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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

IR NAUJOJI KONSTITUCIJA NEPADEDA 
t

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 31
Prez. Carter savo aštrioj kal

boj busimiem karo laivyno kari
ninkam pasiūlė Sov. S-gai pasi
rinkti arba bendradarbiavimą, ar
ba konfrontaciją su JAV. Jis pa
brėžė, kad JAV yra pasirengu
sios sutikti bet kurį Sov. S- 
gos pasirinkimą. Šioj kalboj jis 
pasisakė prieš žmogaus teisių 
negerbimą Sov. S-goj ir jos ato
slūgio politikos aiškinimą, kuris 
leidžiąs Sov. S-gai ir toliau vyk
dyti agresyvinę politiką, ieškant 
politinių laimėjimų ir savo įta
kos plėtimo.

Sovietų žinių agentūra Tass 
tuoj pat atsiliepė į prez. Carter 
kalbą, pavadindama ją keista 
ir kaltindama JAV svyravimu 

tarp atoslūgio ir šaltojo karo 
politikos.

JAV, Australija ir N. Zelandija 
tarėsi apie sovietų karinių veiks
mų Ramiajame ir Indijos vande
nynuose pažabojimą.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
atmetė Izraelio siūlymą grąžin
ti Egiptui visą Sinajaus pusia
salį už sutikimą sudaryti atskirą 
taiką su Izraeliu. Jis pabrėžė, 

kad, nepavykus Art, Rytuose pa
siekti visuotinės taikos, Egiptas 
būsiąs priverstas siekti galutinės 
taikos karu.

Iš per 1973 vykusį tarp Iz
raelio ir arabų karą atimtų iš 
arabų ginklų paaiškėjo, kad Sov. 
S-gos paširengimas cheminiam 
karui toli prašokąs JAV pasiren
gimus. Dėl to JAV karinės pajė
gos vėl kreipsiančios didesnį 
dėmesį cheminiam ginklam ir 
priemonėm nuo jų apsisaugoti.

Prezidento patarėjas saugumo 
reikalam Zbigniew Brzezinski 
siekia palaikyti su Rytų Euro
pos valstybėm ne tik tarpvyriau
sybinius santykius, bet ir su tų 
valstybių lojalia opozicija — in
telektualais, menininkais ir Baž
nyčių atstovais.

Prez. Carter vėl pasiuntė į 
Afriką karo transporto lėktuvų 
Prancūzijos legionieriam iš Zai
ro išgabenti ir į jų vietą per
gabenti Maroko, Senegalo ir 
kitų Afrikos valstybių karius tai
kai išlaikyti.

Sov. S-ga pasiūlė JAV iki 
1985 visai uždrausti naujų tarp- 
kontinentinių raketų išdėstymą, 
bet JAV tokį pasiūlymą atmetė.

Irano šachas Mohammed Riza 
Pahlevi, siekdamas kraštą sumo
derninti, sukėlė, konservatyvios 
mahometonų sektos griežtą pa
sipriešinimą. Sekta, susidėjusi 
su liberaliais Irano sluogsniais, 
siekiančiais didelių socialinių 
reformų ir neribotos šacho val
džios apribojimo, kelia krašte 
riaušes ir maištus.

Kinijos užs. reiK. min. miang 
Hua patikino Zairą, kad Kinija 
pasiryžusi Zairo vyriausybei pa
dėti kovoti su sovietiniu im
perializmu.

Vakarų valstybių siūlymas su
daryti iš Afrikos valstybių pa
stovią karinę pajėgą taikai Afri
koj prižiūrėti susilaukė iš Afri
kos valstybių skirtingos reakci
jos: Marokas, Senegalas, Ivory 
Coast, Gabon Zaire ir kt. valsty
bės idėjai šiltai pritarė, o Ango
la, Etiopija, Alžiras ir Libija 
griežtai pasipriešino.

JAV, Prancūzija, Britanija, 
V. Vokietija ir Belgija Paryžiuj 
sutarė dėl trumpalaikių prie
monių Zairo nepriklausomybei 
ir jos ūkiui nuo žlugimo apsau
goti.

Rodezijos partizanų, veikian
čių iš Zambijos, vadas Joshua 
Nkomo viešai pripažino, kad jo 
partizanus apmoko Kubos ka
riai, o juos ginkluoja Sov. S-ga.

Saudi Arabija pareiškė, kad 
ji nenumato nei šiais, nei kitais 
metais kelti aliejaus kainų.

Žvirgždaičiai
1977 spalio 10 Žvirgždaičių 

koplyčioje po 19 m. pertraukos 
įvyko laidotuvių pamaldos. Ša
kių rajono valdžia sutiko, kad
K. Naumiesčio klebonas kun. J. 
Jakaitis aptarnautų Žvirgždaičių 
tikinčiuosius. Buvo pašventinta 
koplyčia ir altorius. Žmonės 
verkė iš džiaugsmo, o Jaunosios 
Gvardijos kolūkio pirmininkas 
Lišauskas, kurio teritorijoje yra 
Žvirgždaičiai, pyko ir klausinėjo 
žmones, kas esąs tikinčiųjų ko
vos už koplyčią inspiratorius. Šis 
kolūkio pirmininkas pasižymi 
savo despotiškumu, ir žmonės 
jo bijo kaip žandaro. Vėlinių iš
vakarėse vėl įvyko pamaldos, 
kuriose dalyvavo daug žmonių. 
Po jų kolūkio pirmininkas išsi
reiškė: “Aš išardysiu tuos Vati
kano lizdus”. Žvirgždaičių tikin
tieji kiekvienoms pamaldoms 

privalo gauti Šakių raj. vyk
domojo komiteto raštišką lei
dimą.

-o-
Žalioji

Klausučių apylinkės pirmi
ninkas St. Kundrotas įkalbinė
jo žmones, reikalaujančius baž
nyčios atidarymo (žr. “LKB Kro
nika”, Nr. 30), kad atšauktų sa
vo parašus. Pasišaukęs žmones į 
savo būstinę, nesivaržydavo net 
pasityčioti iš tikinčiųjų.

1977 lapkričio 16 į Vilkaviškį 
pas rajono pirmininko pava

Lietuvių Fondo narių suvažiavimas gegužės 6 Chicagoje, Jaunimo Centre. Atstovų buvo 
122, jie turėjo 3696 balsus. Nuotr. V. Noreikos

MIRĖ D AI L. KAZYS ŠIMONIS

Birželio 5 Kaune mirė žy
mus lietuvių dailininkas Kazys 
Šimonis, eidamas 91 metus. 
Amerikoje liko vienas jo sūnus, 
kuris gyvena VVestChester, Pa.

Dail. K. Šimonis pagarsėjo po 
pirmojo pasaulinio karo. Jis 
buvo daugiau savamokslis, ne
turėjo progos atsidėti vienti
siniam išsimokslinimui. Buvo 
gimęs ūkininkų šeimoje, buvo 
rengiamas būti ūkininku. Iš pat 
mažens jautė traukimą į meną. 
Mokėsi būti net vargonininku, 
bet visą laiką norėjo tapyti. Tar
naudamas rusų kariuomenėje ir 
būdamas Kijevo mieste, suartėjo 
su ukrainiečių dailininku T. 
Ševčenko, susipažino su pieši
mo pagrindais, pradėjo tapyti 
akvareles. Vėliau Petrapily lan
kė piešimo kursus, dar meną 
studijavo pas A. Varną ir T. Dau
girdą.

Jo kūryba reiškėsi trimis sri
timis — stilizuota simbolinė kū
ryba, realistinė kūryba ir stili
zuota lietuviška grafika.

Pradėjęs tapyti realistiniame 

duotoją Urboną buvo iškviesti 
du religinės bendruomenės 
(dvidešimtuko) nariai. Nuvyko 7. 
Pavaduotojas pranešė, kad Lie
tuvos KP CK sekretorius Griš
kevičius į tikinčiųjų pareiškimą 
(žr. “LKB Kronika”, Nr. 30) 
atsakė neigiamai — CK bažny
čios klausimo nesprendžiąs. Pa
vaduotojas Urbonas pareiškė, 
kad ir Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinis esąs šiame reikale be
jėgis. Visa galia spręsti Žalio
sios parapijos likimą pavesta 
Vilkaviškio rajono valdžiai, ir jis, 
pavaduotojas, darysiąs įtaką, kad 
rajono vykdomasis komitetas 
nesutiktų Žaliojoje atidaryti baž
nyčią.

1977 lapkričio 20 126 Žalio
sios tikintieji pasiuntė L. Brež
nevui pareiškimą, kuriame pra
šo padėti atidaryti jų parapijos 
bažnyčią. Pareiškimas užbai
giamas;

“Šiais metais mes girdėjome 
daug gražių žodžių apie naują 
Konstituciją, kad joje visiems pi
liečiams užtikrinamos teisės į 
sąžinės ir religijos laisvę. Ta
čiau mūsų rajone tikinčiųjų tei
sės paisomos ne daugiau kaip 
Pietų Afrikoje negrų teisės.

Prašome Jus, Generalinis Sek
retoriau, įsikišti į šį skaudų 
mums reikalą, nes jau neturime 
daugiau kur kreiptis, nebent į 
tarptautines žmogaus teisių gy
nimo organizacijas.” 

stiliuje, greitai neišsiteko, įsi
veržė į fantastinius simbolinius 
pasaulius. Mokėjo pagauti min
tį, mokėjo ją susimbolinti ir pa
versti meno kūriniu. Šie kūri
niai ir suteikė jam didžiausio 
pasisekimo.

Jis savo kompoziciją tapo sti
lizuotai, lyg visa būtų išplau
ta iš spalvotų stiklų, išpiauta 
dažniausiai lanku. Tos apskri
tos spalvos eina viena per kitą ir 
keičiasi, sukurdamos naujų spal
vų pustuonius. Paveikslas atro
do — vitražas ne vitražas, teatro 
scena, kažkas panašaus į plakatą. 
Tokiu stilizuotu būdu jis tapė 
net gamtovaizdžius, ir tai sutei
kė jam savitumo ir puošnumo. 
Geriausi šios rūšies kūriniai 
buvo sukurti prieš 1932 metus. 
Kai kurios kompozicijos kartais 
primena M. K. Čiurlionio kom
pozicijas, ypač ten, kur jis vaiz
duoja fantastinius miestus ar už
daras teatro scenas.

1927 jis Paryžiuje surengė 
savo kūrinių parodą, vieną kū

1977 gruodžio 26 pas RRT į- 
galiotinį K. Tumėną nuvažia
vo Žaliosios tikintieji — J. Ne- 
šukaitis. J. Jasaitis, B. Gudaitie
nė, K. Bubnaitienė ir T. Ka
minskienė. K. Tumėnas prikišo, 
kodėl tikintieji nešvenčia Kalė
dų, o važinėja pas jį. Šie atsi
kirto, kad neturi, kur melstis, 
nes bažnyčioje įrengtas malūnas. 
Įgaliotinis pareiškė, kad jam 
lengviau atidaryti bet kurią 
bažnyčią Vilniuje, o ne Žaliojo
je, ir patarė išsinuomoti kur 
nors kulto reikalams patalpas.

Žaliosios parapijos katalikų 
kova už savo bažnyčią pailius
truoja beteisę tikinčiųjų padėtį 
— kur besikreipsi, visi tave pa
siųs pas rajono valdžią, o jos 
priešakyje pastatytas koks nors 
bukas ir aklas pareigūnas fana
tiškai viską neigs ir draus.

-o-

Slabadai
1977 spalio 28 pas Vilkaviš

kio raj. pirmininko pavaduotoją 
Urboną buvo iškviestos slaba- 
dietės: O. Bušauskienė ir J. 
Naujokienė. Pavaduotojas joms 
pareiškė, kad Slabadų ir Žalio
sios parapijų komitetai nebus 
tvirtinami. Pasišaipydamas iš at
vykusiųjų, J. Urbonas užklausė: 
“O ką jums tas tikėjimas duo
da?” — “Labai daug!” — at
šovė J. Naujokienė.

rinį, stilizuotą lietuvišką kaime
lį, įsigijo Liuksemburgo muzie
jus Paryžiuje.

Pagrečiuje reiškėsi kaip lie
tuviško stiliaus grafikas iliustra
torius. Tuoj po pirmo pasauli
nio karo jis iliustravo visą eilę 
lietuvių liaudies dainų, pasakų. 
Gražiausias ir puošniausias rin
kinys buvo K. Binkio parengta 
lietuvių dainų antologija.

K. Šimonis mėgo raštą. 1936 
išleido savo kūrybos knygą Gi
rių giesmės, iliustruota auto
riaus. 1959 Vilniuj išspausdino 
Gyvenimo nuotrupos — atsimi
nimų knygą. Įdėta autoriaus kū
rinių reprodukcijų, grafikos dar
bų. Autorius su didele meile 
vaizduoja gamtą, kaimą, savo 
veržimąsi į mokslą. Jis prieš pir
mąjį pasaulinį karą metam buvo 
atvykęs į Ameriką, gyveno Phi- 
ladelphijoje ir New Yorke.

Pernai buvo atšventęs 90 
metų sukaktį. Jis buvo gimęs 
1887 rugpiūčio 25 Starkonių kai
me, Šimonių valsčiuje, Panevė
žio apskrity, (p.j.)

— Gegužės pabaigoje paverg
toje Lietuvoje buvo iškilmingai 
ir plačiai minima rašytojo en
kavedisto Aleksandro Guzevi- 
čiaus-Gudaičio 70 metų gimimo 
sukaktis (1908-1969). Marksisti
nė kritika A. Guzevičių labai 
vertina ir vadina liaudies kovų 
metraštininku. O iš tikrųjų iš
garsinti jo romanai “Kalvio Ig
noto teisybė”, “Broliai”, “Są
mokslas”, apysakos “Tamsioji 
naktelė, ” “Juodoji torpeda”, 
“Spalio komisaras” tėra tik pu
siau publicistiniai pseudoistori- 
niai pasakojimai, skelbią mark
sistinę ideologiją. Dėl tos ideo
logijos ir istorinių faktų nuspal- 
vinimo pagal marksistinę meto
dologiją A. Guzevičius-Gudai- 
tis okupuotoje Lietuvoje ir yra 
iškeltas į svarbiuosius rašytojus, 
jo kūriniai nagrinėjami mokyklų 
programose, jo raštai leidžiami 
“Raštų” serijomis.

— L. Brežnevo įsigalintis kul
tas Sovietų Sąjungoje ir jos pa
vergtuose kraštuose intensyviai 
silpnina Lenino kultą. Ir per 
daug nenustebkime, jei bolševi
kinė ideologija kada bus pa
vadinta trilypiu marksizmo-leni- 
nizmo-brežnevizmo vardu. Šiuo 
metu L. Brežnevo pagarbinimui 
progos davė dvi jo parašytos 
atsiminimų knygos — “Mažoji 
žemė” ir “Atgimimas”. Lietuvo
je tas knygas jau nagrinėjo ne 
tik komunistų partijos ir kom
jaunimo susirinkimuose, bet ir 
Rašytojų bei Žurnalistų sąjungo
se, net plataus masto susirinki
me Vilniaus meno darbuotojų 
rūmuose, kur pagrindinį prane
šimą padarė komunistų partijos 
centro komiteto sekretorius L. 
Šepetys. Laikraščių vedamuo
siuose rašoma, kad L. Brežnevo 
“knygos organiškai išreiškia 
brandaus socializmo dvasią, at
mosferą, visuomenės gyvenimo 
pobūdį”.

— 1978 balandžio pabaigoje 
Vilniuje mirė dailininkas Jonas 
Vilutis (gimęs 1907). Buvo bai
gęs Kauno meno mokyklą (1940) 
ir Vilniaus dailės akademiją 
(1943, pas pro f. J. Vienožins- 
kį). Dirbo daugiausia teatro de
koracijų srityje — Vaidilos teat
re, Vilniaus akademiniame teat
re ir televizijoje. Už “Pa
skenduolės” dekoracijas gavo 
respublikinę premiją (1957). 
Kritikos buvo gerai vertinamos 
dekoracijos Žemaitės “Marčios” 
inscenizacijai, J. Baltušio dra
mai “Gieda gaideliai”. Jo meni
niam palikime yra ir dėmesio 
vertų natiurmortų, gamtos vaiz
dų, nuotaikingų Vilniaus sena
miesčio gatvelių.

— Gegužės pirmosios proga 
spaudoje ir skelbimų lentose 
skelbiama daugybė propagandi
nių šūkių. Būdinga, kad be
veik visuose juose kalbama apie 
agresijos, revanšizmo ir reakci
jos jėgas, kurios “taikiai” Sovie
tų Sąjungai spendžia pinkles. 
Daugelis šūkių ragina uždrausti 
branduolinius ginklus, nutraukti 
ginklavimosi varžybas. Tie šū
kiai taip suredaguoti, jog kalti 
dėl ginklavimosi ir karo grės
mės tėra tik kiti, ne sovietai 
(kurie iš tikrųjų ir yra vienin
telė grėsmė pasaulio taikai ir 
žmonių laisvei).

— Gegužės pradžioje Kaune 
lankėsi Nordhauseno (Rytų 
Vokietijos) teatro aktoriai. Sve
čiai koncertavo Kauno muziki
niame teatre. Kauniečiai sve
čiam parodė kelis muzikinius 
vaidinimus. Iškilmėm vadovavo 
pats teatro direktorius V. Blažys. 
Su Rytų Vokietijos menininkais 
(ypač su Erfurto, Veimaro, Go
tos ir Norhauseno miestais) lie
tuvių santykiai darosi nuolati
niai ir pastovūs.

— Okupuotos Lietuvos spau
doje kukliai paminėta keturvėji- 
ninko poeto Salio Šemerio-Šme- 
rausko (g. 1898) aštuoniasdešimt 
metų amžiaus sukaktis. Audrin
gais keturvėjininkų laikais šis 
poetas išleido du poezijos rinki
nius — “Granata krūtinėj” 
(1924) ir “Liepsnosvaidis šir
dims deginti” (1926). Nuo 1927 
apsigyveno Klaipėdoje, moky

tojavo lietuvių gimnazijoje. Klai

pėdoje tebegyvena ir dabar, nuo 
1957 tapęs pensininku. Oficia
lioji spauda S. Šemerį mini geru 
žodžiu, nes jis okupantų staty
tiniams duoklę yra atidavęs ir 
“tarybinės” tematikos eilėraš
čiais.

— Dar vienas paminklas 
Lietuvos pavergėjams! Spau
doje rašoma, kad skulptoriaus 
Juozo Ęurneikos dirbtuvėje jau 
kuriamas modelis paminklui, 
kuriuo bus pagerbtas “tarybinių 
karių žygdarbis Didžiajame Tė
vynės kare”. Paminklas bus pa
statytas Antakalnio karių kapi
nėse. Šešių figūrų grupė, vaiz
duojanti “taikos gynimą, šturmą 
ir pergalę”, būsianti iškalta švie
siai žalsvame granite ir užkelta 
ant juodo poliruoto granito pa
mato. Paminklas bus kapinių 
aukštumoje. Į jį ves priderinti 
laiptai. Be to, kapinėse dar bus 
supiltas pilkapis sovietiniams 
partizanams. Žodžiu, bus įreng
ta raudonoji šventykla. Prie pro
jekto dirba, be skulptoriaus J. 
Burneikos, dar architektai R. Di- 
čius, S. Vaičaitytė, A. Gražys, 
L Laurušas. Paminklas būsiąs 
baigtas 1980 metais. Be abejo
nės, paminklas pavergėjams bus 
pastatytas už Lietuvos pinigus!

— Skulptorius Vladas Vildžiū
nas Literatūros ir Meno Nr. 
20 rašo apie skulptūrų nuolatinę 
parodą, įrengtą Vilniaus sena
miestyje po atviru dangum — 
“Medininkų” restorano kieme
lyje. Parodoje šiuo metu esą 
išstatyti niekieno neužsakyti 
šių skulptorių kūriniai: A. Bele- 
vičiaus “Melodija”, L. Striogos 
“Gėlė” ir “Gulinčioji” S. Šimu- 
lyno “Torsas” ir “Dekoratyvinė 
forma”, L. Virbicko “Biustas” 
ir “Dekoratyvinė forma”, P. Mo
zūro “Žmogus eina”, S. Navako 
“Brendanti mergaitė”, A. Smilin- 
gio dvi “Galvos”, Vi. Vildžiū
no “Deivė paukštė”, liaudies 
meistro V. Jaručio dekoratyvinė 
metalo skulptūra. Dalį kūrinių 
žada nupirkti Vilniaus miesto 
vykdomasis komitetas. Jų vieton 
bus išstatytos kitos skulptūros. 
Senamiestyje ieškoma ir kitų 
vietų — kiemelių, kur būtų 
galima įrengti daugiau tokių pa
rodų.

— Tradicinis “Poezijos pava
saris” šiais metais Lietuvoje pra
dėtas gegužės 26 Vilniuje rašy
tojų susitikimu su Vilniaus 
grąžtų gamyklos darbininkais. 
Svarbiausi renginiai vyko Kaune 
prie S. Nėries paminklo, prie jos 
vardo atminimo muziejaus Pale
mone. Rašytojų grupinės išvy
kos buvo suorganizuotos į Nau
jąją Akmenę, į Prienus, į Kėdai
nius ir į Vilkaviškį. Išleistas ir 
“Poezijos pavasario” alma
nachas.

— Iškilusis dainininkas Virgi
lijus Noreika, be dainavimo 
operoje ir išvykų į Sovietų Są
jungą ir užsienį, kasmet suren
gia vilniečiams ir tradicinį savo 
dainavimo koncertą. Šiais me
tais toks koncertas įvyko gegu
žės 10 Operos ir baleto teatro 
didžiojoje salėje. Solistas padai
navo per 20 kūrinių: Fr. Schu- 
berto “Avė Maria”, kamerinių 
dainelių, P. Čaikovskio, S. Rach- 
maninovo, Fr. Liszto romansų, 
taip pat sovietinių ir lietuvių 

kompozitorių solinių dainų. 
Solistui akomponavo nuolatinė 
jo palydovė Žaneta Noreikienė.

— Spaudoje gana palankiai 
vertinamas režisieriaus Gyčio 
Padegimo Jaunimo teatre pasta
tytas V. Palčinskaitės dramos 
veikalas vaikams “Andrius”. 
Pagiriama autorė, kad pagrindi
niais “Andriaus” veikėjais pa
darė vaikus. Tik aktoriams ne vi
sada pavyko įsigyventi į vaikų 
psichiką.

— Maskvos leidykla “Sovets
ku pisatel” vienoje knygoje iš
spausdino V. Bubnio romanų tri
logiją: “Alkana žemė”, “Po vasa
ros dangum” ir “Nesėtų rugių 
žydėjimas” (100,000 egz.). Į ru
sų kalbą išvertė V. Čepaitis. 
Trečioji trilogijos dalis yra kan
didatas sąjunginei literatūros 
premijai gauti.

Pr. N.
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PREMIJA
DAILININKUI ADOMUI VARNUI

Š.m. kovo 12 LB Kultūros tary
bos posėdy, dalyvaujant E. Bra- 
dūnaitei, J. Gailai, E. Okienei, 
R. Penkiūnienei, C. Surdokui, 
A. Vaičiulaičiui ir R. Žil ionie- 
nei, buvo vieningai nutarta 1978 
metų dailės premiją skirti Ado
mui Varnui.

Pažymėtina, kad pernai Kultū
ros tarybos sudaryta premijai 
už dailę skirti komisija, suside-

L ...............

IĮ Savaitės
|l įvykiai

Sov. S-ga įsakė tuoj pat

danti iš dailininkų A. Elskaus, 
P. Lapės, R. Viesulo ir V. Viz
girdos, paskyrusi 1977 metų LB 
dailės premiją dail. K. Varneliui, 
taip pat pareiškė pageidavimą, 
kad ateity būtų pagerbtas mūsų 
dailės veteranas Adomas Var
nas.

Kultūros tarybai neturint savo 
ižde pakankamai lėšų premijai, 
kreiptasi paramos į Lietuvių 
Fondą rašytojo Antano Vai
čiulaičio Kultūros tarybos vardu 
paruoštu prašymu:

‘Artėjame prie reto, iš tikrųjų 
vienintelio tokio lietuvių kultū
riniame gyvenime įvykio: šim
tametės dailininko Adomo Var
no sukakties.

Vienas iš žymiausių lietuvių 
dailininkų, Adomas Varnas yra 
gimęs 1879 metų sausio 1 dieną 
Joniškyje, o savo ilgo ir kūrybin
go gyvenimo saulėleidį leidžia 
Chicagoje.

Prie kultūrinio Lietuvos gy
venimo jis didžiai prisidėjo ne 
tik savo kūryba, bet ir tautodai
lės rinkimu, gausybės lietuviškų 
kryžių nufotografavimu, meni
nių nepriklausomos Lietuvos in
stitucijų organizavimu ir kitokia 
veikla.

Iškilaus kūrėjo ir uolaus vi
suomenės veikėjo sukaktį lietu
viai turėtų atžymėti kuo plačiau 
— jo kūrinių apžvalginės paro
dos suorganizavimu, akademijo

mis, spaudos studijomis, jo 
įdomaus ir įvairaus gyvenimo is
torija, ir 1.1.

Neužmirštinas ir medžiaginis 
atsiminimas jo sukakties proga. 
Todėl drįstame kreiptis į Lietu
vių Fondą su prašymu — paskir
ti Adomui Varnui tūkstantį do
lerių, iš tikrųjų kuklią sumą jo 
didelių nuopelnų lietuvių kul
tūrai akivaizdoje.”

Lietuvių Fondo pelno skirsty
mo komisija palankiai atsižvelgė 
į šį LB Kultūros tarybos pra
šymą, paskirdama tūkstantinę, 
kuri jau pervesta į Kultūros tary
bos iždą ir šiomis dienomis bus 
įteikta dailininkui Adomui 
Varnui.

j-g.

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pągal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas is 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 268-1594. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N,Y: 11421.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:3u 12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St.. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’vvay St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

išvykti dviem ten vykstančios 
JAV kilnojamos žemės ūkio pa
rodos pareigūnam Walter Lupon 
ir Anthony Masciocci už tariamą 
sovietinės valstybės ir jos socia
linės sistemos žeminimą. JAV 
dėl ištrėmimo pareiškė savo ap-

MOKSLO METUS UŽBAIGUS
Pokalbis su JAV LB Švietimo Tarybos 
pirmininku Broniu Juodeliu.

gailestavimą.
Kinija paleido iš kalėjimų 

apie 110,000 politinių kalinių, 
kurie ten buvo laikomi nuo 
1957 ten vykusios akcijos prieš 
dešiniuosius metu.

Sov. S-ga ir Čekoslovakija 
bendrai pareiškė, kad jos ir to
liau rems Rodezijos, Namibijos 
ir P. Afrikos gyventojų “išsilais
vinimo” kovas.

Bangladeš prezidento rinki
mus laimėjo dabartinis jos prez. 
gen. Ziaur Rahman, bet opozi
cijos kandidatas gen. Osmani 
kaltina, kad rinkimai buvę su
klastoti.

Kinijos min. pirm -ko pav. 
Teng Hsiao-Ping paragino armi
jos politinius vadovus būti 
lankstesniais aiškinant Mao 
Tse-tungo mintis ir prisitaikyti 
prie dabartinio gyvenimo reika
lavimų.

Sovietų organai apkaltino žy
dų disidentus Vladimir ir Mariją 
Slepak piktavaliu chuliganizmu 
už tai, kad jie, negaudami vizos 
išvykti, iš savo buto lango iškėlė 
užrašus, reikalaujančius išleisti 
juos pas sūnų į Izraelį.

Prancūzijos kariai padėjo 
Čado kariuomenei išvyti ten 
veikusius partizanus.

Įstrigus tarp Kanados ir JAV 
žvejybos derybom, Kanada ir 
JAV uždraudė kitos valstybės 
laivam žvejoti ne savo teritori
niuose vandenyse.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
suvaržius jo politikos kritikų 
veiklą, ten veikusi opozicinė 
Wafd partija nutarė susilikvi- 
duoti.

1976 mažu pašto lėktuvu iš 
Sov. S-gos į Iraną atskrido Itn. 
Valentin L Zasimov ir pasipra
šė pabėgėlio teisių, bet Iranas 
netrukus jį grąžino į Sov. S-gą, 
kuri ir dabar atsisako suteikti 
bet kokių žinių apie jo likimą.

Angolos pietuose veikią pro- 
vakarietiniai partizanai, vado
vaujami Jonas Savimbi, kontro
liuoja beveik 1/3 Angolos teri
torijos, dažnai nutraukdami vie
nintelio geležinkelio susisie
kimą, trukdydami deimantų ka
syklų darbą ir paraližuodami 
turtingiausios provincijos žemės 
ūkio produktų sudorojimą. Da-

(tąsa iš praeito nr.) .

