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kas Leopoldo Calvo Sotelo, pri

f—-------BAŽNYČIA "ATSKIRTA”
NUO VALSTYBĖS

I Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 51
Sovietinė konstitucija skelbia, 

kad Bažnyčia esanti atskirta nuo 
valstybės, bet tikrumoje yra 
priešingai. Nėra pasaulyje kito 
krašto, kur valstybė taip kištųsi į 
Bažnyčios reikalus ir taip kontro
liuotų jos veiklą. •*

Visų apylinkių ir miestų vyk
domieji komitetai 1982 metais 
privalo toliau šnipinėti parapijų 

_________________ ___________  religinį gyvenimą ir teikti žinias 
Apie pramonės miestą Legnicą . Religijų reikalų tarybai pagal čia 
du demonstruojantieji buvo po
licijos nušauti. Įvairiose vietose 
šimtai žmonių buvo sužeista ir 
šimtai sulaikyta.

Nežiūrint mažų kliuvinių, Pa
lestinos išlaisvinimo, organizaci
jos kovotojai ir Sirijos kariniai 
daliniai buvo evakuoti iš vakari
nio Bairuto į kitas arabų valsty
bes. Sirijos kariai pasitraukė į 
Bekaa slėnį Libane, kur dar te
bėra ir palestiniečių kovotojų, 
dėl kurių evakuacijos turės būti 
susitarta. Evakuacijos metu Iz
raelio lėktuvai numušė Sirijos 
žvalgybinį lėktuvą MIG-25, bet 
dėl to didesnių incidentų ne
įvyko.

Kinijoj prasidėjęs komunistų 
partijos kongresas numato pri
imti naują konstituciją, pasmer
kiančią ir panaikinančią asme
ninį kultą ir iškeliančią kolekty- 
vtaės vad^vyjhfe jžrincipą. Pa
senę partijos vadai sudarys par
tijos patarėjų centrinę tarybą, o 
partijai vadovaus mažas sekreto
riatas ir 23 narių politinis biu
ras.

Valstybės departamentas pa
reiškė, kad Lenkijoj vykstančios 
demonstracijos parodė, jog jos 
problemos policinėm priemo
nėm nebus išspręstos, ir reikala
vo pasitarimų tarp vyriausy
bės, Katalikų Bažnyčios ir Soli
darumo unijos.

Izraelis žada paleisti didelį 
skaičių Izraelio saugumui pa
vojaus nesudarančių Libano ak
cijos metu sulaikytų palestinie
čių.

JAV prekybos departamentas 
uždraudė Prancūzijoj veikian
čiam Amerikos Dresser įmonės 
padaliniui, pardavusiam Sov. S- 
gos dujotiekio lini jai reikalingų 
įrengimų, gauti iš JAV bet ku
riuos technologinius įrankius ar 
įrengimus. Panašios sankcijos 
laukia ir viena Britanijos firma, 
kuri taip pat pardavė Sov. S-gai 
dujotiekio linijai reikalingų tur
binų.

Izraelio parlamentas nutarė 
panaikinti valstybinės oro lini
jos EI Al skridimus žydų šven
tadieniais. Šituo žygiu atsily-

Savaitės 
Įvykiai

Lenkuos vyriausybės griežtų 
įspėjimų nedemonstruoti nepai
sant, daugely Lenkijos miestų

čiai paminėti. Jose buvo reika
laujama paleisti Lech Walęsą ir 
kitus sulaikytuosius, leisti veikti 
unijai ir pan. Gausūs motori
zuotos policijos daliniai ašari
nėm dujom, vandens švirkštais ir 
lazdom demonstracijas išsklaidė.

pateikiamą formą:

I. Padėtis rallgiriėja bendruo
menėje Ir religingumo būklė

1. Vykdomojo organo ir re
vizijos komisijos veiklos charak
teristika.

Čia įtraukti tokie dalykai: 
savanoriškų aukų rinkimas (kiek 
jų surinkta); pajamų-išlaidų kny
gos tvarkymas (jos atitikimas re
liginiams reikalavimams); pagal
ba organizuojant religines šven
tes; rūpinimasis maldos namų 
ūkiniais - materialiniais reika
lais (remontu, apšildymu, inven
toriaus įsigijimu ir kt.); veikliau
si vykdomojo organo ir revizi
jos komisijos nariai (pavardės, 
vardai); ar kunigas nenustelbia 
revizijos komisijos ir vykdomojo 

' organo veiklos?
2. Kaip vykdomas reikalavi-

rinys, įvairių ratelių bei sueigų, 
įstatymais nenumatytų eisenų 
organizavimas, laiškų ir skundų 
rašymas, parašų rinkimas ir sie
kimas sukurstyti tikinčiuosius 
prieš valdžios organus.

2. Dvasininkijos prisitaikėliš
kumas prie šių dienų gyvenimo 
sąlygų, jos pažiūros į politinę 
padėtį pasaulyje ir į vakarų 
propagandos ideologines diver
sijas.

3. Ar jaunimas nesidomi reli
gine literatūra ir bažnytine at
ributika (kryžiais, “šventais” pa
veikslais ir kt.)

4. Pagrindinės dvasininkų 
darbo su gyventojais kryptys, 
tendencijos, metodai. Naujos 
darbo formos su jaunimu, tėvais, 
moterimis, inteligentija.

5. Paklausytų ir pasakytų per 
metus pamokslų skaičius: ar tie 
pamokslai buvo grynai religinio 
turinio; politinio pobūdžio (tai
kos, karo, tautų draugystės klau
simais); moralės ir dorovės te
matika; religijos ir tautybės su
tapatinimas; antivisuomeninio 
pobūdžio (iškraipant socialisti
nio gyvenimo tikrovę) ir t.t

Pridėti characteringų pamoks
lų ištraukas.

6. Aprašyti žymesnes religi
nes šventes, atlaidus, dalyvių

paitijai už jos teikiamą paramą

Japonija sutiko patenkinti Ki-

bią pripažinimo de jure sukak
tis. JAV valstybės departamen
tas liepos 28 išleido formalų pa- 
reiškimą, kuriame tarp kitko 
rašoma: “1940 Estiją, Latvųą ir 
Lietuvą užpuolė ir neteisėtai

tinės Amerikos Valstybės nie
kada nepripažino šio jėga Įvyk
dyto ir neteisėto Pabaltijo vals
tybių įjungimo į Sovietų Są-
jungą... jav-iu vynausyoe 
nori atkreipti dėmesį į sovietų 

lyvavo 1980 metais ir kiek 1981 tebevykdomą Pabaltijo respub- 
m.). likų piliečių žmogaus teisių pa- (

žeidinėjimą. Latvijoj, Lietuvoj ir 
Estijoj vyrauja arši priespaudos 
atmosfera, nes sovietai kontro
liuoja jų politiką, religiją ir 
kultūrą”.

III. Įstatymų aiškinimas ir kova 
su pažeidėjais

1. Kiek perskaityta paskaitų 
apie tarybinę konstituciją ir reli
ginių susivienijimų nuostatus.

2. Kokį darbą atlieka religinių 
kultų įstatymų laikymosi kontro
lės narys.

3. Miesto ir apylinkės tary
bos vykdomojo komiteto vaid
muo įstatymų apie religinius 
kultus vykdymo klausimais. 
Darbo formos ir metodai. At
raminių grupių veikla.

4. Ar buvo apiplėšti maldos 
namai ir dvasininkai, ar išaiškin
ti nusikaltėliai.

5. Kiek iš pavienių ir grupių 
tikinčiųjų ir dvasininkų buvo 
gauta pareiškimų, laiškų, skun
dų, tame skaičiuje pagrįstų ir 
pakartotinų. Kokiais klausimais 
buvo kreiptasi ir kaip jie buvo 
išspręsti.

6. Kaip vykdomi partinių ir 
tarybinių organų nutarimai kul
tų įstatymų kontrolės klausimais.

7. Svarstytas tarybų sesijose, 
posėdžiuose, pasitarimuose, pri
imtų sprendimų arba priemonių 
planų trumpas turinys.

Profilaktinio darbo su dvasi-

teisėmis. Levitsky pareiškė, kad 
“religinė laisvė” visada užims 
svarbią vietą JAV-ių užsienio 
politikoj, o tai esą “ypač svar
bu Pabaltijo valstybėm, kur ti
kintieji jau daugiau kaip 40 
metų veda didvyrišką kovą su 
Sovietų Sąjungos prievartinio 
ateizmo politika”. Anot kalbė
tojo, Amerikos vyriausybė, kon
gresas ir piliečiai yra “vienin-
gai nusistatę prieš žmogaus tei
sių ir tautinių aspiracijų repre
savimą Pabaltijo valstybėse”.

Liepos 28 Pabaltijo tema do
minavo kasdien vykstančiame 
valstybės departamento refe
rento (“spokesman”) informaci
niame susitikime su diplomati
niais korespondentais. Tuolaiki
nis referentas Dean Fischer (ku
rio vietą rugpjūčio 3 užėmė 
buvęs Amerikos Balso direkto
rius John Hughes) pradėjo su
sitikimą, paskaitydamas valsty
bės departamento pareiškimą 
apie Pabaltijo valstybių pripaži
nimo sukaktį. Veteranai kores
pondentai negalėję prisiminti 
tokio viešo paminėjimo praeity. 
Referentas Fischer apie tai ko- 

“ Pabaltijo valstybių 
ypatingos aplinkybės pilnai pa
teisina šiandienos pareiškimą. 
Nuo 1918 iki 1940 Lietuva, Lat
vija ir Estija buvo nepriklauso
mos, suvereninės valstybės ... 
Jų įjungimas į Sovietų Sąjun
gą yra unikalus ir tragiškas mo
derniosios istorijos epizodas. 

' Šiose trijose šalyse sovietai do
minuoja politiką, religiją ir kul
tūrą — tokia jų politika turėtų, 
nuolat priminti laisvajam pasau
liui, kaip sovietai iš tikrųjų

maldos namų turtas.
3. Koks procentas žmonių yra 

tikintys, tame skaičiuje, koks 
procentas jaunimo yra tikintys, 
koks procentas mokyklinio am
žiaus vaikų eina į bažnyčią, kiek 
priėjo prie pirmos komunijos, 
kiek konfirmuota vaikų, kiek bu
vo velykinių išpažinčių; kiek ti
kinčiųjų atsilankė į bažnyčią per 
1981 metų ' Kalėdas, kalėdinio 
pamokslo turinys.

II. Dvasininkijos veikla
1. Charakteringi religinių kul

tų įstatymų pažeidimai. Ar nesi
kiša bažnytininkai į šeimų, ko
lektyvų, mokyklų reikalus. Vai
kų patarnavimo mišioms ir ki
toms bažnytinėms apeigoms 
“klapčiukų” pavardės, vardai, 
klasė, mokykla.

Ekstremistiškai nusiteikusių 
kunigų veikla (jų pamokslų tu-

ELTOS
INFORMACIJA 
PERKELIAMA Į 
MICROFICHĖ 

į

Eltos informacijos tarnyba pa
sirašė sutartį su “Human 
Rights Internet” (Tarptautinio

valstybių reikalavimus pataisyti 
jos mokyklose naudojamus va-' 
dovėlius, pagražinančius Japo-

cija. Pagal šią sutartį Tarptauti
nė dokumentacijos bendrovė 
Zueriche, Šveicarijoj, “micro-

metu ir klastojančius istoriją.

oficialiai pareiškė nepradėsiąs

tiniečių autonomijos tol, kol te

tą ir paskelbė naujus rinkimus 
spalio 28.,,

daugins Eltos anglų kalba pa

tikisi kuo plačiau paskleisti in- 
formacųą apie žmogaus teisių 
pažeidimus visame pasauly 
“Microfiche” metodas įgalina

spausdinami Eltos biuletenių 
turiniai. Organizacijos atsto-

pasitikrindami apie Įvykius

teismu ir suomių sovietam įš

Sukaktuvių proga JAV valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas 
Walter Stoessel ir valstybės sek
retoriaus pavaduotojas žmogaus 
teisėm Melvyn Levitsky tą pačią 
dieną Washingtone priėmė Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos diplo
matinius atstovus. Levitsky 
buvo pagrindinis kalbėtojas lie
pos 28 Jungtinio Amerikos Pa- 
baltiečių Komiteto (Joint Baltic 
American National Committee) mentavo: 
suruoštame priėmime. Jis pa
brėžė, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija yra “tikrai pavergtos tau
tos” ir kad jų aneksavimas “iš
siskiria kaip ciniškiausias ir 
destruktyviausias Sovietų Są
jungos padarytų tarptautinės tei
sės pažeidimų pavyzdys”. Jo žo
džiais, JAV-ės “viešai ir energin
gai” rems Pabaltijo tautų teises 
išreikšti savo kultūrines ir visuo
menines vertybes”. JAV-ės kal
bėjo Levitsky, ir toliau kels aikš
tėn mėginimus surusinti Pabalti- traktuoja nerusus”, 
jo tautas, ko “Sovietų Sąjungos 
politika siekia nuo pat jų již- 

„ t t u _____ Mim6”. Tarpv^ftTAW^kreips
čiųjų dalyvavimą minėtose x g. Pageidavimai, pastabos, pasaulio dėmesį į tuos Pabaltijo 
šventėse, aktyvumą (kiek jų da- pasiūlymai. piliečius, kurie persekiojami ir

Sukaktai vjn i ame minėjime da-

Fs

Iš toliau atvykusių lietuvių da
lyvavo Vliko pirmininkas dr. 
K. Bobelis, Alto pirmininkas dr. 
K. Šidlauskas, kun. dr. J. Pruns- 
kis, dr. L. Kriaučeliflnas. (Elta)

“AŠ KALBĖSIU 
APIE DIEVĄ 
VISUR, KUR BUSIU

JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas Walter J. Stoessel Jr. liepos 28 priėmė Pabaltijo 
valstybių atstovus minint 60 metų sukaktį kaip JAV pripažino Lietuvą, Latviją ir Estiją de 
jure. Iš k.: Estijos gen. konsulas Ernst Jaakson, valstybės sekretoriaus pavaduoto
jas Walter J. Stoessel, Lietuvos atstovas dr. S.A. Bučkis, Latvijos atstovas dr. Anatnl 
Dinbergs. ’

Lietuvių Informacijos Centras 
New Yorke paskelbė pranešimą 
anglų kalba apie Vilniaus Šv. Mi
kalojaus bažnyčios vikaro kun. 
Ričardo Černiausko valdžios įsa
kymu pašalinimą iš pareigų ir jo 
perkėlimą į kaimo parapiją. Nau
juoju Šv. Mikalojaus bažnyčios 
vikaru esąs paskirtas neseniai 
įšventintas kunigas Edmundas 
Kulvietis. Lietuvių Informacijos 
Centras pažymi, kad kun. Čer
niauskas atsisakęs paklusti atlei
dimo įsakui ir būti perkeltas į 
kitą parapiją.

