena VasylifĮ- 
nienė, tik grįžusi iš kelionės 
po Europą, kviečia visas nares 
atvykti į šį susirinkimą.

Bostono, lietuviai rugsėjo 7 
šventė Tautos šventę. Mes ją 
pavadinome “Didžiosios Lietu
vos šventė”. Vasario 16 šveačia-

Moterų klubo susirinkimas
L. M. Federacijos Bostono 

klubo narių susirinkimas įvyks 
spalio 11 d., 2:30 vai. popiet 
S. Bostono Lietuvių Piliečių

Rugsėjo 27 S. Bostono Šv. Pet
ro Lietuvių parapijos bažnyčioj 
kleb. kunigas Albertas Kontautas 
sutuokė Mariją Mockienę (a.a. 
pedagogo Kazio Mockaus našlę) 
ir inž. Bronių Kruopį. ’

tik ta švente, mes patys nura- 
šom iš Lietuvos istorijos dau
giau nei 700 metų. O juk mes 
patys turim minėti ir garsinti 
Lietuvą, kaip vieną iš didžiųjų.

Tautos šventę švenčiant, rug
sėjo 7 Šv. Kazimiero bažnyčioj 
iškilmėse dalyvavo uniformuoti 
Martynojaakaus kuopos šauliai. 
Pamaldų metu choras labai gra
žiai giedojo. Gi 3 vai. popiet 
atliko meninę programą minėji
me Bostone. \

Rugsėjo 14, Šv. Kryžiaus iš
aukštinimo dieną, mišias aukojo 
Tėv. A. Jurgelaitis, OP. Jis ir pa
mokslą pasakė. Choras “giedojo 
ne tik per pamaldas, bet ir po
pietėj Romuvos Parke įvykusioj 
parapijos gegužinėj atliko me-

C h oris tai uoliai repetuoja 
ir ruošiasi šiame sezone sureng
ti kelis koncertus. Kviečiami ir 
nauji choristai.

Brocktono Šv. Kazimiero lie-

A.A.
BRONEI VALIUKIENEI

į- ' '.V -

Užsibaigus koncertinei daliai, 
programos atlikėjai ir dalis pub
likos persikėlė į Tautinės S- 
gos namus (Subatvakarių nuola- 

_ ___ _ _v ________ tinė buveinė), kur vyko vaišės. 
kėj°paskiidę įarapiečiaTšiuo Cia kalbėjo Edmundas Cibas, 
choru didži«K)jasi,jmn n-jo vado- Stasys Santvaras v Romas Vei- 
vtri komp. J. gaideliuiJinkk sėk- tas. Jie visi davė Subatvakarių 
mės ir stiprybės lietuviška gies- įsikūrimo istoriją, kaip.buvę kai
__ — — ____ » t » * * ŪJU ri S —ra m -

Balto vajus
Balto Bostono skyriaus val

dyba, kurią sudaro: pirm. kun. 
A? Baltrušūnas, yicepirm. A. Ja
nuška, sekr. O. Vileniškienė ir 
ižd. Petras Navazelskis, skelbia 
Balto piniginį vajų, kuris tęsis 
nuo spalio 1 iki gruodžio 31. 
Valdyba prašo visus lietuvius 
dosniai aukoti Balto reikalam, 

iių lietovių 
, ; irtĮsfi'Balto 

vardu ižd. Petrui Navazelskiui, 
47 Webster St., Westwood, 
Mass. 02190. >

dųsnią aūk^LteHiV  ̂Fondui. J
* Lietuvių Fondo 

Newark, N.J-, komitetas

. . MEWARK, $LJ.
Ieva ir Juozas Bylai per K. 

Trečioką paaukojo Lietuvių 
Fondui 2000 dol.