Mokslo priemonių ekspedicija 
mokyklom, vadovėliam autorių 
suradimas, rankraščių tikrinimas, 
jų spausdinimas pareikalauja 
daug darbo, susirašinėjimo, tele
fono pokalbių, posėdžių ir važi
nėjimų iš daugelio Švietimo Ta
rybos narių. Deja, jie negauna 
nė minimalinio šeštadieninės 
mokyklos mokytojo atlyginimo. 
Viską reikia atlikti laisvalaikio 
metu. Man pačiam ateina daug 
laiškų įvairiomis temomis. Juos 
reikia atsakyti ir juose esančius 
prašymus išpildyti. Be įvairių 
mokyklinių reikalų, Heidel
bergo universitetas prašo knygų 
ir informacijos apie lituanisti
nius leidinius. Reikia derėtis su 
Illinois universiteto vadovybe, 
kad nenutrauktų lituanistinių 
studijų. Amerikiečių leidykla 
prašo autoriaus Lietuvos istori
jos brošiūrai, leidžiamai visom 
JAV valstybinėm mokyklom ir 
bibliotekom. Ir honorarą siūlo. 
Tenka skambinti ir rašyti į visas 
puses, kad atsirastų autorius. 
Tenka rašyti ir skambinti į visas 
puses surenkant straipsnius 
Švietimo Gairėm, suruošiant 
mokytojų studijų savaitę, suren
kant mokyklų duomenis, siun
čiant aplinkraščius, šaukiant su
važiavimus. Reikia aplankyti 
mokyklas, dalyvauti jų šven
tėse, jei pakviečia. Kartais tuo 
pačiu metu reikia būti keliose 
vietose. Reikia surasti laiko vi
sos lietuvių periodinės spaudos 
skaitymui ir parašymui įjos pus
lapius. Ne vienas Švietimo Ta
rybos narys šeštadienius pralei
džia mokytojaudamas lituanisti
nėj mokykloj. Turiu ir aš pats 
dėstyti pedagoginiam lituanisti
kos institute. Tenka rūpintis lė
šomis lituanistiniam švietimui

bar prieš juos karinius veiksmus 
pradėjo 5^000 Angoloj esančių 
Kubos karių.

Sovietų organai pasigyrė areš
tavę prieš kurį laiką Maskvos 
požeminiam traukiny įvykdyto 

sprogimo kaltininkus. Per 
sprogimą žuvo 4 žmonės ir kele
tas buvo sužeistų.

ne tik Lietu vių Fondo posėdžiuo
se, bet ir pildant formas, rašant 
raštus jom gauti iš JAV federa
linės valdžios. Tam skiriama 
daug laiko , kad palengvėtų visų 
lituanistinių .mokyklų darbas. O 
juk reikia ir paprastus namų dar
bus atlikti, nes namuose tarnų 
neturim. Taip ir vyksta JAV LB 
Švietimo Taryboj gausūs darbai, 
kuriem neužtenka laisvalaikio, 
kuriem reikėtų pilnų dienų ir 
pilnų sayaičių per ištisus moks
lo metus.
, Lituanistinio švietimo išlaiky
mas yra labai svarbus tolimes
niam mūsų bendruomenės gy
vavimui. Kokios pastangos čia 
labiausiai reikalingos?

Pirmiausia, visus lituanistinio 
švietimo darbus atlikim vienin
gai, nuoširdžiai ir ištvermingai. 
Neabejoju, kad visi siekiam to 
paties tikslo. Skiriamės kartais 
formų, metodų ar priemonhį pa
naudojime. Taip sakant, kartais 
skiriamės lituanistinio patiekalo 
parinkime mūsų jaunimui, ta
čiau tiekiam tą patį tautinį mais
tą. Tad priimkim skirtingas prie
mones bei skonius su toleranci
ja, nes skirtingos nuomonės ger
bimas yra demokratijos pagrin
das.

Gerbkim visus, su pasišventi
mu dirbančius sunkų lituanisti
nio švietimo darbą išeivijoj. Mū
sų veteranai pedagogai, kuriuos 
labai gerbiam, šį darbą išeivijoj 
pradėjo su meile, ištverme ir pa
sišventimu, duodami jaunes- 
niem puikų pavyzdį. Dalis jų šį 
darbą tebedirba, o dalis pasi
traukė. Į pasitraukusių vietą atė
jo nauja karta su nauju žvilgs
niu, su skirtingu išsilavinimu 
bei patyrimu, tačiau su tuo pačiu 
noru išlaikyti lietuvybę išeivijoj. 
Visos mokytojų kartos reikalin
gos lituanistinei mokyklai. Visų 
harmoningas darbas tegali su
kurti pastovią, sėkmingą litua
nistinio švietimo sistemą. Tad to 
ir siekim.

Dirbdamas lituanistinio švie
timo darbą jau keletą metų, 
stebėdamas lituanistinių mo
kyklų veiklą bei atsiekimus JAV 
ir Kanadoj, nematau lituanisti
niame švietime jokio skilimo,

Bronius Juodelis, JAV LB 
Švietimo tarybos pirminin
kas. Nuotr. V. Noreikos

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.), telef. 344-5172. Elizabeth 
Office: 216 Palmer St. (Bet. 2nd and 3rd Avės), telef. 353-2999. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra Nevv York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos, Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 
11421; VI 7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

Gegužės 27 New Yorko ramovėnai, šauliai, birutietės turėjo pamaldas už mirusius 
savo narius. Mišios buvo pranciškonų vienuolyno koplyčioje. Paskui visi aplankė mi
rusių narių kapus. Nusifotografavo Kultūros Židiny prie naujai pastatyto kryžiaus. Nuotr.
L. Tamošaičio

kurį kartais mini mūsų spauda. 
Nemanau, kad koks skilimas ga
lėtų būti, nes lituanistinio švie
timo išlaikymas yra visiem 
bendras. Jei spaudoj kartais 
vyksta plunksnos skaldymas į 
dirbančiųjų galvas, dėl to litua
nistinis švietimas neskilo ir ne
skils. Tos kreivos plunksnos ir 
tie kreivi straipsniai nėra verti 
nė vienos minutės, kuri tiesio
giai ar per Švietimo Tarybą 
atiduodama lituanistiniam švie
timui. Tenka bent džiaugtis, kad 
tik vieną lietuvybės išlaikymo 
darbuotojus niekinantį dienraštį 
teturim. Visi kiti mūsų laikraš
čiai ir žurnalai pozityviai remia 
lituanistinio švietimo pastangas.

Darbas lituanistinėj mokykloj 
nėra lengvas. Todėl nenuostabu, 
kad kai kur dažnai keičiasi vedė
jai, mokytojai ir mokyklas išlai
kančių tėvų komitetai. Sėkmin
gas švietimo darbas reikalauja 
pastovumo. Todėl dėkim visas 
pastangas jam išlaikyti.

Būtinai reikia pagerinti ir fi
nansinę lituanistinės mokyklos 
padėtį. Tiesiog galima pavydėti 
Kanados lituanistinėm mokyk
lom dėl gaunamų federalinių lė
šų.’ Labai liūdna, kad mūsų 
turtingosios JAV nori nutraukti 
tą kelerius metus duotą lašelį 
etniniam švietimui bei kultūrai 
paremti. Protestavom prieš šį 
norą (nors lėšų nesam gavę), 
rašydami prezidentui, senato
riam ir kongreso nariam. Maty
sim, ar tai padėjo. Kartu noriu 
padėkoti Lietuvių Fondui, kuris 
daug metų ištvermingai remia 
lituanistinį švietimą.

Greit suskrisim ir suvažiuo- 
sim į Pasaulio Lietuvių Dienas 
Toronte, Kanadoj, pasisemti 
tautinės stiprybės. Ten pat susi
rinksim į JAV ir Kanados XII 
mokytojų studijų savaitę birže
lio 27-30 pasisemti stiprybės li
tuanistinio švietimo darbui. Pasi
semti galėsim, jei ir patys ten 
šio to kūrybingo atvešim. Tad 
atsivežkim optimizmą ir ištver
mę; pasitikėjimą kitu, kaip kad 
pasitikim savim; konstruktyvią 
kritiką, kad darbus geriau atlik
tume, ir giedrią nuotaiką, kuri li
tuanistinį švietimą lydėtų ateity.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam.^Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

NAUJAUSIUS 1978 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

NEVV YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
VVSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
tainside, N.J. 07092. Tel. 201 232-5565.

NEVV YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212 220-9134.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI į VISAS KAPINES NEVV YORK, 
NEVV JERSEYIR CONNECTICUTVALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

K.VECAS
JONAS 

1933 +1976

asolino 
MEM0RIALS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

(Išvykimo datos)

— “Abendpost”, Chicagoj lei
džiamas vokiečių laikraštis, pra
nešė, kad filmo “Holocaust” ga- 
mintojas Robert Berger yra bu
vęs nacių SS pareigūnas.

— Melbourno lietuvių para
pijos choras išleido savo plokš
telę “Garbė Tau, Viešpatie!”. 
Plokštelėj įrašyta 16 giesmių 
bei dainų.

1 savaitei: 
Rugsėjo 17, 22

SPECIALI KELIONĖ
RUGPIUČIO 11 —
DEVYNIOM DIENOM 993 DOL.

2 savaitėms:

Gegužės 18, 28 
Birželio 11, 19 
Liepos 2, 16, 17 
Rugpiūčio 3, 18 
Gruodžio 19, 22

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300
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PLSŽ — auklėjimo sąskrydis
Vienas iš atsakomingiausių 

vyresnės kartos uždavinių yra 
jaunimo lavinimas. Kai vy
resnioji karta jau yra pasiekusi 
savo užsibrėžtus tikslus ir jos ei
lės pradeda retėti, iš paskos 
ateina nauja banga jaunų žmo
nių su entuziazmu, energija ir 
naujom idėjom. Naujos idėjos 
gali būti naudingos, bet taip 
pat gali būti ir žalingos. Jauni
mas be auklėjimo ir lavinimo 
neturi moralinio pagrindo ir 
dažnai nukrypsta į tautai ir žmo
nijai nuostolingus įpročius.

Jaunimo lavinimas yra atsie
kiamas įvairiais būdais. Religi
nės, tautinės ir ideologinės 
organizacijos siekia įkvėpti jau
niem žmonėm dorybės, tauru
mo ir patriotizmo jausmus, kurie 
duotų jiem dvasinę jėgą atsispir
ti prieš gyvenimo klastą ir pa
gundas.

Yra ir kita lavinimo pusė. 
Kiekvienas jaunuolis ir jaunuolė 
turi augantį ir bręstantį kūną, 
kuris taip pat reikalingas judė
jimo, mankštos ir lavinimo. Per 
sportą ir žaidimą jaunas žmo
gus įsigyja judrumą, kūno svei
katą ir išmoksta laikytis taisyk
lių bei teisingumo kompeticijos 
dvasioje. Lietuvoj ši auklėjimo 
šaka buvo vadinama Kūno Kul
tūra, kuriai dėmesys nuolat au
go ir stiprėjo, iki karo bangos iš
blaškė visokeriopas pastangas.

Išsisklaidžius tremtyje ir 
vėliau pastoviai apsigyvenus 
laisvuose kraštuose, jaunimo 
auklėjimo organizacijos pasida
rė dar svarbesnės. Dabar jos 
reikalingos ne tik moraliniam 
bei fiziniam lavinimui, bet ir 
tautybės išlaikymui. Todėl kiek
viena organizacija, kuri patrau
kia jaunimą į lietuvių pusę, yra 
remtina ir brangintina.

Jaunimui patekus į aplinkumą, 
kurioje sportinis judėjimas yra 
aukštai pastatytas, jis natūraliai 
kreipia savo prigimtą energiją į 
sportinius siekimus. Tam natū
raliam polinkiui apjungti ir nu
kreipti į lietuvišką veiklą buvo
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Kur Jis dabar? Užmi

go, ar išėjo į dykumas Mozės ieš
koti? Kam žmonių gyvybę ati
davė į žvėrių rankas?” vėl šoko 
aimanuoti, bet eigulis sulaikė.

“Mano, Giršien, tai toks išma
nymas”, pasakė. “Kur tas Dievas 
ir ką Jis daro, ne mūsų galvom 
žinoti. Mums reikia tik gyventi, 
kol gyvenasi. Kas rytoj bus, nė 
vienas nežinom, o šiandien rei
kia suktis. Kad toks debesis už
ėjo, ne mūsų valia sulaikyti. 
Rusai ne tokias armijas turėjo, 
o sutrėškė kaip vabalus, tai ką 
mes galim beginkliai. Tik slėp
tis, kaip kiškiai, kai medžioklė 
užeina. Gerai, kad nenuėjai tie
siai šėtonui į gerklę. Šiandien 
buvau miestelyje. Sidabrą ir ki
tus brangius daiktus susikrovė ir 
išsivežė kaip vagys paprasčiausi. 
Skudurus išdalino, kas ėmė. Ne
daug kas ėmė, bet buvo tokių, 
kur ėmė. Ir ėmė po daug. Net 
akis išvertę puolė. Ne tu viena 
pasilikai. Šepšelis buvo kažin 
kur išėjęs, ir dar negrįžta. Nie
kas nematė, kur Judelis su Tė
veliu dingo. Kai užėmė visus 
varyti, juodu, matyti, kur patvo
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įsteigti lietuvių sporto klubai ir 
vadovaujančios organizacijos. 
Taip susikūrė ir Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjunga — ŠALFASS. 
Lietuvių sportinio judėjimo pa
gyvinimui ir paskatinimui ŠAL
FASS kasmet rengia įvairius tur
nyrus ir žaidynes, suvažiuo
ja šimtai jaunų sportininkų. Iki 
šiol Šiaurės Amerikoj buvo dvi
dešimt septynios metinės ŠAL- 
FAS Sąjungos sporto šventės, 
per kurias perėjo tūkstančiai 
dalyvių. Tokios didelio masto 
žaidynės ruošiamos ir šiemet, 
bet jom skiriama ypatinga reikš
mė ir užduotis.

1978 metai yra išskirtini, nes 
minima 60 metų Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo ir 40 
metų pirmos tautinės olimpia
dos sukaktis. Šiem istoriniam į- 
vykiam išryškinti ir lietuvių tau
tiniam pasididžiavimui suža
dinti buvo nutarta šių metų 
sporto žaidynes įjungti į Pasau
lio Lietuvių Dienų programą ir 
kartu dalyvauti masinėj lietuvių 
gyvybės demonstracijoj. Sporto 
sąskrydis pavadintas Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynėm, ku
rių plati programa sušaukė jau
nimą ne tik iš Šiaurės Ameri
kos žemyno, bet ir iš Pietų 
Amerikos, Europos ir tolimos 
Australijos.

Nuo birželio 26 iki liepos 3 
Toronte, Kanadoje, sporto aikš
tės ir salės, susirinkimai ir po
būviai, gatvės ir namai bus pilni 
lietuviškų veidų. Tai bus mūsų 
jaunimas, mūsų auganti ir mus 
pavaduoti ateinanti jaunoji karti. 
Nenusigrįžkim nuo Jų ir neap- 
sunkinkim jų lavinimo pastangų 
šykščia ranka, nes nuo mūsų 
priklauso jų ateitis, ir nuo jų pri
klausys mūsų tautos gyvybė. Į- 
vertinkim rengėjų darbą, nuva
žiuokim pasižiūrėti, apsilanky- 
kim žaidynėse bei kituose pobū
viuose ir būkim dalyviais bei rė
mėjais šio didžio lietuvių są- 
skydžio, kuris turės nepaprastą 
reikšmę mūsų jaunimo tautinio 
auklėjimo darbe.

riais nugūrino. Išvažiuodami 
viršaičiui įsakė surinkti visus ir 
pristatyti į apskritį. Miestelyje 
nė vieno vokiečio nebėra, tik 
nuo jų paliktos smarvės žmonės 
dar kvapo neatgauna. Dėl vir
šaičio tai nors ir dabar galėtum 
grįžti į savo namą ir gyventi. 
Bet niekada nežinai, kas gali vo
kiečiams liežuvį pakišti. Visokių 
yra. O tada tai būtų galas ir pa
čiai, ir viršaičiui, ir dar gal daug 
kam. Jie eina be jokio įstatymo. 
Ką padarė, kaip padarė, tik jie 
vieni ir težino. Svarbu, kad su
naikino. Užtat verčiau niekam 
nesirodyti. Bus sveikiau ir pa
čiai, ir kitiems. Visada taip ne
bus. Turės ateiti kokia tvarka, 
tada ir pažiūrėsim. Dabar, 
motin, duok moteriškei ko už
valgyti ir kokio karštymo, kad ša
lia mergaitės neatsigultų, o aš 
rytoj pažiūrėsiu. Manau, kad 
daržinėj kokį kampą padarysiu. 
Iš ten ir į mišką galėsit kada 
norėdamos išeiti. O paskum pa
matysim.”

Kaip Dievo piršto paliesta, 
mergytė į rytmetį nustojo karš

Maironio lituanistinė mokykla 
New Yorke birželio 3 ir 4 baigė
mokslo metus. Šeštadienį, birže
lio 3, buvo paskutinė diena mo
kykloje. Mokiniai susirinko į 
klases , kur vyko normalios pa
mokos. Drauge buvo peržvelgti 
praėję mokslo metai, įvertintas 
mokinių darbas.

Praeitais metais visa mo
kykla buvo išėjusi į par
ką. Šiemet to buvo atsisa
kyta, nes susidaro daug techniš
kų sunkumų. Į parką buvo išėję 
tik trys skyriai. Ėjo visai atski
rai, vedami klasės mokytojų. 
Parke buvo ir mokyklą baigiąs 
aštuntas skyrius.

Kristus iš Nazareto. Lietuvių liaudies skulptūra iš Raudė
nų, Telšių apskrities.

čiuoti. Net valgyti paprašė. Už
migo ir Giršienė, per naktį prie 
mergaitės nė bluosto nesudė
jusi. Mudvi su Morta, ką veik
damos, ką ne, vis žvalgėmės, ar 
kas neateina. Jeigu kas būtų 
užėjęs, būtumėm šnekinusios 
kieme, kad ateitų kitą dieną, 
kad eigulio nėra namie, o jis ligi 
pietų gale peludės išvertė šiene 
vietą, tokį kambariuką, įėjimą 
užstatė šienu iškaišiotais vartais. 
Gerai apsižvalgęs, nuvedė ir 
Giršienę parodyti.

“Tik su atsigulimu bus kiek 
blogiau”, sakė. “Jeigu būčiau ži
nojęs, kad atsiras i, būčiau nuva
žiavęs ir tavo pačios patalus par
sivežęs. Nujaučiu, kur galėčiau 
rasti, bet ar verta mėginti avižas 
atimti iš po žąsino snapo. Kas 
jau sykį godus, tai ir su na
gais, o čia nė nagų nereikia. Už
tenka liežuviu paklebinti. Pasi
klosite ir užsiklosite tuo pačiu, 
kuo mes klojamės.”

Giršienė dar ir šiaip ir taip. 
Ne kad daržinėje,, bet kad neturi 
kuo atsilyginti. Gerai, pabu
sianti dieną kitą, kol mergaitė 
atsigaus, o paskum eisianti gal 
pas seserį į Parūdžius arba į 
apskritį pas tetą. Juk ne visus 
tas maras bus po žeme pakišęs. 
Bet Vainys tik galvą purtė.

“Visus, visus, Giršienėl. Surin
ko net ir tuos, kur kaimuose po 
vieną gyveno. Visus. Atvažiavo 
su sąrašais ir visus surinko.

Kaip maras. Net pats viršaitis 
nežino, iš kur jie tuos sąrašus

DAINUOJANTI JAUNYSTĖ
Maironio lituanistinė mokykla 
baigė mokslo metus ir 
išleido 24-tą laidą

Iškilmingos pamaldos
Mokslo metai baigti birželio 

4 su gražiom iškilmėm. Visi su
sirinko į Kultūros Židinį. Čia 
12 vai. buvo iškilmingos pamal
dos. Salė prisirinko pilna moki
nių, jų tėvų, giminių ir nese
niai baigusiųjų draugų.

gavo. Ko tą dieną nebuvo, už
rašė ir liepė surasti.”

“Visus?” sudejavo Giršienė 
ir'atsisėdo ant balkio.

Nors mudvi su Morta jau ir 
žinojom, bet ir tai tiek tesirado. 
Kojas per pakinkius kirto nuo to
kios baisybės.

“Kaip Dievas jų griausmu ne
užleidžia”, nebe tiek pasakė, 
kiek sudejavo Morta ir prisėdo 
šalia Giršienės.

“Neužleido, tai užleis. Die
vas, Mortut, nemaršus”, įsiterpė 
eigulis. “Jo teisybės girnos mala 
iš lėto, bet smulkiai. Visas aša
kas mala. Bet, kol kas bus, turim 
patys žiūrėti, kad nepatektumėm 
į girnas. Tu, Giršienėl, dėl buvi
mo nedėk į širdį. Jei galybės tu
rėčiau, seklyčioj kaip karalienę 
įtaisyčiau. Tegu visi mato, kur 
teisybė. Bet, kai galybės nėra; 
reikia lįsti į urvą. Mūsų šian
dien dar nekiša, bet kas žino, 
kaip bus rytoj.”

Ir buvo piktas, oi koks piktas. 
Visada būdavo toks ramus. Mor
ta juokdavosi, kad jos Anicetas 
nemoka supykti, bet dabar buvo 
piktas. Taip piktas, kad nė apsa
kyti negaliu. Visas ėmė drebė
ti ir žodį sunkiai begalėjo ištar
ti. — Ko jūs čia dabar kaip viš
tos susitūpusios? — pro tro
bos kampą prašneko senelis.

Taip netikėtai, kad net visos 
krūptelėjom.

— O kieno ta mergaitė? — 
pridėjo.

— Giršienės. Sako, vokiečiai 
motiną paėmė, tik jai pasisekė 
pabėgti, — pasakė Saliamutė,

Mišias aukojo ir gražų pa
mokslą pasakė Tėv. Paulius Bal
takis, OFM, pasidžiaugdamas 
jaunyste, mokslu ir darbu, kvies
damas visus į pasiaukojimą ir re
liginį gyvenimą. Prisiminė ir se
selę Urbaną, kuri švenčia 50 
metų vienuoliško gyvenimo su
kaktį.

Vargonėliais grojo Dalia Sa
kaitė, giedojo jaunimas. Skaity
mus atliko Adrija Nemickaitė ir 
Ramunė Rygelytė, abi aštunto 
skyriaus mokinės.
Jauniausias New Yorko choras

Baigus pamaldas, tuoj buvo 
persiorganizuota iškilmingam 
mokslo metų baigimo aktui.

Mokyklos vedėja Gintarė 
Ivaškienė vadovavo programai 
ir pristatė mokyklos chorą, kuris 
jau buvo susirikiavęs scenoje. 
Publika pasitiko triukšmingai 
plojimais šį jauniausią New Yor
ko chorą.

Chorą moko muzikė Nijolė 
Ulėnienė, kuri sugeba su vai
kais dirbti. Choras nuotaikingai 
padainavo: Grįšim, grįšim, De
vynbalsė ir Dainuojanti jaunys
tė.

Būrelis Nemickų (visi pusbro
liai) vamzdeliais palydėjo vieną 
dainą. Buvo įvesti ir skamba
liukai.

Choras paliko labai puikų į- 
spūdį. Daina labiausiai juos nu
teikia lietuviškam darbui.ir su
kuria lietuvišką nuotaiką.

Po dainų žemųjų skyrių mer
gaitės pašoko porą tautinių šo
kių.

Tada visi susėdo salėje, ir taip 
prasidėjo iškilmingas aktas.

Į garbės prezidiumą buvo pa
kviesta: Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis, LB apygardos 
pirm. A. Vakselis, Rytų apygar
dos mokyklų inspektorius A. 
Masionis. Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, sesuo Urbana, kuri šven
čia savo vienuoliško gyvenimo 
50 metų sukaktį, Tėvų Komiteto 
pirmininkas Gintas Žemaitaitis, 
nauja vedėja Aldona Marijošie- 
nė ir klasės mokytojas Paulius 
Jurkus.

Pažymėjimai
Baigiantieji mokyklą buvo su

sėdę dešinėje šone. Pradžioj 
buvo perskaityta mokytojų tary
bos protokolo ištrauka. Ją per
skaitė mokytoja Felė Jasaitienė. 
Ištrauka lietė mokyklą baigian

pakėlusi ašarom aptekusias akis.
— Tai turbūt ieško. Mačiau, 

du vokiečiai nuo miško kelučiu 
numėlynavo pas Pusnelį.

— O Jėzau! — sušnibždėjo 
Saliamutė, lyg bijodama, kad vo
kiečiai neišgirstų. — Kur tą mer
gytę slėpti?

— Kad gal dar nereikia nusi
gąsti, — labai ramiu balsu atsi
liepė senelis. — Gal tik kiauši
niauja. Aną dieną net trys val
kiojosi.

— Vis tiek čia negalim tupė
ti. Aš einu su mergaite į mišką. 
Kai praeis, vėl sugrįšim, — paki
lo Saliamutė. — Tik duokit 
kokią skarą susisupti. Mergaitė 
visiškai plika ir dar visa sukai
tus.

— Į mišką tai ne. Kai pama
tys per lauką einančias, nebeiš- 
trūksit. Reikia kur nors apie na
mus, — dairėsi senelis. — Gal į 
daržinę ant šieno. Aš tik kopė
čias nuo obels nunešiu.

— Palauk, neskubėk. Jeigu jas 
ten rado šiene, tai gali paversti ir 
čia. Einam, — patempė senelė 
Saliamutę už skaros kampo ir 
pati, net neatsisukdama, nu
skubino į trobos pusę.

Šiaip senelė buvo stačia, 
eidavo smakrą pakėlusi, kad ir 
aš pati mėgindavau taip gražiai 
vaikščioti. Bet, jeigu tik prireik
davo nulėkti kur greitai, tuoj pa
silenkdavo, alkūnes į šonus at
mesdavo, pati taip susimėty
davo, kad atrodydavo, jog užpa
kalis nebespėjo bėgti kartu su’ja 
ir su kiekvienu žingsniu vis la
biau liekasi. Paskui ją nuskubė

čiuosius. Maironio lituanistinės 
mokyklos 24 laidą baigė 12 mo
kinių: devynios mergaitės ir 
trys berniukai. Tie baigiantieji 
yra:

Elenutė Baltrulionytė, Tadas 
Birutis, Rūta Bobelytė, Kristina 
Česnavičiūtė, Viktoras Karma
zinas, Ričardas Kezys, Rūta Ki- 
dolytė, Kristina Kirky laite, 
Livija Klivečkaitė, Adrija Ne
mickaitė, Ramunė Rygelytė ir
Rūta .Sperauskaitė.

Mokiniai buvo kviečiami alfa
beto tvarka. Jiem pažymėjimus 
įteikė Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis. Tuoj pat buvo 
įteiktos ir Lietuvių Bendruome
nės nario knygutės, įteikė A. 
Vakselis.

Mokyklą geriausiai — vienais 
penketukais — baigė keturios 
mergaitės: Rūta Bobelytė,
Kristina Kirkylaitė, Adrija Ne
mickaitė ir Ramunė Rygelytė. 
Antrosiomis mokinėmis baigė:
E. Baltrulionytė ir R. Speraus
kaitė; trečiosiomis mokinėmis 
— K. Česnavičiūtė ir L. Kli
večkaitė.

Apdovanojami
Kaip įprasta, visi baigiantieji 

buvo apdovanoti knygom. Vėl 
visi ėjo alfabeto tvarka pasiim
ti dovanų. Lietuvių Bendruome
nės vardu dovanas įteikė Vin
cas Padvarietis. Jis įteikė Simo 
Kudirkos knygą “ForThose Štili 
at Sea”. Tėvų komitetas įteikė 
anglų — lietuvių kalbos žody
ną; įteikė tėvų komiteto pirm.
G. Žemaitaitis. Šaulių kuopa do
vanojo savo išleistą Elenos Ju- 
ciūtės knygą. “Pėdos mirties zo
noje”. Įteikė K. Bačauskas.

Sveikinimai
Sveikinimo kalbas pasakė gar

bės prezidiumo nariai. Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, pri
siminęs senąją Lietuvos mokyk
lą, pasidžiaugė jaunuolių darbu. 
A. Vakselis, LB apygardos pir
mininkas, ragino ir toliau moky
tis. Rytų apygardos mokyklų 
inspektorius A. Masionis išryš
kino mintį, kad būtina Maironio 
mokyklai išsiplėsti ir suorgani
zuoti 9 ir 10 skyrių. Jis kvie
tė baigusiuosius aštuntą skyrių 
sugrįžti į mokyklą, į devintą sky
rių, nes tik tokiu būdu pareng
sime mokytojų prieauglį.

Klasės mokytojas Paulius Jur
kus prisiminė, ką dėstė per me
tus, kas geriausiai mokėsi.

Baigusiųjų vardu kalbėjo Ad
rija Nemickaitė. Ji padėkojo vi
siem už jų mokslą ir klasės var
du įteikė dovanas savo klasės

(nukelta į 7 psl.)

jo ir Saliamutė, mergaitę glėby 
suspaudusi, ir aš. Ir senelis 
klepsėjo medpadžiais. Tik jis 
neskubėjo, nors ir neskubėda
mas netoli tesiliko nuo mūsų. 
Kai senelė įlėkė į priemenę, 
jis pasakė:

— Tik jau ne trobon. Kur tu ją 
troboj paslėpsi. Ne viščiukas, po 
puodu nepavoši.

Bet senelė, užuot pasiaiškinu
si, pasakė:

— Pažiūrėk, ar dar neateina.
Senelis pagurino ligi trobos 

kampo.
— Dar ne. Palauk, palauk. 

Kieme su Pusneliu šneka. Ir 
Pusnelienė... Ranka rodo į mūsų 
pusę.

— Angele sarge, uždenk savo 
sparnais, — giliai atsidususi, 
kaip maldą prašnibždėjo senelė. 
— Tu juos pagaišink, pašnekink. 
Jeigu užsimanys į daržinę, tegu 
eina. Tik nieko nesakyk apie 
mergaitę.

— O jeigu ras?
— Ras, ras, ką padarysi, — 

pasigavo mergaitę iš Saliamutės 
ir ėmė lipti ant aukšto. — Lip
kit ir judvi. Padėsit.

Užlipusi paleido mergaitę, 
pribėgo prie obuolių kupino 
karsto, pasilenkusi paėmė už 
vieno galo.