Kun. Černiauskas yra jaunas 
— 28-erių metų, energingas ku
nigas, parapiečių mylimas ir 
gerbiamas. Jis buvo suimtas 1981 
rugpjūčio 20 už jaunimo iš
vykos suorganizavimą.

Australija apie pavergtas tautas

Australijos vyriausybė vėl pa
tvirtino, kad ji nepripažįsta Pa
baltijo kraštų įjungimo į Sovie
tų Sąjungą. Birželio 15 Vliko pir-

memorandumą Lietuvos reikalu

veikianti užsienio reikalų minis-

jos 'kontrolėj, Australįjos vy-

“ Malonu, kad Jūsų Komitetas 
vertina Australijos poziciją ir

paramos Jūsų bylai”, užbaigia 
savo laišką ministerė Guilfoyle.

ministerio pirmininko pareiški
mas, paskelbtas liepos 18 Pa-

Jo žodžiais, “šią savaitę prisi
menam ir jsipareigojain: prisi-

priklausomybė, ir daryti visa.

šoma pareiškime. “Mes 
prisimenam didvyriškumą 
tų vyrų ir moterų, kurie

sitelkimui. Grubus milicijos 
susidorojimas su kunigu ir išvy-

šiandien tebesistengia atgauti 
teisėtai jiem priklausančias lais-

“i,“,terįo r; ■*»<*. h* reiškimas taip pat pabrėžia, kad — iaučiu. kacL už tiesos žo-

ilo lietuvių dienų propu

(KM



Savaitės Šventės
- ' ’

Trečiadienį buvo tautinė šventė eitis, tiktai paskutiniais amžiais 
— Rugsėjo 8-ųji ir religinė šven- aptemdyta nelaisvės. Bet dėl to 
tė — Maruos gimimo prisimini-, ne tiktai nereikia sėnos praei- 
mas. šį sekmadienį rugsėjo 12, 
Nėw Yorke Apreiškimo ir V. At
simainymo parapijos, o taip pat 
ir kitos lietuvių parapijos laisva-

šias šventes paminės. Be abejo, 
salėse bus rengiami ir akademi
niai minėjimai. Mini tas šventes

Kiekviena šventė yra surišta 
su praeitimi. Nešvenčiamas 
gimtadienis, kai kūdikis gims
ta. Ir po keliolikos metų gim
tinės nėra tiek reikšmingos, kaip 

.sulaukus 50 ar 75 metų. Juo to- 

.limesnis įvykis, tuo šventė daro
si svarbesnė ir iškilmingesnė. 
Praeitis nenustelbia, bet dar la
biau pririša. Kasmet minima, ji 
pasidaro tvirta tradicija. Tuo bū
du susidaro tautinės ir valsty
binės šventės.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikais pradžioje buvo tik viena 
iškilesnė Vasario 16 šventė. Ji 
priminė nepriklausomos Lietu
vos valstybės atkūrimą. Kaip- 
vaistybinė šventė, dabar rusų 
okupantų neleidžiama švęsti Pa- 
ffjtjfeinę valstybės nepriklauso-
mraią, naikina. B valdines Lietu-t-, i 
Ę^šventęšTUŽgffikužę laisvį,^^° ]
siekia užslopinti ir tos laisvės 
prisiminimą.

Tautos šventė, Rugsėjo 8-oji 
nepriklausomoj Lietuvoj buvo į- 
vesta Vytauto Didžiojo metais 
(1930), minint jo mirties 500 m. 
sukaktį. Parinkta diena, kurioj jis 
turėjo vainikuotis ' Lietuvos 
karaliumi, bet tas užsimojimas 
pradžioj buvo sukliudytas len
kų, o paskui mirties.

Tautos švente, Rugsėjo 8-ąja, 
norėta pabrėžti ne tiek tas vaini
kavimas, kiek Lietuvos valstybės 
galybė Vytauto Didžiojo laikais. 
Vasario 16-oji priminė atkurtą 
Lietuvos valstybę, kuri buvo žy-

1. Krikščionys, per krikštą tapę 4. Naujojo Įstatymo šventoji

veiklą tautinio išsilaikymo nan-

Vokietįjoje gyvenusieji lietu-dalyvaųja raitote ne kaip teatre

Naujojo Įstatymo šventojoj

į Alyvų kalną” (Mt 2^30).

Mano siela šlovina Viešpatį,

valanda! Pašlovink savo Sūnų, 
kad ir Sūnus pašlovintų tave. Aš

Trečia. Veiksmai, nukreipti 
prieš Bendruomenę, laikytini

vu, savo Gelbėtoju, nes jis pa
žvelgė į savo nuolankią tarnaitę" 
(LLL47).

melsitės, sakykite: Tėve mūsų, 
kuris esi danguje, teesie šventas 
tavo vardas” (Lk. 11, 2; Mt 6,9).

vęs nuveikti*’-(Jon. 17, 1-4)'. 
Tai buvo malda, kurią.kalbėti

čiuosins: “Teįvyksta, kad krikš
čioniškoji liaudis jam, dabar čia

Dievo Sūnus Jėzus Kristus.

GIEDOJIMŲ REIKŠMĖ 
MIŠIŲ LITURGIJOJ
KUN. L BUDRECKAS

Dievas, švenčiausioje Trejy
bėje vienas, yra aukščiausias, 
galingiausia* ir išmintingiausias 
Kūrėjas. Būdamas aukščiausios 
damos, grožio ir harmonijos šal
tinis, jis įkvėpė visų praeities 

giesmininkus šlovinti savo Kū
rėją giesmėmis. Todėl Šventraš
čio Pradžios knyga ir prasideda 
himnu, kurio preliudija yra iš
reikšta šiais žodžiais: “Pradžioje 

^Pradž. 1, 5). Šešiose visatos 
tvėrimo temose laipsniškai žen- 

vandens, prie dangaus tvirtumos, 
prie žemės, prie žvaigždžių, 

pos gyvūnijos — žuvų, paukš
čių bei žvėrių ir pagaliau prie

Visatos tvėrimo pabaigoj yra 
įspūdingas himno finalas: “Ir 

ir Dievas matė visa, ką buvo 

miai senesnė įr didingesnė. Tai 

ir jausmais dar tvirčiau susirišti, 
nes tauta tiktai tada stiprėja ir iš
lieka vieninga, kai išlaiko vieny
bę su visa savo praeitimi.

Trumpas laikas buvo laisvėje 
tiem ryšiam tvirčiau su Lietu
vos praeitimi sumegzti. Tautos 
šventė pasidaro visuotinė ir tra
dicinė tiktai per ilgesnį laiką, o 
Lietuvą greitai vėl užklupo ka
ras ir okupacijos. Okupantam 
svarbu, kad tauta visai pamirš
tų, kas ji buvo, ir darytųsi leng
viau jų pavaldoma. Užtat naiki
namos pavergto krašto tautinės 
šventės ir grūdamos svetimos. 
Tai pavergtos tautos prievartavi
mas ir išniekinimas. Laikoma 
niekingu dalyku, kai vieno tikė
jimo žmogus spiriamas eiti į kito 
tikėjimo bažnyčią. Niekinga taip 
pat yra okupuotam kraštui pri
mesti vergėjų išsigalvotas šven
tes, su kuriom Lietuva nieko 
bendro neturi.

Rugsėjo 8-oji turi dar vieną ne
išraunamą lietuvių tautoj tradi-į

ginės šventės okupuoto) Lie- 
tuvoj užstelbtos, bet iš žmonių x 
širdžių jų išrauti neįstengiama. 
Tai rodo į Skiemonis, Ž. Kal
variją, Šiluvą sutekančios mi
nios. Rugsėjo 8-oji yra sena ir 
garsi šiluvinių atlaidų šventė.

Kai kam seniau rodėsi, kad 
tautine švente lyg ir norėta už- 
stelbti religinė lietuvių tradicija. 
Jei kas tokią mintį turėjo, tai 
netoli matė. Religija ir tautybė 
nesikerta, o viena antrą remia. 
Tautinės šventės darosi visuoti
nesnės, kai turi ir religinį pa
grindą.

pašventino” (Pradž. 1, 31 ir 2, 
2-3).

Šventraštis baigiamas Šv. Jo
no Apreiškimo knygos galingu 
“Te Deum landomus” himnu, 
kur 24 vyresnieji su arfomis ran
kose, angelai, miriadų miriados 
ir tūkstančių tūkstančiai dan
gaus šventųjų gieda naują gies
mę: “šventas, šventas, šventas 
Viešpats, Visagalis Dievas, kuris 
buvo, kuris yra ir kuris ateis!” 
(Apr. 4,8). < 

šv. Jono Krikštytojo tėvas Za
charijas giedojo "Benedictus” 
preliudiją, sakydamas: “šlovė 
Viešpačiui, Izraelio Dievui, kad 
aplankė savo tautą ir atnešė jai 
išvadavimą" (Lk. 1, 68). Švč. 
Mergelė Marija šlovino Dievo 

reikšmės atliktų darbų Jungti nė- 
ae Amerikos Valstybėse. Nė vie
na Lietuvių organizacija ar bet 
koks lietuvių veiksnys prieš tai 
nepajėgė ir nesugebėjo savo 
veikU tiek taikštai iškelti Lietu
vos, lietuvių kultūrinių apraiškų, 
politinių problemų ir taip sėk
mingai pristatyti jų plačiajai 
Amerikos visuomenei.

Mės, šio krašto lietuviai, turi
me jaustis laimingi, kaip buvę 
gyvieji liudytojai ir aktyvūs da
lyviai praėjusios veiklos sūkury
je. Per tą laiką sukrautas lai
mėjimų turtas įgalins mūsų atei
nančio jaunimo gretas dar sėk
mingiau gilinti ir plėsti pradė
tąjį darbą Lietuvos ir mūsų 
pačių naudai ir garbei.

Man, kaip aktyviai veikusiam 
Bendruomenę organizuojant ir 
kurį laiką jai vadovaujant Vo
kietijoje, ypatingai malonu prisi
minti praėjusius audringus lai
kus ir pasidalyti mintimis su 
jumis.