Juoizas Byla stiprėja po sun
kaus širdies priepuolio. Bylai 
gražiai susitvarkę, gyvena 
Rahway,' N.J. Ieva rūpestingai 
prižiūri savo vyrą. Ji ilgą laiką 
buvo vyresnioji gailestingoji se
suo operacinėj vienoj New Jer- 
sey ligoninėj.

didelį vaidmenį ne tik religiniu, 
bet ir tautiniu atžvilgiu. Prie pa
rapijų kūrėsi lietuviškos organi
zacijos, mokyklos, laikraščiai. Pa
rapijos ir šiandien turėtų likti 
mūsų lietuviško gyvenimo židi
niu. Laikydami lietuviškas baž
nyčias, melskimės lietuviškai ir 
bendrausimejiėtuviškoj dvasioj.-

Po programos buvo vaišės, ku
rias surengė.BostonoĮįetuyės. i

Subatvakarių rengimo komisi
ja, kuriai vadovauja Edmundas 
Cibas,* rugsėjo 21 surengė tos 
sukakties minėjimą. Buvo išnuo
mota graži salė Bostone. Tik 
labai negeras sutapimas. Bosto
nas visus metus švenčia savo 
350 metų miesto sukaktį. Vyksta 
koncertai, parodos ir panašiai. 
Gi rugsėjo 21 mieste vyko 
paradas. Į jį suvažiavo 36 pa
saulio didžiųjų miestų burmist
rai. Parado reikalui visos miesto 
gatvės buvo uždarytos automo
bilių susisiekimui. Tad Subat-

„ Antras Karinas iš Chtoagos at
vyksta į Bostoną spalio 18. Spek
taklį Lietuvių Piliečių dr-jos III 
aukšto salėj rengia Bostono 
skautija.

Kaukių balių rengia jaunimo 
sekcija spalio 25, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėj, So. Bostone.

Lietuvių>diena vyks spalio 26 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėj- $us suvaidintas A. 
Gustaičio “Sekminių vainikas’’. 
Bris šokiai ir vaišės. Rengia LB

Aukos Lietuvių F«mAw
A. a. Kazio Merkio atminimo 

įamžinimui Lietuvių Fonde 
Bostono lietuviai jo šermenų 
metu suaukojo $670, tuo pil
dydami jo ankstesnį įnašą iki 
$1000.

Aukojo: K. Makaitis $45, B. ir
H. Skraįdtog^žr Jono Vanagai
čio šaulių" kuopa'“$25, po $20: 
L.K.V.S. Ramovė, P. Didžbaiis,
I. ir B. Galiniai,. A. Keturakis, 
E. Staknys, A.Juozėnas, po 
$15: A. iš V. Kubiliai, B. Pa
liulis ir G. Zoza, po $10: K- ir
J. Babravičiai, A. Andriušienė, J. 
Vembrė, A. ir K. Šimėnai, L. 
Adomkaitienė, S. Galdikienė, J. 
Leščinskienė, M. Norkūnienė, 
E. ir J. Kuncaičiai, A. ir J. Mat- 
joškai, A. ir O. Bartašiūnai, M. ir 
L. Lendraičiai, T. Stankūnaitė, 
A. Danasas, P. ir\J. Ambrazie
jai, A. Mažiulis, J. Kačinskas, M. 
Paliulienė, S. Augonis, A. Šle
žas, J.' ir T. Janukėnai, I. ir E. 
Manomaičiai, N. Šležienė, S. 
Kazlas, A. Astravas/ A. ir J. 
Monkai, LB Bostono apylinkė, 
P. ir S. Jančauskai, A. Vakaų- 
zienė, J. Bakšys/A. Kriščiūnas, 
V. ir Z. Gaveliai, J. ir E. Va-

S. Bostono Lietuvių Piliečių D- " liukoniai, V. Eikžnas, J. Jurėnas,
L. Herbstaitė, M. Mockienė,. O. 
Vileniškienė; po$5: V. Jufgėla,
M. Iljinas, P. Jakutienė, I. Ul-

Redaktoriaus žodis
Pakviestas redaktorius išryški

no, kad Karys apie 30 metų ėjo 
tėvynėje ir apie 30 metų eina

Spalio 3 Worcestery, Mass. 
mirė Pranas Čepėi 
tas spalio 6. Velionis buvo isto
rikas, mokytojas, Lietuvos En
ciklopedijos redaktorius. Pasku
tinis jo darbas buvo Nepri
klausomos Lietuvos istorija. Bu
vo gimęs 1899 balandžio 4 Ve- 
leikių kaime, Daugailių valsčių- čiui, tėvų komiteto ruošiami mo
ję, Utenos apskrityje. kyklos išlaikymui parengimai at-

didelė problema, ką daryti? Ta 
miesto salė veik nebepasiekia
ma. Dideliu vargu buvo gauta

mas Raulinaitis. Pirmininkavo 
dr. Eugenijus Noakas.