— Verskim, — pasakė Salia- 
mutei, — o judvi pažiūrėkit, 
kad obuoliai nepradėtų riedėti 
žemėn.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ TAUTOS RYŽTAS NESIKEIČIA
Birželio mėnesį lietuviai mini 

dvi gedulingas sukaktis. Kai 
1940 birželio 15 naciai puolė 
Paryžių, Stalino-Hitlerio sandė- 
rininkas Sovietų Sąjunga, įsi
veržusi į Lietuvą, užslopino 
jos laisvę ir nepriklausomybę. 
Po metų, 1941 birželio 14-20, 
per sovietinį masinį terorą Lie
tuvoj žuvo apie 5000 gyventojų 
ir 35,000 vyrų, moterų bei vai
kų buvo išvežta į Gulago sa
lyną. Šią deportaciją sekė kitos, 
iš viso palietusios apie 400,000 
asmenų. Daugį išvežtųjų pakirto 
nežmoniškos sąlygos: šaltis, li
gos ir badas vergų stovyklose.

Abi birželinės gedulo sukak
tys yra glaudžiai viena su kita 
susijusios — antroji yra pirmo
sios neišvengiama išdava. Lietu
vai primesta komunistinė siste
ma atnešė tautai didžiąją kan
čią — genocidą.

Jau 38 metai, kai Lietuvą 
gniaužia sovietinė okupacija. 
Bet Lietuva yra tautinio susipra
timo pavyzdys, ir lietuvių pasi
ryžimas būti laisvais ir nepri
klausomais yra nepalūžęs.

Lietuvių ryžtinga laikysena 
prieš svetimųjų jungą ir atgyve
nusią totalitarinę santvarką so
vietinėj imperijoj yra daugeliu 
atžvilgiu išskirtinė. Paskutinė
mis žiniomis, Lietuvoj nuolat 
pasirodo septyni pogrindžio lei
diniai. Nors engiama ir perse
kiojama, tebegyvuoja lietuviš
koji Helsinkio grupė. Itin ryš
kus yra tautinio išdidumo jaus
mas, kurį pastebėjo Paryžiaus 
dienraščio Le Monde bendra
darbis, 1978 lankęsis Lietuvoj. 
Vakarų žurnalistai, rašydami 
apie disidentųjudėjimą Sovietų 
Sąjungoj, dažnai mini ribotą 
aktyvistų skaičių ir rusų masių 
abejingumą. Visai kitaip yra Lie
tuvoj, kur tautiniai ir religiniai 
aktyvistai randa galingą atramą 
plačiausiuose gyventojų sluoks
niuose.

Stalino Gulago salyno politiką 
šiuo metu tebevykdo Brežnevas. 
Lietuviai, perėję sovietinio teis
mo komediją, tebesiunčiami į 
darbo stovyklas vien tik už tai, 
kad nori praktiškai vykdyti žo
džio ir minties laisvę, kuri jiem 
yra garantuota sovietų konstitu
cijos. Ankstesnis teroras tebe- 
tęsiamas. Paskutinioji jo auka 
yra Balys Gajauskas, anksčiau 
jau iškalėjęs 25 metus Gulago 
salyne, o 1978 vėl nuteistas de
šimčiai metų griežto režimo sto
vykloj ir penkeriem metam nu- 

trėmimo. Jis nuteistas vien dėl 
to, kad rinko istorinę medžiagą 
apie lietuvių partizaninį judė
jimą 1944-1951. Lietuviškosios 
Helsinkio grupės narys Viktoras 
Petkus taip pat laukia teismo, 
ir jam gresia ilgas įkalinimas.

Per 38 sovietų okupacijos me
tus totalitarizmas Lietuvoj iš es
mės nepasikeitė. Bet taip pat ne
pasikeitė ir lietuvių tautos ryžtas

APIE TAI, KAS RŪPI 
VISIEM LIETUVIAM

Lietuvių Moterų Klubų Fede- 
racijai gegužės 4 buvo pranešta, 
kad gegužės 9 Amerikos senato 
Foreign Relations komitete bus 
balsuojama, ar Radio Free Euro- 
pe ir Radio Liberty vardai bus 
pakeisti kitais, ar liks tie patys.

Kaip žinom, abu radijai infor
muoja sovietų pavergtas tautas 
apie tai, kas darosi laisvajam pa
sauly ir jų pačių kraštuose, nes 
sovietų spauda ir radijai visada 
šmeižia laisvąjį pasaulį, varo tik 
sovietinę melagingąpropagandą, 
bet nutyli savo nusižengimus pa
grindinėm žmogaus teisėm. Pa
vergtiesiem yra labai įgrisusi so
vietinė propaganda, kasdien gir
dima darbovietėse, gatvėse, uni
versitete, mokyklose, ir jie klau
sosi užsienio radijų, norėdami 
išgirsti tiesos žodį apie pasaulio 

įvykius, apie tai, ką sovietai 
tendencingai nutyli. Aišku, so
vietam Radio Free Europe ir Ra
dio Liberty yra skaudi rakštis po 
nagu.

Senatoriai G. McGovern ir C. 
Pell buvo pasiryžę Radio Free 
Europe ir Radio Liberty vardus 
pakeisti, nes, esą, tokie vardai 
kliudo detentei su sovietais. 
Daugeliui nuostabu, kad abu se
natoriai, kurių vienas, G. McGo- 
vem, savo laiku dėjo dideles pa
stangas, kad būtų išrinktas Ame
rikos prezidentu, nei po Helsin
kio, nei po Belgrado konferen
cijų nepraregėjo ir nemato, kad 
jokia detentė su sovietais neį
manoma.

Prieš abiejų radijų vardų pa
keitimą griežtai pasisakė ir ko
vojo šen. Ch. Percy. Lietuvių 
Moterų Klubų Federacija ryžosi 
padėti šiam lietuviam palan
kiam senatoriui; tuojau pasiuntė 
jam telegramą ir dargi pranešė 
daugeliui lietuvių organizacijų, 
kad irgi skubiai pasiųstų tele- 

atgauti laisvę ir nepriklausomy
bę.

Lietuvių tautai gedulingą bir
želio mėnesį pasaulio opinijai 
primena Vlikas per angliškąjį 
Eltos biuletenį. Lietuvių organi
zacijos ir pavieniai tautie
čiai kviečiami atitinkamai infor
muoti kitataučius.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

gramas, išreiškiant jam paramą 
ir pritarimą, kad minėtų radijų 
vardai nebūtų pakeisti.

Tokiu būdu telegramas pa
siuntė: Lietuvos Didž. Kuni
gaikštienės Birutės Moterų Dr- 
jos New Yorko skyrius, Katalikių 
Kultūrininkių Dr-ja, Pasaulio 
Liet. Katalikių Sąjunga, ramovė- 
nai, New Yorko šauliai, dr^ Br. 
Radzivanas šeimos vardu, Reli
ginė Šalpa. G. Ivaškienė tele
gramas dar organizavo Bridge- 
port, Conn.; iš ten telegramas 
pasiuntė Tarptautinis Žmogaus 
Teisių Komitetas, Lietuvos Vy
čių Bridgeporto skyrius, Bridge- 
porto Lietuvių Bendruomenė ir 
keli privatūs asmenys.

Gegužės 16 šen. Ch. Percy 
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijai atsiuntė net du laiškus, iš
reiškiančius padėką už telegra
mų organizavimą New Yorke ir 
Bridgeporte. Jis rašo, kad mūsų 
parama jam padėjo laimėti ir Ra
dio Free Europe ir Radio Li
berty vardai paliks nepakeisti. 
New Yorke telegramas organiza
vo ir R. Žymantaitė, LMKF val
dybos narė. Šen. Ch. Percy bu
vo ją pakvietęs į Washingtoną, 
kur ji padarė stiprų pranešimą 
apie pavergtos Lietuvos būklę, 
disidentus ir Vakarų radijų 
reikšmę pavergtiesiem.

Šen. Ch. Percy laiškais padė
kojo kiekvienam, kas buvo jam 
pasiuntęs telegramą.

1973 Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija buvo pasiuntusi 50 
raštų Amerikos kongreso na
riam, kad jie palaikytų Bill No. 
S 1914. Šis įstatymas reikalavo, 
kad nebūtų nutraukta federalinė 
parama Radio Free Europe ir 
Radio Liberty radijam. Jau tada 
buvo kėsintasi nutraukti biudže
tą abiem radijam. Šen. Ch. Per
cy buvo entuziastingas šio įsta-

Hartfordo lietuvių mišrus choras Aidas, muziko Jurgio Petkaičio vadovaujamas, gieda Švč.
Trejybės bažnyčioje, kai ten š.m. buvo paminėti birželio didieji trėmimai. Nuotr. A. Jaro

V-ojo Pasaulio LB seimo 
nutarimų komisijos branduolys

PLB valdybai paprašius, Det
roite yra sudarytas V-ojo PLB 
seimo nutarimų komisijos bran
duolys, kurio uždavinys yra pa
ruošti nutarimų projektą V-ajam 
PLB seimui. Jam į talką ateina 
visi pagrindiniai paskaitininkai 
atsiųsdami savo paskaitų teks
tus ir pasiūlymus.

Savo paskaitą “Lietuviškasis 
švietimas” bei gaires ateičiai 
jau atsiuntė PLB valdybos švie
timo vicepirmininkas Jonas Ka
valiūnas ir referatą “Kultūrinė 
veikla ir ryšiai” PLB valdybos 
jaunimo vicepirmininkas Romas 
Kasparas. Iš pastarojo dar laukia
ma pasiūlymų nutarimam. Be 
šių dviejų paskaitininkų, savo 
pasiūlymus taip pat atsiuntė 
JAV LB kultūros taryba, vado
vaujama Juozo Gailos, ir pats 
valdybos pirm. Bronius Nainys. 
Dar laukiama paskaitų tekstų ir 
pasiūlymų iš Algimanto Gurec- 
ko, kuris kalbės tema “Lietuvos 
reikalai”, Gabijos Juozapavičiū
tės — “Jaunimas” ir Kosto Doč
kaus — “PLB valdybos lėšos”.

Be abejonės, V-asis PLB sei
mas turės pasisakyti ir žydų 
klausimu, palies ir tėvų įparei
gojimą vaikus išmokyti kalbėti 

tymo rėmėjas, ir Bill No. S 1914 
praėjo — Radio Free Europe 
ir Radio Liberty nesustojo 
veikę.

I. Banaitienė 

lietuviškai dar prieš pradedant 
lankyti darželį. Tais ir kitais 
klausimais visų pasiūlymai lau
kiami ir bus peržiūrimi dar prieš 
seimą.

V-ojo PLB seimo nutarimų ko-

Prancūzų žurnalas 
apie okupuotos 
Lietuvos Bažnyčią

Žinomas prancūzų kultūros, 
mokslo ir politikos žurnalas 
ETUDES š.m. kovo mėn. nume
ry išspausdino plačią studiją 
apie okupuotos Lietuvos .religi
nę padėtį — “Lithuanie: P 
asphyxie d’ une Eglise” (Lietu
va: Bažnyčios užgniaužimas).

Straipsnio įžangoj apžvelgia
ma Lietuvos istorija, toliau išsa
miai nagrinėjama dabartinė 
krašto padėtis sovietų okupaci
joj. Ilgiau sustojama ties 
lietuvių rezistencija prieš paver
gėją, minimi komunistų valdžios 
ir Bažnyčios santykiai, analizuo
jamas Bažnyčios Lietuvoj vidi
nis gyvenimas, iškeliamas tautos 
religinis ir politinis pasipriešini
mas, jos stipri kova prieš esa
mą priespaudą.

Straipsnis daugiausia remiasi 
prancūzų kalba leidžiama Elta, 
joj išspausdinta 1968-1978 me
džiaga, duomenimis ir statistika. 
Minima, kad prancūzų k. Eltos 

misijos branduolį sudaro: pirm. 
Vytautas Kutkus ir nariai — dr. 
Adolfas Damušis, Algis Rugie
nius ir Jonas Urbonas. Komisi
ja bus papildoma visų kraštų 
atstovais ir tvirtinama pačiame 
PLB seime. Komisijos adresas: 
Vytautas Kutkus, 6940 Hartwell, 
Dearborn, MI >48126, U.S.A.

NKB

biuletenis yra vienas iš geriau
sių šaltinių Vakarų pasauly in
formacijai ir dokumentacijai 
apie pavergtos Lietuvos padėtį.

TAUTINĖ 
LIETUVIŲ 

ŠVENTKELIONĖ 
BRAZILIJOJ

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 60-mečio proga Sao 
Paulo Šv. Juozapo brolijos vy
rai, Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenė ir abi lietuvių parapi
jos ryžosi atšvęsti tautos gedulo 
dieną ypatinga malda ir pasiau
kojimu. Tam ėmėsi iniciatyvos 
birželio 18 suruošti tautinę 
šventkelionę į garsiausią Brazi
lijoj Marijos šventovę — Apa- 
recida.

Numatyta pamaldos didžio
joj šventovėj ir tautinė progra
ma salėj. Vedama propaganda 
vietinėj spaudoj, per radiją ir 
dalinant spausdintus lapelius.

Kviečiami dalyvauti chorai, 
organizacijos ir pavieniai tautie
čiai ne tik iš Sao Paulo, bet ir 
iš tolimų vietovių. Ypač norima 
daugiau jaunimo.

TAI TIK VIENOS LIETUVIŲ 
ŠEIMOS KANČIŲ KELIAS. . .

PR. NAUJOKAITIS

(tąsa iš praeito nr.)

Abi ūkininkų šeimos apsigy
veno ten surastame tuščiame re
patriantų ūkyje, tik Viktoro veži
mas pajudėjo Jurbarko link — 
gal pro Tauragę bus lengviau 
pereiti Vokietijos sieną. O Vai- 
taitis vis dar nestigo nuvykti 
kada vogčiomis į savo ūkį ir 
ten pasėti rugių ir kviečių: sėk
los buvo jau anksčiau prasibloš- 
kęs ir dirvą paruošęs, tik nuolati
niai sovietinių lėktuvų apšaudy
mai ir artilerijos sviediniai ne
leido dirbti laukuose. Bet taip ir 
liko Vaitaičio nepasėti nei ru
giai, nei kviečiai, nes frontas, 
kelis mėnesius lyg ir sustojęs, 
dabar vėl pagyvėjo visu plačiu 
ruožu nuo Raseinių pro Gel
gaudiškį, Šakius iki Kudirkos 
Naumiesčio. Spalio pradžia jau 
rudenėjančiuose Lietuvos lau
kuose buvo nerami, pilna gaisrų, 
mirtį nešančių sprogimų, ne
migo naktų, rūpesčių pilnų 
dienų.

Traukdamiesi vokiečiai degi
no trobas, varėsi, kur suspėjo, 
gyvulius į savo kraštą. Varė ir 
ūkininkus prieš jų norą. Tik re
tam pavyko kur nors pasislėpti 
ir pasilikti savo žemėje. Ir Vai- 
taičiai su Plaušiniais buvo pro 
Slavikus išvaryti į Vokietiją. Ryt
prūsiai dar švietė raudonais sto
gais, mūrinėmis trobomis, gerai 
įdirbtais laukais. Geras plentas 
buvo pilnas vežimų — kariškų 

ir nekariškų. Kartais padangėje 
pasirodydavo lėktuvų raudono
mis žvaigždėmis, bet juos ste- 
gėsi nuvyti vokiečių puolamieji 
lėktuvai. Bet ir tai daugelį kartų 
tekdavo šokti nuo vežimų, gulti į 
griovius. Taip įsakydavo rudų 
uniformų palydovai. Žandarai 
pasirankiodavo nuo vežimų stip
resnių vyrų apkasams kasti. Tik 
ant vežimo susikūprinęs seniai 
nesiskutęs Vaitaitis ir liesas ištį
sėlis Plaušinis, matyt, neatrodė 
tinkami darbininkai, kad pro 
juos žandarai praeidavo jų neuž
kabinę.

Tų metų ruduo buvo sausas ir 
ilgas, bet lapkričio pradžia jau 
nešė iš šiaurės nuo jūros tam
sius debesis ir šaltą drėgmę. 
Penkiametė Vaitaičių dukrelė 
Elenutė įsisirgo ir regimai nyko.

— Mamyte, važiuokim namo, 
man nusibodo vežime. Kada va
žiuosim namo?

Motina ramino kaip įmanyda
ma. Geresniu kąsniu valgydino, 
pati net užmiršdama ir pavalgy
ti, naktimis nemigdama. Bet 
mergaitei reikėjo rimto gydymo, 
o kelionėje jo nebuvo. Ir Ele
nutė vieną rytą užgeso kaip vė
jo užpūsta žvakelė. Palaidojo ją 
mažo miestelio kapuose, atžy
mėję kapelį užrašu medinėje 
lentelėje: gal kada pavyks čia 
sugrįžti ir karstelį parvežti į savo 
parapijos kapines . . .

Ir taip kolonose tremtiniai nu
siyrė rudens darganose beveik 
iki Štetino. Kolonų tvarkytojai, 

matyt, nusprendė, kad užteks 
trauktis į Vakarus. Abi šeimas 
pasiuntė pas ūkininkus į kaimą. 
Nors pajėgių darbininkų 
abiejuose vežimuose beveik 
nebuvo, bet vokiečiai mielai 
priėmė arklius ir vežimus, sura
do ir darbų, davė šiokią tokią 
pastogę — prie tvartų kamarai
tę, kurioje buvo įrengta virykla, 
matyt, gyvulių maistui šutinti.

Užėjo žiema — su šaltais vė
jais ir sniego pūgomis, Prastas 
maistas, menkas apdaras kelio
nės išvargintus Vaitaičių vaikus 
padarė neatsparius ligoms: per
sišaldė ir įsisirgo. Bet ir apgriau
toje Vokietijoje dar buvo šiokia 
tokia tvarka: ligoniai buvo pa
guldyti artimiausio miestelio li
goninėje. Frontas iš Rytų vis 
slinko į Vakarus. Užskridę 
rusų lėktuvai bombardavo mies
telį. Teko ir ligoninei, bet Vai- 
taitukai išliko gyvi. Rusai jau 
buvo išmokę kariauti — darė di
delius apsupimus. Į apsupimą 
pateko ir tas kaimas, kur buvo 
priglausti mūsų pabėgėliai. 
Rusų kareiviai su vokiečiais 
elgėsi žiauriai: plėšė turtą, prie
vartavo moteris, sauvaliavo. Ir 
su pabėgėliais lietuviais elgėsi 
šiurkščiai, apšaukė nacių bend
radarbiais, vertė registruotis, rin
ko į stovyklas sulūžusiuose ba
rakuose, tardė. Joną Plaušinį, tu
rintį jau per 40 metų, paėmė į 
raudonąją armiją ir pasiuntė į 
Berlyno frontą. Jau 80 metų tu
rinti senutė Plaušinienė, jos li
gota duktė ir Vaitaitis su žmona 
ir viena dukra varginančiais eta
pais buvo nuvaryti į pereinamą
ją Gardino stovyklą, kur vėl vyko 
šiurkštūs tardymai, visokių an
ketų pildymai. Dar nepagiję vai

kai liko Vokietijos ligoninėje 
atskirti nuo tėvų. Vyriausiai 
dukteriai Onutei, paleistai 1945 
pavasarį iš ligoninės, buvo leis
ta grįžti į Lietuvą. Sugrįžusiai 
jai pavyko susirasti tetą, dar te
begyvenančią kairtio mokykloje 
netoli Gelgaudiškio. Jos brolis 
Pranas 1945 balandžio mėnesį 
paleistas iš ligoninės, kai kurį 
laiką gailestingos vokietės pa
globotas, rusų buvo nuvežtas į 
Vilnių, ir jam buvo leista moky
tis komjaunimo amatų (stalių) 
mokykloje. Ten mokėsi 4 metus. 
Po to buvo išvežtas į Sibirą ir 
turėjo dirbti valstybiniame ūky
je. Ten išmoko valdyti traktorių 
ir jau kaip specialistas buvo pa
siųstas į kolchozus Pavolgyje. 
Tik po Stalino mirties ir jam bu
vo leista grįžti į Lietuvą. Jo bro
lis Albinas Šakiuose kai kurį lai
ką dirbo prie statybų. Iš draugų 
sužinojęs, kur gyvena teta, ten 
nuvykęs rado seserį ir kitus gi
mines, bet vieni kitų jau nebe- 
pažinojo.

Gardino stovykloje 1947 ba
landžio mėnesį mirė senoji 
Plaušinienė. Ten ir palaidota, 
toli nuo savo gimtųjų namų. 
Jonas Plaušinis iš rusų kariuo
menės grįžo suvargęs. Kai kurį 
laiką Gelgaudiškio plytinėje 
buvo sargu, Mirė sulaukęs tik 
53 metų amžiaus. Vaitaitis su 
žmona, grįžę iš Gardino į Lie
tuvą, savo buvusiam ūkyje rado 
tik pamatus ir piktžolėmis užsi- 
nešusius laukus, ir žmonos tė
viškėje nieko nebuvo likę. Dėl 
to apsigyveno savo tėviškėje 
prie Griškabūdžio, kur buvo li
kęs gyvenamas namas, o vyres
niojo brolio, neseniai išvežto į 

Sibirą, po karo jau buvo susi
ręstas tvartelis su daržinėle. 
Ūkyje reikėjo šeimininko, ir 
Vincas Vaitaitis manė, kad čia 
galės vėl savomis kojomis atsi
remti į mylimą žemę. Bet viltis 
greitai išsklaidė okupantai. Vie
ną vasaros ankstų rytą išbudino 
Vaitaičius stiprus beldimas į 
duris. Pažvelgę pro langus, pa
matė aplink trobas būrį kareivių 
su šautuvais, o civilis žydukas 
tuojau lietuvių kalba pranešė, 
kad turi pasirašyti popierius ir 
tuojau išsiruošti kelionei į Sibi
rą. Popieriuje buvo išspausdinta, 
kad į tolimą kraštą išvyksta sava
noriškai. Vincas sakė, kad popie
riaus nesirašys, nes jam čia ge
rai, čia jo žemė, kad jis nie
kuo naujajai valdžiai nenusikal
to, kad per karą viską prarado 
ir kad bausmė jam taikoma ne
teisingai.

— Jei nesirašysi, būsi suimtas 
ir išvežtas į baudžiamąją stovyk
lą, o pasirašęs galėsi būti lais
vas kolūkio darbininkas, — pa
aiškino žydukas.

Ir žmogus turėjo pasirašyti, 
kad į tremtį išvyksta savanoriš
kai. Pas tėvus iš tetos buvo su
grįžusi vyriausioji duktė Onutė. 
Tai ir ji kartu buvo ištremta į 
Sibirą. Po ilgos ir sunkios ke
lionės gyvuliniuose vagonuose 
pagaliau tremtiniai 1947 atsidū
rė gyvulių fermoje Krasnojarsko 
rajone. Ten vargo iki Stalino 
mirties, kai valdžia turėjo prisi
pažinti, kad daugelis trėmimų 
yra neteisėti. Tada ir Vaitai- 
čiams buvo leista grįžti į Lietu
vą. Duktė Onutė jau buvo spė
jusi ištekėti — taip pat už lie
tuvio tremtinio elektrome- 
chaniko. Tačiau trečią mėnesį 

po vestuvių jį nutrenkė elekt
ra, ir Onutė grįžo į Lietuvą 
jau tapusi našle, laukianti kū
dikio.

Abiejų tėviškių ir pirktojo 
ūkio , žemė jau buvo įjungta į 
kolchozus, o Vaitaičiai prie že
mės darbo ne savam ūkyje nė 
nesiveržė. Laikinai prisiglaudė 
pas svainį mokytoją ir, kiek atsi
gavę, gavo darbo Gelgaudiškio 
pramoninėje plytinėje. Po ke
lelių metų Vaitaitis mirė, palai
dotas Gelgaudiškyje. Vėliau ten 
mirė ir Vaitaitienės sesuo inva
lidė. O pati Ona Vaitaitienė jau 
sulaukė 80 metų ir gali pasi
džiaugti, kad per visas išgyven
tas nelaimes vaikai išliko gyvi, 
išaugo sveiki, sukūrė šeimas ir 

gali dirbti savam krašte. Ypač 
motina džiaugiasi, kad jos vai
kaitis, dukters Onutės sūnus, jau 
išėjo ir aukštuosius inžinerijos 
mokslus.

Taip buvo nuo savos žemės 
atitrauktos dvi ūkininkų šeimos. 
Ypač Vaitaičių šeimos vargo ir 
kančių kelias yra panašus į dau
gelio Lietuvos ūkininkų kančios 
kelią. Be jokio nusikaltimo 1947 
-1952 iš Lietuvos buvo tremiami 
į Sibirą visi sąmoningesni ūki
ninkai, kad išnyktų atsparusis 
lietuvių tautos elementas. 
Vaitaičiai buvo tuo laimingesni, 
kad jie galėjo dar nepalūžę su
grįžti į savo kraštą ir čia vėl pra
dėti kad ir skurdų, bet naują gy
venimą. O kiek negrįžo! Sibi
ro miškai, priverstinio darbo 
stovyklos yra nusėtos nekaltų 
lietuvių kaulais, aplaistytos 
krauju, prakaitu ir ašaromis. Vai
taičių kančios istorija yra tik 
dalelė masinių trėmimų istori
jos.



1978 birželio 16, Nr. 23 • DARBININKAS • 5

.MUS APLANKO J. I. KRASEVSKIS 
“Vitolio raudos” išleidimo proga
JURGIS GLIAUDĄ

Turime rašytojų kitataučių, 
kuriuos noriai įvedame savo li
teratūrom Tokio susigiminiavi
mo sąlyga — kitataučių rašytojų 
rašymas lietuvių temomis ir to
kiu būdu lietuvių visuomenės į- 
takojimas. Tai reiškinys gana 
komplikuotas, kupinas išimčių 
ir sąlygų. Rašyti lietuvių temati
ka kita kalba galima, bet ne visa
da lietuvių visuomenė tuo susi
domi ir ne visada ima giminiuo
tis su autoriumi. Šitaip M. Ler
montovo poema “Lietuvaitė”, 
parašyta anksčiau už “‘Vitolio 
raudą”, nerado atgarsių ano 
meto lietuvių besiformuojančio
je visuomenėje.

Būna laimingų išimčių. Prieš 
šimtmetį, kada lietuvių literatū
ros derliai buvo labai jau kuk
lūs, kitataučių autorių veikalai 
lietuvių buities ar istorijos te
momis pasidarydavo mums savi, 
brangūs ir suprantami. Tai len
kų rašytojų veikalai: A. Mickevi
čius, J. I. Kraševskis, Strijkovvs- 
ki, Narbutas... Šie autoriai įta
kojo A. Baranauską, Maironį, 
Krėvę. Jie gali įtakoti ir dabar
tinį lietuvių autorių, kuris liestų 
tą didžiulį siužetų ir temų aruo
dą, kur mitas ir istorija sueina 
į vięną svaiginantį labirintą.

Geri vertimai patenkina ir 
reiklų skaitytoją. Nejaučiamas 
anachronizmo prieskonis. Nau
jas seno veikalo vertimas yra 
nelyginant naujo veikalo mūsų 
literatūroje pasirodymas. Jeigu 
jau išeivija verčia autorius nieko 
bendro neturinčius su lietuvių 
pasaulių, juo stambesnis nuo
pelnas versti autorius, kurie ir 
mūsų kultūros lentynose turi sa
vo įžymias, garbingas vietas.

Su tokiomis mintimis tenka 
sutikti prelato Juozo Karaliaus 
išleistą Juozapo Ignaco Kraševs
kio “Vitolio raudos” poemos 
vertimą. Poemą išvertė ir turi
ningą įvadą parašė nuostabaus 
darbštumo plunksnos darbuoto
jas Povilas Gaučys. Kalbą žiū
rėjo Pr. Razminas.

Tai jau ketvirtas šimtmečio 
būvyje šios poemos vertimas į 
lietuvių kalbą.

MŪSŲ LITERATŪROS
PREMIJOS VOKIETIJOJ

ST. SANTVARAS

Darbininko redakcija parodė 
nemaža susirūpinimo Lietuvių 
rašytojų d-jos skiriama literatū
ros premija, tuo reikalu paskelb
dama net porą vedamųjų. Gegu
žės 12 d. vedamajame (žr. Dar
bininko Nr. 18) skaitome tokią 
pastraipą: “Kai Vokietijoje buvo 
atgaivinta Draugijos veikla, tuo 
metu nebuvo didžiųjų organiza
cijų. Viskas dar kristalizavosi. 
Tuometinis Draugijos pirminin
kas Stasys Santvaras atgaivino 
premijų idėją. Valstybės nebe
buvo. Niekas neskyrė pačios 
svarbiausios premijos. 
Tad Rašytojų Draugija pati 
ėmėsi iniciatyvos tą premiją 
skirti — pratęsti senas tradici
jas.”

Teisybė, Rašytojų d-jos valdy
ba ėmėsi iniciatyvos literatūros 
premijas skirti, ji surado premijų 
mecenatus, sudarinėjo jury ko
misijas, rūpinosi metinių litera
tūros švenčių rengimu ir pre
mijų įteikimu laureatam, bet 
LRD-jos vardu premijų neskyrė. 
Tas faktas, kaip man atrodo, yra 
svarbus mūsų kultūros, o taip 
pat ir pačios d-jos istorijai.

Vokietijoj svarbiausią premiją 
skirdavo Švietimo valdyba. Tai 
buvo lyg ir atitikmuo valstybi
nės premijos, kurią nepr. Lietu
voj skirdavo Švietimo ministe
rija. Iki šiol su giliu dėkingu
mu miniu M. Zidonį, tuometi
nį Švietimo valdybos pirminin
ką, niekad nesudariusį mum rū
pesčio ir niekad nepavėlavusį 
su pirmosios premijos lėšom. 
BALFo ir Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus premijų lėšas parūpin
davo velionis dr. Domas Jasai
tis, tuometinis LRK pirmininkas,

“Vitolio rauda” pasirodė 
pirmą laida 1846 Adomo Za- 
vvadzkio knygyno išleista ir nuo 
tos datos surado vaisingą sąly
tį su besikuriančia lietuvių švie
suomene. Romantiškoms ano 
meto nuotaikoms “Vitolio rau
da” tapo tautinio atgimimo, et
ninio savitumo ir pasitenkinimo 
mitologiniais savais turtais šalti
nis. Reikia suprasti, kaip jautriai 
veikė ano meto lietuvių šviesuo
lius 1846 “Vitolio raudos” laido
je poemos motto, kuris buvo pa
rašytas lietuvių kalba:

Asz padajniusu dajnų dajneles
Asz dajnų bernuželys;
Asz adarysiu dajnų skrineles 

Palejsu yi lustely...
Tai buvo jiems nelyginant se

no vaidilos, krivio, giedama 
giesmė. Ir jeigu dabar, mūsų 
literatūrinio derliaus palaimoje, 
vis dar, lyg geležėlę radę, 
šokinėjame, vos pasirodžius 
anglų kalba kokiam nors abejoti- 
nės literatūrinės vertės veikalė
liui lietuviška tema, reikia su
prasti, su kokiu pasitenkinimu 
ir pietizmu sutikdavo mūsų 
protėviai garsių lenkų autorių 
knygas apie Lietuvos istoriją, 
lietuvių prakilnumą ir polėkius.