LB idėja užsieniuose gyve
nantiems lietuviams apjungti il
gesnį laiką ruseno mūsų politi
kų ir kultūrininkų mintyse ir šir
dyse, kol ji subrendo, išsikrista
lizavo ir gavo konkrečią formą. 
Ji, ta idėja, praėjo keletą etapų, 
lyg tam tikrų pakopų, kol virto 
realybe — svarbiausiu veiksniu 
pasaulio lietuvių gyvenime. To
kiomis pakopomis, be kitų daly
kų, yra laikytina Draugija Už
sienio Lietuviams Remti, Pasau
lio Lietuvių Sąjungos steigimo

Pirmosios šimtatūkstantinės, sutelktos Lituanistikos Katedrai, 
proga susitikę iš kairės: dr. prof. Marija Stankus-Saulaitė, 
dr. Nicholas Moravcevich, Illinois universiteto pareigūnas, 
Irena Baleišienė, Lėšų telkimo komiteto narė ir Stanley 
Balzekas Jr., Lėšų telkimo komiteto narys. Nuotr. J. Tamukičio

rinko 10 asmenų valdybą. Deja, 
ši sąjunga savo veiklos nepra
dėjo, nes dėl ją steigiančių as
menų opozicinio nusistatymo 

- vyriausybė atsisakė ją remti.
Draugija leido laikraštį “Pa

saulio Lietuvis . Savo turiniu ir 
vardu jis buvo panagus į dabar
tinį Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės leidžiamą laikraštį Ame
rikoje. Draugijai visą laiką vado
vavo energingas ir sumanus lie
tuvis advokatas Rapolas Skipitis. 
Jo namuose (prie pat Įgulos 
bažnyčios Kaime) buvo įsikū-

Kristui gimus Betliejuj, augę- bei dvasinių giesmių žodžiais, 
lai garbino Dievą giedodatni: giedokite ir šlovinkite savo šir- 
“Garbė Dievui aukštybėse, o že- dyse Viešpatį, visuomet UŽ viską 
mėje ramybė jo mylimiems žmo- - dėkodami Dievui Tėvui mūsų 
nėms” (Lk. 2,14). Dievobaimin
gasis ir teisusis Šventraščio vy
ras Simeonas, paėmęs Kūdikėlį 
Jėzų ant rankų, įkvėptas Šv. 
Dvasios, giedojo gulbės giesmę 
“Nunc dimitis”, džiūgaudamas;
“Dabar gali, Valdove, kaip buvai 
žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai 
iškeliauti, nes mano akys išvydo 
tavo išgelbėjimą” (Lk. 4, 29- Kristaus Mistinio Bažnyčios Kfl- 
30).

Pagaliau ir mūsų Išganytojas 
garbino savo dangiškąjį Tėvą, 
giedodamas kartu su apaštalais 
Paskutinės Vakarienės metu. 
Viešpats Jėzus, pakėlęs akis į 
dangų, maldavo dangiškąjį Tėvą 
vyriausiojo ir amžinono kunigo

liausiąs

Tautų apaštalas Šv. Povilas, rial 
sekindamas Jėzaus pavyzdžiu, v’al

mus.
dorė net visa: trečioji mūsų tau
tos dalis. Tai tikra tautinė ne
laimė — tragedija, kuri buvo vi
siems žinoma ir skaudi, bet neiš- 

savoje teritorijoje buvo bejėgė 
bet ką daryti. 7

Atgimusi Lietuva —- mūsų 
tėvynė — negalėjo ramiai nu
rašyti viso trečdalio savo vaikų, 
gyvenančių už jos teritorinių ri
bų. Čia atmintina, kad užsieny 
gyvenusi tautos dalis, Lietuvai 
kylant į laisvę, suteikė gausią 
moralinę ir finansinę pagalbą. 
Tai buvo įrodymas, kad už
sienio Lietuva tebebuvo gyva-ir 
gyveno tais pačiais idealais, kaip 
ir jų tėvynė Lietuva, kad bendrai 
siekė yieno ir (o paties tikslo 
— laisvės ir nepriklausomybės.

Gal ir nereikėtų minėti, nes 

paramos dalį tais laikais suteikė 
gausiausia ir ekonomiškai pajė
giausia lietuvių grupė, prisiglau
dusi Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Atrodo, kad, istorijai 
pasikartojant, šiai grupei vėl gali 
tekti suvaidinti panaši/ vaid
menį.

Viešpaties Jėzaus Kristaus var
du” (Ef. 1, 19-20). Šiuose Kris
taus ir apaštalo Povilo žodžiuose 
glūdi teologiškai pagrįstas ragi
nimas įprasminti tikinčiųjų akty
vų dalyvavimą mišiose bendrais 
giedojimais.

no nariais, “išrinktąja gimine, 
karališkąja kunigija, Šventąja 
tauta, atpirktąja liaudimi”.. 
(Miš. pref.), privalo pratintis 
bendrai giedodami teikti deramą 
garbę Dievui ir jo šventiesiem, 
nes, kaip, sako šv. Augustinas: 
“Kas gieda, dvigubai garbina 
Dievą".

Užsienio Lietuviams Remti ■ 
(DULR), per birią Lietuvos vy
riausybė skyrtlfešas užsienio lie
tuviams remti Vyriausybės lėšo
mis buvo steigiamos ir išlaiko
mos mokykloj, spauda, organi
zacijos ir skatinama kita tautinė 
veikla. Daugiausia tų lėšų buvo 
nukreipta į Pietų Amerikoje gy
venančius lietu'vius, kaip ma
žiausiai ekonomiškai pajėgius 
tautiečius.

Oficialus DULR tikslas buvo 
taip nusakytas: palaikyti gyvą 
ryšį su dsienio lietuviais, 
gaivinti jų tevymės meilę, išlai
kyti tautinę sąmonę ir kalbą, 
šio tikslo siekdama, Draugųa or
ganizavo užsienio lietuvių eks
kursijas j Lietuvą, kvietė sporti
ninkus, menininkus, ruošė spe
cialius kursus Palangoje ir visais 
kitais būdais rišo juos su savo 
tėvyne.

Galbūt pats svarbiausias šios 
Draugijos daibrg nuopelnas — 
jos rūpesčiu 1935 rugpjūčio mėn. 
sušauktas pimaasis pasaulio 
lietuvių kongresas Kaune ir pir
moji pasaulio lietuvių sporto 
Šventė. Tai buvo labai reikšmin
ga ir iškilminga Lietuvos ir už
sienio lietuviiį tautinės vienybės 
demonstracija. Į kongresą atvy-

3. Todėl pats ryškiausias, tiks
liausias ir tobuliausias Dievo 
garbinimo bodas yra tada, kai 
krikščionių bendruomenės na
riai bendrais giedojimais akty
viai dalyvauja mišiose, kuriose 
kiekvieną kartį nekruvinu būdu 
aukojasi drauge su jais pats Die
vo Sūnus Jėzus Kristus.

Dievo šlovintas, viešas Dievo 
garbinimo aidu, būtinai plau
kiąs iš pačio rišlių prigimties, 
atliekamas Miittaio Jėzaus Kris
taus Kūno, Gdvo« ir narių (En- 
cikl. Med. Dei,» ir 101 sk).

Darydami ii to viso išvadą,

lės tarnautojų ir bendrasis Kau
no miesto skyrius, kurio valdy
boje man pačiam teko sekreto-
liauti.

Vis dėlto tiktąja įžanga į Lie- , 
tuvių Bendruomenę reikia laiky
ti Lietuvių Tremtinių Draugiją 
Vokietijoje, kurią tada sudarė 
masė (apie 70,000) -lietuvių, 
antrojo pasaulinio karo eigoj pa
sitraukusių iš Lietuvos. Susi
jungę Draugijoje, jie vieningai ir 
tvirtai pasitiko likimo primestą 
dalią, ryžtingai priešinosi iš bol
ševikų ir Vakarų šąjungininkų 
pusės grosiantiems pavojams.

Kiek tomis sąlygomis buvo į- 
manoma, tremtiniai sugebėjo 
verstis, organizuoti savo vaikų 
švietimą ir kovoti dėl tėvynės 
laisvės. Tada bendrinis gyveni
mo būdas stovyklose sudarė lyg 
ir natūralią Bendruomenę.

Pagaliau Vokietijoje įsikūręs 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, kuris vadovavo 
Lietuvos laisvės kovai ir jautė at
sakomybę už išblaškytų lietuvių 
likimą, konkretizavo Lietuvių 
Bendruomenės idėją specialiai 
priimtoje LB-nės konstitucijoje, 
o vėliau ir Lietuvių Chartoje. 
Turime pripažinti, kad šie isto
rinės reikšmės dokumentai.yra 
patys svarbiausi darbai visoje 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto veiklos istorijoje. Lie
tuvių Charta, lyg Evangelija, 
niekad nepasens ir niekad nenu
stos savo prasmės. Tai doku
mentas, kuris išliks amžiams, 

tiekūnui už tokį puikų kūrinį.
Lietuvių Tremtinių Draugijos 

atstovų suvažiavimas, įvykęs 
1946 kovo 3-4 Hanau stovyklo
je, priėmė LB konstituciją ir nuo 
to laiko pradėjo persiorganizuo
ti į tikrąją Lietuvių Bendruo- 
nenę.

LB konstitucijoje išdėstyti or
ganizaciniai pagrindai, o Lietu
vių Chartoje išryškintos kiek
vieno lietuvio pareigos savajai 
tautai. Nekartodamas visos Lie
tuvių Chartos turinio, jaučiu rei
kalą pabrėžti šiuos pagrindinius 
principus:

Pirma. L. Bendruomenę su
daro visi lietuvių kilmės žmo-
nės be religinių, ideologinių 
ar politinių įsitikinimų skirtumų. 
Priklausymą' Bendruomenei 
lemia žmogaus gimtis — krau
jas, nežiūrint į tai, ar kas to norį, 
ar nenori. , >

Antra. Bendruomenė nėra or-. 
ganizacija, įprasta prasme, drau
gija ar sąjunga. Ji yra lietuvių 
tauta, egzistuojanti už Lietuvos 
teritorinių ribų. Kaip tokia, ji ne
atstoja nė vienos veikiančios ar 
būsimos draugijos, sąjungos, or
ganizacijos Ir nesiekia joms va- - 
dovauti ar diktuoti savo valią.
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tolimas vietoves mūsų parapijos 
atsirado sunkioje krizėje. Subraš
kėjus 'parapijoms, subraškėjo ir 
visa lietuviško veikimo struktū
ra išeivijoje. Gerai, kad ta krizė

je” duodama išeivijos įvykių ap
žvalga. Be to, recenzuojamos 
trys knygos: Jono Vizfearo-Sa- 
duvo "Alšėnų kunigaikštytė’ 
(Vladas Kulbokas), J. Savojo

ti tai, kas dar galima. Straips
nyje iš kelių pusių apžvelgiama 
ši negerovė ir ieškoma išeities.

Penkiolika puslapių skiriama
Vinco Krėvės gimimo šimtine- žiaus” vyriausiuoju redaktorium 

trejus metus buvo kun. dr. Juo
zas Prunskis, vienerius metus dr. 
Ignas Skrupskelis ir kelias sa
vaites prof. S. Kolupaila.

Tarp straipsnių skelbiama Lie
tuvių Rašytojų Draugijos su
važiavimo Clevelande deklara
cija ir Eglės Juodvalkytės (Juod- 
valkės) poezija.

čiui paminėti. Apie šį mūsų 
literatūros klasiką rašo Vacys 
Kavaliūnas ir Petronėlė Oren
taitė. Skelbiami paties Krėvės 
laiškai, pasisakymai, raštų iš
traukos.

šiam Aidų numeriui ypatingo 
svorio suteikia Juozo Girniaus 
mokslinis straipsnis “Jasperso 
filosofijos, kaip laisvo tikėjimo 
samprata”. Jau seniai tokio po
būdžio straipsnių pasigesta žur
nale.

Skaitytojui, mėgstančiam lite
ratūrą, įdomus bus Marijos Sau- 
laitytės (Saulaitės) Stankuvienės 
straipsnis “Antologija “Žemė” 
po trisdešimt metų”. Ta knyga 
su išsamiu Juozo Girniaus įvadu 
jau seniai yra dingusi iš rinkos, 
tik jos penkių poetų kūryba dar 
stipriai tebejaučiama tiek išeivi

joj, tiek ir okupuotoj Lietuvoj. 
Tuo straipsniu paminima šio lei
dinio sukaktis.

VARŽYTINĖS DĖL PIRMAVIMO
(atkelta ii 3 psl.)

du negalima pateisinti kai kurių 
asmenų tada sukelto pasiprie
šinimo, tiek toli nuėjusio, kad 
kai kas net drįso Bendruome
nę pristatyti Amerikos valdžios 

tinėms Amerikos Valstybėms. 
Savo laiku panaši, priešinga at
mosfera buvo susidariusi iš Ame
rikos Lietuvių Tarybos prieš Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto atsikraustymą į Ameri
ką. Dėl įtakingų asmenų prie
šingo nusistatymo Bendruome
nės inkorporavimas Illinois ir 
New Yorko valstijose pasidarė 
neįmanomas. Tik Lietuvos atsto
vo Washingtone Povilo Žadei- 
kio intervencija ir stipri akcija 
iš visuomenės pusės privertė Al
tą pakeisti savo priešingą nusi
statymą. Pagaliau ji 1951 iš prin
cipo sutiko Lietuvių Bendruo
menę įsileisti į Amerikos lietu
vių tarpą, tačiau santykiai ir to
liau pasiliko nedraugiški, o pas
kutiniais metais jie jau pasidarę 
atvirai priešiški. Tokiose aplin
kybėse Chicagą teko palikti jų 
pačią ramybėje. Dr. Petro Vilei
šio pastangomis Bendruomenė 
buvo inkorporuota Connecticut 
valstijoje 1952 vasario 15 ir nuo 
to laiko pradėjo viešai veikti šia
me krašte Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės vardu.