Kultūros Židinio mažojoje sa
lėje buvo gražiai patiesti stalai 
vakarienei. Prie jų'susėdo apie 
110 Žmonių. Minijimą pradėjo 
pirmininkas dr. E. Noakas, pri
simindamas, kad" Kario žurnalas 
pradėjo eiti 1919 metais, kad bu
vo 16 redaktorių, kad nuo 1954 
metų (vadinas, 26 metus) reda
guoja Zigmas Raulinaitis.

Šeštadieninės mokyklos 
rūpesčiai

Nežiūrint mūsų laikraščių ra
ginimų siųsti lietuvių vaikus į 
šeštadieninę mokyklą ir tuo 
reikalu vietinių veikėjų darytų 
pastangų, šeštadieninės mokyk
los mokinių skaičius šiais moks
lo metais nepaaugo, nors mo
kyklinio amžiaus lietuvių vaikų 
yra kiekvienoj lietuvių koloni
joj. Mokyklą lanko tik 4 šeimų 

mas. Palaido-' atžalynas. Savaime suprantama, 
kad dėl mažo mokinių skaičiaus 
ir pats mokyklos išlaikymas ge
rokai pasunkėja, nes vis tiek rei
kia mokytojų, reikia patalpų ir 
mokymo priemonių. Jei seniau, 
ėšant didesniam mokinių skai-

Kultūriniai Subatvakariai 
Bostone' buvo suorganizuoti 
1959 lapkričio mėnesį. Jų inicia
toriais buvo Stasys-Santvaras, 
Justinas Vaičaitis ir kiti. Tad 
praeitų metų lapkričiu-mėnesį 
Kultūriniam Subatvakariam 
suėjo 20 metų. *'■

ivojpar 
žiai suorganigiįotas, su puikia 
akademine ir menine dalimis. 
Miela, kad įtraukiamas ir jauni
mas.

MIRĖ PETRAS^ŪTĖN AS
. Bostone spalio 4 mirė kalbi

ninkas Petras Būtėnas^ tyrinėjęs 
-'Lietuvos vietovardžius, daug ra
šęs apie juos, buvęs Panevėžio 
gimnazijas mokytojas. Palai- 
dotas'spalio 7.

V. Pietario isterinį romaną “Al- 
gimantas”, kurio naują laidą 
redagavo jaunas istorikas dr. 
Smailins Girnius.
r Po keliolikos minučių per
traukos Ramunė Adomavičiūtė 
buvo pakviesta vadovauti meni
nei programai. Brocktono an
samblio “Sūkurys” kanklinin
kės Aldona Lingertaitienė, Har- 
riet Dilytė ir Regina Kulbytė, 
yadovaujamos A. Lingertaitie- 
nės, paskambino: Ko liūdi, puti
nėli, Stipinsiu dainužę ir Šeinis.

Brocktono Šv. Kazimiero para
pijos choras, vadovaujamas muz. 
Juliaus Gaidelio, padainavo: 
Skaisčioji Marija — J. Gaidelio, 
Kur bėga Šešupė — C. Sasnaus
ko, Tykus buvo vakarėlis — J. 
Švedo, Augo putinas — J. Gai
delio, Anoj pusėj Nemunėlio — 
J. Švedo, Vakarinė daina — S. 
Šimkaus, Lietuviais esame mes 
gimę — St. Šimkaus.