Tokioje perspektyvoje regime 
“Vitolio raudos” vietą lietuvių 
visuomenėje prieš šimtą trisde
šimtį metų. Tai buvo lietuviš
kosios mitologijos kraitis. 
Eneidė buvo romėnų pasididžia
vimas. Iliadė buvo graikų gyve
nimas. Tokio mitologiškai hero
jinio epo ieškojo vokiečiai ir ru
sai. Jie stvėrėsi tada jau senste
lėjusio hegzametro. Kieto realiz
mo Donelaitis, likimo rūstimi 
įkalintas be “Metų” publikaci
jos, kukliai stovėjo nuošaly, ka
da Vitolio rauda mėgavosi rafi
nuotoji ano meto šviesuomenė. 
Donelaičio valanda dar nebuvo 
išmušusi.

Vertėjas Povilas Gaučys pa
stebi poemos įvade: nors lite
ratūrinė “Vitolio raudos” vertė 
nėra didelė, tačiau dar ir dabar 
mus žavi romantinis senovės 
Lietuvos vaizdavimas, ypač kai 
jis idealizuoja senovės lietuvių 
dorybes . . .

Tad J. I. Kraševskio poemos 
tezės susišaukia su trisdešimtų
jų pereito šimtmečio Vilniaus 

visada skyręs daug nuoširdaus 
dėmesio savajai literatūrai ir ra
šytojam. Jono Lenktaičio knygų 
leidykla Patria skirdavo premi
jas už savo leidinius. Tuo lyg 
ir buvo pratęsta Sakalo leidyk
los tradicija. Kultūros premiją 
skirdavo Lietuvai vaduoti są
junga, ilgėlesnį laiką gyvavusi 
JAV. Tos premijos lėšom rūpi
nosi tuometinis VLIKo narys 
Balys Gaidžiūnas. Buvę Lietu
vos paštininkai paskyrė vienkar
tinę premiją skaitytojų vardu. 
Naujasis Gyvenimas, redaguoja
mas kun. Vyt. Bagdanavičiaus, 
davė premiją už religinį veika
lą. Spaudos premiją rašytojam 
vienąkart paskyrė laikraštis Min
tis.

Kaip regim, premijų Vokietijoj 
buvo nemažai, bet nė vienos jų 
savo vardu nedavė LRD-ja. Tik 
Amerikoj, kai kažkodėl ir kažkur 
nubiro visi mecenatai, premijas 
pradėjo organizuoti ir skirti pati 
Rašytojų d-ja.

Dera pritarti Darbininko ve
damojo minčiai, kad ir dabar li
teratūros premijas turėtų skirti 
visuomeninės organizacijos, 
pvz., LB Kultūros taryba ir Lie
tuvių Fondas, o ne pati Draugi
ja. Draugijos valdybai beliktų 
talkinti ti jury komisijas suda
rant (tradicinė jury komisija — 
du organizacijų atstovai, trys 
LRD atstovai) ir surengti premi
jų įteikimo šventes. Dvi meti
nės premijos rašytojam (LB Kul
tūros tarybos ir Lietuvių Fondo) 
iš tikro nebūtų perdaug, nes lie
tuviai rašytojai už savo darbus 
išeivijoj tik retai kada šiek tiek 
honoraro tegauna.

Maironio lituanistinės mokyklos choras, pats jauniausias New Yorke, dainuoja mokyk
los mokslo metų baigimo iškilmėse birželio 4 Kultūros Židiny. Dešinėje choro va
dovė muzikė Nijolė Ulėnienė. Nuotr. L. Tamošaičio

universiteto laikų romantikų te
zėmis, su S. Daukanto raštų dva
sia. Taip į artimą sąlytį sueina 
kultūrinio lietuvių tautos atgi
mimo procesas ir kitataučio ir ki
takalbio rašytojo sukurtas veika
las! Idėjinis įtakojimas stovi virš 
kūrinio kalbos, nelyginant loty
niškai parašytas Šventraštis ne
užsidarė savo kalbos rėmuose. 
Tą faktą matome dabar, kada 
vis modernėjančios lietuvių kal
bos rėmuose pasirodė jau ketvir
tas “Vitolio raudos” vertimas.

LIETUVOS RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
PREMIJĄ PASKYRUS

PR. NAUJOKAITIS

Neseniai lietuviškoje išeivijos 
spaudoje buvo paskelbta, kad 
Chicagoje sudarytoji antroji 
premijos komisija (pirm. P. Gau
čys, sekr. Ž. Bilaišytė, nariai
K. Keblys, J. Švabaitė-Gylienė ir 
Č. Grincevičius) 1977 metų Lie
tuvių Rašytojų Draugijos premi
ją balsų dauguma paskyrė poetei 
Danguolei Sadūnaitei už eilė
raščių rinkinį “Baltas ievos me
dis”. Knygą išleido Ateities lei
dykla, kurios vadovas yra dr. K. 
Keblys. Leidėjo dalyvavimas 
vertinimo komisijoje kelia ko
misijos teisėtumo abejones. Nors 
viešumai nežinoma, kas už ką 
balsavo, bet K. Keblio buvimas 
komisijoje yra bent komisijos 
kvietėjų neapdairumas.

Premija paskirta dauguma bal
sų. Tai bent trys komisijos na
riai D. Sadūnaitės knygą pripa
žino premijuotina. Be abejonės, 
komisijoje buvo ir išmanančių 
žmonių, ir dėl to komisijos 
sprendimui atiduotinas respek- 
tas. Tačiau tas respektas ne
draudžia pareikšti ir kitokią nuo
monę. Dėl to čia duodu trumpą 
D. Sadūnaitės rinkinio vertini
mą.

Poetas yra tol gyvas, kol turi 
ką pasakyti ir kol randa tinka
mą formą vidaus lyriniam ne
rimui išreikšti. Bet kai poetas 
tampa savo ankstesnių rinkinių 
epigonu, kai kartoja senus moty
vus ir štampais paverčia paties 
susikurtas išraiškos priemones, 
tada reikia arba nutilti, arba 
susirasti naują kūrybos šaltinį, 
atnaujinti savo vidinius išgyve
nimus.

Kaip vertintinas “Balto ievos 
medžio” rinkinys? Jei tai būtų 
pirmasis arba antrasis D. Sadū
naitės rinkinys, sakytume, 
kad jis vertas dėmesio ir savo 
turiniu, ir forma. Bet kai šį 
rinkinį skaitome po rinkinių 
“Laiškai Dievui” (1970) ir po 
“Pakeliui į Emaus” (1974), tai 
aiškiai pajuntame poetės savęs 
kartojimą, anų rinkinių šešėlį.

Net ir turinio motyvuose jau
čiamas poetės pailsimas. Dievo 
ilgesys, buvęs toks vaizdus ir 
gyvas rinkiniuose “Pakeliui į 
Emaus” ir “Laiškuose Dievui”, 
čia lyg priblėsta. Tik kartą ji pri
sipažįsta, kad “visą gyvenimą 
truks surinkti Viešpaties švie
są” (87 psl.). Dėl to poetė atro
do nuoširdi, kai ji sako, kad pa
junta Dievą miegantį žolėje ar 
supantis medyje ant šakos (82 
psl.). Per medžio ir paukščio į- 
vaizdžius D. Sadūnaitė ir anks

Poema ištikimai seka idėjinį, 
į mitą ir pasaką atremtą mūsų 
senovės vaizdavimo vieškelį. 
Šios knygos pasirodymas yra ir 
bibliografinis įvykis. Tai knygos 
išsaugojimas: JAV bibliotekoje 
težinomi tik du jos egzemplio
riai, nurodo pastaba knygoje.

Knygą puošia senos, origina
lios grafiko Vinco Smakausko 
(W. Smokowski) iliustracijos. 
Penkiasdešimt iliustracijų, už
sklandų ir inicialų, rėžtų medy

tesniuose rinkiniuose dažnai su
sisiekdavo su Dievu. Taigi čia 
kartoja savo įprastinį takelį.

Jei poetei ir atleistume turi
nio hermetiškumą, siaurumą, 
emocijų išsekimą, tai jokiu būdu 
negalime pateisinti išraiškos 
priemonių subanalėjimo, nuola
tinio tų pačių sugroteskintų me
taforų kartojimo. Kritikos buvo 
D. Sadūnaitė gerokai pabarta už 
aplinkos vaizdų vulgarinimą, 
dirbtinį groteskinimą rinkinyje 
“Laiškai Dievui”. Po to išleista
me rinkinyje “Pakeliui į 
Emaus” nuo tokio vulgarinimo 
buvo atsisakiusi, bet premijuo
tam rinkinyje vėl prie tų šiurkš
tumų sugrįžo ir tuo pražudė 
išraiškos originalumą ir įtaigu
mą.

Štai keli tų vulgarių štampų 
pavyzdžiai: “saulė — valkata, 
plėšikas, kurs iškrausto kišenes, 
saulė valgo ir girtauja visą die
ną, saulė renka mokesčius. Mė
nuo skaičiuoja pinigus, lošia 
kortomis, medžiai — banditai, 
žvaigždės — turgaus moteriš
kės”.
Kartais sugroteskinami ištisi ei
lėraščiai (“Saulė lošėja”, prozi
niai atsiminimai apie tetas). Ga
na dažnai ir metaforų įmantru
mas sunkiai iššifruojamas: “rau
donas šunų lojimas, raudona dai
na, žiedai perdegina spalvomis, 
balsai skaptuoja saulę, dangus — 
šviežiai suklijuotas iš tamsių vil
ko šauksmų, visa sutilpau karš
tame kamuoly gerklės”.

Panašių pavyzdžių galėtume 
išrašyti beveik iš kiekvieno eilė
raščio. Tai yra balastas, ap- 
temdąs eilėraščio turinį ir pa
slepiąs nuoširdų išgyvenimą^

Mįslingumo duoda D. Sadū
naitės eilėraščiams ir ta gausybė 
brūkšnių, daugtaškių, skliaus
telių, tuščių vietų tarp eilučių 
ir tarp posmų. Dažnai atrodo, 
kad poetei daugiau reiškia nuty
lėjimai negu ištarti žodžiai ar 
vaizdai. Tačiau poezijos skaity
tojui tylos turinys dažnai yra 
sunkiai atspėjamas. Tuo lyrinis 
įtaigumas išblėsta, nepasiekia 
skaitytojo.

Tegul rinkinio skaitytojas į 
siauro uždarumo mįsles pasi
žiūri kad ir 58, 60, 64, 66 pusla
piuose. O pamėginkit suprasti ar 
išjausti kad ir šiuodu posmelius:

Norėčiau būti —
upės vanduo dabar, 
kad tavo balso tylą 
savo balse nuplaučiau. 
Ir tavo kūno šilumą.

Klausyk,
savo lapais tūriu dabar žydėti.
Būti: ne tavo, bet savo didumo.
Kol Kito rankos
į namus perkels (52 psl.). 

je, suteikia šiai modernioje M. 
Morkūno spaustuvėje išleistai 
knygai seną jos povaizdį, 
archaikos aromatą. Iliustracijos 
džiugina žiūrovą seno grafikos 
meisterio menu. Meninę knygos 
priežiūrą atliko V. G. Virkau.

J. I. Kraševskio poemos “Vi
tolio rauda” pasirodymas mūsų 
knygos pasaulyje yra stambi mo
dernaus tautinio gajumo de
monstracija lietuviškos archai
kos ženkle.

D. Sadūnaitės poezijos stilius 
yra labai laužytas, su daugybe 
staigių peršokimų nuo vieno 
vaizdo prie kito. Prie geriausių 
kūrinių reikia skirti trumpučius 
eilėraščius, miniatiūras, kuriuo
se išreiškiama konkrečiu aplin
kos vaizdu viena emocija, pa
gaunanti nuotaika. Geriausiu 
rinkinio eilėraščiu laikyčiau mo
tinos mirties širdyje paliktą pra
radimą: ,

Tu pasiėmei su savimi 
namą, 
medį ir saulę — 

ir viską:
viską, ką tik turėjom (86 psl.). 

Įtaigus yra ir “Akmuo virtuvėje”:
man atrodė,
jog Tu metei akmenį į mane— 
pro virtuvės langą. . .

ir sakiau sau, kartu su Jobu — 
vis tiek!
ištiesiu ranką ir jį pagausiu 
ir dabar mano saujoje 
čiulba paukštis (72 psl.).

Tik gaila, kad tokių įtaigių 
eilėraščių rinkinyje yra visai 
nedaug. Rinkinį užgožia dirbti
nės metaforos, proziniai gabalai, 
sunkiai atspėjamos mįslės. Rei
kia sutikti su vieno mūsų poe
to pasakymu, kad tokių eilėraš
čių net du rinkinius galima pa
rašyti per vieną dieną: vieną rin
kinį prieš pietus, kitą — po 
pietų.

D. Sadūnaitės kūrybinėje bio
grafijoje rinkinys “Baltas ievos 
medis” yra vienas silpnesniųjų. 
O vis dėlto jis premijuotas!

Su tomis mūsų literatūros pre
mijomis atsitinka visokių keistų 
dalykų. Tai jau antras atvejis, kai 
Chicagoje sudaryta premijos ko
misija premijavo autorius, kurie 
savo ankstesnius motyvus ir iš
raiškos formas pakartojo naujuo
se rinkiniuose: prieš kelerius 
metus A. Nykos-Niliūno rinkinį 
“Vyno stebuklas” ir dabar D. Sa
dūnaitės — “Baltas ievos 
medis”.

O 1977 metų data išleistų kny
gų sąraše buvo ir stipresnių 
kūrinių: St. Santvara poezijos 
rinkinys, V. Alanto romanas, J. 
Jankaus pasakojimų knyga, T. 
Venclovos eilėraščiai (gal T. 
Venclovai premiją skirti ir buvo 
formali kliūtis — rinkinio eilė
raščių dauguma yra perspaus
dinta ir ok. Lietuvoje išleisto 
rinkinio “Kalbos ženklas”). Tai 
šį kartą atsitiko taip, kad LRD 
premija teko silpniausiam 1977 
metų eilėraščių rinkiniui.

Lietuviška knyga — geriau
sia dovana!

I
Atsiųsta 
paminėti

____________________________ —J

J. Burkus — KONNERS- 
REUTHO TERESĖ. Teresė 
Neumannaitė. “Sūduvos” leidi
nys, 809 Ramble St., Hot 
Springs, Ark. 71901. Spaudė
M. Morkūno spaustuvė Chica
goj. 1978. Gausiai iliustruota 
nuotraukomis. 160 psl. Kaina 5 
dol.

“Šios knygos tikslas — rašo 
autorius — yra tęsti Teresės 
Neumannaitės gyvenimo, mir
ties ir jos paskutiniųjų darbų 
aprašymą, kurie atsitiko po 1953 
m. išleistos mano ‘Teresės Neu
mannaitės’ knygos pasirodymo. 
Tad ši knyga yra lyg anos kny
gos tąsa.”

Teresė Neumannaitė, gimusi 
ir mirusi Konnersreutho bažnyt
kaimy Bavarijoj (1898-1962), 
pati būdama labai kukli, pagar
sėjo visame pasauly savo stig
momis, apie kurias šioj knygoj 
rašoma:

“Stigmos yra Dievo malone 
suteiktos žaizdos Kristaus kan
čios žaizdoms priminti. Pirmasis 
stigmatizuotasis buvo šv. Pran
ciškus Asyžietis, gavęs stigmas 
1224 m. rugsėjo 17 d., nors 
daugis juo laiko šv. Paulių. . . 
(. . .) Po šv. Pranciškaus Katali
kų Bažnyčioje buvo jų apie pus
ketvirto šimto, bet tik šešias
dešimt iš jų yra paskelbti pa
laimintaisiais ir šventaisiais.
Vieni jų turėjo daugiau stigmi- 
nių žaizdų, kiti mažiau. Dau
giausia, reikia manyti, visas, tu
rėjo Neumannų Teresė.”

Knyga įdomi, lengvai skai
toma. Turi šiuos skyrius: Kon
nersreutho mergaitė, Teresės 
kūno ir sielos maistas, Teresės 
vidinis gyvenimas, Teresės kas
dienis gyvenimas, Teresė staty
bininkė, Oblatų vienuolynas ir 
seminarija, Teresės bendramin
čiai, Naktys Neumannų šeimoje, 
Teresė apie maldos galingumą, 
Adoracijos vienuolyno kūrimas, 
Teresės mirtis ir palaidojimas, 
Tėresianumo adoracijos vienuo
lynas, Teresės herojiškų dory
bių ir šventumo tyrimas, Tere
sės dešimtmečio mirties pami
nėjimas.

PRISIKĖLIMO PARAPIJA 
TORONTE. TĖVAI PRANCIŠ
KONAI. 1953-1978. Redakcinė 
komisija — V. Matulaitis, J. Vai- 
čeliūnas ir S. Prakapas. Gausiai 
iliustruota nuotraukomis. Yra ir 
spalvotų iliustracijų. 128 psl.

Leidiniu paminimas Prisikėli
mo parapijos ir pranciškonų vie
nuolyno Toronte, Kanadoj, 25 
metų jubiliejus. Pačioj pradžioj 
randam šiuos redakcinės komi
sijos žodžius:

“Per dvidešimt penkerius me
tus, tėvams pranciškonams va
dovaujant, parapijos kelyje išsi
skleidė gražus religinis, tauti
nis, kultūrinis ir ekonominis lie
tuvių veikimas, kuriuo visi gali
me džiaugtis. — Skaitlingi pa
rapijos darbai bei įvykiai buvo 
palaipsniui atžymėti jau tris kar
tus atskiruose leidiniuose 1956, 
1960 ir 1963 metais.”

Turinys: Šv. Tėvas, Sveikini
mai — vadovai; kun. B. Pace- 
vičius — Prisikėlimas; Prisikėli
mo parapijos kelias; Aloyzas 
Kuolas — Parapijos taryba; Pri
sikėlimo parapijos choras; To
ronto ateitininkai; K.L.K. Mote
rų draugijos Prisikėlimo para
pijos skyrius; O. Vilimienė — 
Prisikėlimo parapijos tretinin
kai; Charizmatinis maldos bū
relis; S. Miniotienė — Prisikė
limo parapijos biblioteka; Mūsų 
parapijos knygnešiai; Aušra Kar- 
kienė — Jaunos šeimos ir lietu
viškoji parapija; “Aušros” sporto 
klubas; Č.S. — Skautai ir skau
tės sveikina; J. Andrulis — To
ronto Maironio mokykla; V. Ta- 
seckas — Mūsų stovyklavietė 
Wasagoje; A. Nausėdas — “Gin
taras” tautos kelyje; Dana Bur- 
ton — Mišri šeima — ne paslap
tis; Irena Elders — Eglės pė
domis; J. Karka — Studentai 
Prisikėlimo parapijos globoje; 
Skirstęs stipendijas — Studentų 
stipendijų fondas; Toronto lie
tuvių filatelistų draugija; S. Mi
niotienė — Pensininkai Prisikė
limo parapijoje; V. B irę ta — 
Mūsų parapijos bankas.
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VILNELĖ
Redaguoja Nijolė Ulėnienė, 16 Lucille Lane, Dix Hills, N.Y. 11746 

Talkina Rūta Dragūnevičiūtė

PILIS
Lietuvoje buvo daug pilių. 

Jos buvo pastatytos iš akmenų. 
Kiekviena pilis turėjo pakeliamą 
tiltą. Kai priešai atvažiuodavo, 
jie pildavo smalą per šonus. Tas 
buvo tik senais laikais. Valdovai 
gyveno pilyse.

Darius Stankūnas, 2 sk.
-o-

Vieną kartą aš padariau pilį. 
Aš ją taip padariau. Pirmiausia 
aš paėmiau lentą ir išploviau 
taip, kaip turėjo būti. Paskui iš 
mažesnio gabalo išploviau du
ris, iškirpau gabalą medžiagos ir 
užklijavau duris į skylę. Naktį 
užklijavau medžio gabaliukus, 
kad stovėtų. Kai klijai išdžiū
vo, aš uždėjau virvelę durim 
traukti.

Tomas Giedraitis, 2 sk.

KARTĄ GYVENO
Kartą gyveno mažas berniu

kas. Jis neturėjo nei mamos, 
nei tėtės. Vieną dieną jis ėjo 
keliu. Prie kelio surado mažą ka
tytę. Jis labai džiaugėsi, radęs 
katytę. Ją labai mylėjo ir ją au
gino. Jie kartu valgydavo ir žais
davo. Katytė greit užaugo. Vieną 
dieną ji turėjo mažų kačiukų. 
Dabar berniukas turėjo daug 
kačiukų.

Tomas Ratas, 2 sk.

KUR AŠ NORĖČIAU 
NUKELIAUTI

Aš norėčiau nuvažiuoti į Ne
ringą. Mes ten darom daug daly
kų. Man patinka dažyti ir spal
voti, todėl mano mamytė nori, 
kad aš būčiau menininkė. Man 
labai patinka, kai mes perkam 
pyragą ir pieną, ir man patin
ka būti su savo draugėm. Vaka
re mes einam į salę ir žiū
rim programą, kur mergaitės pa
sirodo. Man patinka laužas. La
biausiai man patinka driežai. 
Mano mamytė bijo jų. Aš labai 
laukiu Neringos šią vasarą.

Rita Jakaitė, 4 sk.
-o-

Aš norėčiau nuvažiuoti į Lie
tuvą. Ten noriu važiuoti todėl, 
kad mano tėtė ir mama ten gy
veno. Aš ten niekad nebuvau.

Tauras Vebeliūnas, 3 sk.

MANO SAPNAS

Beveik kiekvieną naktį aš sap
nuoju, kad mano dantų šepetu
kas, pasta ir muilas pasidaro 
gyvi. Vanduo pradeda bėgti, ir 
jie pradeda vienas kitą valyti. 
Aš atsikeliu patikrinti, ar taip 
iš tikrųjų atsitiko, bet visuomet 
visi dalykai yra ten, kur turi būti.

Marius Marijošius, 2 sk.
-o-

Aš dažnai sapnuoju tokį ne
matytą žmogų. Naktį jo akys 
spokso į mane pro langą. J is yra 
baisus. Aš bijau, kad jis manęs 
nepagriebtų. Aš tada šaukiu 
savo mamytę.

Paulius Ivaška, 2 sk.

Ant Maironio lituanistinės mokyklos laiptų pirmą pavasa
rio dieną pirmo ir antro skyriaus mokiniai. Vidury — I sky
riaus mokytoja Elena Ruzgienė, viršuje — II skyriaus mo
kytoja Marytė Matulaitytė. Nuotr. E. Babušio

Vieną kartą aš sapnavau, kad 
aš buvau karalaitė Snieguolė. 
Miškininkas mane nuvedė į 
mišką išgelbėti nuo pamotės. 
Aš bėgau ir bėgau, kol pribė
gau prie namelio. Namelyje gy
veno dvylika mergaičių ir ber
niukų. Visi vaikai buvo aštuone- 
rių metų ir norėjo, kad aš bū
čiau jų mama. Vieną dieną labai 
didelis ir baisus vabalas įėjo į 
namelį ir norėjo visus sugauti.

Jūratė Bartytė, 2 sk.
-o-

Kartą sapnavau, kad aš su 
sesutėm ir tėte išsikraustėm ir 
aš turėjau savo kambarį. Tą 
naktį aš norijau paimti savo 
meškiuką, kuris buvo spintoje. 
Kada aš atidariau spintą, iš
krito daug saldainių. Kitą dieną 
aš norėjau pieštuko, kur buvo 
stalčiuje. Kai atidariau, radau 
daug saldainių. Kada suval
giau saldainius, buvau stora kaip 
trys bačkos.

Sigita Penikaitė, 2 sk.

PASAKA
Kartą gyveno turtingas ponas. 

Jis pirko saldainius, sausainius 
ir kitus skanumynus. Kai atėjo 
žiema, jis neturėjo pinigų nusi
pirkti drabužiam ir maistui. Jis 
turėjo prašyti pinigų iš kitų.

Asta Šaulytė, 2 sk.
-o-

Vieną kartą buvo labai senas 
ponas. Jis sodino sėklą. Bet kitą 
dieną jis norėjo ištraukti sėtinį, 
bet negalėjo ištraukti. Jis pa
klausė senutę, gal ji ištrauktų 
su juo. Traukė, traukė, bet nega
lėjo. Senukas paklausė savo anū
kę, ar ji gali traukti su juo. 
Traukė, traukė ir išrovė ir su
valgė.

Laura Kidolytė, 2 sk.
-o-

Vieną kartą gyveno dvi pely
tės ir vienas katinas. Buvo graži 
vasaros diena, ir pelytės nutarė 
surengti gegužinę. Pasiėmė 
maisto ir antklodę ir nuėjo prie 
laivo. Plaukiančias pelytes pa
matė katinas. Jis norėjo jas pa
gauti. Visa tai stebėjo paukščiu
kas. Jis pasakė, kad peliukai 
mestų jam virvę. Paukštis paga
vo virvę ir pradėjo traukti laivą 
greičiau. Tuo tarpu katinas šoko 
į laivą, bet laivas buvo jau toli, 
ir katinas įkrito į vandenį. Pely
tės pakvietė paukštuką į savo 
gegužinę, o katinas nuėjo džio
vinti savo kailio.

Viktoras Liogys, 2 sk.
-o-

Kartą gyveno senelis ir senelė. 
Jie gyveno miško mažame na
melyje. Vieną dieną jie ėjo į 
miestą nusipirkti vaisių. Vienas 
žmogus sakė: “Atsargiai, šian
dien yra baidyklių diena.” Kai 
senelis ir senelė ėjo namo, ta
kas pasidalino į dvi dalis, bet 
senelis ir senelė nežinojo, ku
riuo taku eiti, nes takai buvo 
neaiškūs. Pagaliau jie surado 
tikrą taką. Tada jie matė medį 
su aštuoniais kiaušiniais po juo. 

Senelis ir senelė paėmė kiauši
nius prie ugnies. Tada vienas 
kiaušinis sudužo. Jame nebuvo 

jokio paukščio. Buvo negeri 
nykštukai.

Senelis ir senelė manė, kad, 
kai nykštukai užaugs, jiem pa
gelbės dirbti darbą. Bet kai 
nykštukai užaugo, vis tiek buvo 
negeri. Kai senelis uždegė žva
kę, visi nykštukai atėjo, nežiū
rint, ką jie tuo laiku darė. Vie
ną naktį senelis paėmė žvakę, 
ir nykštukai ėjo paskui jį. Sene
lis padėjo žvakę po medžiu, 
ir nykštukai atsisėdo aplinkui 
žvakę ir sėdėjo visą naktį. Kitą 
dieną senelis atėjo, ir nebuvo 
nei vieno nykštuko.

Jonas Jankauskas, 2 sk.

AŠ NORĖČIAU 
NUVAŽIUOTI

Aš norėčiau nuvažiuoti į Lie
tuvą. Lietuvoje gimė mano ma
mytė ir tėvelis. Norėčiau pama
tyti tas vietas, kur jie augo. Ma
mytės ten yra daug giminių. 
Ji neseniai juos aplankė, bet 
manęs nevežė. Nuvažiavęs pa
matyčiau Vilnių, Kauną ir Ne
muną, didžiausią Lietuvos upę. 
Norėčiau dar daug ką pamatyti, 
apie ką dabar tik knygose skai
tome.

Paulius Sabalis, 4 sk.
-o-

Aš norėčiau nuvažiuoti į Flo
ridą arba į Lietuvą. Aš noriu 
nuvažiuoti į Floridą dėl to, kad 
ten niekad nebuvau. Norėčiau 
matyti, kaip ten karšta, norėčiau 
nuvažiuoti į Disneyland ir visur 
kitur.

Aš norėčiau nuvažiuoti į Lie
tuvą ir pamatyti savo pusbrolį 
ir pusseserę. Man būtų įdomu 
matyti, ką rusai daro Lietuvai. 
Galėčiau ten pamatyti, kur mano 
mama ir tėtė gyveno, kada jie 
buvo maži.

Aš būčiau labai laiminga, jei
gu galėčiau nuvažiuoti į Floridą 
arba į Lietuvą.

Rita Budreckaitė, 4 sk.
-o-

Aš norėčiau nuvažiuoti į Flo
ridą, nes aš niekad nemačiau, 
kaip auga bananai ir apelsinai. 
Floridoje taip pat yra krokodilų 
ir labai gražių paukščių.

Labiausiai aš norėčiau aplan
kyti World Disney, nes ten yra 
Mickey Mouse, Daffy Duck, 
Pinto ir Minny Mouse. Girdėjau, 
kad ten yra fantazijos šalis, ryto
jaus šalis ir vaiduoklių pilis.

Laura Bilėnaitė, 3 sk.
-o-

Aš norėčiau keliauti į erdvę. 
Eidamas gatve su draugu naktį, 

staiga pamačiau, kaip sprogo 
pusė Marso. Tada aš labai už
sinorėjau keliauti į erdvę. Grį
žau namo, pasakiau mamai. Kai 
man sueis penkiolika metų, aš 
skrisiu į mėnulį.