Sunku suprasti, kad visą laiką 
bendrinių lietuvių veiksnių — 
Vliko, Alto ir Bendruomenės 
— savitarpio santykiai buvę į- 
tempti ar net priešiški šiais 
laikais dar labiau įsitempė. Da
bar abiejų tų institucijų (Vliko 
ir Alto) kovos svoris nukrypo 
prieš vieną Lietuvių Bendruo
menę. Nežinia, kiek ilgai visuo
menė1 galės toleruoti tokią padė
ti

Lietuvių Bendruomenei nėra 
reikalo reaguoti ir ginčytis dėl 
tuštybių, nukreiptų Jos adresu. 
Ji savo darbais nustelbė veiklą 

vadovauti lietuvių visuomeninei 
ir politinei veiklai. Čia aš nesi
imsiu smulkiai apžvelgti JAV LB 
atliktų darbų, nes jų apimtis 
mano temai yra per plati. Aš tik 
noriu, kaip pavyzdį, priminti 
Bendruomenės organizuotas di
delio masto tautinių šokių ir 
dainų šventes, Lietuvių Fondą, 
jaunimo kongresus, stovyklas, 
mokyklas, politinę aketyą veiks
mai! ir leidiniais, ir Lt, ir tt Ku
ris kitas veiksnys galėtų bent ii 
tolo mvo darbais prilygti ar kon-

kius su Kauno arkivyskupijos DEVINTAS LITUANISTIKOS 
kurija ir pagaliau dienraščio mir-' v /
tį, įsiveržus Rusijai. “XX Am- SEMINARAS

Apžvalginėje dalyje, apiman
čioje 24 psl., Kęstutis Trimakas 
apibūdina Tarptautinės Trans- 
asmeniškumo organizacijos su
važiavimą Bombėjuje, kur iš
kelta mechanistinio pasaulėvaiz
džio krizė ir naujo pasaulėvaiz
džio pradmenys, apčiuopiantys 
visatoje visų dalykų" ryšį ir vie
nas nuo kito priklausomumą. 
Įdomus sąjūdis! Antanas Ma
ceina straipsniu “Asmens ne
mirtingumas” atsako savo kny
gos “Asmuo ir istorija” kriti
kams. Aprašomas Lietuvių Rašy- 

kuruoti su Lietuvių Bendruome
ne?

Kaip matėme, Lietuvių Bend
ruomenės idėją įkūnijo ne vi
suomeniniai, bet politiniai 
veiksniai, ir todėl jie, tariamai 

jo jos darbo sritį, kad nekon
kuruotų su jais. Jie, politiniai 
veiksniai, pasisavinę “baltąją” 
politinę sritį, Bendruomenei su
krovė visą “juodo”, sunkaus dar
bo naštą: išlaikyti lietuvybę ir 
su tuo susijusias institucijas, 
kaip mokyklas, spaudą, organiza
cijas ir t.t., be teisės kištis į jų 
politinio darbo sritį. Žodžiu, 
Bendruomenę padarė bebalse 
politinių veiksnių tarnaite.

Reikia labai apgailestauti, kad 
Vlikas su Altu yra pradėję ne
naudingą kovą, prieš Lietuvių 
Bendruomenę, siekdami ją dis
kredituoti ir primesti jai savo 
valią. Tokiu elgesiu jie sukir
šino visuomenę ir sukompromi
tavo pačią laisvės kovą. Varžy
tynės dėl pirmavimo išsigimė į 
kovą lietuvio prieš lietuvį, bet 
ne prieš bendrą priešą. Tai skau
dūs reiškiniai šiuo metu, kada 
yra tik vienas Lietuvos laisvės, 
ne valdžios, klausimas, kuris 
rūpi visiems lietuviams, ne tik 
privilegijuotiems.'

Man rodos, jau yra atėjęs 
laikas susiprasti ir nediktuoti 
Bendruomenei to, ką ji turi da
ryti ar nedaryti, bet paklusti, 
subordinuotis jai, kaip vieninte- _ 
liam visų lietuvių laisvais, de
mokratiniais balsavimais išrink
tam ir autorizuotam veiksniui. 
Tikrai demokratiniu būdu iš
rinkta Lietuvių Bendruomenės 
vadovybė yra natūralus — aukš
čiausias autoritetas visoms lietu
vių gyvenimo ir veiklos sritims, 
įskaitant ir politinį Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Visi Lietuvių Bendruomenės 
organai — nuo vyriausios iki ma
žiausios apylinkės valdybos — 
yra išrinkti laisvais balsavimais.

tuvių atstovai veikti ir kalbėti 
visų lietuvių vardu. Nei Vlikas, 

cipu, nes tie veiksniai sudaryti 

autorizuoti visuotiniu lietuvių 
balsavimu. Lietuvių Bendruo
menės organų autoritetas todėl 

tyvomis. Jam paklusti yra kiek-

Bernardo čia, R. Jautakaitės, A. Varno, 
A. Galdiko, P. Aleksandravi
čiaus, R.Lankausko karinių 
nuotraukomis. Žurnalą reda-

Drunga dėstė “Lietuvių kalbos 
gramatikos pagrindus”, kun. 
Juozas Vaišnys — “Bendrinės 
lietuvių kalbos rašybą bei sky
rybą ir kalbos kultūrą”, o dr. An
tanas Klimas dėstė du kursus — 
rašinius ir kirčiavimą.

Literatūros kursuose buvo na
grinėjama: dr. Ilonos Maziliaus- 
kienės “Lietuvių romanas”, Vio
letos Kelertienės “Ankstyvoji 
lietuvių proza (1890-1930)”, ir 
dr. Rimvydo Šilbajorio “Pokario 
Lietuvos poezija”.

Visuomeninių mokslų kursus 
sudarė: dr. Kazio Ėringio kur
sas apie aktualias Lietuvos fizi
nės ir gamtinės aplinkos proble
mas, dr. Marijos Gimbutienės 
kursas apie baltų tautų proistorę 
ir mitologiją, ir kursas, lyginąs 
lietuvių tautos kultūrą su kitų 
tautų kultūromis, kurį pasikeis
dami dėstė dr. Algis Mickūnas 
ir dr. Vytautas Kavolis.

Visi kursai buvo skąitomi kas 
dieną, išskyrus sekmadienį; vadi
nasi buvo dvylika dienų, skirtų 
studijom^ Studentai ėmė po ke- 

ir teisėta pasaulio lietuvių veiks- turis-šešis dalykus. Visi lektoriai 
niu, būtų pasiektas didžiausias reikalaudavo, kad studentai būtų 
laimėjimas nuo Lietuvos nepri- ‘
klausomybės paskelbimo laikų.. 
Čia būtų įjungtos visos gyvo
sios jėgos ir sukaupti visi fi- 
nansinfai iŽteldiai i viena naię- gų koVos vienetį- VOikJ^ 

Altas galėtų sudaryti politinės 
akcijos sekciją Bendruomenės 
ribose.

Tokia dabartinių veiksniu re
organizacija nutildytų be reika
lo kovojančius prieš viens kitą, 
panaikintų savitarpio konkuren
ciją, sudarytų jaukią bendro dar- 
po atmosferą ir sugrąžintų savi
tarpio pasitikėjimą. Politinių 
veiksnių sukelta audra savaime 
nurimtų.

Šią vasarą rugpjūčio 8-22 įvy
ko devintasis lituanistikos semi
naras. Tokie seminarai yra ruo
šiami kas vasarą jau nuo 1974 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos Ryšių centro. Šiemet semi
nare dalyvavo 37 studentai, su
važiavę iš įvairių miestų JAV-ėse 
ir Kanadoj.

Seminarui buvo parink
ti jėzuitų {vaikomi rekolekcijų 
namai netoli Akrono miesto, 
Ohio valstijoj. Patalpos patogios. 
Buvo keletas didesnių kambarių 
paskaitom. Aplinkui pievos ir 
ūkiai.

10 lektorių dėstė 10 kursų. 
Paminėtina, kad visi lektoriai 
dėstė savanoriškai, negaudami 
jokio atlyginimo už savo triūsą. 
Kursai buvo suskirstyti į tris pa
grindines sritis: kalbos, literatū
ros ir visuomeninių mokslų.

Kalbos kursuose Mykolas

Visiems užsienio lietuviams 
sutarus ir sutikus - Lietuvių 
Bendruomenę laikyti vyriausiu 

Ar yra bent koks pagrindas 1 

laukti tokio stebuklo? Šiandien . 
neįmanoma šį klausimą atsaky
ti. Galbūt dar ilgai teks laukti, 
kol įkaitę jausmai ir įerzinti nėr- ‘ 
vai nurims, atvės, o jų vietą už
ims šaltas lietuvio protas. Grei
čiausiai galbūt reikės palaukti, 
kol jaunesnieji karta ateis užimti 
jai priklausančių vadovaujamų 
vietų. Tik naujoji karta, neap
sunkinta senųjų partijų fanatiz
mu, teikia šviesesnę viltį atei
čiai. Su ja, reikia tikėtis, prasi
dės nauja, vieninga ir efektin
ga kovos era dėl Lietuvos lais
vės ir lietuvio garbės. Tam Lie
tuvių Bendruomenė ir ruošia 
tiesų kelią.

O tuo tarpu gyvenimas, nežiū
rėdamas į mūsų rūpesčius ir lū
kesčius, vyks ir toliau tuo pa
čiu keliu ir tuo pačiu greičiu. 
Jis ir toliau lygtas daubas ir 
gydys žaizdas. Bendruomenei ir 
toliau teks pakelti sunkaus ir 
gausaus darbo naštą ir atlaikyti 
antpuolius. Ji, kaip ir iki šiol, 
tik savo darbais, ne žodžiais, 
nutildys riksmą iš tų asmenų 
pusės, kurie negali savo darbais 
jai prilygti.

Laiko būvyje .viskas kinta.

si, kitos likviduojasi. Jų vietas 

nesulaikoma srove. Kiek ilgai 
išsilaikys dabar . veikiantieji 
mūsų, veiksniai ir organizuoti 

va, kol bent vienas lietuvis bus

Aidai turėtą būti įdomūs visai 
išeivijos šviesuomenei. Metinė 
prenumerata 15 dol. Adresas: 
361 Highland BlvtL, Brooklyn, 
NY 11207.

pasirengę paskaitom; studentai 
privalėjo rašyti rašinius bei atlik
ti įvairius pratimus.

valandų įskaitai už dvi seminaro 
savaites pagal usitarimą su Kent 
State universitetu.

Seminaras pasižymėjo ypa
tingai lietuviška aplinka. Visur 
ir visuomet buvo kalbama tiktai 
lietuviškai.

Kas dieną būdavo aukojamos 
lietuviškos mišios. Pasaulinės 
žinios būdavo perduodamos lie
tuvių kalba per vidaus radijo sis-
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Maureen Anne Wayward-Vaivadaitė akordeonu palydi savo 
lietuviškas dainas tarptautiniame festivalyje Battle Creek. 
Ohio. Nuotr. Battle Creek Enųuirer

LIETUVAITĖ IŠRINKTA 
FESTIVALIO KARALIENE

Trečios kartos lietuvaitė 
Maureen Anne Wayward-Vai- 
vadaitė, 24 metų, tarptautiniame 
septintame metiniame Battle 
Creek, Ohio festivalyje rugpjū
čio 16 buvo išrinkta te festiva
lio karaliene. Ji su tėvais gyve
na Marshal, Ohio.

Ji dėvėjo tautinius drabužius 
ir festivalyje padainavo tris lie

temą. Vakarais vykdavo įvairios 
programos. Buvo rodomi filmai 
iš Lietuvos. Buvo diskusijų va
karas, “dainų karas” ir savos kū- išmoktų lietuviškai., Ji mėgsta 
rybos vakaras, kuriame kai kurie' ;dai nuoti ir^daiig^kjiir pasirodo 
stadentai pasižyrfiėjo savp poeti- 
niais ir kitokiais gabumais. Bu
vo surengti keturi vaidinimai, 
visi mitologinėmis temomis.

Visi seminaro dalyviai buvo 
geros nuotaikos, nes jautė, kad 
atliko daug^gero. Daugelis tikė
josi ir kitą vasarą sugrįžti.

Lituanistikos seminaras buvo 
dosniai paremtas JAV Lietuvių 
Fondo, PLJS valdybos, Lietuvių 
Bendruomenės ir kitų organi
zacijų.

Linas Simonaitis

ąi> į ' iii į i iyg

tuviškas dainas, pritardama 
akordeonu. Tos dainos buvo 
— Buvo gera gaspadinė, Plau
kė Nemunėlis ir Lietuva brangi. 
Ypač didelio įspūdžio padarė 
paskutinė daina, iš kurios dvelkė 
Lietuvos ilgesys ir jos grožis.

Ji pati daug papasakojo apie 
Lietuvą, jos dabartinę padėtį. 
Aprašė ir laikraščiai, papasako
dami daug apie Lietuvą.

Ji paskutiniu metu mokytoja
vo Starr Commonwealth mokyk
loje. Dabar išvažiavo į Los An-

* gėlės studijuoti. Nori apsigy
venti pas lietuvius, kad geriau 

■ su daina. Taip pat ir vaidina 
* vietos teatre.

Ji buvo nukeliavusi į Vokieti
ją, kur išmoko vokiškai. 1980 
metais keliem mėnesiem buvo 
sustojus New Yorke ir akordeonu 
grojo tautinių šokių ansamblyje 
— Tryptinyje.