Dainom nutilus, LB apylinkės 
pirm. A. Astravas trumpai pakal
bėjo apie antrąją šios .šventės da
lį — religine tema. Sutapimu, 
o gal ir specialiu, parinkiipu, 
Dievo Motinos Marijos gimimo 
diena skirta Tautos šventėt Lie
tuviai nuo senovės uoliai garbi
no Marįją,-o mūsų išeiviai Ame
rikoj savo lietuvišką gyvenimą ir 
veiklą pradėjo burdamiesi apie 
parapijas. Parapijos suvaidino

buvo vyjgąpmafe netrūksta nusi
skundimų, kad ne visi lietuviai 
atidaro šiam reikalui savo pini
gines. Yra lengva priekaištauti 
LB dėl lietuviškose mokyklose 
vaikų mažėjimo ar dėl jos ne
pakankamo rūpinimosi tokių 
'mokyklų išlaikymu, bet daug 
sunkiau pasidaro savo auka to
kius rūpesčius padėti sumažinti.

Bet, nežiūrint įvairių sunku
mų, veikia ne tik pati mokyk
la, bet ir jos kad ir nedidelė 
tautinių šokių grupė, kurią glo
boti mielai sutiko čia veikianti 
kolegijų ir aukštesniųjų mokyklų 
studentų tautinių šokių grupė 
Liepsna, labai sėkmingai vado
vaujama tautinių šokių mokyto
jos Rūtos Mickūnienės ir jos pa
dėjėjos Debbie Didžbalytės. 
Mokykloj tautinius šokius jau 
antrus mokslo metus moko 
Liepsnos šokėja Audrė Tursaitė.

": Brooklyno praneiši'^spm^- 
tuvėje spausdinamas Kario žūr- 
nalan rugsėjo 26 pAnMjo 6B 

‘ metų sukaktį. MinėjHną reugė

Po pertraukos solistė su pia
nistu atliko: Trys dainos (žodžiai 
Moericke) Das verlassene 
Maedfein, Der Gartner, Ge- 
sang Weylas. — Hugo Wolf ir 
Befreit (žodžiai Richard Deh- 
mel) — Richard Strauss. Tada 
pianistas Cibas paskambino val
sus iš operos *^Faust”. Solistė ir 
pianistas atliko Ombra ma fai 
rečitatyvą ir ariją iš op “Serse” 
G.F. Haendel, Dido lamenta
cija — rečitatyvą ir ariją iš op. 
“Dido and Aeneas” — Henry 
Purcell u* pabaigai — O don fa- 
tale, arija iš op. “Don Carlo” 
— G. Verdi. Publikos plojimam

jos, kur ir vyko numatytas kon
certas. Publikos prisirinko ne
mažai, nors buvo ir tokių, kurie 
neišgirdo pranešimo per radio ^jaitė ir R. Petronienė, 
valandėles dėl pakeitimo, ir 
bandė pasiekti aną miesto salę, 
tad ir nepateko į šį koncertą.

Koncerto programą atliko so
listė Ona Pliuškonienė iš Phila- 
delphijos ir pianistas Saulius Ci
bas. Solistė Pliuškonienė, akom- 
ponuojant Cibui, padainavo: Pa
vasario dienelė — St Šimkaus, 
Trys dainos: Kad jau saulutė, 
Vai lazdynai, .Kad ąš buvau, so-

Parnirštoji sula (žodžiai Zigmo 
Gavelio) — Juliaus Gaidelio. 
Saulius Cibas paskambino — 
Concerte etude — E. Dohnanyi. 
Solistė Pliuškonienė su Cibu 
atliko: Trys dainos (žodžiai Ka
zio Bradūno) — Vai gano, gano, 
Ko už kalnelių, J dainom užlietą 
lauką — Vyt. Marijošiaus.