Metai praskrido.
Jonas Janušas, 3 sk.

MES MARGINOME 
MARGUČIUS

rašo trečio skyriaus
B grupės mokiniai

Šeštadienį prieš Velykas mes 
dažėm mergučius. Pirma mes 
uždėjome vašką ant margučių, 
tada įdėjome margučius į dažus. 
Mes įdėjome margučius į skir
tingus dažus. Kai užbaigėm mar
gučius dažyti, uždėjome ant jų 
sviesto, kad margučiai žibėtų. 
Vėliau mes įdėjome margučius į 
krepšelius ir nuvežėm pas bobu
tes. Velykų dieną mes mušė
me margučius.

Arnas Nęmickas
-o-

Šeštadienį mes dažėme kiau
šinius su mūsų tėte. Pirmiausia 
mūsų tėtė virė kiaušinius. Mes 
turėjome šešias spalvas: raudo
ną, oranžinę, geltoną, žalią, mė
lyną ir violetinę. Mes paėmėme

Maironio lituanistinėje mokykloje normalių pamokų metu buvo paminėta Motinos diena. 
Susirinkus visų skyrių mokiniam, kalba mokyklos vedėja Gintarė Ivaškienė. Vidury 
sėdi sesuo Urbana, kuri šiemet švenčia savo vienuoliško gyvenimo 50 metų sukaktį. 
Mokykloje ji dėsto religiją. Nuotr. P. Bivainio

PAVASARIS
rašo7 skyriaus mokiniai

Pavasaris yra labai gražus 
metų laikas. Tada pradeda tem
peratūra kilti, dienos ilgėti ir 
sniegas tirpti. Atgyja gamta. 
Medžių pumpurai sprogsta ir 
žydi, gėlės išdygsta iš žemės, 
miškuose gyvuliai atbunda iš 
žiemos miego, ir paukščiai grįžta 
iš pietų. Net žmonės geriau jau
čiasi ir yra veiklesni.

Pavasarį televizijos stotys pra
deda antrą kartą rodyti televi
zijos programų epizodus. O vai
kai pradeda skaičiuoti savaites 
iki mokyklos pabaigos.

Velykos yra tikra pavasario 
šventė. Yra daug gėlių ir kačiu
kų dėti ant velykinio stalo.

Bet man geriausiai patinka pa
vasaris iš visų kitų metų laikų, 
nes mano gimtadienis yra tuo 
laiku.

Ramunė Jasaitytė, 7 sk.
-o-

Pavasaris yra, kada lyja, žydi 
gėlės, lapai sprogsta. Vaikai 
džiaugiasi, nes tuojau mokykla 
pasibaigs.

Mano tėtė kiekvieną pavasarį 
bando pasodinti žolę, ir kiekvie
ną pavasarį niekas neišauga, tik 
piktžolės. Šį pavasarį visi pra
dėjo grėbti lapus, kad greičiau 
pasodintų žolę. Lijo, saulė švie
tė. Gali matyti, kad jau truputį 
pradėjo augti žolė. Pavasarį visi 
dirba ir išvalo namus.

Man patinka pavasaris, nes 
nėra labai šalta ir nėra labai šil
ta.

Jonas Žukauskas, 7 sk.
-o-

Pavasaris yra laikas, kai visa 
žemė prisikelia iš ilgo miego.

MOTINOS DIENA
Myliu savo broliuką, 
Myliu aš tėtuką.
Bet geriausiai iš visų
Myliu aš mamytę.
Kas pakloja lovą,
Kas sušukuoja plaukus,
Kas paruošia valgyti,
Jeigu ne mamytė!

Viktorija Garbauskaitė, 4 sk.

vaškinį pieštuką ir parašėm arba 
nupiešėm ką nors ant kiaušinio 
ir paskui įdėjom į dažus.

Vytas Šaulys
-o-

Priėš Velykas mes marginam 
margučius. Dažom mėlynai, 
raudonai, geltonai ir žaliai. Kai 
išdžiūsta, galimai sukrauti į pin
tines, kol sudaužome, kariau
dami velykinius karus.

Andrius Montvila
-o-

Marginti margučius yra labai 
smagu. Aš šiais metais negalė
jau marginti margučių, nes mes 
važiavom į Floridą.

Marginti margučius reikia 
taip:

1. Išvirti kietai kiaušinius.
2. Ištirpdyti vašką.
3. Su špilkute ant kiaušinio 

su vašku išpaišyti raštą.
4. Tada įmerkti kiaušinius į 

kiaušinių dažus.
Dabar jau turi margutį.

Sigita Alksninytė 

Saulutė viską kaitina, ir viskas 
žaliuoja. Vaikai anksti išbėga iš 
namų, tik pusiau padarę namų 
darbus. Berniukai bėga žaisti 
beisbolo, vyresnės mergaitės 
eina viena pas kitą ir kalbasi, 
sėdėdamos ant laiptų. Mažiukai 
eina žaisti gaudynių ar susidrau
gauti su vaiku, kuris ką tik at
sikraustė į šią apylinkę.

Motinos kalbasi. Viena sako, 
kad ji manė, jog iš proto kraus
tysis su savo Jonuku. “Jis rėkia, 
kad nori eiti laukan. Aš jį apren
giu ir išleidžiu. Po penkių minu
čių jis verkia, kad nori įeiti. 
Jį įleidžiu ir nurengiu. Po pen
kių minučių vėl verkia, kad nori 
išeiti.”

Kita tarė: “Tai ir mano Juo
zukas taip darė. Dėkui Dievui, 
kad pavasaris jau čia.”

Kita tik linktelėjo galva. Jos 
apsisuko ir žiūrėjo, kaip jų vai
kai žaidė ir klausė giedančių 
paukščių. Saulė jau leidosi. Mo
tinos pašaukė vaikus ir ėjo virti 
vakarienės. Vyresni berniukai 
grįžo iš beisbolo žaidimo, ir mer
gaitės išsiskirstė į namus. Tru
putį po truputį saulė slinko že
myn Pasidarė tamsuma. Gatvė 
jau buvo tuščia. Nė sielos nebe
buvo. Tik mažas pasimetęs šu
niukas.

Auksė Jankauskaitė, 7 sk.
-o-

Pavasaris yra linksmas laikas. 
Taip yra, nes medžiai žaliuoja 
ir gėlės pradeda žydėti. Viskas 
yra linksma lauke, ir jausmai vi
duryje tavęs nori šokti, dainuoti. 
Pavasarį gali nešioti megztinius 
ir sandalus. Daugiau nereikia 
botų ir šiltų švarkų. Kada pa
vasarį ateina vėjelis, tave truputį 
pabudina. Nesmarkiai.

Rama Gvildytė, 7 sk.
-o-

Pavasaris yra įdomiausias me
tų laikas. Viskas pradeda atgyti. 
Gėlytės pražysta, žvėriukai pa
bunda iš žiemos miego, paukš
čiukai vėl čiulba. Jie ieško in
kilėlių ir juose suka lizdus.

Mūsų dvi šventės, Velykos ir 
Motinos diena, būna pavasarį. 
Daug žmonių švenčia savo gim
tadienius pavasario laiku. Ir aš 
taip pat.

Pavasario oras yra šiltas ir ma
lonus, todėl daug žmonių važi
nėja dviračiais, bėga, žaidžia 
tenisą arba kitaip sportuoja. Šių 
metų pavasaris pamažu ateina, 
bet sniego jau nėra, ir šiltas oras 
jau beveik čia.

Laura Gudelytė, 7 sk.
-o-

Pavasaris ateina po šaltos žie
mos. Pavasaris yra linksmas lai
kas. Yra šilta ir smagu. Aš žai
džiu su draugėmis. Man patin
ka, kai smarkiai lyja. Kai graus- 
tinis ir žaibai daužosi per dangų. 
Man patinka šalta žiema, bet 
man dar geriau patinka pavasa
ris. Grįžta paukščiai namo iš pie
tų, kur buvo šilta. Pradeda gėlės 
žydėti. Visos gėlės yra gražios ir 
saldžiai kvepia. Kai vasara ateis, 
aš pasiilgsiu pavasario.

Daina Penikaitė, 7 sk.
-o-

Pavasaris yra, kai oras atšyla 
ir medžiai žaliuoja. Dienos pasi
daro ilgesnės, ir vaikai žaidžia 
lauke su draugais. Pavasarį 
paukščiai vėl pradeda grįžti, ir 

gali girdėti juos čiulbant. Pa
vasarį jau nereikia nešioti sun
kių paltų. Man patinka pavasaris, 
nes oras atšyla ir galiu žaisti su 
savo draugėm lauke iki kokios 
aštuntos valandos vakaro. Pava
sarį mokytojos daug namų darbo 
neduoda. Dėl to pavasaris yra 
geras.

Audrė Lukoševičiūtė, 7 sk.
-o-

Pavasaris tai yra vienas iš 
gražiausių metų laikų, nes tada 
atsibunda visa gamta.

Medžiai pradeda krauti pum
purus, ir gėlės pradeda žydėti. 
Žolė pradeda žaliuoti, ir visur 
girdisi paukštelių čiulbėjimas ir 
giedojimas.

Pavasarį reikia atlikti įvairių 
darbų. Reikia žolę palaistyti ir 
nupiauti. Nors kartais ir sunku, 
bet man patinka žolę piauti. 
Taip pat reikia laivą nudažy
ti, mašiną nuplauti, na, ir taip 
pat šunį gerai išmaudyti. Mano 
šuo “Duke” mėgsta vandenį, 

bet kai aš jį noriu prausti, ' 
tai jis bėga tolyn nuo manęs.

Kai tuoj ateis pavasaris, tai 
žinai, kad tuoj ateis ir vasara ir 
bus malonu atostogauti. Nebe
bus mokyklos, ir tada vaikai va
žiuos į stovyklas pastovyklauti ir 
pasidžiaugti.

Algis Jurgėla, 7 sk.
-o-

“Mamyte, mamyte,” sušuko 
Matas, parėjęs iš mokyklos. “Pa
vasaris jau čia. Paukščiai čiulba, 
ir medžiai ir žolė jau pradeda 
žaliuoti. O, kaip gražu! Aš irgi 
tau paskyniau žibučių.”

“Taip, sūneli, jau žemė atšy
la, ir sniegas nutirpsta. Jau da
bar laikas atsibusti ir pradėti 
savo naujus metus.”

Danutė Senkutė, 7 sk.
-o-

Pavasaris yra tas metų laikas, 
kada visa gamta atsibunda ir at
sinaujina.

Žolė vėl pradeda žaliuoti. Visi 
medžiai apsibarsto geltonais 
žaliais pumpurėliais. Visų gėlių 
žiedai pradeda atsidaryti ir vėl 
gyventi. Vėl gali girdėti paukš
čių kalbėjimąsi vieno su kitu. 
Atsibunda ir gyvena viskas, kas 
buvo žalia pereitą vasarą. Vėl 
gali matyti šviežią žalią spalvą.

Ne tik augalai atgyja ir atsi
bunda naujam gyvenimui, bet ir 
visi gyvuliai nuo didžiosios meš
kos iki mažiausio vabalėlio.

Meškos atsikelia iš ilgo mie
go, skruzdėlytės vėl pradeda 
tempti maistą į savo skruzdėly
ną.

Paukščiai grįžta iš šiltų kraštų, 
suka lizdelius ir vėl pradeda gy
venti. Net vaikai, kaip mes, lyg 
atsibundam iš žiemos miego ir 
džiaugiamės šiltomis gražiomis 
dienomis.

Monika Vygantaitė, 7 sk.

VASARĖS DRAUGĖ
Nelabai seniai gyveno maža 

mergytė. Jos vardas buvo Vasa- 
rė. Vasarė buvo labai liūdna, nes 
ji visai neturėjo draugų. Ji tik 
turėjo mažą darželį, kuriame ji 
bandė auginti gėles, bet jai ne
pasisekė, ir jos darželis buvo pil
nas piktžolių.

(nukelta į 7 psl.)
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MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 24-OJI LAIDA Visos nuotraukos — Liudo Tamošaičio

DAINUOJANTI JAUNYSTE INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ
(atkelta iš 3 psl.)

mokytojui P. Jurkui, įteikė gra
žų diplomatų lagaminuką, mo
kyklos vedėjai — dail. V. Igno 
grafikos paveikslą. Gėlėm apdo
vanojo visus tuos mokytojus, ku
rie bet kada mokė jų skyrių.

Ta pačia dovanų proga tėvų 
komitetas apdovanojo mokyklos 
vedėją Gintarę Ivaškienę, kuri 
iš savo darbo pasitraukia. Jai do
vanojo gražų, ant kaklo pakabi
namą gintarą. Pasveikinta seselė 
Urbana savo 50 metų vienuoliš
ko gyvenimo sukakties proga. 
Jai dovaną įteikė tėvų komiteto 
pirmininkas.

Skyrių pranešimai
Toliau buvo skyrių praneši

mai. Atėjo kiekvieno skyriaus 
mokytoja su glėbių dovanų. Bu
vo apdovanoti geriausi tų skyrių 
mokiniai. Įspūdingiausias mo
mentas buvo, kai mokiniai pakil
davo iš savo vietų ir eidavo pa
siimti dovanų. Juos palydėjo 
gausūs plojimai.

VįPelė
(atkelta iš 6 psl.)

Bet vieną labai gražią pavasa
rio dieną įvyko stebuklas. Jos 
darželyje atsirado gėlytės lapai. 
Vasarė dar nežinojo, kokia gėlė 
ten buvo, nes tik rodėsi du la
peliai. Ji labai gerai prižiūrėjo 
tą gėlytę. Ji išrovė visas pikt
žoles ir laistydavo ją kiekvieną 
dieną. Tada po kelių dienų 
atsirado pumpurėlis ir virto la
bai gražia geltona tulpe.

Vasarė įsimylėjo tą tulpę ir 
kiekvieną dieną ją lankydavo 
ir prižiūrėdavo. Bet kai pasida
rė šalčiau, ta tulpė pasakė Vasa- 
rei, kad ji turės ją palikti. Vasa
rė apsiverkė, bet žinojo, kad 
gėlė turi kada nors nuvysti.

Ji kiekvienais metais laukia 
pavasario, kad ji vėl galėtų pa
matyti savo gėlytę.

Vita Rygelytė, 7 sk.

SNOOPIS
Snoopis yra juokingas, gražus 

ir mažas šuniukas, sukurtas 
pono Schultz. Jis man labai pa
tinka, ir aš savo kambarį esu 
išdekoravusi su Snoopiais. Aš 
turiu Snoopy paveikslų, žaislų, 
paklodžių ir kimštų gyvuliukų. 
Kai aš užaugsiu, aš nusipirksiu 
šuniuką tokį, kaip Snoopy.

Jūra Sperauskaitė, 5 sk.

Konkursas
Kadaise New Yorke gyveno 

žurnalistas Kazys Obolėnas. Jis 
mirė prieš kokią 12 metų. Dabar 
jo našlė, Ingeborga Obolėnienė, 
paskyrė 100 dol. premijom už 
geriausius mokinių rašinius. 
Tiem rašiniam buvo paimtos te
mos iš lietuviško visuomeninio, 
kultūrinio ir politinio gyvenimo.

Konkurse dalyvavo VIII ir VII 
skyrius. Jie parašė darbus balan
džio gale. Sudaryta speciali ver
tinimo komisija. Į ją įėjo mokyk
los vedėja G. Ivaškienė, moky
tojai E. Ruzgienė, P. Jurkus 
ir tėvų komiteto atstovas G. Že
maitaitis. Jie premijas paskirstė 
taip: I-oji—30 dol., II ir III— 
25 ir IV — 20 dol.

Konkurso rezultatai buvo iš
laikyti visiškoje paslaptyje. Čia 
iškilmingo akto metu ir buvo 
perskaitytas protokolas. Premi
jas laimėjo: Adrija Nemickaitė
— I, Monika Vygantaitė —II 
Ramunė Jasaitytė — III ir Ričar
das Kezys — IV.

Jiem premijas įteikė mece
natė I. Obolėnienė.

Truputis statistikos
Mokyklos vedėja G. Ivaškienė 

pateikė statistinių žinių apie šių 
metų darbą mokykloje.

Mokslo metų pradžioje buvo 
85 šeimos, kurios savo vaikus

leido į šią mokyklą. Paskui 
trys šeimos išsikėlė kitur. Liko 
82 šeimos.

Mokslo metų pradžioje moki
nių buvo 146. Šeši išsikėlė kitur. 
Mokslo metus baigė 140 moki
nių. Iš jų buvo 65 berniukai ir 
75 mergaitės.

Iš Conn. valstybės buvo 14, 
iš New Jersey — 9, iš Wood- 
haveno — 20, Richmond Hill
— 19 , Brooklyno — 9, Mas- 
petho — 1, iš Queens — 15, 
iš Long Island — 44, iš New 
Yorko šiaurinių apylinkių — 8, 
iš Staten Island — 2.

Mokykloje dirbo 16 mokytojų 
ir 3 pagelbininkės.

Mokytojai
Tikybą dėstė — Tėv. Paulius 

Baltakis, OFM, ir sesuo Urbana, 
geografiją — Jūra Vizbarienė, 
istoriją — Gintarė Ivaškienė, 
dainavimą — Nijolė Ulėnienė, 
tautinius šokius — Rita ir Jur
gis Oniūnai.

Pirmą skyrių mokė Elena 
Ruzgienė. Jame buvo 10 moki
nių. II skyrių — Marytė Matu
laitytė, 15 mokinių; III skyrių
— Felė Jaskaitienė, 15 mokinių; 
IV skyrių — Mara Vygantienė,

Pasikeičia Maironio litua
nistinės mokyklos vedėjos. 
Gintarė Ivaškienė (d.), vado
vavusi mokyklai porą metų, 
iš darbo pasitraukė birželio
4. Nujoji, mokytojų tarybos 
išrinkta, mokyklos vedėja 
Aldona Marijošienė (k.).
Nuotr. L. Tamošaičio

17 mokinių; V skyrių — Irena 
Marlino iki vasario mėn. ir 
Genė Gedminienė iki mokslo 
metų galo, 12 mokinių; VI — 
Aldona Marijošienė, 16 mokinių; 
VII skyrių — Birutė Lukoševi
čienė, 17 mokinių; VIII skyrių 
— Paulius Jurkus, 12 mokinių.

Daržely mokytojavo Rasa Mi- 
lukaitė, mokėsi 19 vaikų. Pa
galbinėje klasėje dirbo Rita 
Oniūnienė.

Mokytojos pagalbininkės 
buvo: Rasa Bobelytė — pagal
binėje klasėje ir mokė 3B dik
tanto grupėje, Rūta Dragūnevi- 
čiūtė — pagalbinėje klasėje, Da
lia Vaičekauskaitė — vaikų dar
želyje ir mokė 3D gramatikos 
grupėje.

Nauja vedėja
Mokyklai dvejus metus vado

vavusi Gintarė Ivaškienė pasi
traukė iš savo pareigų. Jos pa
stangom buvo surasta kita mo
kyklos vedėja. Pagal mokyklos 
statutą mokyklos vedėją renka 
mokytojų taryba. Toks mokytojų 
tarybos posėdis buvo sušauk
tas tuoj po pamaldų Kultūros 
Židiny. Nauja vedėja išrinkta Al
dona Marijošienė, kuri pati yra 
baigusi šią mokyklą. Ji ir buvo 
pristatyta baigiant iškilmingą 
aktą.

Iškilmingas aktas baigtas Lie
tuvos himnu.

Vaišės
Tėvų komiteto pastangomis 

tuoj buvb suorganizuotos vaišės

SUVAŽIAVIMAS
Pasaulio Lietuvių Inžinierių 

ir Architektų S-gos, o taip pat 
Amerikęs Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų S-gos tryliktas suva
žiavimas įvyko gegužės 27-29 
Bostone, The Copley Plaza vieš
bučio patalpose.

Suvažiavimas pradėtas iškil
mingu posėdžiu gegužės 27, 
šeštadienį, 3 vai. popiet. Jį ati
darė Bostono skyriaus pirm. Da
lia Ivaškienė. Garbės prezi- 
diuman pakviesti: Šv. Petro lie
tuvių parapijos So. Bostone kle
bonas kun. Antanas Baltrušū- 
nas, Vliko atstovas Stasys Lūšys, 
Moterų Federacijos Bostono 
klubo pirm. Elena Vasyliūnie- 

nė, Lietuvos Laisvės Kovotojų 
S-gos pirm. Povilas Žičkus, Lie
tuvių Bendruomenės Bostono 
apylinkės pirmininkas Antanas 
Matjoška, Altos Bostono skyriaus 
pirm. Edmundas Cibas, Albertas 
Kerelis ir dr. Juozas Žmuidzi- 
nas. Suvažiavimui pirmininkauti 
pakviestas inž. Jonas Jurkūnas, 
sekretoriauti — inž. Kostas Ne
norta.

Po kun. A. Baltrušūno sukal
bėtos invokacijos JAV ir Lie
tuvos himnus giedojo solistė 
Genė Ugianskienė, akomponuo- 
jant komp. J. Kačinskui. Susi- 

visai mokyklai ir svečiam. Jos 
vyko didžiojoje salėje. Gi bai
gusieji perėjo į žemutinę salę.

Abiturientų vaišės
Čia buvo gražiai papuošti sta

lai. Dalyvavo biagusieji, jų tė
vai, visi giminės, mokytojai ir 
garbės svečiai — A. Simutis, 
A. Vakselis.

Mokiniai padainavo savo 
klasės auklėtojui P. Jurkui dai
nelę Devynbalsę. O jis visus ap
dovanojo savo knyga, kiekvie
nam užrašydamas “Juodvarnių” 
poemą.

Graži šventė
Kas tik buvo šiose iškilmėse, 

tas pasidžiaugė — kaip jauku, 
gera, jaunatviška ir lietuviška. 
Auga gražus atžalynas! Ir visi 
džiaugės lietuviška mokykla, 
tais tėvais, kurie leidžia savo 
vaikus ir vežioja net tolimus 
kelius. Pasidžiaugė mokytojais, 
kurie nieko negaili, kad jaunie
ji išaugtų gerais lietuviais.

Tegu šis mokyklos entuziaz
mas išsilaiko ir tegu išauga į 
dešimties skyrių sistemą, (p.j.) 

kaupimo minute pagerbti mirę 
Sąjungos nariai.

Suvažiavimą žodžiu sveikino 
Sąjungos centro valdybos pirm, 
inž. Albertas Kerelis ir visi pre
zidiumo dalyviai. Raštu svei
kino iš Baltųjų Rūmų pre
zidento mokslinis patarėjas, 
PLB pirm. B. Nainys, JAV LB 
krašto valdybos pirm. A. Gečys, 
Altos pirm. dr. K. Bobelis ir eilė 
kitų.

Dr. Jonas S. Žmuidzinas iš 
Los Angeles, Calif., skaitė pa
skaitą “Dalelių fizika ir kos
mologija”. Visi užrašai ir brėži
niai su formulėmis buvo rodomi 
dideliame ekrane. Po paskaitos 
prelegentas atsakinėjo į klausi
mus.

Gegužės 28, sekmadienį, iš 
ryto išklausytos mišios Šv; Petro 
lietuvių parapijos So. Bostono 
koplyčioj. Toliau posėdžiaujant 
viešbuty, išklausyti pirm. A. Ke
relio, sekr. J. Lintako, ižd. J. 
Sakalo, revizijos komisijos, gar
bės teismo, skyrių ir mandatų 
komisijos pranešimai bei nomi
nacijų komisijos rekomenda
cijos.

Po pietų buvo skaitomi dr. 
Jurgio Gimbuto, Juozo Danio ir 
dr. Petro Zunde s referatai. Po 
diskusijų išklausytas Ūkinių stu
dijų centro pranešimas.

Vakare Ballroom salėj vyko 
banketas, kuriame meninę prog
ramą atliko solistė Genė Ugians
kienė, akomponuojama komp. 
Jeronimo Kačinsko. Programai 
vadovavo inž. Vytautas Eikinas.

Gegužės 29, pirmadienį, iš
klausytas pranešimas apie Tech
nikos Žodžio leidimą. Svarstyti 
ir kiti spaudos reikalai — met
raštis, vardynas ir pan. Pasisaky
ta apie ALIAS ryšį su mokslo 
ir kūrybos simpoziumų rengi
niais. Priimtos rezoliucijos.

Naujon valdybon išrinkti: 
pirm. Vytautas Izbickas, vice- 
pjrm. Kęstutis Devenis, Romas 
Bričkus ir Juozas Dačys, ižd. 
Vytautas Žiaugra, sekr. Jurgis 
Štuopis, vykd. direktorius Bro
nius Galinis, jaunimo reikalam 
Gintas Banaitis. Revizijos komi- 
sijon išrinkti: Antanas Kriščiū
nas, Algis Vasys ir Algis Zikas. 
Garbės teismas sudarytas Chica- 
goj: Jonas Jurkūnas, Albertas 
Kerelis ir Julius Lintakas.

Suvažiavimo organizacinio 
darbo didžioji našta teko inž. 
Broniui Galiniui.

P.Ž.

— Vysk. Antanas Deksnys 
gegužės 7 aplankė Schwetzinge- 
no miestely gyvenančius lietu
vius. Tai vyrai, tarnaują 8591 LS 
kuopoj. Jiem kapelionauja kun. 
Br. Liubinas. Vysk. Deksnio ap
silankymą galima pavadinti ofi
cialia vizitacija. Svečią pasveiki
no kuopos vadas LS maj. Jonas 
K. Valiūnas. Buvo aukojamos 
mišios. Išklausyta vyskupo pa
mokslo ir atgiedotos gegužinės 
pamaldos. Vyrai gražiai giedojo 
lietuviškas giesmes. Po pamaldų 
buvo bendri pietūs.

— Antroji politinės jaunimo 
veiklos konferencija įvyks bir

želio 17-18 Jaunimo Centre, 
Chicagoj.

— Cleveland, Ohio, birželio 
įvykių minėjimas įvyks birželio 
25, sekmadienį, 12 vai. Šv. Jur
gio lietuvių parapijos salėj. Pa
grindiniu kalbėtoju pakviestas 
prel. Jonas Balkūnas, P.A.

— Iš Vokietijos atstovais į V 
Pasaulio LB seimą išrinkti: K. 
Ivinskis, J. Lukošius, V. Svilas, 
kun. V. Šarka, R. Valiūnas ir dr. 
A. Veigel.

— Waterbury, Conn., Balfo 
skyrius šį pavasarį vykdytą pini
ginį Balfo vajų baigia savo ge- 
gužine-pikniku, kuris įvyks 
birželio 18, sekmadienį, 2 vai. 
popiet gražioj Melnikų sodyboj, 
Lake Winnamaug Rd., Water- 
town, Conn. Visi kviečiami gau
siai dalyvauti.

— Poetas Stasys Santvaras iš 
Bostono dalyvavo Motinos die
nos minėjime Montrealy, Kana
doj. Minėjimą rengė LB Montre- 
alio apylinkės Kultūros komi
sija. Minėjimo programoj dar da
lyvavo lituanistinės mokyklos 
choras bei tautinių šokių grupė.

— Pavergtųjų tautų minėji
mas Chicagoj šiemet numatomas 
liepos 14-15 R. Daley aikštėj, 
prie rotušės, miesto centre.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: D. Juzaitis, Brooklyn, N.Y. 
— A. Shatas, Forked River, N.J. 
Užsakė kitiem: J. Silva — moti
nai Ph. Chase, abi iš Babylon,
N.Y. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
tik 10 dol. Atnaujinant — visiem 
13 dol. metam.
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SKAUTŲ 
PASTOGĖJE

60 METŲ LIETUVIŠKAJAI 
SKAUTIJAI
V.S. EMILIJA PUTVYTĖ

(tąsa iš praeito nr.)

Mūsų Skautų Brolija ir Skau
čių Seserija yra registruoti Illi
nois valstijoj, taigi Amerikos 
valstybiniu požiūriu legaliai 
veikia. Tas tačiau nekeičia abie
jų skautų tarptautinių biurų nu
sistatymo dėl mūsų skautijos ne
pripažinimo. Skaudu pagalvojus. 
Bet jeigu gyvenimo vėjai mus ir 
žiauriai blaško ir žaidžia, ar tu
rim apkarsti ir užsidaryti savo 
siaurame rately? Ką tuo pasiektu
me? Užsidarymas yra kelio ga
las. Nuo pasaulio visumos atsi
skyrę, nebepatarnausim Dievui, 
Tėvynei ir Artimui!

Ne mes vieni šiuos vargus 
pergyvenam. Visos komunistų 
pavergtos tautos ir jų skautai 
yra toj pačioj padėty. Bendras 
likimas sudaro pagrindą bend
radarbiavimui su jais. Vieni ki
tiem padėdami ( o ne pavydu
liaudami), galim drauge daugiau 
pasiekti ir geriau savo kraštam 
patarnauti.

Be pavergtųjų tautų, yra dar 
daug laisvų tautų skautų, kurie 
galėtų būti mūsų draugai, jei pa
dėtį geriau suprastų ir apie mus 
daugiau žinotų.

Trečią grupę sudaro galingųjų 
valstybių skautai. Nors, einant iš 
viršaus, tariantis su jų vyriau
siaisiais štabais, pripažinimo 
mum nepasisekė gauti, tai dar 
lieka antras kelias — eiti iš apa
čios. Šioj srity per pereitą lai
kotarpį daug kas pasiekta. J. 
Valstybėse ir kitur daugely vie
tovių lietuvių skautiškieji viene
tai gražiai bendradarbiauja su 
vietiniais. Bendra krašto nuotai
ka darosi komunizmui atspares
nė ir tremtinių atžvilgiu lanks
tesnė. Tai didele dalim yra pa
sekmė bendros informacijos, 
praplėstos tuoj po karo pabaigos 

atvykusių tremtinių bangos.