Tame Battle Creek festivalyje 
ir praeitais metais karaliene 
buvo išrinkta lietuvaitė. Išrin
kimo proga gavo 2000 dol. pi
niginę dovaną ir daug kitų 
dovanų iš įvairių krautuvių. ’
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n» J <«hHdų Qe
nytė, Ajg. tinti ryšius, kurie, kaip praeitis

šului,. Rimui Staibiui ir F. And- 
riūnui, prisidedant ir kitom et
ninėm grupėm, birželio 25 

niam Belevuė Stratford viešbu
ty suruošė demokratų konferen
cijos, vykusios birželio 24-27 
Philadelphijoj, dalyviam priėmi-

Atsilankė apie šimtas 
žmonių: demokratų partijos 
pirmininkas Charles T. Manatt, 

didatai J. H. Glenn, W.F. Mon
dale (abu su žmonomis), G. Hart, 
E. F. Hollings, A. Cranston, 
R. Askew, kongr. Dante Fascell, 
kongreso Helsinkio komisijos 
vykdomasis - direktorius ir 
Madrido konferencijos pirminin
ko pavaduotojas Spencer Oliver, 
kongreso Helsinkio komisijos 
štabo narė Meg Donavon, kongr. 
Jimmy Jonės, kongr. B. Mikuls
kį, Seattle burmistras Royner, 
demokratų etninių grupių di
rektorius Steve Aiello, etninių 
reikalų vedėja Victoria Mongiar- 
do ir kiti. Dalyvavo latvių, es
tų, vokiečių, italų, ukrainiečių 
atstovai — daugiau kaip 20 žmo
nių. Iš lietuvių dalyvavo dau
giau kaip 25 žmonės: buvę LB 
krašto valdvbos pirmininkai A.S. 
Gečys ir V. Volertas, LB visuo
meninių reikalų tarybos pirmi
ninkė A.M. Zerr, LB Philadel-

Helsinkio komisijos reikalų vedėjas ir JAV delegacijos Mad
ride pirmininko pavaduotojas Spencer Oliver tarp lietuvių 
demokratų partijos suvažiavime, kuris įvyko birželio pabai
goje Philadelphijoje. Iš k. R. Cesonis, S. Oliver, A. Gečys 
ir F. Andnūnas. Nuotr. Alg. česonio

“Ateities” jaunimo premijos
1981-1982 m. “Ateities” jauni

mo konkurso premijų laimėtojai 
jau atrinkti. Šiemet buvo atrinkti 
28 kūrybiniai bandymai: 16 — 
vyresniojo jaunimo (19-30 m. 
amžiaus; daugiausia — studen
tai) ir 12 — jaunesniojo jaunimo 
(iki 19 m. amžiaus; paprastai
— moksleiviai). Premijų gero
kai daugiau laimėjo mergaitės 
(19), negu vaikinai (9).

Vyresnysis jaunimas stipriau 
pasireiškė poezijoje, jaunesny
sis jaunimas (iš tikro mokslei
vės) — veiklos aprašymuose.

Vietovės atžvilgiu daugiausia 
premijų laimėtojų buvo iš Chi
cagos (5) ir jos apylinkių (11)
— iŠ viso 16. Po keturis buvo iš 
Califomijos ir JAV rytinio pa
kraščio. Dvi buvo iš Kanados. Po 
vieną — iš Clevelando ir Vokie
tijos.

amžiaus ir studentams)
Už straipsnius: I-oji premija

— Gintei Damušytei iŠ New 
Yorko (100 dol.), II-oji — Audrai 
Kubiliūtei iš Chicagos, III-oji
— Ramintai Pemkutei iš Sleepy 
Hollow, 111.

Už laisvųjų eilių poeziją — 
Vainiui Aleksai iš Chicagos ir 
Rūtai Končifltei iš Westchester, 
HL Už rimuotų eilių poeziją — 
Jolantai Malerytei iš Vancouver,

♦ < *

Už prozą: I-oji premija — Ra
mintai Pemkutei iš Sleepy Hol- 
low, III., II—oji — Daivai 
Markelytei iš Berwyn, III.

Už veiklos fotografijas: I-oji 
premija — Jonui Kupriui iš Ci
cero, III., II-oji — Rūtai Muso- New Yorko moksleiviai 
nytei iš Oak Lawn, III. šventėje. Neotr. Henriko ša

Už meno fotografijas — Ro
mui Kuhnui iš Vokietijos.

A. Gečytė, D. Jakienėjf'B.

Vi J. ViesuHenė, V. Vo-

zuotas, sudarė labai gerą įspūdį 

geri ryšiai įgalino sudaryti jau
kią nuotaiką ir malonią atmos
ferą; buvo malonu matyti, kaip 
seni pažįstami entuziastingai 
sveikinosi, dalinosi įspūdžiais; 
matėsi, kaip mezgėsi naujos pa
žintys.

Dr. S. Aiello ir R. Cesonis 
iškiliai pristatė dignitorius, kurie, 
tardami žodį, pareiškė gražių 
minčių. Per pasikalbėjimus pa
tirta charakteringų smulkmenų. 
Eventualinis prezidentinis kan
didatas šen. J. Glenn, kurio kal
ba konferencijoj pasižymėjo 
geru planu ir gera konstrukcija, 
pažymėjo, jog, nežiūrint, ką prez. 
R. Reagan sako, JAV-ės savo 
technologija ir kokybe užima 
pirmą vietą pasauly kaip karinė 
jėga. Eventualinis prezidentinis 
kandidatas W. F. Mondale pa
kartotinai kėlė žmogaus teises 
ir apgailestavo, kad viskas nutilo 
dėl Lenkijos ir Afganistano.

Priėmimas suteikė galimybę 
ne tik padėkoti visiem parodžiu-

Už iliustracijas: I-oji premija 
— Kristinai Juzaitytei iš Brook- 
lyn, N.Y., II-oji — Angelei Ma
čiulytei iš Woodland Hills, 
Calif.

Už veiklos aprašymus: I-oji 
premija — Gajai Pemkutei iš 
Sleepv Hollow, III., II-oji — Vi
lijai Dėdinaitei iš New Yorko, 
III-oji — Edmundui Salikliui iš 
Chicagos. z

19Jaunesniajam jaunimui (iki 
m. amžiaus ir moksleiviams)

Už rašinius: I-oji premija 
Dainai Tijūnėlytei iš Buffalo 
Grove, III., II-oji — Bernadetai 
Abromaitytei iš Toronto, Kana
dos, III-oji — Gyčiui Liulevičiui 
iš-Chicagos.

Už apsakymą: I-oji premija — 
Dainiui Barzdukui iš Clevelan
do, II-oji — Gintai Palubinskai
tei iš Huntington BeUch, Calif.

Už veiklos fotografijas: I-oji 
premija — Henrikui Šatinskui iŠ 
.Syosset, N.Y., II-oji — Andriui 

apylinkės lietuvius.

J.M.

pirmiem melam tik 12 dol. At- 
naikinant — visiem 15 dol. me-

Glen Burnie, Md. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem įkaity*

delphia, Pa. — A. Maciūnui, 
Lakeville, Mass.; A.C. Juškus,

jai: A. Balodis, Mariton, N.J., 
E.J. Cook, Osataing, N.Y. Už-

rūs laimėjimai. Namų valdyba

malonu * matyti, kaip spaudos 
bendradarbis B. Vaškaitis suma
niai kontaktavo 'dignitorius ir 

mentus. Labai gaila, tad tokiam 
parengimui nesulaukta reikia
mos paramos iš veiksnių.

-o- -
Yra tekę girdėt pareiškimų, 

lų. Į tai reikia pasakyti, kad iš de
mokratų partijos konferencijos 
Philadelphijoj priimtos priešrin
kiminės linįjos, kurioj stipriai pa
sisakoma už ekonominės gerovės 
atstatymą, krašto apsaugos užtik
rinimą, žmogaus teisių apsaugo
jimą, kiekvienas gali geriausiai 
matyti demokratų partijos pobū
dį ir jos kryptį. Apskritai, tenka 
pasakyti, jog JAV-ių politinės 
partijos ideologiškai mažai kuo 
skiriasi. Dabar jos abi didelį 
dėmesį kreipia į asmenis, ir ma
tom,- kaip per prezidentinius 
rinkimus respublikonų grupės 
pasisako už demokratą preziden
tinį kandidatą ir, priešingai, de
mokratų grupės pasisako už res
publikoną prezidentinį kandida
tą.

Svarbu, kad dalyvautume poli- 
litinėj veikloj. Žinoma, būtų ne
gerai, jei visi dalyvautume vie
noj partijoj. Praktiškai atsitiktų, 
kad, tai partijai pralaimėjus, 
neturėtume prie valdžios priėji
mo. Mum pavyzdžiu gali būti 
viena tautinė mažuma, kuri, 
finansiškai būdama labai stipri, 
dalyvauja abiejose partijose ir, 
bet kuriai partijai laimėjus, gali 
savo žmones pravesti į valdžią.

Paskirų kraštutinesnių žmo
nių nė viena partija negali iš
vengti, nes JAV-ių konstitucija 
saugo asmens laisves. Tačiau, 
dalyvžuijarit ‘ptofitih'ėj Veikloj, ga- 
lifiia prisidėti prier daugumos 
nuomonės formavimo, tinkamų 
kandidatų pravėdinto ir kraštui 
bei žmonėm naudingos linijos 
vedimo. Jei mes politinėj veik
loj nedalyvausim, stovėsim nuo
šaliai, tai negalėsim turėti jokios 
įtakos, negalėsim tinkamai ginti 
savo interesų. (a)

Pabedinskui iš Glenn Ellyn, III.
Už iliustracijas: I-oji premija 

— Viktutei Venclovaitei iš 
Deerfield, III., II-oji — Rimui 
Lukošiunui iš Chicagos.

Už veiklos aprašymus: I-oji 
premija — Mildai Palubins
kaitei iš Huntington Beach, Ca
lif., II-oji — Gintai Palubinskai
tei iš Huntington Beach, Calif., 
III-oji — Rasai Tijūnėlytei iš 
Buffalo Grove, III.

Šiemet pirmajai premijai ski
riama 50 dol. (nebent kitaip nu
rėdyta). II-ajai — 30 dol., III- 
ąjai — 20 dol. Didysis mecena
tas — dr. Adolfas Damušis (500 
dol.). Premijom dar reikia kelių 
šimtų dolerių. Išgalimieji pavie
niai asmenys ir ateitininkų vie
netai yra prašomi finansine auka 
įvertinti jaunimo kūrybines pa
stangas. Aukas premijoms ga
lima atitinkamai nurašyti nuo 
JAV pajamų mokesčių,'išrašius 
čekį Lithuanian R. Catholic Fe- * 
deration ATEITIS, Aukos siun
čiamos ATEIČIAI, K. Trimakas, 
850 DesPlaines Avė., Apt 49, 
Forest Park, IL 60130, USA.

Lietuvių pranciškonų kandidatai, novicai ir seminaristai su 
magistrais Tėv. Bernardinu ir Tėv. Jonu po rugpjūčio 15 
iškilmių Kennebunkporte.

ĮVERTINIMAS, PAŠAUKIMAI 
IR Į VILKTU VĖS

noviciatą; penki jaunuoliai, bai
gę noviciatą, padarė laikinus į- 
žadus; du padarė amžinuosius į- 
žadus, tarp kurių vienas kuni
gas T. Liudvikas Januška, įsto
jęs į vienuolyną jau kunigu; 
du jaunuoliai priimti kandida
tais. Per paskutinį penkmetį lie
tuviai pranciškonai padidėjo 
septyniolika naujų narių. Tai žy
mus skaičius, palyginus jį su 
bendru jų skaičiumi.

Įvilktuvių ir įžadų apeigas at
liko pranciškonų provinciolas T. 
Paulius Baltakis. Jas stebėjo pil
na koplyčia žmonių lietuvių 
atostogautojų ir amerikiečių. 
Dalyvavo ir tų naujų vienuolių 
giminės. Iškilmę padidino gen. 
konsulo A. Simučio atvykimas. 
Nuostabu buvo ir tai, kad tiek 
jaunųjų vienuolių, tiek svečių 
veidai švytėjo džiaugsmu.

T. Leonardas

Amerikos įtakingo savaitraščio 
“National Catholic Register” 
korespondentas Frank M. Shei- 
dy rugpjūčio 8 laidoje labai nuo
širdžiai aprašo lietuvius pranciš
konus ir-įvertina jų veiklą. Jo 
straipsnis amerikiečiams skaity
tojams gali atrodyti lyg savotiška 
sensacija ypač dėl dviejų prie
žasčių: lietuvių pranciškonų 
greito įsikūrimo bei išsiplėtimo 
šiame kontinente ir dėl dabarti
nio jų atgimimo naujais nariais.
'.Lietuvių pranciškonų atvy

kimų į šį kraštą, sovietams oku
pavus jų tėvynę, korespondentas 
laiko nepaprastu įvykiu, nes at
vykimo aplinkybėj buvo sunkios 
— karas, bėgimai, tremtinių sto
vyklos Europoje, imigraciniai 
formalumai, dažnai tokiais atve
jais nepalankūs. Aprašomas ir 
lietuvių pranciškonų darbas 
įvairiose srityse 40 metų būvyje. 
Amerikiečiams nelengva su
prasti, kaip toks negausus būre
lis vienuolių imigrantų galėjo į- 
steigti net 8 vienuolynus ir tvir
tai susiorganizuoti į juridiškai 
nuo kitataučių nepriklausomą 
religinį kolektyvą.