JANINAI CERDVILIENEI,
Jm motinai Mira* Lietuvoje, ratoibttt Ir gW* užuojeut* 
rvtsias

no vieną nmūykį kriy fe Z. LB vadovybės patvarkymu, 
Raulinaitis, 1944 liepos mėnesį. surinktų aukų gali būti 
traukėsi iš Lietuvos ir kaip kai- pal»kta vietiniam švietimo >mka- 
mynystėjė stovėję kariai išleido lam. Ar visos LB apylinkės 
“Žygio karys" ir jį atspausdino pasistengė šitą vąjų vykdyti, tuo
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Tautodailės parodoje bus iš-

Yorke ir kituose rytinio pakraš
čio miestuose buvo dėtos pa
stangos šią grupę atsigabenti 
gastrolėm, tačiau dėl nepake
liamų finansinių išlaidų teko tos

<
—

pats įdomiausias JAV lietuvių

KultOros Židinyje šį savait- 
gnkį: spalio 11, šeštadienį, 7 v.v. 
Br. Railos knygos “Vaivos rykš
tė” pristatymas ir jo paskaita; 
spalio 12, sekmadienį, 3 v. po
piet prof. K. Būgos gimimo 100 
metų sukakties minėjimas.

kuris buvo rengiamas spalio 11, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje, 

ną lankosi Kanados parlamen
te. Susitikimą organizavo LB 
New Yorko apygardos valdyba.

Bronys Raila, rašytojas, žurna
listas, iš Los Angeles, Calif., 
šį savaitgalį atvyksta su žmona į 

, New Yorką ir svečiuosis pas Al
doną ir Stepą Mackevičius. Jo 
naujos knygos “Vaivos rykštė” 
pristatymas ir jo paskaita bus ne 
spalio 10, penktadienį, bet spa
lio 11, šeštadienį, 7 v.v. Kultū
ros Židinyje. Apie jo knygą 
kalbės poetas Stasys Santvaras, 

- bus pademonstruotos dvi jo 
trumpos kalbos, pasakytos per 

' Laisvės Radiją — Radio Liberty. 
Jis pats savo kalboje palies da
barties gyvenimo aktualijas. Su
sitikimą su rašytoju rengia Vaiž
ganto Kultūros Klubas.,

Stasys Santvaras, poetas ir 
dramaturgas, iš Bostono atvyksta 
į New Yorką ir dalyvaus Br. 
Railos knygos pristatyme, kuris 
bus spalio 11, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinio mažojoje salė
je. Jis apibūdins Br. Railos nau
ją knygą "Vaivos.rykštė.”

Prof. Kazimiero Būgos, žy
maus mūsų kalbininko, 100 me
tų ' gimimo rukaktis minima 

piet (ne 4 V. kaip buvo anks
čiau skelbta) Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Paskaitą apie 
prof. K. Būgos įnašą į lietuvių 
kalbos mokslą skaitys dr. An
tanas Klimas, Rochesterio uni
versiteto profesorius. Į minėji
mą pakviesta ir prof. K. Būgos 

iš Scranton, Pa. Minėjimas pra
sidės punktualiai, nes paskaiti
ninkas po paskaitos turi tuoj 
išvykti. Minėjimą rengia Liet. 
Kat. Mokslo Akademijos New 
Yorko židinys. Įeinant aukojama 
minėjimo išlaidom padengti.
- Antanui Matulaičiui spa
lio 7 padaryta širdies operacija.

PARODAMONY

PIRMA TOKIA NEW YORKE —

tas. Galima nuomoti 3 arba 6 
kambarius. Skambinti iš ryto 
847,1506.

tuvės butas Woodhavene. Ieško 
vienas suaugęs žmogus. 
Skambinti į Darbininko redakci-

ĮVYKS SPALI011 ft, ŠEŠTADIENI 
9 V AL RYTO

TAUTODAILĖS

K*' i

Auta 61&60

■KUkkI

654-3756. New Jersey.

Vakaras su rašytoju - žurnalistu

BRONIU RAILA

BUS IŠSTATYTA:

drožiniai. Atskirai bus iJstatyti 
Vlado Kulpavičiaus ir Simonu- 
gaičio darbai. V. Kulpavite ka
daise gyveno New Yorke ir čiia 
pagarsėjo savo gražiais ii sko
ningais drožiniais. Dabar gyvena 
Juno Beach, Fla. Simas Augantis 
gyvena Watertown, Conn,[>xie 
Waterburio, ir su savo drobi
niais yra dalyvavęs įvairiose pa
rodose. Tautodailės paroda ren
gia Lietuvių Tautodailės Insti
tutas.