NERINGOS TUNTE

LSS Skaučių Seserijos Vyr. 
skautininkės apdovanojimai 
buvo įteikti birželio 3 Neringos 
tunto sueigoj Kultūros Židiny. 
Apdovanojimai suteikti šv. Jur
gio šventės proga.

Vėliavos žymeniu apdovano
tos: vyr. sk. vyr. si. Rasa Bo- 
belytė, vyr. sk. vyr. si. Regina 
Galinytė, vyr. sk. vyr. si. Jolita 
Gudaitytė, vyr. sk. vyr. si. Vilija 
Katinaitė.

Tėvynės Dukros žymenį gavo 
ps. Audronė Bartienė ir ps. Al
dona Marijošienė.

Pakeltos į vyr. si. laipsnį: si. 
Rūta Dragūnevičiūtė, si. Lina 
Bobelytė, si. Audronė Katinaitė.

Pakeltos į paskiltininkės laips
nį: Rūta Bobelytė, Kristina Čes- 
navičiūtė, Auksė Jankauskaitė, 
Daina Penikaitė.

Skautės įžodį davė: Gailė Ka
tinaitė, Lina Kidolytė, Rasa 
Alksninytė, Nina Jankauskaitė.

Paukštytės įžodį davė: Gintė 
Adomaitytė, Rima Naronytė, 
Zita Sidaitė, Rima Vaičaitytė.

Tuntas išreiškė padėką vyr. 
Sk. Vilijos būreliui ir jo pirmi
ninkei vyr. sk. Alvitai Ruokis 
už suteiktą piniginę paramą 
nuomojant autobusą į savaitga
linę iškylą.

Savaitgalinė New Yorko skau
tų — skaučių iškyla įvyko bir
želio 10-11 estų skautų stovykla
vietėj, Lakewood, New Jersey. 

Iškyloj dalyvavo 65 New Yorko 
skautai — skautės.

S.G.

Prie to ir mūsiškoji skautija yra 
nemažai prisidėjusi. Informa
cija, kaip Sov. Sąjunga ir toliau 
žaloja ir mindžioja žmogaus tei
ses, yra nuolat naujai atvykstan
čių disidentų patvirtinama ir pa
pildoma.

Bendroj išvadoj galima pasa
kyti, kad lietuviškoji skautija yra 
gyva, veikli lietuviška organiza
cija. Jos tikslas — tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui, vedant 
jaunimą aktyvios kūrybos-savi- 
auklos keliu — mus buria drau
gėn.

Vienas kitam padėdami, auk- 
lėjam save, ruošiam Lietuvai pa
jėgią, sąmoningą ir kūrybingą 
jaunąją kartą. Pavieniam indivi
dui išsilaikyti vienam, blaško
mam šių laikų gyvenimo audrų, 
yra sunku. Susibūrę į lietuvių 
skautų vienetus, turim progos 
ne tik reprezentuoti Lietuvą 
tarp kitataučių, bet taip pat ir 
vienas kitam padėti nenukrypti 
nuo tiesos kelio.

Ne noras griauti, bet statyti, 
ne kartėlis ir neapykanta, bet 
meėlė telydi mūsų žingsnius 
ateity!

Vlado Vijeikio knygos “Sai
gūnas” viršelis

SUSIPAŽINKIM

SU “SAIGŪNU”

Nors knyga “Saigūnas” buvo 
išleista prieš pusantrų metų, ta
čiau mažai kas ją yra skaitęs. 
Tai istorinė apysaka, parašyta 
ir iliustruota v.s. Vlado Vijeikio.

Šią knygą perskaičius, grįžti 
į gilios senovės laikus, į lietu
vių kunigaikščių dvarus, į jų 
kovas su kryžiuočiais.

Knygos jaunas didvyris, tem
peramentingas Saigūnas, ne tik 
pakliūna bėdon per savo karštą 
būdą, bet savo gudriu galvojimu 

ir sugebėjimu atlieka sunkius, 
bet nuotykingus uždavinius ku
nigaikščiui Gediminui.

Vaizdžiai aprašyta jo nuoty
kiai Gedimino pilyje, žygyje į 
prūsų žemę kartu su tėvu Vis- 
mintu ir jo draugu Jūragiu, jo pa
vykę uždaviniai — išgauti prū
sų paslaptis apie nematytus 
ginklus, ir, laimingu sutapimu, 
atradimas ir pargabenimas Lie
tuvon seno karžygio Vaišilgo 
sūnaus Vygando, išvežto prūsų 
žemėn belaisviu.

Ši knyga ypač tinka jaunimui, 
nes parašyta vaizdžiai ir lengvai 
skaitoma. Tai būtų graži dovana 
mūsų skautiškam jaunimui.

Knygą įsigyti galima pas spau
dos platintojus, ar pas patį au
torių V. Vijeikį, 4346 So. Westem 
Avė., Chicago, 111. 60609.

B.K.

VI-SIOS TAUTINĖS 
STOVYKLOS SUVENYRAI

V. s. Česlovo Kiliulio prane
šimu, VI TS stovyklautojai ir 
svečiai galės įsigyti visą eilę 
suvenyrų, specialiai gaminamų 
šiai stovyklai, Liet. Skautų S- 
gos 60-mečiui atžymėti.

Jau galima užsisakyti metali
nius sukaktuvinius ženklus, ne
šiojamus prie uniformos, taip 
pat stovyklos krautuvėlėje 
bus galima gauti kavai puodukų, 
su sukaktuviniu ženklu. Gami
namos VI TS gairelės, “skrai
dančios lėkštės” (frisbie), yra 
pagaminta laiškam popierius ir 
vokai, taip pat su 60-čio ženklu, 
bei įvairūs atvirukai. Stovyklau
tojai taip pat galės įsigyti šiai 
progai pritaikytus sportinius 
marškinius (T-shirt).

Metalinius sukaktuvinius 
ženklus prašoma užsisakyti per 
vienetų vadovus adresu: A. Da- 
nasas, 29 Welles Avė., Dorches- 
ter, Mass. 02124.

TARĖSI SESERIJOS VADOVĖS
LS Skaučių Seserijos vadovių 

“Amžinojo Pažado” suvažia
vimas buvo š.m. balandžio 8-9 
Toronte.

Vedamoji mintis: “Auski, 
sese, plačią juostą”.

Tema: Vadovė darbininkė.
Suvažiavimas praėjo su dide

liu pasisekimu. Didžiąją darbo 
naštą nešė Kanados rajono va
dei vė s. Liuda Gvildienė ir To
ronto sesės. Buvom labai nuošir
džiai globojamos ir vaišinamos. 
“Amžinojo Pažado” programą 
paruošė LS Seserijos programų 
vedėja v.s. Nijolė Kersnaus- 
kaitė. Darbotvarkė buvo įdomiai 
išmąstyta ir suplanuota. Temas 
skaitė: v.s. Halina Plaušinaitie- 
nė, s. Irena Šerelienė, ps. Aldo
na Miškinienė, v.s. kun. Anta
nas Saulaitis, SJ, v.s. Nijolė 
Kersnauskaitė, sesė Birutė Na- 
gienė, v.s. Irena Kerelienė, v.s. 
Irena Lukoševičienė. Taikliai ir 
sklandžiai moderavo s. Laima 
Luneckienė. Nuoširdus skautiš
kas ačiū visom ir visiem prele
gentam, kruopščiai atlikusiem 
savo skautišką pareigą. Vakaro

SUDARYTAS LSS
SUVAŽIAVIMO PREZIDIUMAS

LSS Tarybos pirmininkei v.s.
L. Milukienei pavedus, v.s. fil. 
Valentinas Varnas Los Angeles, 
Calif., sudarė LSS koresponden- 
cinio suvažiavimo prezidiumą. 
Suvažiavimo metu bus renkama 
naujoji Liet. Skautų Sąjungos 
vadovybė ateinančiai 3 metų ka
dencijai.

Žemiau išvardinti skautinin
kai, gyveną arčiau vienas kito, 
sutiko sudaryti suvažiavimo pre
zidiumą:

v.s. fil. Valentinas Varnas — 
prezidiumo pirmininkas, 2307 
Lyric Avė., Los Angeles, CA 
90027, tel. (213) 662-2611; v.s. 
fil. Valė Barmienė, j.v.s. Stepas 
Makarevičius — pirmininko pa- 
vad.; s. Irena Bužėnienė — 
sekretorė; s. Benius Vilimas — 
iždininkas; s. Rimtautas Dabšys 
— narys.

Suvažiavimo komisijų (man
datų, nutarimų, balsų skaičia
vimo) sudėtis bus pristatyta vė
liau.

VI TAUTINĖM 
STOVYKLOM 
VYKSTANČIŲ 

DĖMESIUI
Atsižvelgiant į galimas prob

lemas atostogų atžvilgiu, regist
racija VI-o šio s Tautinės Stovyk
los stovyklautojam pratęsiama 
iki birželio 19.

Ši data yra galutinė. Pra
šom visus busimuosius stovyk
lautojus ar jų tėvus nedelsiant 
registruotis pas savo vienetų 
vadovus, kurie registracijos mo
kestį tuoj persiųs stovyklos iž
dininkui.

Registracijos mokestis, kaip 
buvo pranešta vienetų vadovam, 
nustatytas: už 1 savaitę — 10 
dol., už abi savaites — 20 dol. 
Pilnas stovyklos mokestis bus 
surenkamas vienetų vadovų jų 
nustatyta data.

Dramblys Bronxo zoologijos sode mandagiai siekia pasiimti užkandį. Nuoitr. R. Kisieliaus

nei nuotaikingai ir gyvai va
dovavo ps. Rasa Lukoševičiūtė.

Suvažiavimo proga buvo su
šauktas Vl-osios Tautinės Sto
vyklos Amerikoj Seserijos “Su
tartinės” vadijos ir vadovių 
posėdis. Posėdį atidarė V.S. v.s. 
Irena Kerelienė. Posėdžiui va
dovavo V.S.P. v.s. Janina Miku- 
taitienė. Jo metu smulkiau bu
vo aptarta “Sutartinės” progra
ma. Pastovyklių vadovės prista
tė savo vadijas ir savo numa
tytus planus. Džiaugiamės turė
damos tokį puikų štabą, nes iš 
vadovių pasisakymų matėm, jog 
jų didysis rūpestis ir bus jų 
globon pavesta sesė. Linkim, 
kad mūsų vadovių entuziazmas 
ir meilė jų pasiimtam darbui 
padėtų jom ir toliau savų pasto
vyklių darbuose ir sumanymuo
se.

-o-
Suvažiavimo metu Seserijos 

socialiniam skyriui buvo surink
ta $83.50. Skyriaus vedėja sesė 
Vena Lauraitienė nuoširdžiai 
dėkoja visom aukojusiom.

Suvažiavimo prezidiumo būs
tinė — pirmininko adresas. Ten 
nukreiptina visa suvažiavimo 
korespondencija.

Tikimės, kad suvažiavimas 
prasidės laiku, ir bus pakanka
mai laiko balsuotojam apsispręs
ti ir prezidiumui tinkamai su
važiavimui vadovauti.

SAVAITGALIS 
TAUTINĖJ 

STOVYKLOJ

Rugpjūčio 19, šeštadienį, tarp 
9 ir 10 vai. ryto atvyksta kita
taučiai skautai ir skautės. Jie į- 
sikuria seserijos ar brolijos sto
vyklose. Apžiūrimos parodos ir 
stovyklos.

2:30 vai. popiet svečių pri
ėmimas valgykloj ar kitoj patal
poj. Dalyvauja kitataučiai sve
čiai, lietuviškų organizacijų at
stovai ir mūsų skautininkai bei 
vadovai. Apdovanojimai ir vai
šės.

6 vai. vak. paradas, o 9 vai. vak. 
bendras laužas.

Rugpjūčio 20, sekmadienį, ap
žiūrimos parodos. 11 vai. mišios, 
o po jų pietūs. Popiet skauti
ninkų ir vadovų priėmimas, už
sienio vadovų pristatymas, svei
kinimai, apdovanojimai, links
moji dalis.

3 vai. papročių eisena iš sto
vyklų į aikštę, vestuvių papro
čiai (ansamblis iš Bostono).

7 vai. svečiai išvyksta, o li
kusieji renkasi prie laužo.

AIDAI — vienas geriau
sių kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji? Metinė 
prenumerata 15 dol. Adresas: 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

IŠ BADEN— 
POVVELLIO MINČIŲ

— Bendravimas su jaunais 
gaivina ir palaiko vyresniųjų šir
dies jaunumą.

— Pakėlę žvilgsnį į viršų, 
augsimę į viršų; įsiknisę į pa
šaipą ir niekinimą kitų, tiktai že
mai brisime.

— 'Skautybė nėra vien žaidi
mas vaikams, bet ir būdas gy
venti suaugusiems.

— Mes, skautai ir vadovai, tu
rime daugiau išeiti į gamtą, vis- 
vien, ar kūno, ar dvasios sveika
tai.

— Vadovas, tikėdamas skau- 
tybės sąjūdžio idealais ir siste
mą, veda besiveržiantį veikti ir 
karžygius sekti jaunimą į 
ateitį.

— Kartais skautams sveika ir 
įdomu žygiuoti, o įžymiam va
dovui linksma matyti šauniai 
pražygiuojančius.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ. UKRAINĄ ir t. L
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C 0 R P.

488 Madison Avenue (tarp 51 Ir 52 g-vės) 
Floor 21 st New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1
SKYRIAI:

Apple-Valley, Min. 55124 7626 W. 150 St. 612 432-7083
New York, N.Y. 10003 45 Second Avenue AL 4-5456
New York, N.Y. 10011 135 W. 14th Street CH 3-2583
So. Boston, Mass. 02127 389 West Broadway 268-0068
Brldgeport, Conn. 06610 1880 Seaview Avė. 203 367-2863
Buffalo, N.Y. 14206 332 Filimore Avenue TL 6-2674
Chicago, III. 60622 2222 West Chicago Avė. B R 8-6966
Chicago, Iii. 60629 2501 West 69 St. WA 5-2737
Cleveland, Ohio 44134 5879 State Road 884-1738
Lexington, N.Y. 12452 Route 13A 518 989-6742
Irvington, N.J. 07111 1082 Springfield Avė. 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504 636-38 Bridge St. N.W. GL 8-2256
Hackensack, N.J. 07601 112 Main St. 201 342-9816
Hartford, Conn. 06106 518 Park St. 246-9473
Lakewood, N.J. 08701 241 Fourth Street FO 3-8569
Los Angeles, Calif. 90022 960 S. Atlantic Blvd. AN 1-2994
New Haven, Conn. 06511 1329 Boulevard LO 2-1446
Newark, N.J. 07106 698 Sanford Avenue 373-8783
Passaic, N.J. 07055 42 Monroe St. GR 2-6387
Philadelphia, Pa. 19122 1214 N. 5th St. PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141 4925 Old York Rd. GL 5-9586
Plttsburgh, Pa. 15203. 1307 E. Carson Street HU 1-2750
VVaterbury, Conn. 06710 555 Cook St. 756-1668
Fort Wayne, Ind. 46808 1807 Beimeke Rd. 432-5402
VVappingers Falls, N.Y. 12590 Hidden Hollow Apts. 914 297-0261
VVorcester, Mass. 01610 144 Millbury Street SW 8-2868
Youngstown, Ohio 44503 309 W. Federal Street Rl 3-0440

— Neleiskime techniškiems 
dalykams nustelbti moralinius, 
stovyklavimas, iškylavimas, ge
rieji darbai, sąskrydžiai tėra 
priemonės, ne tikslas.

Atlanto Rajono 
Skautų-čių dėmesiui

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, “Skautų Pastogė” 
atostogaus liepos ir rugpiūčio 
mėnesiais.

Kitas “S.P.” puslapis bus jau 
po Vl-sios Tautinės Stovyklos 
— rugsėjo mėn. Busimieji sto
vyklautojai, fotografuodami sto
vyklos vaizdus ir įvykius, nepa
mirškite skirti vieną kitą nuo
trauką ir “Skautų Pastogei”, o 
raštingieji — straipsnį ar apra
šymą.

Visiem Atl. Rajono broliam ir 
sesėm linkiu gražių atostogų 
ir nuotaikingo stovyklavimo.

s. B. Kidolienė
“S.P.” redaktorė
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KUN. J. GASIŪNO KUNIGYSTES 
50 METŲ SUKAKTIS

St. Petersburge, Fla., gyvena
kun. Jonas Gasiūnas, kuris šiais 
metais atšventė savo kunigystės 
50 metų sukaktį. Į kunigus jis 
buvo įšventintas 1928 kovo 24. 
Sukaktis St. Petersburge pami
nėta balandžio 26, trečiadienį. 
Iškilmingos koncelebracinės pa
dėkos mišios buvo Šv. Vardo 
bažnyčioje Gulfport, Fla. Mišių 
metu giedojo solistė Prūdencija 
Bičkienė ir lietuvių klubo okte- 

1 tas. Pamokslų pasakė prel. Vy
tautas Balčiūnas iš Putnam, 
Conn. Sukaktuvinis banketas 
įvyko lietuvių klube. Banketui 
vadovavo K. Kleiva. Meninę 
orogramą atliko solistė P. Bič
kienė ir kamerinis trio, kurį pa
rūpino muzikas P. Armonas. 
Žmonių buvo prigužėję pilna sa
lė. Banketas praėjo geroje nuo
taikoje.

-o-
Kun. Jonas Gasiūnas yra 

aukštaitis, iš Biržų krašto. Gimė 
jis 1904 rugsėjo 20 Urboniškio 
viensėdyje, Biržų valsčiuje ir 
apskrityje. Mokėsi Biržų gimna
zijoje. Būdamas 17 metų, 1921 
įstojo į Kunigų seminariją Kau
ne. Nuo 1923 metų studijavo 
Lietuvos universitete, teologijos 
filosofijos fakultete. Kunigu į- 
šventintas 1928.

Jis dar turėjo galimybės iš
vykti į užsienį ir pastudijuoti. 
1933-1935 studijavo Louvene, 
Belgijoje, ir ten gavo teologijos 
licencijato laipsnį.

Lietuvoje jis dirbo kaip vika
ras ir drauge buvo vidurinių 
mokyklų kapelionas, reiškėsi 
katalikiškose organizacijose —

PHILADELPHIA, 
PA.

Susiartinimo šventė
Lietuvių Namuose gegužės 13 

stambiame parengime dalyvavo 
trys lietuvių kartos: pirmųjų 
ateivių vaikai, daug nusipelnę 
lietuvybei, dabar jau gyvenimo 
naštos lenkiami, antrojo karo 
tremtiniai, dar pilni entuziazmo, 
ir jų vaikai, vis labiau įsijungiu 
į lietuvišką darbą. Visi jungėsi į 
bendrą darbą ir džiaugsmą — 
baigti restauruoti ir išlaikyti Lie
tuvių Namus — Philadelphijos 
lietuvių kultūros centrą, šiai 
kolonijai tarnaujantį 70 metų 
su viršum.

Koncerto programą pradėjo 
solistė Violeta Bendžiūtė. Ji pa
dainavo: O siūbavo beržai — J. 
Gaižausko, Šauksmas — Br. Bu-
driūno, Pleurez, pleurez, me 
yeaux — J. Massenet iš operos 
“EI Cid”.

Solistės Ona Pliuškonienė ir 
Genė Ugianskienė atliko du 
duetus: Šlama šilko vėjas — K. 
Žižiūno ir Tyli naktis — J. 
Stankūno.

Solistė Ona Šalčiūnienė pa
dainavo: Vai kur nužėgliuos — 
S. Šimkaus, Burtai — J. Nau
jalio ir Užburti gintarai — O. 
Metrikienės.

Pabaigoj O. Pliuškonienė ir G. 
Ugianskienė grįžo vėl su dviem 
duetais: Paparčio žie
das — V. Kairiūkščio ir Lauk-

Kun. Jonas Gasiūnas, at
šventęs savo kunigystės 50 
metų sukaktį. Dabar jis gy
vena St. Petersburge, Fla.

pavasarininkų, ateitininkų.
Vaškuose vikaravo nuo 1928 

iki 1930. Perkeltas į Ramygalą 
buvo vikaras ir drauge viduri
nės mokyklos kapelionas. 1931- 
33 Krekenavos vikaras ir viduri
nės mokyklos kapelionas. 1935 
m. jį pasikvietė vyskupas K. 
Paltarokas į Panevėžį. Ten buvo 
vyskupo sekretorius ir plačiai 
reiškėsi visuomeninėje veikloje, 
1936-1940 buvo Panevėžio vys
kupijos katalikų vyrų sąjungos 
pirmininku, bendradarbiavo 
spaudoje. Rašė Panevėžio Balse, 
Ūkininke, Pavakaryje, Tiesos 
Kelyje, Panevėžio Garse. Šiose 
sekretoriaus pareigose išbuvo 
iki savo pasitraukimo iš Lietu
vos, iki 1944 metų.

Vokietijoje gyveno Tiubin
gene, ten buvo lietuvių gimnazi
jos kapelionas, vėliau Stuttgarto

Anelė Kaulinytė buvo apdova
notos gėlėmis*.

Lietuvių Namų prezidentas 
Vincas Šalčiūnas vadovavo di
džiųjų geradarių pagerbimui. 
Jis nurodė, kad iki šiol akcijų 
yra parduota už 37,500 dol., o 
taip pat išreiškė padėką visiem 
pirkėjam ir remonto vajaus ko
mitetui, kuriam vadovavo inž. 
Algimantas Gečys. Šiuo metu 
tam komitetui vadovauja Birutė 
Valašinienė.

V. Šalčiūnas pabrėžė, kad 
kiekviena nupirkta akcija yra lyg 
vaistai nusilpusiam Lietuvių 
Namų kūnui stiprinti. Devyni 
asmenys ar šeimos įsigijo akcijų 
už 1000 dol. ir daugiau. Tūks
tantininkai yra Bagdonavičių 
šeima, Charles S. Chededenas, 
Tarvidai, Bronė Karaškienė ir 
Volertų šeima. J. ir K. Kauli
niai akcijų nusipirko už 1200 
dol., Barų šeima — už 1300 dol., 
Antanas Šalčiūnas — už 1400 
dol., Birutė Valašinienė su šei
ma — už 1600 dol. Jiem vi
siem buvo įteikti atitinkami 
pažymėjimai.

Už ypatingus nuopelnus spe
cialiais atžymėjimais buvo apdo
vanoti direktorių tarybos nariai
B. Valašinienė, Algirdas Jonys, 
Lietuvių Namų teisinis patarė
jas dr. Anthony Novasitis ir C.S. 
Cheledenas.

Gediminas Surdėnas, direkto
rių tarybos pirmininkas, nupasa
kojęs Lietuvių Namų reikšmę, 
priminė, kad ir mūsų jaunimo 
organizacijos perka akcijas bei 
talkina remonto darbuose. Tą
rybos pirmininkas taip pat pra
nešė, kad C. S. Cheledenas, 
Philadelphijoj plačiai žinomas 

lietuvių stovyklos kapelionas ir 
drauge buvo lietuvių progim
nazijos kapelionas. Į JAV atvy
ko 1949.

Amerikoje teko eiti įvairias 
pareigas, buvo ligoninės kape
lionas, buvo vikaru amerikiečių 
parapijoje, paskui buvo lietuvių 
parapijos St. Louis, III., klebo
nu. Iš ten 1975 pasitraukė į 
pensiją ir apsigyveno Floridoje.

Amerikoje jis turi seserį me
dicinos daktarę, kuri taip pat yra 
pensininkė ir gyvena tame pa
čiame St. Petersburge.

Sukakties proga St. Petersbur- 
go laikraštis plačiai aprašė jį, 
įdėjo nuotrauką, paminėjo jo gy
venimo svarbiausius faktus ir 
dabartinę Lietuvos padėtį, jos 
okupacijas. Suminėjo ir visą jo 
šeimos istoriją.

Linkime mielam kun. Jonui 
Gasiūnui ilgiausių metų, taip 
pat uoliai ir su meile tarnauti 
lietuviam, kurie ten gyvena pal
mių šalyje. A.K.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS WASHINGTONE

Marylando universiteto ko
plyčioj , College Park, VVashing- 
tono kaimynystėj, gegužės 6 su
situokė vašingtonietė Pranutė K. 
Laučkaitė ir čikagietis Aleksand
ras Rimas Domanskis. Jų su
tuoktuvių apeigom vadovavo 
jaunosios dėdė kun. Kazimieras 
Mockevičius iš Long Island. 
Jungtuvių mišias aukojo kitas 
jaunosios dėdė, kun. Dominin
kas Mockevičius iš Rochesterio. 
Drauge su jais mišias koncele- 
bravo tėvas J. Borevičius, SJ, iš 
Chicagos, artimas Domanskių 

finansininkas, ilgametis Lietu
vių Namų, anksčiau vadinamų 
pašalpiniu klubu, rėmėjas, pa
keltas į garbės narius.

Garbės svečių vardu žodį tarė
C. S. Cheledenas. Pasidžiaugęs 
bendra pažanga, daug nuopel
nų skyrė V. Šalčiūnui. •

V. Šalčiūnas padėkojo koncer
to atlikėjam už gražią programą, 
svečiam už gausų atsilankymą. 
Pranešė, kad banketo metu gau
ta pasižadėjimų pirkti naujų ak
cijų už 1000 dol.

Vincui Šalčiūnui sunkiuose 
remonto ir administravimo 
darbuose talkina ir kiti valdybos 
nariai: J. Morkūnas, G. Dragū
nas, C. Romanauskas, J. Lukas,
P. Didelis, A. Bendžius, A. Peš- 
tenis ir St. Koženiauskas.

LIETUVIŲ NAMŲ 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvių Namuose balandžio 
23 įvyko metinis narių susirin
kimas. Irena Matonienė perskai
tė pereito susirinkimo protokolą.

Apie paskutinio pusmečio ei
gą pranešė direktorių tarybos 
pirm. Juozas Klauza. Jis pastebė
jo, kad finansinė namų padėtis 
vis dar yra sunkiame stovyje. 
Išreiškė padėką P. Balčiui, kuris 
visą žiemą vakarais talkino prie 
remonto darbų.

Detalizuotame pranešime 
prezidentas V. Šalčiūnas apgai
lestavo, kad dėl lėšų stokos ne-
buvo įmanoma pagražinti svetai
nės (rūsy esančios salės) ir dėl 
to sumažėjo klijentūra. Salių 
nuomojiinas nepakankamas. To 
priežastys-— nėra automobiliam 

statyti aikštės ir nebaigti re
montai. Išreikšta padėka rūpes
tingom namų šeimininkėm: Bro
nei Karaškienei ir Liudvikai 
Norvaišienei.

Iki rugsėjo mėn. numatyta už
baigti svetainės remontus bei 
pagražinimus. Numatyta skirti 
daugiau pinigų salių reklamai, 
atėjus rudeniui, išplėsti pietų 
gaminimą ir baro aptarnavimą. 
Viršutinėj, vadinamoj Čiurlio
nio, salėj jau pilnai įruoštas ba
ras, kuriam plovimo įtaisus pa
dovanojo B. Valašinienė.

Vytautas Bagdonavičius, jau
nas remonto komisijos pirminin
kas, nupasakojo remonto darbus. 
Iždininkas Pranas Baras pateikė 
operatyvinio ir bendrojo fondo 
biudžetines sąmatas 6 mėne
siam. Revizijos komisijos aktą 
perskaitė Alfonsas Sugintas.

Buvo išrinkta ar perrinkta 11 
tarybos narių; G. Surdėnas, V. 
Šalčiūnas, A. Novasitis, Vyt. Ma-

Nauja lietuviška šeima: Pranutė Laučkaitė ir Rimas Do- 
manskiai, susituokę gegužės 6 Marylando universiteto kop
lyčioje. Jaunosios tėvai .Izabelė ir Juozas Laučkai iš Bethes- 
dos, Md., o jaunojo tėvai — dr. Alina ir Vandalinas Do- 
manskiai iš Palos Park, III. Jaunavedžiai apsigyveno Chica- 
goje. Nuotr. P. Mockevičiaus

šeimos draugas, ir kun. W. 
Sneck, jėzuitas iš Washingtono, 
jaunavedžio artimas draugas. 
Kadangi jaunavedžiai abu yra 
baigę Michigano universitetą 
(Ann Arbor), todėl ir į jų jung
tuves atvyko gausus būrys jų 
studijų draugų ne tik iš Michi
gano, bet ir tolimesnių vietų.

Jaunavedžių palydoj buvo jau
nosios sesuo Izabelė Laučkaitė, 
pusseserės Genė ir Regina Stan
kaity tė s iš Hartfordo ir dr. 
Jeanette Ludwig iš Buffalo, N.Y. 
Pabroliais buvo jaunojo brolis 
majoras dr. Edvardas Jonas Do
manskis, atskridęs iš Vokietijos, 
ir studijų draugai Ben H y ink, 
John Parker ir Dan Rosenblum. 
Gėlių mergaitė buvo jaunosios 
giminaitė Michelle Mocejūnaitė 
iš Rochesterio, o žiedus nešė 
Pranukas Cižiūnas iš VVashing- 
tono. Iškilmingoj eisenoj koply
čioj, grojant vargonam, jaunąją 
iki altoriaus palydėĮįo Jos tėvas 
Juozas B. Laučka. Priekiniuose 
suoluose buvo jaunosios motina 
Izabelė Laučkienė ir jaunojo 
tėvai — inž. Vandelinas ir dr. 
Alina Domanskiai; ten pat su 
jais drauge buvo ir jaunojo sene
lis Sal. Tamašauskas, dr. Do- 
manskienės tėvas.

Pamokslą pasakė kun. Sneck. 
Žiedų apsikeitimo apeigos atlik
tos lietuviškai. Susituokusių 
maldą įspūdingai paskaitė tėvas 

čiūnas, C. Romanauskas, J. Kro- 
kytė, Vyt. Matonis, J. Matonis, 
P. Balčius, K. Kaulinis ir G. Mi
ronas. Iš jų daugiau kaip trečda
lis yra jauni žmonės.