Apie visa tai labai nuošir
džiai informuojami skaitytojai, 
bet minėtas savaitraštis daugiau
sia dėmesio skiria staigiam lie
tuvių pranciškonų atgijimui, pa
traukiant daug jaunuolių, pasiry
žusių eiti šv. Pranciškaus Asy
žiečio takais. Toks atvejis dabar 
neįprastas ir pas amerikiečius 
pranciškonus, gana smarkiai re
tėjančius dėl pašaukimų stokos. 
Korespondentas pažymi, kad ir 
lietuviai pranciškonai per ketu
riasdešimt metų daug vargo, ne
gaudami jaunesnių pajėgų savo 
gretoms sustiprinti. Per 15 
metų neatėjo nė vienas jaunuolis 
į jų vienuoliją. Tik paskutiniais 
keliais metais padėtis pasikeitė. 
Pagal korespondento gautą iš 
Kennebunkporto informaciją 
tuo atžvilgiu lemiamos reikšmės 
turėjusi malda. Lietuviai pran
ciškonai suintensyvinę savo 
maldas, kiekvienos savaitės 
penktadieniais atlikdami dviejų 
valandų Švč. Sakramento garbi
nimą ir įvesdami specialias pa
maldas Marijos šlovei. Jų visų 
tikslas — išprašyti iš Dievo vie
nuolinių pašaukimų. Tos jų mal- Akompaniatorius Matas Val
dos buvusios išklausytos, ir kauskas — baigęs Manhattan 
lietuvių pranciškonų gretos nuo 
1976 metų vis pasipildančios 
naujomis jėgomis. Jaunuoliai, 
jau baigę mokslus ir įsigiję pel
ningas profesijas, stoja į vienuo- 

' lyną ir mokosi lietuvių kalbos su 
ryžtu ateityje padėti katalikiškai 
Lietuvai.

Kad tikrai taip yra, kiekvienas 
galėjo matyti šią vasarą rugpjū
čio 15 Kennebunkporto vienuo
lyno koplyčioje įvykusiose apei
gose. Koncelehruotų mišių metu 
šeši jaunuoliai buvo apvilkti 
pranciškonišku abitu ir pradėjo

WORCESTER, MASS

Pirmas rudeninis koncertas
Rugsėjo 18, šeštadienį, 6:30 

vai. vak. Maironio Parko didžio
joj salėj vyresnių skaučių Šat
rijos Raganos būrelis rengia pir
mą rudeninį po vasaros atostogų 
šaunų koncertą, kurį atliks New 
Yorko mišrus kvartetas Har
monija, vadovaujamas muziko 
Viktoro Ralio. Po koncerto — 
puiki vakarienė ir šokiai iki vėly
bos nakties. '

Harmonija — mišrus vokalinis 
kvartetas, įsteigtas New Yorke 
prieš 2 metus. Pradžioj buvo ži
nomas kaip Apreiškimo parapi
jos kvartetas. Padidinus reper
tuarą giesmėmis ir dainomis, 
pasirinktas Harmonijos vardas.

Kvartetą sudaro: sopranas Ra
sa Bobelytė-Brittain, altas Biru
tė Ralytė-Malinauskienė, teno
ras Viktoras Ralys, bosas Petras 
J. Tutinas ir akompaniatorius 
Matas Yatkauskas.

Kvarteto įsteigėjas — Viktoras 
Ralys. Jis vadovauja New Yor- 
to vyrų chorui Perkūnas ir yra 
Apreiškimo parapijos vargoni
ninkas bei choro vadovas. Muzi
ką studijavo Queens kolegijoj, 
New Yorke.

School of Music konservatoriją. 
Vargonininkas §v. Petro ir Povi
lo bažnyčioj, Elizabethe, New 
Jersey.

Kvartetas yra jaunas, kaip it jį 
sudarantieji žmonės, bet juos vi
sus sujungė meilė lietuviškai 
dainai. Įvertintam jų pasiaukoji
mą ir pripildytam Maironio Par
ko salę ne tik Worcesterio ko
lonijos , bet ir visos Naujosios 
Anglijos lietuviais. Rengėjos 
laukia mūsų visų.

— PreL Audrys J. Bačkis, 
Vatikano Viešųjų Bažnyčios Rei
kalų Tarybos pasetaretoriš, buvo 
atvykęs keliolikai dienų pas tė
vus j Washington, D.C. Rugpjū
čio 29 jis išskrido atgal j Romų. 
Kartu su juo porai savaičių iš
vyko Romon Paryžiun jo moti
na O. Bačkienė, dr. Stasio Bač-

Lietuvos atstovo Washing- 
tone, žmona.

— Antrųjų Pasaulio Lietuvių 
Dienų lėšų telkinio komitetas 
išsiuntinėjo laiškus JAV Lietu
vių Jaunimo Sąjungos skyrių 
pirmininkam ir ŠALFASS sporto 
vadovam, prašydamas jų įsijung
ti į talką II Pasaulio Lietuvių 
Dienų lėšų telkime.

— Vytautas ir Vanda Šliūpai, 
gyvendami Riyadh, Saudi Ara- 
bia, Lituanistikos Katedros rei
kalam paaukojo 500 dol.

— Australijos Lietuvių Fondo 
500 dol. metinė premija labiau
siai pasižymėjusiam jaunuoliui 
yra paskirta Eugenijui Stankevi
čiui iž jo tautinę ir visuomeni
nę veiklą.

— LB Ohio pygardos suva
žiavimas įvyks rugsėjo 19 Cle
velande.

— “Draugo” dienraščio ban
ketas įvyks rugsėjo 25 Chicagoj, 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj.

— Liuda Apinytė, atvykusi 
1977 iš Australijos į Paryžių, 
studijavo pantomimą pas Jacųues 
Lecoą. 1979 ji keletą mėnesių 
vaidino Edinburge, Škotijoj. Ji 
vaidina Paryžiuj bei provincijoj 
ir 1981 balandžio mėnesį buvo

LB New* Yertw> apygardos 
Bushvvicko apylinkė, kurios pir
mininkas yra kun. Pranciškus 
Giedgaudas, OFM, pirmoji atsi
liepė į Antrųjų Pasaulio Lietuvių 
Dienų lėšų telkimo komiteto 
laišką, atsiųsdama savo auką.

— Eglė V. Žygaitė paskirta 
Peoples and Cultures bendro
vės Clevelande egzekutyvine 
direktore. Ši pelno nesiekianti 
bendrovė rengia etninių meno 
darbų parodas, ekskursijas ir 
vadovauja liaudies dirbinių par
duotuvei. E. Žygaitė yra baigu
si Harvardo universitetą ir da
bar siekia doktorato iš folklo
ristikos Indianos universitete. 
Prieš tai dirbo taip liaudies me
no koordinatorė Indianos menų 
komisijoje. Folkloro ir kitais 
klausimais E. Žygaitė rašo ir 
lietuvių akademinėje spaudoje.

— Kolumbo kursai Putnume 
rytinio pakraščio ateitininkam 
vyks spalio 9-11. Kviečiami 12- 
17 metų ateitininkai. Gali atvykti 
ir jaunesni studentai. Laukiami 
ir to amžiaus skautai, kurie do
mėtųsi šiais kursais. Suvažiuoti 
reikia spalio 8, penktadienio, 
vakarą. Registruotis adresu: 
Danguolė Kuolienė, 31 Pine St, 
Duxbury, Mass. 02332. Tel. 617 
585-8652.

mai rengia 6-tą Lietuvių dieną 

popiet Polonkos parke, 3258 
Knights Rd., Cornwells 
Heights, Pa. Bus tautiniai lokiai, 
muzika, sporto turnyrai, šokių
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Storo, Coun.,Milda IfiMaiMHr 
nft, Moubeal, Canuda; tenorų 
grupė: Julius Vebiaitis, Union, 
N.J., L Vasyliflnes, Somervilie 
Mass.; bosų grupė: Justina*

Svarbu,' kad choras, jo daina
vimas ir visi Kennebunkporto 
įvykiai buvo filmuojami Balio

Vysk. V. Blizgio, Kazimiera* 
Kaupajte—Motina Marija, 5 doU 

V. Mazcinkbnytės, Tiltas per* 
Nėrį, 5doL Š

B. Sruogos, Giesmė apie Gie-| 
diminą, 5 doL

visada su baltutėle daryte ant 
galvos, ji dalyvaudavo visur. Gy
vendama pas dukrą Marytę ir 
žentą Juozą Fedyks ją gausioj

Šios ir kitos naujausios lietu
viškos knygos, betuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairės suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
BĮvcL, Brooklyn, N.Y. 11207.

toKroe tėvytita^ Toronto vyrui 
choro dainos. Kaina 10 doL 

' /M-—1--J- ■ < M trr -K SCuCBdldO
vieneto dainos. Kaina S doL

gerbti. Irkai padratinį kartą nu
ėjau atsisveikinti, ilsėjosi jinai 
papuošta gintarais, lietuviška 
juosta ir gėlėmis, kurias taip 
mylėjo.

Sunku bus paprasti, kad jinai 
gonkelyje nepasitiks daugiau, 
kad nebesėdėsim drauge, prisi-

s*

sound securitų sųstems 

GAU JUMS ŠIANDIEN PADĖTI!

A.. Tūlio, Inteligentų stalas, 
7 doL, įrišta 8J5O.

Br. Kviklio, Vilkaviškio vys- 
kupija, 23'doL

J. Prunskio, Lietuviai Sibi
re, 23 dol.

L. Kembo, Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas, 20 doL

A. Šapokos, Lietuvos istorija, 
18 dol

P. Gaidos, Arkivyskupas T. 
Matulionis, įrišta 15 dol.

P. Kaladės, Maistas ir figos, 
20 dol.

A. Rukšoš, Kovos dėl Lietu-, 
vos nepriklausomybės, 18 dol.

A. Budreckio, Algirdas, 15 
dol.

Raulinaičio, Keturi frontai, 
9doL ’’

Ic. Mero, Sara, romanas, 8. 
deL ‘

J. Kreivėno. Mirties lageriuo- 
se ir tremtyje, 12 dol.

Brazaičio raštai, L D v IH* 
tomai, po 15 dol. z

A. Gustaičio, Algis Trakys it

tykiai, 2 dol.
J. Vizbaro, Alšėnų kunigaikš

tytė, 8 doL
C. Butkto, Teisėjo atsimini-: 

mai, 10 dol. _
A. Kairio, Po Damoklo kar

du, 1 tom. 5 doL, II tom. 8 dol
A. Barono, Mirti visada suspė

si, 8 dol., įrišta 10 doL

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

“Partizano mirtis" — F. Stro- 
lios, **2ygis 1 Vilnių"—K. V. Ba
naičio. Nedidelė vyrų grupė, bet 
dainininkai gražiais ir stipriais 
balsais padarė skambų įspūdį. 
Pabaigai mišrus choras atliko 
C. Sasnausko “Karvelėfi”, kur 
solo partiją dainavo Bronė Štrar 
vinskienė, krddi, nelaikanti sa
vęs soliste. Kito temperamento 
dainininkė botų reikalavėsi so
listes vardo, turėdama Bronės 
balsą ir klausą bei muzikinį ga
bumą.

Liaudies daina “Močiute šir
dele", J. Naujalio “Lietuva bran
gi" ir “Eisim, broleliai, namo"

želiu, o skatikas siwaku?
Vietos gyventojam tai pilnai 

įprantama. Pii—Mij pavadini 
tas ddrartinio diktatoriaus 
Jaruzelskio pavardės, o antrasisKAILIŲ 

PASIRINKIMAS!

VAGYSTES IR APIPLĖŠIMAI YRA 
KASDiENINĖS PROBLEMOS!

MOŠŲ APYLINKĖS, DEJA, EINA 
BLOGYN, IR YRA ATĖJĖS LAIKAS 
LIETUVIAMS APSIGINTI!

pranciškonų provincųolas, kurto 
valdymo metu buvo pastatyta 
kofrfyčia, ^mnazįja, dabartinės 
vasarvietes namas ir kiti pa
statai. Jis paddcojo už šias jam 
suruoštai iškilmes, pdbrėžęs,



Gertrūda, Juozas ir Raimondas Nakutavičiai

LIUCIJAI DAUGIRDIENEI

LEONUI RAMANČIONIUI

LEONUI RAMANČIONIUI

mirus, Vytautui Daugirdui, mūsų vokalinės grupės 
vadovui, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdima.

tis rezistentas, vis rūpinasi ir ke
lia labai svarbius lietuvybės iš
laikymo klausimus.