Lito investavimo bendrovė 
rengia ekskursiją į Karibį salas, 
į St. Maarten salą. Išshemda 
lėktuvu lapkričio 14, grįžta lap
kričio 21.

Dail. Ringailės Zotoviemės 
paroda Kultūros Židinyje buvo 
surengta spalio 4-5. Rengė 
LMK federacijos New!orko 
klubas. Buvo išstatyti 35 pa
veikslai. Parduota 8. Dailiuimkė 
gyvena Juno Beach, Fla Drau- . 
ge su ja į New Yorką atvyko ir 
Albina Pilypavičienė, ė. Kot
ryna Giniotienė, kurios abi gy
vena Juno Beach. (Apie parodą 
plačiau kitam Darbininko nu
meryje).

Albina Pilypavičienė, ii Jiano 
Beach, Fla., atvykusi drauge su 
dail. Ringaile Zotovienė, lankė
si Kultūros Židinyje, apžiūrėjo 
dail. A. Galdiko galeriją ii E>ar- 
bininko spaudai paremti paau
kojo 20 dol. Už auką administ-

sudaryti sąlygas talentingajam 
Los Angeles jaunimui surengti 
gastroles New Yorke. Ir taip 
Laisvės Žiburio radijau ėmėsi 
iniciatyvos bent pagrindinius 
“Viva Europa” menininkus pa
kviesti į New Yorką, kad vietas 
lietuviai galėtų pamatyti ko
kie talentingi ir išradingi yra 
Los Angeles jaunieji lietuviai

Šis miniatiūrinis “Viva Euro
pa” pasirodymas įvyks lapkri
čio 8, šeštadienį, Kultūros Židi
ny, Brooklyne. Iš Los Angeles 
atvyksta dainininkės Vita Poli- 
kaitytė ir Daina Gudauskaitė, 
pianistas, akordeonistas ir daini
ninkas Rimas Polikaitis, smuiki
ninkas Raimundas Mickus, šo-

Dail. Piano Lapės kūrinių pa
rodą rengia New Canaan meno 
draugija Waveny Carriage Baro, 
New Canaan, Conn. Paroda bus 
nuo lapkričio 22 iki 30. Atida
rymas lapkričio 22 d. 5 v.v. Dai
lininkas pastoviai gyvena Cham- 
berline, Maine, apie 80 mylių į 
šiaurę nuo Kennebunkporto.

Koncertas Putnamo seselėm 
paremti buvo spalio 5 Kultūros 
Židinyje. Dainavo soliste Roma 
Mastienė iš Chicagos. Akom- 
ponavo Dalia Sakaitė. Po kon
certo buvo vaišės. Laimėjimam 
išleista dail. A. Galdiko paveiks
las ir dar keletas smulkių daik
tų. Tuo metu baigėsi dail. Min
gailės ZotovienėS paroda, tai if ji 
padovanojo vieną paveikslą, ku
ris buvo paleistas laimėjimam. 
Už paveikslą surinkta 150 dol., 
jį laimėjo kuri. A. Račkauskas. 
(Apie koncertą plačiau kitam 
Darbininko numeryje).

Namų šildymo ir kanalizaci
jos reikalais (Heating installa- 
tion and repairs, plumbing), no
rint pakeisti alyvos šildymą į 
gazo sistemą ir pan., galima 

padėti santaupas į Certifisat&sof kreiptis į Antaną Skėrį, Jr. Telef. 
Deposit, nes palūkanos^ paki- 212" 847-5642.

Woodhavene išnuomojamas 
gražus butas iš 3 kambarių. Pa
geidaujama vienas ar du asme
nys. Tel. 296-2527.