Iš senosios tarybos liko: A. 
Peštenis, St. Koženiauskas, V. 
Bagdonavičius, Pr. Baras, Vyt. 
Volertas, Sr., J. Markūnas, B. Va
lašinienė, A. Zerr ir Alg. Jonys.

Revizijos komisija perrinkta ta 
pati: P. Mitalas, F. Andriūnas 
ir A. Sugintas.

Susirinkimui pirmininkavo J. 
Klauza, sekretoriavo I. Matonie
nė.

Br. Vaškaitis 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1978!
VILNIUS (5 naktys), RYGA (4 naktys) 

LENINGRADAS (3 naktys), KOPENHAGA (1 naktis)
Išvykimo datos Kaina, įskaitant Ankstyviem Anksčiau

GIT Air Fare kaina, įskaitant įmokėję

gegužės 18
APEX Air Fare ★ sutaupo *

$1100 $ 954 $146
birželio 19 $1213 $1076 $137
liepos 17 $1213 $1076 $137
rugpiūčio 14 $1213 $1076 $137
rugsėjo 18 $1100 $ 954 $146
gruodžio 19 $1072 $ 926 $146

Kainos gyvenant dviem kambary. Mokesčių $3.00

Borevičius. Mišių metu perskai
tyta Vatikano valstybės sekreto
riaus kardinolo Villot telegrama, 
pranešusi, kad popiežius Pau
lius suteikia apaštališkąjį palai
minimą jaunavedžiam Domans- 
kiam ir visiem jų jungtuvių da
lyviam. Per mišias darniai gie
dojo buvusių Michigano stu
dentų grupė.

Koplyčioje tarp gausių daly
vių buvo matyti Lietuvos atsto
vas dr. Stasys Bačkis ir p. Bač- 
kienė, jaunųjų giminės (Stankai
čiai, Mocejūnai, Mockevičiai, 
Petrušiai, Senuliai, Mikniai) ir 
artimi draugai. Dalyvavo jauno
sios krikšto motina Emilija 
Kumparskaitė iš Rochesterio ir 
jaunojo krikštatėvis Algirdas Di
džiulis su žmona iš Chicagos.

Jungtuvių pobūvis įvyko 
Bethesdos Holiday Inn viešbu
čio salėse. Svečių buvo dau
giau kaip 200. Pobūvio progra
mą skoningai vedė aktorius Juo
zas Bulevičius. Jaunavedžius 
prie pagrindinio stalo pasitiko jų 
tėvai su duona, druska ir vynu. 
Pobūvio vedėjas paminėjo, kad 
jaunieji gavo daug sveikinimų, 
tarp kurių buvo popiežiaus pa
laiminimas, telegramos iš Lietu
vos, Australijos, Italijos, Vokie
tijos. Trumpus sveikinimo ir pa
dėkos žodžius pasakė jaunųjų 
tėvai ir patys jaunieji.

Atlikus kai kurias lietuviškas 
vedybųapeigas, pasilinksminimo 
dalis pradėtajaunavedžių valsu.

Prieš vakarienę įvyko jauna
vedžių ir jų tėvų susitikimas 
bei susipažinimas su pobūvio 
svečiais.

Kaip teko patirti, jaunieji Do
manskiai apsigyvens Chicagoj. 
Al. Rimas Domanskis, teisių 
mokslus baigęs daktaro laipsniu, 
šiuo metu dirba federalinio tei
sėjo asistentu. Pranutė Laučkai- 
tė-Domanskienė pastaruoju 
laiku buvo psichologijos konsul
tantė Massachusetts univer
siteto vaikų klinikoj. Ji yra 
Michigano universiteto dokto
rantė.

— Pasaulio Lietuvių Dienom 
visai priartėjus, būtinai reikia 
suaktyvinti tam tikslui aukų rin
kimą. Vajus visu uolumu turėtų 
būti masiškai išvystytas ir baig
tas šį savaitgalį — birželio 17-18.

— 67 instrumentalistai. Pasau
lio lietuvių dienų dainų šven
tėje Toronte dalyvaus per tūks
tantis dainininkų ir liet, tautinių 
instrumentų orkestras. Jau už
siregistravo šie vienetai: Čiurlio
nio ansamblio 24 ir Šv. Kazimie
ro lit. mokyklos 7 kanklininkės. 
Iš Chicagos vyksta 11 (iš B. 
Pakšto ansamblio), Detroito šau
lių kanklių orkestras iš 8 instru
mentalistų ir Toronto Stp. Kairio 
vieneto 17. Viso 67 instrumenta
listai. Dainų šventės orkestro 
reikalus tvarko komp. Alfonsas 
Mikulskis, 10400 Brighton, Bra- 
tenahl, Ohio, 44108.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
Chicagos skyrius, vadovaujamas 
pirm. A. Grincevičienės, gegu
žės 5 Jaunimo Centre surengė 
vakaronę tema “Tautinis jau
nuolio sąmoningumas“. Pagrin
diniais kalbėtojais buvo pa
kviesti studentai — D. Marke
lytė, V. Kuprytė, T. Klimas ir J. 
Juozevičius. Simpoziumui vado
vavo P. Kisielius Jr.

— Argentinos lietuvių švieti
mo komisija organizuoja lietu
viam mokytojam kursus, kuriem 
vadovaus D. Tamulionytė liepos 
24 — rugpiūčio 12 Aušros Var
tų parapijoj.

— Australijos ABC televizi
jos vadovybė pagamino pusės 
valandos ilgumo filmą apie lie
tuvį Olegą Truchaną, kuris per 
20 metų tyrinėjo Tasmanijos 
pietinę vakarų sritį, kurion 
dar niekad nebuvo žmogaus į- 
žengta.

— Balfo devynioliktasis sei
mas įvyks spalio 28-29 Chicagoj, 
Šyči-M. Marijos parapijos salėj.

<— Skulptorius Antanas Mon- 
čys, gyvenąs Paryžiuj, dalyvaus 
kaip dėstytojas akademiniuose 
vaizduojamojo meno kursuose 
liepos 17 — rugsėjo 3 V. Vokie
tijoj, Triero mieste. Į kursus yra 
įtraukta tapyba, paišyba, lito
grafija, fotografija, skulptūra, 
medžio drožyba, linoleumo rai
žyba bei kitos dailės šakos.

Be anksčiau minėtų giminių 
ir svečių, pobūvy teko pastebė
ti nemaža ir iš tolimesnių vie
tų atvykusių: dr. Adolfas ir Jad
vyga Damušiai, inž. Antanas ir 
Marija Rudžiai, Petras ir Eu
genija Minkūnai, Antanas ir 
Faustina Vasaičiai, dr. Česlovas 
ir Elena Masaičiai, dr. Jurgis ir 
Bronė Balčiūnai, dr. B. Mažeika 
ir žmona, inž. Stasys ir dr. E. 
Giedrikiai, dr. Pranas ir Janina 
Bagdai. Nemaža buvo ir įvairių 
profesijų amerikiečių, artimų 
jaunavedžiam ir jų tėvam drau
gų. Visi linkėjo jaunavedžiam 
gražiausios sėkmės šeimos ir 
profesiniame gyvenime.

D.Ng.

siu tavęs ateinant — A. Raudo
nikio.

Solistės ir akompaniatorė

LB Detroito apylinkės Žiburėlio lituanistinės mokyklos abi
turientai: Paulita Abariūtė, Živilė Idzelytė, Ramona Urbo
naitė, Loreta Sveraitė, Vida Nakaitė ir Vidas Neverauskas 
Nuotr. Jono Urbono

Taip pat išvykstama iš Vakarų JAV, Montrealio ir Toronto

* Nusipirkite savo bilietą ne vėliau kaip 45 dienos prieš skridimą ir tiek sutaupysite

’ ' ■ .. ■ t ' iš)f H l i ' ! i I ( Į : ! • ... .

Lėktuvu kelionių kainos UNION TOURS, INC.
iš 1977 gruodžio mėn. 6 East 36th Street

ir gali keistis New York. N.Y. 10016
(212) 679-7878
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Vytautas Alksninis, pagarsėjęs savo garsiais kepsniais, Kultūros Židinio pavasario šven
tės metu įvykusioje gegužinėje Kultūros Židinio kieme turėjo savo virtuvę — Gi
raitės užeigą. Dešinėje stovi jo uolus talkininkas Zenonas Jurys. Nuotr. L. Tamošaičio

BALTIMORĖ
Birželio tragiškus įvykius Bal- 

timorės lietuviai prisiminė 11:30 
vai. mišiose birželio 11, sekma
dienį, Šv. Alfonso bažnyčioje. 
Tautinių šokių grupės ir kitas 
jaunimas dėvėjo tautinius dra
bužius, Amerikos legionierių 
Lietuvių Postas 154 ir jų padė
jėjos dalyvavo mišiose su vėlia
vomis. Vyrų choras Daina gra
žiai giedojo per mišias. Kun. A. 
Dranginis pritaikė pamokslą tai 
progai. Mišias užprašė LB Balti- 
morės apylinkė.

Vincas Kezenius, vėlesnės 
kartos lietuvis, ir jo giminaitis 
Vytautas Siaurusaitis, Open 
Hearth restorano savininkai, 
Dundalk, Baltimorės priemies
ty, kviečia visus lieetuvius į 
savo restoraną.

Lietuvišką festivalį surengė 

AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪROS ARCHYVAS

perpildytas gausia archyvine ir kultūrine medžiaga, kuriai sutvarkyti 
ir visuomenei prieinama padaryti, įmanoma tik praplėtus patalpas. 
Statybos darbai jau pradėti ir numatomi baigti šį rudenį. Esamoji 
2400 kv. pėdų pločio patalpa bus padidinta 6400 kv. pėdomis. Naujas 
pastatas atseis apie 250.000 dolerių.

Būsime dėkingi jei prisidėsite savo auka prie šios statybos 
įvykdymo.

Aukas siųsti:
ALKA, P. 0. Box 608, Putnam, CT 06260

ALKOS Direktoriatas
------------------------------------ (Atkirpti)--------------------------------------

ALKOS patalpų statybai skiriu:
Q garbės mecenato (10.000 dol. ir daugiau)
O mecenato (5.000 dol. ir daugiau)
□ garbės fundatoriaus (1.000 dol. ir daugiau)
Q fundatoriaus (500 dol. ir daugiau)
□ rėmėjo (100 dol. ir daugiau)
O kitokią $..........

Dabar siunču:
O visą auką $........ 0 dalį aukos $........

Čekius rašyti ALKA vardu. Aukos atskaitomos nuo mokesčių 
(Id. Nr. 23 7227294).

Vardas Pavaldė Adresas

ATOSTOGOS BALTIJOS KRAŠTUOSE 1978 
PRISIDĖKITE PRIE EKSKURSIJŲ, KURIOS BUS 

PILNOS PRISIMINIMŲ!

IŠVYKIMO DATOS NAKTYS KIEKVIENAME MIESTE

liepos 28 iki rugp. 11 $1074.00 Vilniuj 5, Druskininkuose 3, 
Maskvoj 3, Leningrade 2

rugp. 18 iki rūgs. 1 $1074.00 taip, kaip viršuj
rūgs. 15 iki rūgs. 23 $849.00 Vilniuj 5, Maskvoj 2
rūgs. 22 iki rūgs. 30 $849.00 taip, kaip viršuj
rūgs. 28 iki spalio 7 $849.00 Vilniuj 5, Maskvoj 2, Kopen-

* hagoj 1
spalio 12 iki spalio 21 $849.00 taip, kaip viršuj
gruodžio 22 iki sausio 5 $1049.00 Vilniuj 5, Varšuvoj 3, Lenin

grade 3, Maskvoj 2

Kelionėn įskaitoma pilnos dienos ekskursija į Kauną ir pusės dienos išvyka įTrakus

TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD.
Kreiptis: JONAS ADOMĖNAS 535 FIFTH AVENUE

kelionių vadovas New York, N.Y. 10017
212 697-7257

Baltimorės lietuvių organizaci
jos bei draugijos birželio 10- 
11 Charles Plaza, Baltimorės 
miesto centre. Birželio 11 po 
11:30 vai. mišių gausi minia da
lyvavo parade, kuris ėjo nuo Šv. 
Alfonso bažnyčios iki Charles 
Plaza. Publika pasigrožėjo lietu
vių rankų darbais, gintarais, dro
žiniais, plokštelėm ir menininkų 
paveikslais. Buvo ir lietuviškų 
valgių. Festivalio dalyvius pa
sveikino Baltimorės miesto bur
mistras lietuvių bičiulis W. 
Donald Schaeffer. Gerai pasiro
dė lietuvių tautinių šokių gru
pės ir vyrų choras Daina. Ren
gimo komitetas padėkojo vi
siem, kurie taip sunkiai dirbo 
festivalį rengiant.

Šv. Alfonso mokyklos mokslo 
metų baigimo iškilmės buvo bir
želio 4. Graduantai ir mokyklos 
vaikučiai dalyvavo 11:30 vai. 

mišiose, kurias aukojo kun. A. 
Dranginis. Po mišių vyko prog
rama. Aštuoni berniukai ir dvyli
ka mergaičių sudarė šių metų 
graduantų klasę. Graduantam 
buvo išdalinta diplomai ir dova
nos. Dovanas parūpino ne tik 
parapijos kunigai, bet ir Ameri
kos legionierių Lietuvių Postas 
154 ir jų padėjėjos. Buvo apdo
vanoti pažangieji mokiniai įvai
riose klasėse. Vaikučiai gražiai 
giedojo per mišias ir per progra
mą.

Dainos, vyrų choro, nariai su 
savo šeimomis gegužės 28 links
mai praleido laiką Gordono ir 
Eleanoros Matulioniu laukuose 
prie Liberty Dam Carroll 
County, Md. Vyrai dėkingi Ma- 
tulioniam už jų priėmimą ir 
vaišingumą. Vyrai repetuoja ir 
ruošiasi dalyvauti dainų šventė
je Toronte.

Jurgis Gabriel Gabrilevičius, 
gimęs ir augęs Baltimorėje, po 
sunkios ligos mirė gegužės 27. 
Jurgis dalyvaudavo lietuviš
kuose parengimuose. Gedulin
gos mišios aukotos už jo sielą 
Šv. Alfonso bažnyčioje gegužės 
31. Palaidotas Šv. Stanislaus ka
pinėse. Nuliūdime liko motina 
Tęsė ir žmona Paulina.

Lietuvių svetainės metinis 
piknikas-gegužinė bus birželio 
25 Max Blobbs Parke Jessups, 
Maryland. Pradžia I vai. po
piet, baigsis 6 v.v. Šokiam gros 
geras orkestras. Šeimininkės 
svečius pavaišins vėžių sriuba ir 
kitais gardžiais valgiais.

Šv. Vardo draugijos vyrai iš 
Šv. Alfonso parapijos dalyvavo 
jų metų ketvirčio susirinkime 
birželio 13 Šv. Gerard parapijos 
salėj. Visi po mišių 7 vai. vak. 
susirinko į parapijos salę. Bill 
Weber, Šv. Alfonso parapijos na
rys ir Baltimorės skyriaus Šv. 
Vardo draugijos pirmininkas, 
vadovavo posėdžiui. Po susirin
kimo buvo vaišės. Raginta gau
siai dalyvauti Amerikos Šv. Var
do Draugijos seime, kuris įvyks 
Baltimorėj rugsėjo 21-25.

Jonas Obelinis

įįfr SPORTAS

PLSŽ naujienos
Pranas Gvildys telefonu iš To

ronto gavo šias vėliausias žinias: 
vyrų krepšinis prasidės tiktai 
antradienį (birželio 27), ir atrodo, 
kad pirmadienį jokių varžybų 
nebus. New Yorko LA Klubo vy
rų komandai pirmos rungtynės 
bus antradienį, 2 vai. popiet, 
prieš Detroito Kovo II komandą. 
Tos pačios dienos 7 vai. vak. 
newyorkiečiai turės rungtis 
prieš stiprią Toronto Aušros ko
mandą. (Ar nebuvo nutarta, kad 
kiekviena komanda žais tik
tai vienas rungtynes per dieną?) 
New Yorkui trečios rungtynės 
bus trečiadienį, 8 vai. vakare 
prieš Chicagos Lituanicos II ko
mandą.

Jaunių A krepšinio grupėj 
New Yorko LAK komanda pir
mas rungtynes žais trečiadienį, 
4:30 vai. popiet prieš Toronto 
Vyties ir Lituanicos rungtynių 
laimėtoją. Jaunių B pirmos rung
tynės bus antradienį, 7 vai. vak. 
prieš Toronto Aušrą. New Yorko 
jaunių C pirmas rungtynes turės 
tiktai ketvirtadienį, 11 vai. ryto 
prieš Aušros ir Clev. Žaibo lai
mėtoją.

Tinklinio varžybos prasidės 
ketvirtadienį, plaukimo ir golfo 
pirmenybės penktadienį, lauko 
tenisas trečiadienį, šachmatai 
ketvirtadienį, lengvoji atletika 
ketvirtadienį, stalo tenisas ir 
šaudymas irgi ketvirtadienį, o 
futbolas liepos 3, pirmadienį.

Vietinės žinios
Šį šeštadienį ir sekmadienį

NEW BRITAIN,
CONN.

New Britaino lietuvių parapi
jos Šv. Andriejaus bažnyčioje 
dirba vargonininku jaunas muzi
kas Robert Kelly. Jis labai gra
žiai tvarko Šv. Cecilijos vardo 
chorą ir sekmadieniais su choru 
gieda per lietuviškas mišias. 
Taip pat turi suorganizavęs ir 
jaunimo chorą. Šių metų birže
lio 3 ir 4 parapijos salėje pa
statė muzikinį veikalą (lyg ir 
operetę) iš Šv. Rašto: kaip bro
liai pardavė Juozapą Egipto 
pirkliam. Tai tikrai puikiai pa
statyta, ir jaunimas prirengtas la
bai puikiai. Visi mačiusieji 
džiaugiasi pamatę tokį gražų 
jaunimo prirengimą.

Tam gražiam veikalui reikia
mus rūbus pagamino Roberto 
mamytė. Ji yra lietuvaitė Valin- 
čiūtė-Kelly. Ir mamytė visur 
dalyvauja su lietuviais, kur tik 
yra kas lietuvių rengiama. Visa 
Kelly šeima yra labai lietuviš
ka. Linkėtina, kad tas jaunas mu
zikas Robert ilgus metus dirbtų 
su lietuviais mūsų parapijoje ir 
savo gabumais bei taip nuošir
džiu darbu auklėtų mūsų jauni
mą tokioje kultūringoje dva- 
dioje.

S.B.

Naujas broliukas
Staselis su tėvu eina į ligoni

nę pamatyti naujo broliuko. 
Gailestingoji sesuo atneša mažy
lį. Ant jo rankos kaba nume
rėlis.

— Žiūrėk tėveli! — sušunka 
Staselis, — jis visai naujas. Ir 
kaina dar tebekaba.

CAPE COD, VASARV. BANGA 
SIŪLO ATSKIRUS NAMUKUS, PARUOŠTUS 

PATIEMS GAMINTI VALGIUS

Norintiems duodamas pilnas pensionas, su skaniais lietuviš
kais valgiais. Kreiptis: Pakštienė, P.O. Box 188, Centervllle, 
Mass. 02632. Telef. 617 775-4633.

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj
ANGELĖ E. KARNIENĖ
Broker-Realtor
3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 33706 
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738 
Rezidencijos-Moteliai-Sklypai 
Apartmentai-Kondominiumai 
Nuomavimas — Notary Public

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO 
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

17 dol. — J. G. Rūtenis, 
Chesterfield, MO.

Po 12 dol. — A. Patamsis, 
Fort Myers, Fla., dr. A. Drūk- 
teinis, Bedford, N.H.

Po 10 dol. — J. Shatas, Water- 
bury, Conn., P. Sharpas, Wil- 
braham, Mass.

Po 7 dol. — R. Dragūnevi- 
čius, Windsor, Conn., E. Jan
kauskas, Washington, D.C., A.

Kultūros Židiny bus paruo
šiamasis turnyras dėl Toronto 
žaidynių. Krepšininkai rung
tyniaus šeštadienį, o tinkli- 
ninkės sekmadienį. Čia turėsim 
progos pamatyti aukštai vertina
mą New Yorko LAK jaunių A 
komandą ir vyrų komandos ga
lutinį sąstatą. Šeštadienį vakare 
įvyks LA Klubo 1977-78 metų 
sporto sezono uždarymas, spor
tininkų apdovanojimas ir pasi
linksminimas. Taip pat bus ap
tarti paskutiniai planai ir pasi
ruošimai kelionei į Torontą.

-o-
Gegužės 15 pasirodė trečias 

N.Y. Lietuvių Atletų Klubo Ži
nių biuletenis, kuriame daug ap
rašymų apie visų LA Klubo 
sporto šakų veiklą ir paruoši
mą Toronto žaidynėm. Labai 
malonu matyti laikraštėlį, kuria
me paminėti jaunųjų sporti
ninkų pasiekimai. Tai turbūt 
populiariausias lietuvių kalba 
leidinys jaunimo tarpe. Veda
majame primenamas N.Y. LA 
Klubo 75 metų jubiliejus ir pra
šoma telkti medžiagą jubilieji
niam leidiniui. Visą LA Klubo 
istorijos medžiagą prašoma siųs
ti Juozui Vilpišauskui, 348 Stan- 
hope St, Brooklyn, N.Y. 11237. 
Tel. (212) 821-5786.

Alg. Š.

<0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Pasaulio LSŽ šachmatų varžy
bom papildomai įrašyti Toronto 
lietuvių šachmatų klubo 4 daly
viai (Juozas Chrolavičius, Ri
mas Vaičaitis, Ignas Jurcevičius 
ir Algis Viruišis). Iš pavienių: 
ilgarAetis Chicagos meisteris 
Povilas Tautvaišas ir vienas da
lyvis iš Anglijos, dabar atosto
gaująs Toronte — Anicetas Bu- 
čys.

Šiuo metu į PLSŽ šachmatų 
varžybas įsirašė 27 šachmatinin
kai: iš Australijos 3, Anglijos 1, 
JAV 18 (New Yorko 5, Detroi
to 4, Bostono 4, Clevelando 1, 
Chicagos 1, Champaign, III., 1, 
Long Beach 1, La Paima 1, 
abu pastarieji iš Califomi- 
jos) ir Kanados 5 (Toronto 4 ir 
Londono, Ont.l).

Iki šiol dar negauta žinių 
iš didmeisterio R. Arlausko 
(Adelaide, Australija), buv. Ka
nados ir Ontario meisterio Povi
lo Vaitonio ir buv. Montrealio 
ir Quebeco meisterio Igno Ža
lio bei kitų (Chicagos, Baltimo
rės ir kt.).

Šachmatų varžybos vyks To
ronto Lietuvių namuose, 1573 
Bloor St. West. Varžybų valan
dos kiek pakeistos. Ketvirtadie
nį ir penktadienį lošimo ratai 
prasidės 8:30 v. ryto ir 2 v. 
popiet, o šeštadienį, VII. 1, 9 v. 
ryto paskutinis penktasis ratas.

Tumas, Reseda, Calif., J. Meli- 
nis, Nesconset, N.Y., dr. S. An- 
kudas, Baltimore, Md., K. Česo- 
nis, Ellicot City, Md., V. Saba
liauskas, Colonia, N.J., F. Povi
laitis, Waterbury, Conn., E. 
Plioplys, New Brunswick, N.J., 
V.P. Sirusas, New York, N.Y.,
F. Kudulis, Ormand Beach, Fla., 
A. Balsys, Kensington, Md., K. 
Miklas, Plainview, N.Y., kun. T. 
Palis, Pittsburg, Calif., C. Kau- 
čis, Brooklyn, N.Y., G. Sližys, 
Woodhaven, N.Y.

Po 5 dol. — A. Bajalis, Los 
Angeles, Calif., J. Chapulis, 
Nevvark, N.J., K. Norkus, Hamil- 
ton, Ont., A. Gruzdys, St. Pe
tersburg Beach, Fla., prel. J. Ka
ralius, Holland, Pa., P. Bielskus, 
Broward Co., Fla.

4 dol. — Vilią Maria Ręst 
Home, Thompson, Conn.

Po 2 dol. — V. Želenis, Re
seda, Calif., W. Shestak, Roselle 
Park, N.J., M. Vaitekūnas, 
Woodhaven, N.Y., A. Bendžius, 
Philadelphia, Pa., dr. J.K. Valiū
nas, New Rochelle, N.Y., A. 
Kamantauskas, So. Boston, 
Mass., E. Cibas, Milton, Mass.,
E. Skobeika, Richmond Hill, 
N.Y., W. Butch, Homestead, Pa.,
F. Milas, Florai Park, N.Y., D. 
Ambrozaitis, Kalamazoo, Mich., 
dr. P. Bagdas, Douglaston, N.Y., 
A. Zupka, St. Petersburg, Fla., 
A. Pivelis, W. Hartford, Conn.,
M. Gavelis, No. Andover, Mass., 
S. Rūkštelė, Richmond Hill,
N. Y., J. Beržanskis, S. Nonvalk, 
Conn., H. P. Johnson, Rich
mond Hill, N.Y., kun. V. Palu
binskas, Santa Monica, Calif., 
dr. L Giedrikis, So. Orange, 
N.J., The Writers Club “Tro- 
jan”, Ine., Los Angeles, Calif., 
A. Bačiulis, Quincy, Mass., E. 
Balionas, Bethpage, N.Y., A.L. 
Zenkus, Worcester, Mass., E. 
Jankauskienė, Woodhaven, 
N.Y., kun. M. Jarašiūnas, Gilber- 
ton, Pa., A. Ignaitis, Brooklyn, 
N.Y.

Pg 1 dol. — J. Paškevičius, 
Bethel Park, Pa., G. Rutkaus
kas, W. Hartford, Conn., J. Baš- 
kauskas, Brockton, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

NAUJI 
LEIDINIAI

Vyt. Alantas — Liepkalnio so
dyba $10.00.

J. Kaributas — Teatrinio var
go keliais, memuarai $10.00.

A. Kairys — Po Damoklo kar
du $5.00

J. Gliaudą — Narsa gyventi 
$6.00

St. Yla — Jurgis Matulaitis 
$6.00

J. Kraszevvski — Vitolio rauda 
$6.00

A. Kairys, — Du broliukai, 
pasaka $2.50

A. Kairys — Tretieji vainikai, 
poezijos antologija $6.00

J. Zdanys —Selected Post-War 
Lithuanian Poetry $12.00

S. Kudirka — For Those Štili 
at Sea $8.00

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės bei įvairūs lietuviški suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Persiuntimui pridedama 50 c.

®DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELTVER 
TELEF. 296-4130

Models |
For §

Television, §
Fashion, §

Commercials, §
Shows, §

Advertising §
Beginners and § 
Professionals §

Apply This ?
Week 1-5 P.M. ?

(Sulte 404) 7
225 W«st 57th St., §

N.Y.C. §
212-586-3556 A
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METAI BE PRANO VAINAUSKO
Birželio 17, šeštadienį, 10 v.r. 

pranciškonų vienuolyno koply
čioje bus pamaldos už velionį 
Praną Vainauską, kuris mirė pra
eitų metų birželio 18. Palaido
tas buvo birželio 22 Cypress 
Hills kapinėse. Visi draugai, pa
žįstami kviečiami pasimelsti ir 
pagerbti šį taurų lietuvį, kvie
čiami dalyvauti pamaldose.

Kam teko su velioniu bend
rauti, drauge dirbti, visada jį 
prisimins su pagarba, nes jis bu
vo taurus ir sąžiningas žmogus. 
Giliai jis mylėjo Lietuvą ir jai 
ištikimai tarnavo.

1911 jis įstojo į ateitininkus 
ir tokiu pasiliko visą amžių, 
neslėpdamas savo įsitikinimų, 
bet drauge sugyvendamas ir su 
kitų įsitikinimų žmonėmis. Nuo 
1915 metų jis buvo krikščionių 
demokratų partijos narys, nuo 
1927 — tos partijos centro ko
miteto narys. Tokiu jis pasiliko 
visą amžių, sugebėdamas šiai 
ideologijai sąžiningai tarnauti.

Kai žiūrime iš laiko perspek
tyvos, jo dideli darbai buvo 
nuveikti tada, kai buvo vykdo
ma žemės reforma. Lietuvos že
mės reforma buvo savotiškas 
reiškinys. Vos sukūrę savo vals
tybę, mes sugebėjome pravesti 
žemės reformą, kuri visiškai pa
keitė Lietuvos vaizdą. Dvarai, 
dvareliai nesirūpino lietuvybe, 
daugumoje buvo sulenkėję. 
Žemės reforma ir palietė šį 
elementą ir iškėlė savanorius, 
lietuvius ūkininkus, iškėlė lietu
viškąjį pradą ir jį sustiprino.

Pranas Vainauskas. Nuotr. P.
Ąžuolo

MIRĖ STELLA 
GARBANAUSKAS

Vykdant žemės reformą, Pra
nas Vainauskas 1923-1924 buvo 
Kauno apskrities žemės tvarky
tojas, 1924-1926 žemės reformos 
departamento direktorius. Per jo 
rankas ėjo visos reformos bylos 
ir visi reikalai. Tai buvo sunkus 
ir atsakingas darbas, ir Pranas 
Vainauskas čia tiksliai ir sąžinin
gai vykdė vyriausybės nurody
mus ir pravedė žemės reformą.

Neužmirštamas ir antras jo gy
venimo epizodas, — tai, kai jis 
buvo Klaipėdos muitinės virši
ninku. Tuo viršininku buvo 
1934-1939. Muitinė buvo dide
lė, buvo gyvas judėjimas. Jis su
gebėjo išlaikyti muitinės gerą 
vardą, jos lygį ir sugebėjo sugy
venti su tarnautojais. Pirmoje

vietoje jam buvo Lietuvos rei
kalai, to reikalavo ir iš savo tar
nautojų.