LB Neto Yorko I-oji 
apylinkė

New Yorko vokalinė grupė 
Jinai ir trys gintarai

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

nuotaikos* fad f*4** tiem, torte 
visu atsidėjimu gyvaus lietovtš- 
kais reikalavo gėda tiem, biria 
jais nesidomi. Kai lietuviškumu

eetts, Tat 817 598-0000. Turimo 
ofisų kr Bostono priimti kflpntss. 
Mūsų sritys yra spdraudos bylos, 
uodcsrs* compensatton Ir tosto- Didelis listuviškų
montų sudarymas. knygų pasĮriridams.

DAR YRA VIETŲ NOBB GRDPtOE - teosfcvsflHta tos 
SpoRot—OOOOJN OruodBoJT—fMBBi

Prie Mg grupių galima jungtis M VISŲ AMCRKOB IR 
KANADOS MIESTŲ, su papBdomu mokesčiu. MUPES LYDĖS 
VADOVAI.

Velionis Tėv. Tadas bus laido
jamas rugsėjo 11, šeštadienį, po 

. gedulingų 10 vai. ryto aukojamų 
į koncelebracinių mišių lietuvių 

pranciškonų, koplyčioj Brook- 
lyne. Laidojamas pranciškonų 
sklypely §v. Jono kapinėse, 
Middle Village, N.Y. Toronte 

~taip:pat pramatomos gedulingos 
pamaldos, po kurių jis bus atvež
tu j&Dokl^^nigsėjpl0,Įwn k- 
tadierų, kur 8 vai. vak. bus gedu
lingos koncelebracinės mišios.

Amžiną atilsį Tėvui Tadui.
( Kornelijus Bučinys

Tautodailės darbų parodą ir 
■ 'pardavimą spalio 2-3 rengia Bos

tono L.T.I. skyrius.
Radijo valandėlės. Laisvės 

Varpo rudens koncertas įvyks 
spalio 10 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj.

Parapijos misijos. Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone misijos prasidės spalio 
17 d. 10:15 v.r. Mišias aukos ir

DAIVA MONGIRDATTE 
KONCERTUOJA 

KENNEBUNKPORTE

Patikslinimas
P. Žičkus, Darbininko kores

pondentas Bostone, praneša, 
kad ne jo kaltė, jog Darbinin
ko Bostono žinių skyriuje rug
pjūčio 27 išspausdintas aprašy
mas apie Juozo Šilimo mirtį.

kapeliono įsteigtam bendrabu
čiui. Persikėlęs į Kauną, dirbo 
Ryto, vėliau Žaibo spaustuvės 
administracijoje, lankė buhal
terijos kursus, dalyvavo Darbo 
Rūmų teatre, dirbo Prisikėlimo 
bažnyčios statybos raštinėje, tos 
pačios parapijos raštinėje, Šv. 

frtikėjosi bedirbdamas mokytis, Vincento draugijos Prisikėlimo 
bet tais pačiais metais mirė parapijos skyriuje, ėjo senelių 
motina, jis pats — peršalo ir su- ligoninės reikalų vedėjo pa
migo. jį globojo Aukštadvario reigas, buvo Paramos bendrovės 
kapelionas lėin. Albinas Žilins- ' buhalteriu, vakarais lankė su
kas. augusių gimnaziją, kurią baigė

Jonui teko išeiti didelę gyve- 1944.
nimo mokyklą, teko dirbti įvai- Buvo nutaręs stoti į Vilniaus

1982 M. EKSKURSIJOS 
I Lietuvą 

iš Bostono/New Yorko

Leharo ’ operetės “Linksmoji 
našlė”. Vilią, o Vilią ir Valsas 

praskam- sukėlė ovacijas klausytojų tarpe.
Solistės balsas skrido į padanges, 
plaukė kaip gulbelė ir skambėjo 
kaip lakštingala.

Programa buvo įdomi, rimta, 
lengvai klausytojui prieinama ir 
individuali.;

Saulius Čibas yra puikus 
akompaniatorius tiek techni
ne, tiek ir menine prasme. Jis 
žengia pirmyn.

Elena Vasyliūnienė

>^a, tenka skaitytis ir su tuo J 
ta, kad mirtis vis pakerta vie
pę kito, štai rugsėjo 5, sek- : 
ĖKenį, 6 vai. vai. Toronto |įgo- . 
ėj mirė Tėv. Tadas Degutis, 
M. Jau anksčiau jo širdis vis J 
eikšdavo nuovargio žymių, 
šį kartą visiškai sustojo pla-

ANICETA RAMANAUSKAITĖ- 
SKOBEIKIENŠ.

Ųji startu mttloctae mMMim raosAfo
v^^Ba ^P^Fe

Dalis maldininkų, kurie rugpjūčio 29 vyko į Auriesville šventovę. Iš dešinės: New 
York Alto pirm. Alfonsas Nftarcelynas, Marytė šalinsioenė, Mary Ann Carey, Marija 
Šulskienė ir kt Mary Anai Carey vėl kandidatuoja respublikonų partijos sąraše Ozone 
Parke, Woodhavene, Glendale, Mašpeth, ir Middle Village. Nuotr. L. TamoUieio

buvo sunku, juoba, kad būdamas ya^raVo gimnažijds
dešimties mėtų, neteko tėvo. 
Baigęs pradžios mokyklą 1929, 
įstoję' į Aukštadvario vidurinę 
mokyklą, kurią baigė 1934. To
liau mokytis nebuvo galimybės.
' Laimės ieškoti nukeliavo į 

Marijampolę. Ten dirbo mari-: 
jenų spaustuvės administracijoj

j Tėv. Tadas Degutis, krikštytas 
Jono vardu, gimė 1914 spalio 21 
RbvasĮoBcų km., Semeliškių 
vals&, Trakų apskrity. Tėvai bu
vo nedideli ūkininkai, turėjo 7 
ha žemės. Šeima buvo gausi —- 
net 9 vaikai, iš. kurių užaugo

pirmuoju numeriu buvo Mozarto 
operos “Pagrobimas iš haremo” 
arija “Ach, ich liebe’ 
bėjusi kaip paukščio skridimas, 
lengvai, žaismingai ir tragiškai; 
taip skamba Mozarto muzika.

Sekė Brahmso 3 dainos: Wie 
Melodien zieht es, Es glanzt der 
Mond, Vergebliches Staend- 
chen. Kompozitorius, kuris laikė 
save klasiku, stengėsi rašyti, 
kaip prieš jį kiti rašė, iš tikrųjų 
kūrė savitą, romantinį stilių, šį 
stilių solistė labai gerai pagavo ir 
perdavė klausytojui.

Nepriklausomos Lietuvos ro
mantikas J. Gruodis suskambėjo 
trimis dainomis: Burtai, Aguo
nėlės, Rūta; čia solistės balsas

Tautos šventės minėjimas į- 
vyks rugsėjo 12 sekmadienį. 
10:15 vai. ryto Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioj So. Bos
tone bus aukojamos mišios, po 
to parapijos salėj vyks tolimes
nis minėjimas. Visi kviečiami. 
Rengia Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas tradicinis 
balius įvyks rugsėjo 25, šešta
dienį, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj.

JAV LB 30 metų veiklos su
kaktį spalio 2 Lantana restorane, 
Randolph, Mass., rengia LB Bos
tono apygarda.

Laisvės Varpo vedėjas Petras rodė savo gerą mokyklą, gražų 
Viščinis, kaip užgrūdintas vilnie- tembrą, formos ir muzikos cha

rakterio supratimą.
Po pertraukos jos akompania

torius Saulius Cibas solo pa
skambino Chopino Baladę G 
minor; jis ją atliko su reikalau
jamu lengvumu, elegancija ir 
chopiniška nuotaika liūdna. 
Klausytojam atrodė, kad jis ge
riausiai skambino šį vakarą.

Po to vėl skambėjo lietuviai 
kompozitoriai. J. Gaidelio “Mei
lės rytas” parodė tik trupinį to 
didžiojo kompozitoriaus kūry
bos, bet gražų ir patrauklų tru
pinį. Br. Budriūno “Išauš pava
saris” ir “Šauksmas” yra popu
liarios žinomos dainos, ir jos 
maloniai praskambėjo susirin
kusiems beklausant

Griūvantis švietimas
Tokia tema rugpjūčio 29 buvo 

vedamoji Laisvės Varpo radijo 
programos pagrindinė mintis. 
Pacitavęs tokia pat antrašte An
tano Rinkūno vedamąjį “Tėviš
kės Žiburiuose” ir nurodęs, kad 
JAV LB Krašto valdyba paskel
bė konkursą mokinių skaičiui li
tuanistinėse mokyklose padi
dinti, skirdama tam reikliai 
1,125 dol., programos vedėjas 
Petras Viščinis taip kalbėjo:

“Išeitų, kad mokėkite lituanis
tinių mokyklą mokytojam aukš
tas algas, konkurso keliu padi
dinkite tų mokyklų mokiniu 
skąjįčų^o lietuvjškcjo -.švittinpb 
ir auldėjimo reikalai bus teigia
mai išspręsti. Bet praktika rodo, 
kad neįmanoma lietuviškai iš
mokyti ir išauklėti jaunuolio, 
kuriam namuose neįkvėpta mei
lė lietuvybei irpagarbalietuvi ų 
kalbai. Kas iš to, jei lituanisti
nės mokyklos pagal aukštą atly
ginimą sutrauks geriausius pe
dagogus, jei į jas konkurso keliu 
bus surinkti visų lietuvių vaikai, 
bet jie nenorės mokytis ir nesi
mokys lietuviškų dalykų? Var
giai net geriausi pedagogai li
tuanistinėse mokyklose sugebės 
tiek sudominti mūsų vaikus, kad 
jie savo noru atsisakytų laisvo 
laiko bei programų ir skubėtų 
mokytis lietuviškų dalykų. Li
tuanistinės mokyklos atliks savo 
uždavinį tik tada, kada vaikai 
rinksis į jas, norėdami moky
tis lietuviškai. O tokį norą 
juose gali sukelti tik tėvai irvie- 
šoji lietuvių visuomenės opini
ja. Kol tėvuose ir visuomenėje 
nebus sudaryta tokia nuotaika, 
kad visų lietuvių vaikai privalo 
ne tik lankyti'lituanistines mo
kyklas, bet taip pat Jose įimtai 
mokytis, tol lietuviškojo švieti
mo ir auklėjimo krizė nebus nu
galėta.

Net didžiausioje desperacijoje 
ar optimizme atsimintina, tad 
lietuvišką švietimą ir auklėjimą 
reikia pagrįsti gilesniu reikalo 
supratimu ir reikalingu idealiz
mu, bet ne amerikonišku apskai
čiavimu, atremtu į materialines 
gėrybes, lyg užmirštant, tad 
ankstesnioji lituanistinių mo
kyklų sėkminga veikla rėmėsi 
ne materialinėmis gėrybėmis, 
bet giliu patriotizmu ir idealiz
mu.

kur dirbo automobilių pramonė
je, prie kelių statybos. Vakarais 
lankė technikos-inžinerijos 
mokyklą, baigė braižybą 1956. 
Tada persikėlė į Chicagą ir dir
bo kaip braižytojas.

Visą laiką jis mielai dirbo su 
jaunimu. Detroite. ir Chicagoj 

Tlv r?km dirbo su moksleiviais ateitinin-
kais ų sportininkais. Buvo suor- 

nuorr. a. raomios ganizavęs bent kelias krepšinio
— komandas. Visus tuos jaunuolius

riose įstaigose, sutikti daug žmo- globojo jėzuitų išlaikomas Jau- 
-nių. Gyvenime jis ugdė savo nimo Centras.
charakterį* mokėsi dirbti ir Išėjęs plačią gyvenimo mo- 

Douratė ir Jonas siekti savo tikslo. kyklą, 1965 jis apsisprendė pri
eit nedidelio ūkio mokslus eiti Ukmergėje dirbo berniukų sijungti prie lietuvių pranciško- 

" *’■ ' nų if vienuolyne gavo Tado
vardą. Naujokyną atliko San Mi- 
guel, Calif., teologijos studijas 
tęsė Wappingers Falls pranciš
konų kunigų seminarijoje ir 
Washingtonė.

Kunigu įšventintas 1969 bir
želio 7 Amerikos Tautinėj Ne
kaltai Pradėtosios Švč. Mergelės 
Marijos šventovėj Washingtone. 
Primicijų mišias 1969 birželio 15 
aukojo'Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
Chicagoj, o kitas — rugpjūčio 3 
Kennebunkporte, Maine.

LAISVĖS VARPAS aakmadte- 
ntais 9:00-10*0 vai ryto Ii WCAV- 
FM banga 9M. Vadėįaa — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, BrocMon, 
MA 02402. Tstofonas (817) 588- 
7209.