Bronė Oniūnienė iijiano 
Beach, Fla., praleidusi mėnesį 
New Yorke besisvečiuodama 
pas Antaniną Reivytienęlanlcė- 
si Kultūros Židinyje, apžiūrėjo 
A Galdiko galeriją ir DaAiaan- 
ko spaudai paremti paaubjo 20 
dol. Į Juno Beach išvyko spalio 
9. Darbininko administracija už 
auką nuoširdžiai dėkoja.

Kasos Kredito Unija paneša, 
kad dabar yra labai gerais laiškas

lę iki 11.5% ir nežinia, aiaiakš- 
čiau bekils. Pažymėtina, Kad 
Kasoje nėra būtina Certificaates 
pirkti $10,000 sumomis, mes 
galima pasirinkti trumpesnio ar 
ilgesnio laiko terminus. ] SKare 
Certificates galima padeii 500 
dolerių arba daugiau, nuo 3 mė
nesių iki 6 metų terminui, 500 
dol. blokais. Kasdieninės santau
pos Kasoje irgi naudingesnės, 
nes už jas mokama 7% palū
kanų, kai bankuose geriausiu, at
veju duodama tik 55%. Dėl in
formacijos skambinkite 212441- 
6799.

N.J. ir Conn.) Apsidraus- Anelė Malinauskienė iš

rio radijo rėmėjų klubo valdyba 
kviečia New Yorko ir plačio
sios apylinkės visuomenę ruoš
tis gausiai dalyvauti šiame ne
kasdieniškame jaunatviško 
meno vakare.

KARIO ŽURNALAS MINĖJO 
60 METŲ SUKAKTĮ
(atkelta ii 11 psl.)

su jo turėtu rotatoriumi. Tai bu
vo paskutinis Karys, išleistas 
Lietuvos žemėje. Ir tą numerį 
Z. Raulinaitis išlaikė iki šiai die
nai. Tąsyk ir nepagalvojo, kad 
jam teks redaguoti ir tiek metų 
vadovauti Kariui.

Karį Amerikoje atgaivino 1951 
kapitonas Simas Urbonas, bet po 
trijų metų Karys jau bankrota- 
vo. Tada 1954 Kario leidimą 
perėmė New Yorko ramovėnų 
skyrius. Nuo tada jį redaguoja 
Zigmas Raulinaitis, administ
ravo Leonas Bileris. Jam mirus, 
perėmė sūnus Kęstutis. Jam tal
kina Jurgis Sližys.

Žurnalas ekonomiškai gerai 
laikosi, neturi skolų, gauna net 
įvairių palikimų, taip su viltimi 
Karys žiūri į ateitį. Leidėjai jį 
nori perkelti į laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą.

Kalba dr. Algirdas Budreckis
Istorikas dr. Algirdas Budrec

kis, atvykęs iš Bostono, čia 

apie jo istoriją. Karys pradėjo 
eiti 1919 metais birželio 22. To
liau jis kalbėjo gana išsamiai 
apie kiekvieną redaktorių, kaip

Dr. Ričardas Legeckis, Elenos 
Legeckienės sūnus, yra okeano- 
grafas ir dirba NOAA-NESS 
laboratorijose Washingtone. Jis 
tyrinėja jūras, pasinaudodamas 
satelitais, yra paskelbęs eilę 
svarbių straipsnių, skaitęs pa- 
skaittas tarptautiniuose suvažia
vimuose. Ketvirtajame lietuvių 
Mokslo ir kūrybos simpoziume, 
kuris įvyks 1981 Padėkos dienos / 
savaitgalį Chicagoje, jis padarys 
pranešimą apie jūros srovių tyri
nėjimo rezultatus.

LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO 
METINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Bus aptariami Kultūros ŽkRnio reikalai Ir renkami 
3 nauji LięF Tarybos nariai.

AUŠROS VARTŲ 

LIETUVIŲ PARAPIM 

NEWYORK,NY

Dr. Algirdas Budreckis kalba Kario žurnalo 60 metų su
kakties minėjime. Nuotr. L. TamoSaičio

žurnalas laikėsi įvairiais laikais, 
kaip buvo perkeltas net į Vokie
tiją, o iš ten — į Ameriką.