BOSTON, MASS — WLYN 1300 
bangos setas. ūm S M 8*0 vaL 
ryto Ir nuo 440 Od 5 saL popiet. 
VMe S. Ir V. Mtafcsl, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mase. 02127. 
Teist 2—OMO. ParduodmMS
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NX, atnaujindamas Darbininko

me, buvo ilgametė ketvirtadienio 
popiečių darbuotoja, dirbo 
Židinio administracijos komi
tete, dirbo visoje eilėje vien
kartinių komitetų. Woodhavene

.3*7-1351 
iŠ* -aasriiaĮta □U

Tautos šventė bus paminėta, 
rugsėjo 12, šį sekmadienį. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
11 vai. bus iškilmingos koncele- 
bracinės mišios. Pamokslą pasa
kys kun. Kazimieras Pugeyi- 
čius, Liet Kat. Religinės Šalpos 
reikalų vedėjas. Mišių metu bus 
daroma rinkliava tai Liet Reli
ginei Šalpai. Visi prašomi kuo 
dosniau aukoti, nes ši įstaiga taip 
atsidėjus šelpia persekiojamą 
Bažnyčią Lietuvoje. Po mišių
— akademinė dalis — minėji
mas vyksta didžiojoje tos parapi
jos salėje. Paskaitą skaitys Vy
tautas Vaitiekūnas. Maironio 
poeziją deklamuoja dvi sesutės
— Nina ir Laima Jankauskai
tės. Minėjimą praves Pranutė 
Ąžuolienė, kuri taip pat paskai
tys specialios literatūros. Mi
nėjimą rengia LB I-bji apylin
kės valdyba. Po minėjimo vai
šes rengia Liet. Kat Moterų 29 
kuopa. Rengėjai yra išsiuntinėję 
organizacijom kvietimus daly
vauti su- vėliavomis. Dabar tą 
patį prašymą pakartoja per 
spaudą — organizacijos dalyvau
ja su vėliavomis! Moterys, kas 
gali, pasipuošia tautiniais drabu
žiais.

Maironio lituanistinė mokykla 
naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 11, šį šeštadienį, 9 v.t. 
įprastinėje vietoje Holy Child 
Jesus parapinėje mokykloje. 111 
St. ir 85 Rd. kampas, Richmond 
Hill. Įėjimas iš 111 St. Veikia 
visi 10 skyrių,-vaikų darželis, pa- 
gelbinės klasės. Visi kviečiami 
ir prašomi kuo daugiau vaikų 
leisti į lituanistinę mokyklą, nes 
tai i 
LB
kursą paskelbusi, norėdama 
kuo daugiau vaikų sutelkti į lie
tuvišką mokyklą. Visi prašomi 
vaikus atvesti į žemutinę salę, 
iš kur bus paskirstomi į klases.

Kun. Domininkas Valenti, 
praleidęs savo atostotas Apreiš
kimo parapijoje, rugsėjo 11 iš
vyksta atgal į Vokietiją.

Vinco Krėvės 100 metų gimi
mo sukakties minėjimas rengia
mas spalio 10 Čongregational 
bažnyčios salėje Woodhavene. 
Repgia LB Queens apylinkė. Į 
minėjimą atvyksta ir rašytojo 
dukra Elena Mošinskienė, kuri 
gyvena Philadelphijoje.

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai grįžo iš atostogų, ku
rias praleido Europoj. Ta proga 
Lietuvoj aplankė savo gimines.

Juozas B. Laučka, Ateitininkų 
Federacijos vadas, su žmona Iza- , 
bele lankėsi New Yorke. Ta pro
ga, lydimi dr. Prano Bagdo, ap
lankė ir Darbininko įstaigas, 
Adomo Galdiko vardo galeriją 
ir Kultūros Židinį.

Adelė ir Antanas Grigai, Ja- 
maica, N.Y., pratęsdami Darbi
ninko prenumeratą, atsiuntė 50

loję. Ilgus metus dirbo Balfe, 
buvo jo direktorė, 100-tojo Bal- 
fo skyriaus pirmininkė. Dalyva
vo Lietuvių Bendruomenės pla
čioje veikloje, buvo LB apygar
dos valdyboje, ėjo ir kitas pa
reigas. Ilgą kuką buvo Maironio 
mokyklos mokytoja. Veikė atei
tininkuose, Liet. Fronto Bičiulių 
New Yorko skyriuje ir buvo 
valdybų narė, buvo moksleivių

18-TOHSUKAKTIS

Darbininko skaitytojos S. 
Strazdienė, D. Lauraitienė, S. 
Vameckienė, V. Audėnienė, E. 
Petukovienė ir A. Masteikienė 
iš Linden, N.J., prie progos už- * ateitininkų globėja. Aktyviai 
suko į Darbininko administraci- dalyvavo Kultūros Židinio staty- 
ją, apsimokėjo Darbininko pre
numeratas ir įsigijo knygų bei 
suvenyrų.

šv. Pranciškaus gimimo 800 
metų sukakties proga iškilmin
gos pamaldos įvyks Apreiškimo 'turėjo nuosavus namus, juos par- 
lietuvių parapijos bažnyčioj 
spalio 3, sekmadienį, 11 vai. 
ryto. Mišias aukos Brooklyno 
vienuolyno viršininkas Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, su 
koncelebrantais. Pamokslą 
sakys ir šv. Pranciškaus apeigas 
aiškins Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM. Mišias ir * šv. Pranciš
kaus pamaldų giesmes giedos 
Apreiškimo parapijos choras, va
dovaujamas muz. Viktoro Ralio.

šv. Pranciškaus gimimo 800 
metų sukakties iškilmingo mi
nėjimo užbaigimas su akademi- 
ją-koncertu įvyks Brooklyne, 
Kultūros Židiny, lapkričio 13, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Trumpą 
įvadinį Žodį apie šv. Pranciškų 
ir jo vienuolijos išsiplatinimą 
tars Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM. Koncerte dainuos iškili 
solistė Gina Čapkauskienė iš 
Montrealio ir Berklee kolegijos 
studentų choras su solistais ir Qr- 
kestru ii Boston. Sis ansamblis

Organizuoja Amerikai Lietuvių Katalikų Tarnyba, 
Bendruomenė, Ateitininkai, Lietuvai vyčiai

giesmę, į lietuvių kalbą išverstą 
Stasio Santvara. Jai muziką su
kūrė komp. Jeronimas Kačinskas.

Ieškomas Viktoras Šimaitis. 
Jo ieško krikšto duktė Eleono- 
ra-Kristina Blažytė-Girdžiu- 
vienė, Lietuvoj, Jurbarko rajo
nas, Smalininkai, Nemuno gatvė 
3-5

Seton Hali universiteto radijo 
stoties WSOU-FM vadovybė su 
dideliu malonumu praneša, kad 
po vasarinės pertraukos nuo 
rugsėjo 15 vėl reguliariai trans
liuos lietuvišką radijo programą 
anglų kalba, pavadintą “The 
Music of Lithuania”. Programa 
bus girdima įprastu laiku: kiek
vieno trečiadienio vakarą nuo 
6:05 iki 7 vai. 89.5 FM banga. 
Jau šešiolikti metai šiai progra
mai vadovaus prof. dr. Jokūbas 
Stukas, dėstąs tame universitete. 
Programos tikslas: supažindinti 
plačiąją Didžiojo New Yorko ir 
New Jersey visuomenę su lie
tuvių veiklą, kultūra ir troški
mais. Kiekvieną savaitę bus 
duodamos lietuviškos dainos 
bei kūriniai, bus kalbama apie 
lietuvių kultūrines vertybes, is
toriją, kalbą, papročius, pastan
gas Lietuvai atgauti laisvę ir ne-

davus, namus įsigijo St Peters- 
burge.

N. Y. vyrų choras Perkūnas, 
kaip skelbta, savo repeticijas 
pradeda rugsėjo 17, penktadienį, 
7:30 v.v. choro kambary, Kultū
ros Židiny. Valdyba prašo visus 
narius atvykti punktualiai, kvie
čia sugrįžti visus buvusius na
rius. Labai prašo įsijungti ir vi
sai naujus, kurie mėgsta dainą ir 
ją brangina. Visi dainuodami tu
rės daug džiaugsmo, drauge jie 
puoselės ir lietuvišką dainą. Šiais 
metais choras yra kviečiamas 
bent į kelias vietas gastrolėm. 
Bus visiem puiki proga pake
liauti. Valdyba laukia visų!

Televizijos 5 kanale rugsėjo 
6, pirmadienį, 10 vai. Žiniose, 
rodė ištraukas iš lietuvių dienos 
East Hartforde, Conn. Daug aiš
kino apie papročius,'lietuvišką 
kugelį. Kalbėjo dabartinis Conn. 
gubernatorius ir kandidatas į 
gubernątorius. Transliacija už
truko pet 8 minutes.

MAIRONIO 
MOKYKLOS 
GEGUŽINĖ

Kitą sekmadienį, rugsėjo 19, 
KASOS Kredito Unija kviečia vi
sus atsilankyti į Maironio mokyk
los rengiamą vasaros pabaigtuvių 
gegužinę, kuri įvyks Vandos ir 
Vytauto Vebeliūnų sodyboje, 
304 Bayville Rd., Lattingtown 
(netoli Glen Cove), šiaurinėj 
Long Island daly.

Sodyboj yra daug vietos pa
sistatyti automobiliam ir daug 
erdvės romantiškoj paežerėj. 12 
vai. bus atlaikytos pamaldos, o 
po to prasidės gegužinė. Nieko 
nereikės atsivežti, nes valgius ir 
gėrimus bus galima nebrangiai 
įsigyti vietoje. Patartina tačiau 
turėti sulankstomas kėdes savo 
patogumui.

Gegužinės programoj bus 
sporto žaidimai visų amžių vai
kam, o suaugusiem vaišės ir 
draugiški pašnekesiai apie ūkį ir 
finansus. Programa bus vykdoma 
nežiūrint oro sąlygų.

šią iškylą remia KASOS Kre
dito Unija ir kviečia visus apy
linkės lietuvius gausiai daly
vauti, kad Maironio mokyklai 
būtų kuo didesnis pelnas.

Laisvas Žiburiu radijo va
landėlės rudens koncertas ren
giamas lapkričio 7 Richmond 
Hill aukšt. mokyklos salėje, 
Programą atliks Clevelando tau
tinių šokių ansamblis Grandinė
lė, kuriai vadovauja Liudas Sa- 
gys. Po programos Kultūros Ži
dinyje bus Grandinėlės sutiki
mas ir bendros vaišės su New 
Yorko lietuviška visuomene. 
Kaip praneša Romas Kezys, tos 
valandėlės vedėjas ir koncerto 
rengėjas, iš kitų miestų atvyksta 
bent 5 autobusai.

Naujos knygos — “Kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės” 
III- čio tomo sutikimas bus rug
sėjo 18, Kultūros Židinyje. Ren
gia New Yorko ramovėnai. Apie 
knygą kalbės Bronius Balčiūnas, 
lietuvišką poeziją deklamuos 
Irena Veblaitienė. Po programos 
— vaišės.

lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N. Y., N.J. ir Conn.). Apsidraus-

J. Ambrazaitis, Middlebury, 
rengiama 6-oji Lietuvių diena Conn., atnaujindamas Darbinin- 
įvyks rugsėjo^ 12, sekmadie- prenumeratą, atsiuntė 50 doL 

auką. Administracija dėkoja.
• i

Rasos ir Antano Razgaičių 
dukra, gimusi š.m. kovo 8, buvo 
pakrikštyta rugsėjo 5 Apreiški
mo parapijos bažnyčioje sumos 
metu. Krikšto apeigas atliko 
Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
pranciškonų provincijolas. Krikš
to tėvais buvo Dalia Sakaitė ir 
Kazys Razgaitis. ,

nį, 1 vai. popiet Polankos Par
ke, 3258 Knights Rd., Cornwells 
Heights, Pa. Bus įdomi progra
ma. Važiuojant iš New Yorko: 
N.J. tumpike Exit 5, Rt 541 
West, Burlington-Bristol bridge, 
Rt 413 West, 1-95 South, Street 
Rd. West

Lietuvių išvyka į Australiją, 
ryšium su gruodžio gale Mel- 
boume organizuojamomis Aust
ralijos Lietuvių Dienomis, orga
nizuojama gruodžio 20-sausio 5. 
Išvykos vadovas — Vitalis Žu
kauskas. Daugiau informacijų 
teikia kelionių agentūra Vytis 
— 2129 Knapp St, Brooklyn, 
N .Y. 11229. Tel. 212 769- 
3300.

Grandinėlė, iškilusis tauti
nių šokių ansamblis, ,iš Gleve- 
lando atvyks į New Y orką ^lap
kričio 7, sekmadienį. Jo pasiro
dymas bus Richmond Hill High 
School salėj, 114 gatvėj, Rich
mond Hill. Ansamblį alkvietė 
Laisvės Žiburio radijas.

Richmond Hill, N.Y., išnuo
mojamas antrame aukšte iš 6 
kambarių labai erdvus butas. Pa
geidaujama suaugę žmonės. Tėl. 
VI 6-6715.

QUEENS COLLISION

— Welding — Frames straigb- 
tened — Fiber giass work. John 
R. dricavich, 131-13 Hfflside

201654-3756.

TAUTOS ŠVENTĖS

HI1-6666. Towing atter 646 - 
843-6677.įvairios grupės, kurias galite

MAIRONIO MOKYKLOS 
lietuviška 

GEGUŽINĖ

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS III L

VYTAUTAS VAfflEKONAS 
oosstts doklMMbota NINA I

IJM-OJl AFYUNKĖ

S. 76-16 m* «tnMtedoarn, NY11366.

LKVS RAMOVĖ NY SKYRIUS