Paskaita užsitęsė arti valan
dos.

Sveikina žodžiu
Tokios šventes ir tokios Su

kakties proga atsirado ir sveiki
nimų. Pirmasis kalbėjo Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis, 
pabrėždamas Kario išlikimą kaip 
ypatingą įvykį. Toliau sveikino 
LB N.Y. apygardos pirminin
kas Aleksandras Vakselis, biru- 
tiečių pirmininkė Malvina Kli- 
večkienė, šaulių Simo Kudirkos 
kuopos pirmininkas Kęstutis 
Miklas. Jis prisiminė, kad Kario 
žurnale yra šaulių skyrius — 
Tremties Trimitas. Savanorių 
kūrėjų vardu Jurgis Kiaunė, 
drauge įteikė ir 500 dol. auką, 
Balfo 100—ojo skyriaus vardu 
Janė Gerdvilienė, Connecticuto 
lietuvių vardu dr. Petras Vilei
šis, Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūrio pirmininkas Vy
tautas Maželis, Laisvės Žiburio 
vardu Antanas Diržys.

Raštu sveikino: Korp. Neoli- 
thuania, Liet Moterų Klubų 
Federacijos New Yorko klubas, 
Hartfordo ramovėnai, Morkus 
Šimkus iš Baltimorės, Jurgis 
Stankūnas iš Chicagos,' Petras 
Juknys, Jurgis Juodis, Antanas 
Kenstavičius iš Kanados, N.J. 
L.B. apygardos pirmininkas K. 
Jankūnas.

Į pobūvį drauge su Kudirkais 
buvo atsilankęs ir naujausias 
bėglys Vladas Šakalys. Jis kalbė
jo trumpai, įspūdingai ir pagau
nančiai. Prisiminė, kad ir dabar 
nepriklausomos Lietuvos laik
raščiai turi didelės reikšmės au
gančiai kartai, nes primena lais
vės respublikos gyvavimą. Ir Ka-

Apdovanoti
Toliau Kario redaktorius ap

dovanojo Vilniaus universiteto 
medaliais ir atskiru padėkos raš
tu visus tuos, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu dirba prie Kario 
žurnalo išleidimo. Čia pradėjo 
nuo rinkėjos Birutės Kidolienės 
ir baigė pačiu spaustuvės vedė
ju Tėv. Pranciškų Ciedgaudu, 
OFM.

Užbaigiant šią dalį, kalbėjo 
Tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, sveikindamas Karį, linkė
damas jam kuo geriausios klo
ties. Kariui įteikė 500 dol. dova
ną.

Gauta nemaža aukų ir iš kitų. 
Aukas paskelbs^ Kario administ
racija.

Meninė dalis
Po pertraukos buvo meninė 

dalis. Čia savo eiles skaitė Jo
nas Rūtenis. Jis pasirodė du kar
tus ir paskaitė: Intrada, Lietu
viškas žodis, Žilvyčius pavasaris 
supa, Kario puslapio ornamen
tai —: ištrauka iš montažo, ku
ris buvo parašytas specialiai šiai 
sukakčiai ir kurio nepajėgė rea
lizuoti.

Vienetas “Jinai ir trys gintarai'

1
V

navo: Kad noriu verkiu, Pražydo 
jazminai. Visur tyla, Saulėleidis 
Neringoje.
z Salę dekoravo ir papuošė Pau
lius Jurkus.

Pabaigoje pirmininkaujantis 
padėkojo ir pristatė tolimuosius 
svečius. Po visos programos 
buvo tęsiama vakarienė, kuri jau 
buvo pradėta po pirmosios da
lies. Visas minėjimas priartėjo 
prie keturių valandų.

Šiaip minėjimas buvo gerai 
suorganizuotas, su puikiom vai
šėm, kurias parengė V. Steponis. 
Buvo ir lietuviškos muzikos iš 
juostelės. Muziką tvarkė Aloy- 

/ zas Balsys. Prie stalų vaišių 
metu dar ilgokai pasikalbėta, 
pabendrauta, (p.j.)