Vokiečiam atplėšus Klaipėdą, 
jis dalyvavo derybose dėl laisvo
sios zonos, buvo tos zonos tary
bos narys.

Pr. Vainauskas buvo gimęs 
1899 sausio 26 Gasčiūnų baž
nytkaimy, Joniškio valsčiuje. 
1919 baigė Šiaulių gimnaziją ir 
tuoj savanoriu įstojo į Lietuvos 
kariuomenę, baigė karo mokyk
los II laidą, iš kariuomenės at- 
sargon leitenanto laipsniu išėjo 
1922. Studijavo Lietuvos uni
versitete teisę, 1923 dalyvavo 
Klaipėdos atvadavime. Antrojo 
pasaulinio karo metu sudarius 
Lietuvai laikinąją vyriausybę, 
buvo jos narys — prekybos mi- 
nisteris.

Į Ameriką atvyko 1949. Nuo 
1951 buvo Lietuvos Laisvės Ko
miteto narys ir Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto narys 
bei Pavergtųjų tautų seimo lie
tuvių delegacijos narys. Krikš
čionių demokratų partijoje nuo 
1949 iki 1958 buvo centro ko
miteto pirmininkas, nuo 1951 — 
Vidurio Europos krikščionių de
mokratų sąjungos tarybos ir jos 
vykdomojo komiteto narys.

Politinėm temom rašė lietu
viškoje spaudoje: XX Amžiuje, 
Drauge, Tėvynės Sarge, Jauni
mo Žygiuose.

Gyvendamas New Yorke, jis 
domėjosi lietuviška visuome
nine ir kultūrine veikla, aktyviai 
visur dalyvavo.

Todėl, minėdami jo mirties 
metines, jį prisimenam su gilia 
pagarba kaip taurų lietuvį ir gi
lų patriotą, (p.j.)

Moterų kvartetas Vilija dainuos Lietuvos Atsiminimų ra
dijo dienoje birželio 18 Estų parke. Kvartetui vadovauja 
Liudas Stukas.

Gegužės 16 mirė Stella Gar- 
banauskas, prieš tai ilgai ir sun
kiai sirgusi. Palaidota gegužės 
22 iš Šv. Jurgio lietuvių bažny
čios Šv. Jono kapinėse. Liko 
dvi dukros. Viena — Alice Zup- 
ko, : kuri turi gėlių krautuvę 
107-04 Jamaica Avė., Richmond 
Hill, N.Y., ir kuri savo aukomis 
bei gėlėmis dažnai paremia lie
tuviškus renginius. Antra dukra

Stella Garbanauskas

yra Adelė Nelson, ji gyvena 
Commack, L.L Liko taip pat 7 
anūkai ir 1 proanūkis.

Stella Garbanauskas-Jonu- 
šaitė buvo gimusi 1890 gruodžio 

8 Žemalės apylinkėse, Že
maitijoje. Į Jungtines Ame
rikos Vialštybes= atvyko 1914,ap- 
sigyveno Brooklyne ir čia 1918 
ištekėjo už Konstanto Garba- 
nausko, kuris turėjo savo Real 
Estate. Tuo darbu jis visą laiką 
vertėsi. Buvo kilęs iš Suvalki
jos, mirė 1962. Jam mirus, į- 
staigai vadovavo jo našlė Stella 
Garbanauskas, kol leido svei
kata.

Jos giminių tarpe yra prel. An
tanas Jonušas, kuris gyvena Ro
moje, sesuo Loretta iš Toronto 
ir kun. Vaclovas Martinkus iš 
Providence, R.I.

LAISVĖS VARPAS, Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC. P. Viščinis, 173 Ar- 
thur St., Brockton, Mass. 02402. Te
lef. 586-7209.

BOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

IZIDORIAUS 
VASYLIŪNO 
KONCERTAS

Community Music Center of 
Boston muzikos mokykloj, ku
rioj jis dirba, gegužės 21 Iz. 
Vasyliūnas, pasikvietęs talkon 
tris savo kolegas pianistus, davė 
sonatų vakarą. Programoj buvo 
Beethoveno, Gaidelio ir Brahm- 
so sonatos. Kiekvienai sonatai 
smuikininkas Iz. Vasyliūnas tu
rėjo skirtingą pianistą.

Koncertas praėjo iškilmingoj 
nuotaikoj. Ypač didelio įspūdžio 
klausytojam paliko Juliaus Gai
delio sonata, kurią vaizdžiai api-

FLORIDOS
LIETUVIAI

Pavykusi LB apylinkės 
gegužinė

LB Palm Beach apylinkė, rem- 
dama LB vykdomuosius organus, 
kifekvienais metais ruošia gegu
žines — piknikus. Jau tapo tra
dicija, kad J. ir M. Jokūbaičiai, 
Palm Beach Shores (Singer Is- 
land) bendruomenininkai, apy
linkei išrūpina leidimą labai 
puikioje tokiom gegužinėm vie
toję šalia Colonades viešbučio, 
ant pat Atlanto vėsinančio kran-

4i To trenton

Route 526
Route 526

Ocean Avenue

GARDEN STATE 
parkway 

Exit 91

Irene Court
Motei

O O
> O

(X

Route

Light

LAKEUIOOD

Planas, 
gužinę-i
Jackson, N.J.

LAKEVVOOD 
estonian 

CLUB

DIRECTIONS TO
LAKEVVOOD ESTONIAN CLUB 
(Phone No. 201-363-9524)

kaip nūyąžiuoti į Lietuvos Atsiminimų radijo ge- 
pikniką, kuris įvyks birželio 18 estų parke Lakevvood-

B Acme Oil Company

Traffic

Lietuvių Enciklopedijos 36 
tomų ir lituanistinės enciklope
dijos angliškai 6 tomų leidimo 
užbaigtuvės pramatomos Bos
tone, Lietuvių Piliečių d-jos na
mų antro ir trečio aukšto salė
se. Enciklopedijų leidėjas yra 
Juozas Kapočius, o redaktoriai 
— įvairių sričių mokslininkai. 
Užbaigtuvių iniciatorium yra 
inž. Juozas Dačys. Sudarytas ko
mitetas: pirm. J. Dačys, sekr. 
Aleksandras Lileikis, ižd. Juozas 
Stašaitis, programos vedėjas 
Stasys Santvaras ir spaudos at
stovas Povilas Žičkus. Organiza
cijos ir pavieniai asmenys pra
šomi tą dieną nerengti kitų ren
ginių. Užbaigtuvės įvyks gruo
džio 3.

Šv. Kazimiero parapijos 
Brocktone choras birželio 4 
Noilh Junior High School salėj 
koncertavo su vyrų sekstetu ir 
solistais. Chorui vadovauja 
komp. Julius Gaidelis, akompo- 
nuoja Vida Bėderytė. Solo dai
navo Marytė Bizinkauskaitė ir 
Stasys Liepas. Vyrų sekstetą su
daro: N. Lingertaitis, H. Linger- 
taitis, B. Banaitis, R. Lizdenis, 
P. Šimkus ir V. Eikinas. Seks
tetui diriguoja Julius Gaidelis. 
Puikiame koncerte dalyvavo 
daug Bostono ir apylinkių lietu
vių. Šis choras nemažėja, bet 
nuolat stiprėja. Po koncerto 
buvo vaišės parapijos salėj.

LB Bostono Kultūros klubas 
šio sezono paskutinį susirinkimą 
skiria rašytojui Vydūnui pami
nėti. Susirinkimas įvyks Tauti
nės S-gos namuose, 484 E. 4 St., 
So. Bostone birželio 17, šešta
dienį, 7:30 vai. vak. Paskaitą 
apie Vydūną skaitys dr. Jonas 
Stiklorius iš Philadelphijos. Iš 
Vydūno raštų skaitys vietinės 
meno jėgos. Bus pristatytas ir 
naujas klubo pirmininkas kitiem 

, metam.

ALDONAI, DONATUI
GASIŪNAMS

ir visai jų šeimai, tragiškai žuvus brangiam sūnui ANDRIUI, 
mes kartu verkiame ir liūdime su jumis.

Dr. Julius ir Aleksandra Maldučiai 
Jonas ir Nijolė Ulėnai

to.
Gavus šį leidimą, apylinkės 

valdyba, vadovaujama niekada 
nepavargstančio jos pirmininko 
Z. Strazdo, gegužės 21 suruošė 
tikrai šaunią gegužinę, į kurią 
susirinko arti šimtinės tautiečių 
iš tolimų ir artimesnių vietų. 
Šis pobūvis buvo paįvairintas la
bai turtingos loterijos, kurios 
gražus pelnas (apie 120 dol.), 
yra skiriama PLB Lietuvių Die
nom Toronte, Kanadoje finansiš
kai paremti.

Apylinkės valdyba yra dėkin
ga visiem tautiečiam, atsilankiu- 
,siem į šį malonų pobūvį ir tuo 
būdu parėmusiem lietuviškų 
reikalų išlaikymą ir puoselė
jimą.

A.B.

A.A.
MATUI SURDĖNUI

mirus, jo sūnui Gediminui su šeima, dukroms ir kitiems 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Jonas Bortkeuičius 
Leonas ir Marija Noreikos 
A. Bortkevičienė

PAMINKLINIAM KRYŽIUI 
IR D.L. VALDOVŲ 

MEDALIJONAM AUKOJO:
50 dol. — dr. Leonilda ir Juo

zas Giedraitis, E. North Port, 
N.Y.

Po 25 dol. — Moterų Vienybė, 
Klemensas ir Verutė Lakickai, 
VVoodhaven, N.Y., įamžinant a.a. 

brolį Stanislovą Lakicką, nu
kankintą Sibire.

15 dol. — Petrė ir Vincas Du
bauskai, VVoodhaven, N.Y.

10 dol. — kun. dr. T. Žiū
raitis, VVashington, D.C.

budino EI. Vasyliūnienė, pabrėž
dama, kad kompozitorius yra iš
auklėtas Europoj. New England 
konservatorija davė jam magist
ro laipsnį per 9 mėnesius, besi
stebėdama jo kompozicijos tech
nika. Buvo nušviesta modernio
sios muzikos dvasia ir jos tipin
gi bruožai.

Visi klausytojai buvo ameri
kiečiai.

-o-
Izidoriaus Vasyliūno mokinių 

koncertas įvyko gegužės 31. Da
lyvavo 20 mokinių, tiek prade
dančių, tiek ir pažengusių. Ypač 
paliko įspūdžio G.P. Telemann
koncertas keturiem smuikam ir
vadinamoji septyniolikos grupė,
kur 17 mokinių groja Iz. Vasy
liūno priežiūroj. Grupė atliko 
J.S. Bach Choralą ir S.A.
Ward “America”. Šita grupė, 
kaip ir pažangesnė mokinė, kuri 
grojo J.S. Bach koncertą A moli, 
birželio 3 grojo visos mokyklos 
koncerte. Iz. Vasyliūnas gavo 
malonių komplimentų.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

VIENOS SAVAITĖS:

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

rugsėjo 17 — $845

liepos 2 — 1245 
liepos 16 — 1245

gruodžio 1

rugsėjo 22 — $845

rugpjūčio 6 — 1245 
rugsėjo 3 — 1195

— 1045

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie šių visų grupių 
galima jungtis IŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ su 
papildomu mokesčiu New Yorke.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadvvay, P.O. Box 116, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 617 268-8764

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom iškvietimo 
dokumentus

LITO BENDROVE PARDUODA

1978 M. KELIONES Į LIETUVĄ
Didelis pasirinkimas iš įvairių kompanijų 
bus aplankoma:

Roma 
Miunchenas 
Baden-Baden 
Bernas 
Leningradas 
Ryga 
Briuselis

ir ekskursijų. Priklausant nuo maršruto,

Paryžius 
Lucerna 
Ciurichas 
Ženeva 
Maskva 
Helsinkis 
Kopenhaga

Visos 2 savaičių vasaros ekskursijos įjungia VILNIŲ penkioms dienoms. 
Dėl informacijos kreipkitės:

LITAS INVESTING CO., INC. 
86-01 114 ST.

RICHMOND HILL, N.Y. 11418
(212) 441-6799
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YORKE®
A. a. Andriaus Gasiūno atmi

nimui 16 dol. aukoja Kultūros 
Židiniui Dana Jakienė, Smith- 
town, N.Y. Nuoširdus ačiū.

Jonas ir Elena Vaičiai iš Al- 
bion, N.Y., a.a. kun. Baliui 
Chomskiui mirus, vietoj gėlių 
ant karsto skiria Tautos Fondui 
20 dol.

Katalikių Moterų Sąjungos 24 
kuopos valdyba birželio 18, sek
madienį, 12 vai., tuoj po sumos, 
šaukia paskutinį prieš vasaros 
atostogas susirinkimą Angelų 
Karalienės parapijos viršutinėj 
salėj. Narės prašomos susirinki
me dalyvauti.

Lituanistinių kursų suaugu
siom lankytojai, Bill Kumet ini
ciatyva, užbaigę šiuos mokslo 
metus, dėkodami Kultūros Ži
dinio vadovybei už patalpas, į- 
teikė 100 dol. auką, o Darbi
ninkui už garsinimą spaudoj — 
25 dol. Nuoširdus ačiū.

Už a.a. Kazimierą Pusniką 
mišios lietuvių pranciškonų 
koplyčioj Brooklyne bus auko
jamos birželio 24, šeštadienį, 
10 vai. ryto. Mišias už savo gi
minaitį užprašė K. Bačauskas.

Knygos Didžioji liuzija sutik
tuvės bus birželio 24, šeštadie
nį, 7 v.v. Kultūros Židinio mažo
joje salėje. Apie šią knygą kal
bės dr. Bronius Nemickas, mo- 
deruos Juozas Pažemėnas. Pra
džioje bus prisiminti birželio 
trėmimai ir didysis sukilimas. 
Rengia Liet. Fronto Bičiulių 
New Yorko sambūris.

Dr. Martin Abend, televizijos 
penkto kanalo komentatorius, 
birželio 9 prisiminė transporta- 
cijas iš Baltijos kraštų ir jas su
jungė su žmogaus teisių klausi
mu. Jis klausė, kodėl Amerikos 
prezidentas kalbasi ir derasi su 
sovietais, pasikeičia kultūri
niais mainais, kai Sovietų Są
jungoje yra paneigiamos žmo
gaus teisės. Kalbėjo 10 v.v. žinių 
metu.

Jūratės ir Kastyčio laivo kelio
nė — jaunimo šokiai ruošiami 
PLJS Toronte birželio 29, ket
virtadienį, 8 vai. vak. Lietuvių 
Dienų metu. Kelionės kaina 
8.50 dol. RIBOTAS bilietų skai
čius šiam naktiniam malonumui 
dar įsigyjamas pas Marytę Matu
laitytę. Jos telefonas 212 849- 
0099. Adresas: 87-34 113 St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418. Če
kius rašyti M. Matulaitytės 
vardu.

Angelų Karalienės parapija 
šiais metais mini 90 metų su
kaktį. Ta proga bus išleidžia
mas istorinis leidinys. Minėjimo 
iškilmės bus rugsėjo mėnesį.

Bilietų į Pasaulio Lietuvių 
Dienų renginius Toronte galima 
įsigyti kelionių agentūroje Vytis, 
telef. 769-3300. Kainos: į dainų 
šventę — 6, 8 arba 10 dol., 
į didįjį susipažinimo vakarą — 
šokius — 8 dol., į uždarymo 
banketą — 15 dol.

DOVANA — tai siuntinių į- 
j staiga, kurioje dabar gaunama 
«įvairių elektrinių skaitliukų, 
plaukam lyginti naujų mašinė
lių ir kitų siuntiniam reikalin
gų dalykų. Kreipkitės: Dovana, 
80-14 Jamaica Avė., Woodha- 
ven, N.Y. 11421. Tel. 296-5250, 
namų — 268-1584.

Š.M. BIRŽELIO MĖN. IŠLEIDŽIAMA 
MONOGRAFIJA:

“GENEROLAS
POVILAS PLECHAVIČIUS”.

Tai 300 puslapių knyga, gausiai iliustruota, kietais viršeliais 
su aplanku. Kaina 9 dol.

Užsakymus siųsti adresu:
KARYS
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

A. a. Prano Vainausko mirties 
metinės bus paminėtos mišio- 
mis birželio 17, šeštadienį, 10 
v.r. pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje. Velionio žmona pra
šo draugus ir pažįstamus prisi
minti jos mylimą vyrą a.a. Praną 
savo maldose ir dalyvauti mišio
se.

A. a.’ dr. Lidijos Stanaitienės 
9 metų mirties sukakties proga 
mišios už jos sielą bus birželio 
24, šeštadienį, 10 v. r. Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje 
Brooklyne. Draugai ir pažįstami 
prašomi mišiose dalyvauti ir už 
ją pasimelsti.

Korporacijos Neo-Lithuania 
metinė sueiga įvyks birželio 23, 
penktadienį, 8 vai. Kultūros Ži
diny. Bus aptariami ateities 
veiklos planai ir renkama nauja 
valdyba. New Yorko apylinkėje 
gyveną korporacijos nariai kvie
čiami gausiai dalyvauti. Atskiri 
kvietimai nebus siunčiami. New 
Yorko padalinio valdybos vardu 
kviečia sekretorius.

Lietuvos Atsiminimų radijo 
piknike birželio 18 Lakewood, 
N.J., veiks Darbininko spaudos 
kioskas su labai gražiais suveny
rais, knygomis, muzikos plokšte
lėmis bei marškiniais (T-shirts) 
įvairaus dydžio su užrašu Lith- 
uanian Povver. Taip pat bus di
delis gintarų ir papigintų knygų 
pasirinkimas.

National Polka festivalis įvyks 
rugpiūčio 18-27 Main St., Hun- 
ter, N.Y. 12442. Dalyvaus įvai
rios grupės. Kviečiami ir lietu
viai. Premijom paskirta 2,200 
dol.

Muz. Nijolės Ulėnienės piani
no mokinių koncertas įvyko ge
gužės 30 Latvių kultūros centre, 
Huntington Hills, Long Island. 
Koncertas praėjo su dideliu pasi
sekimu. Mokiniai buvo gerai pa
siruošę ir visi su pasitikėjimu ir 

įsijautimu gražiai skambino. 
Programa buvo įdomi ir įvairi, 
kadangi, be solo dalykų, buvo 
daug duetų. Mokinių lygis buvo 
nuo pradedančių iki labai pa
žengusių, beveik pianistų. N. 
Ulėnienė kiekvieną mokinį pri
statė su įdomiais komentarais. 
Salė buvo pilna žmonių. Iš lietu
vių koncerte skambino Jonas ir 
Mark Nelson, Rita Jakaitė, Vai
va ir Aras U lėnai. Linkime mu
zikei ir toliau su pasisekimu 
rengti koncertus. A.N.

Parduodami du žemės sklypai
Vienas — 6 ir pusės akrų, 

gyvenamame rajone, gražioj vie
toj namam statyti, netoli krautu
vių, Monticello, N.Y., mieste
lio pakrašty, Sullivan Co.

Antras — 11 akrų, su nauju 
neužbaigtu garažu ir iškastu 
baseinu. Graži apylinkė — miš
kas prie Conesville, N.Y., mies
telio, Schohoric Co.

Skambinti savininkui 516 475- 
5046.

Išnuomojamas butas dviem 
asmenim, 210 dol. Butas priva
tus ir patogus, senoviškame na
me, arti Forest Avenue, Ridge- 
wood, Queens. Vakarais skam
binti telefonu 497-8739. Netoli 
M traukinio stotis ir keletas au
tobusų linijų.

Pasaulio Lietuvių Dienų ko
mitetas JAV posėdžiavo birželio 
8, ketvirtadienį. Išklausyti veik
los pranešimai, susipažinta su fi
nansiniu vajumi. Tą dieną komi- 
tatas jau buvo gavęs 17,745 
dol. Komitetas nutarė Toronto 
komitetui pasiųsti pirmą siuntą 
— 10,000 dol. Aptarti kelionės į 
Torontą reikalai.

Dail. Aleksandra Merker-Vit
kauskaitė aktyviai reiškiasi dai
lės gyvenime. Su vienu tapy
bos darbu, kuris sukurtas lietu
viškų kryžių motyvais, ji daly
vavo Modem Artists 1 gildos pa
rodoje. Su viena religine skulp
tūra dalyvavo Worl’s Trade cent
ro parodoje, kuri gegužės mė
nesį truko dvi savaites. Teaneck 
bibliotekoj vykstančioje parodo
je išstatė 7 reljefus, kurių ke
turi sukurti lietuviškų kryžių 
motyvais.

Batuno metinis susirinkimas 
bus birželio 17, šeštadienį, 1 
v. popiet Estų namuose, 243 
East 34 Street, Manhattane. Kal
bės kun. K. Pugevičius, p. Ul- 
dis ir p. Blukis. Kviečiami at
silankyti nariai ir jų svečiai. 
Registracija — 5 dol. Už tuos pi
nigus visi bus pavaišinti.

Bayonne, N.J. Šv. Mykolo pa
rapijos naudai 36-tas metinis 
piknikas įvyks birželio 25, sek
madienį, gražiame parapijos 
parke, 15 East 23rd St., Bay
onne, N.J. Bus įvairių laimėjimų 
ir užkandžių. Šokiam po 5 vai. 
vak. gros orkestras. Įėjimas su
augusiom 2 dol. Vaikai tėvų 
priežiūroj įeina nemokamai. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Klebo
nas kun.-Albertas Matulis nuo
širdžiai kviečia parapiečius ir 
svečius gausiai dalyvauti.

Darbininkas, Nr. 9, birželio 9 
dienos, buvo išvežtas į paštą 
birželio 7, trečiadienį, kaip ir ki
tomis savaitėmis. Pašte kur nors 
užkliuvo maišas, skirtas Ja
maica, Richmond Hill, Ozone 
Park ir kitom kaimyninėm vieto
vėm. Kituose miestuose ir vieto
vėse Darbininkas gautas norma
liai pereitą savaitę.

Sporto rungtynės Kultūros Ži
diny įvyksta šį savaitgalį. Krep
šinio rungtynės bus šeštadienį, 
o tinklinis sekmadienį. Tai bus 
paskutinis komandų paruošimas 
prieš važiuojant į Toronto žaidy
nes. Šeštadienį vakare taip pat 
bus LA Klubo sporto sezono už
darymas, sportininkų apdova
nojimas, šokiai ir vaišės.

PERKŪNO CHORO 
SEZONO UŽDARYMAS
Perkūnas, New Yorko vyrų 

choras, birželio 10 vakarą Kul
tūros Židinio apatinėj salėj jau
kiu pobūviu uždarė jau keturio
liktą savo veiklos sezoną. Vaka
ro programą pradėjo ir jai vado
vavo choro pirmininkas Petras 
Tutinas. Apžvelgdamas metų 
veiklą, jis prisiminė, kad choro 
narys Vincas Rokus pasitraukė 
amžinybėn. Jis pagerbtas susi
kaupimo minute. Choras sėk
mingai gastroliavo Baltimorėj, 
Elizabethe ir New Britaine. Ar
timoj ateity pramatomos dviejų 
choristų vestuvės: Gediminas 
Mikalauskas birželio 17 susituo
kia su Audrone Klimaite iš Pa- 
tersono, o netrukus išteka ir cho
risto Zenono Jurio dukra Daiva 
už Astrausko iš Chicagos. Abie
jose vestuvėse dainuos Perkūno 
choras.

Vakarų dalyvius linksmai nu
teikė neilgas vaidinimas — re
peticijų nelankančio choristo 
teismas. Gerimantas Penikas pa
rodė savo filmavimo pasėkas iš 
choro gastrolių New Britaine. 
Parodyti kai kurie momentai ir 
iš rytojaus dieną vykusio Sutar
tinės choro koncerto Kultūros 
Židiny.

Vyrų choras, diriguojant Vy
tautui Daugirdui ir dalinai 
akomponuojant Vytautui Stro- 
liai, padainavo: Gaudeamus, Ty
lus buvo vakarėlis, Dunda 
klumpės kaip patrankos, Kaip 

aras pašautas (su Karmazino so
lo).

Oficialią dalį baigiant, pirm. 
P. Tutinas padėkojo programos 
dalyviam, choristam, choro va
dovui ir šeimininkėm už vaišes.

Choristai dalyvavo su šeimo
mis. Buvo pasikvietę ir svečių. 
Jų tarpe buvo ir Lietuvos ge
neralinis konsulas New Yorke A. 
Simutis su žmona.

Minint birželio įvykius birželio 11 prie lietuviško kryžiaus New Yorke, buv. Pasaulinės pa
rodos parke, stovi iš k.: Petras C. VVytenus — komiteto pirmininkas, proklamaciją skaito 
assemblymanas Peter C. Mirto. Pirmoj eilėj sėdi iš k.: Lietuvos gen. kons. Anicetas Simutis, 
senatorius Martin J. Knorr, councilmanas T. Manton, Michael J. Bosinger — District Leader 
37 AD, dr. Ivan Docheff — priešbolševikinio tautų bloko prezidiumo pirmininkas. Nuotr. C.
Binkins

Pavergtų tautų savaitė šiemet 
bus liepos 16-22. Liepos 16, 
sekmadienį, 10 vai. bus iškil
mingos pamaldos Šv. Patriko ka
tedroje, paskui paradas 5 Avė. 
iki Central Parko orkestrinės. 
Ten vyks kalbos, atskirų tautų 
pasirodymai.

Andrius Gasiūnas, žuvęs au
tomobilio katastrofoje

ŽUVO ANDRIUS GASIŪNAS
Birželio 6, antradienį, 8 v.v. 

ant Taconic Parkway netoli 
Poughkeepsie automobilio kata
strofoje žuvo Andrius Gasiūnas, 
19 metų, Carmel aukštesniosios 
mokyklos mokinys.

Su juo važiavę du draugai iš 
automobilio buvo išmesti, buvo 
nugabenti į Vassar Brothers li
goninę ir tuoj paleisti. A. Gašlū
ną užmušė girtas sunkvežimio 
vairuotojas, kuris buvo patekęs 
ne į savo kelią ir važiavo prie
šinga kryptimi. Prieš pat kata
strofą A. Gasiūnas dar mėgino 
pasukti savo mašiną į dešinę 
ir ten užkliudė važiavusią kitą 
mašiną. Sužeidimo ten ne
buvo. Tuo metu į jį pataikė 
sunkvežimis.

Andrius Gasiūnas buvo gimęs 
1958 gruodžio 2 Brooklyne, kur 
tuo metu jo tėvai, Aldona ir Do
natas Gasiūnai, gyveno. Paskui 
jie persikėlė į Massapequa Park,
L. L, o 1972 persikėlė į Car
mel, N.Y. Be tėvų, dar liko du 
broliai — Tadas ir Aldis, trys 
seserys — Rūta, Dalia ir Lilija. 
Palaidotas birželio 10, šeštadie
nį.

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJE

Pranciškonai visus lietuvius 
kviečia atostogauti jų vasarvie
tėje Kennebunkporte, Maine. 
Šis pajūris garsus amerikiečiuo
se savo kurortiniais patogumais. 
Pranciškonų vasarvietė arti At
lanto. Pastatai kasmet gerinami, 
aplinka lietuviška, buto ir mais
to kainos žemesnės kaip kitur.

Sezonas prasideda liepos 1 ir 
baigiasi rugsėjo 4. Oras tuo lai
ku šiltas ir gražus. Čia patogu 
atostogauti per visą sezoną, o ne 
tik paskutines dvi liepos ir pir
mąsias dvi rugpiūčio savaites. 
Tada gali pritrūkti kambarių. 
Pranciškonai nori per visą sezo
ną turėti svečių — panašiai, 
kaip būna amerikiečių vasar
vietėse.

Visais informacijų reikalais 
reikia kreiptis šiuo adresu: 
Franciscan Guest House, Ken- 
nebunkport, Maine 04046. Tel.
207 967-2011.

PAMINĖTI 
BIRŽELIO 
ĮVYKIAI

Birželio 11 buvo paminėti di
dieji birželio trėmimai. Pamal
dos buvo Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Jas koncelebravo 
kun. J. Čekavičius, kun. A. Rač
kauskas, kun. St. Raila. Pamoks
lą pasakė kun. J. Čekavičius.

Tuoj po pamaldų visi susi
rinko į žemutinę parapijos salę. 
Čia žmonių galėjo būti apie 100. 
Vadovavo Alfonsas Samušis. 
Kun. St. Raila sukalbėjo maldą, 
o Daiva Kezienė įdomiai papa
sakojo, kaip buvo gaminamas Si
mo Kudirkos filmas, kaip jis su
kėlė susidomėjimą švietimo ta
rybose, kaip filmas panaudoja
mas žmogaus teisėm aiškinti.

Visi susirinkusieji buvo pa
vaišinti kavute ir pyragaičiais. 
Juos parengė ir parūpino New 
Yorko šaulės.

Apreiškimo salėje viskas bai
gėsi per pusantros valandos. Iš 
ten visi nuvažiavo prie lietuviš
ko kryžiaus į Flushing Mea- 
dows.

Šiemet pasitaikė gražus oras, 
tai žmonių prisirinko gana daug, 
apie trejetą šimtų. Organizuotai 
su vėliavomis dalyvavo lietu
viai, latviai, estai ir ukrainiečiai.

Iškilmes organizavo ir vado
vavo Petras VVytenus, kuris yra 
lietuviškojo kryžiaus komiteto 
pirmininkas ir antibolševikinio 
bloko vicepirmininkas.

Invokaciją sukalbėjo ukrainie
čių ortodoksų kun. S.K. Pastu- 
chiv. Sugiedoti Amerikos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos

‘LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJAS

ruošia New Jersey ir jo apylinkės

LIETUVIŲ DIENĄ — 
RADIJO PIKNIKĄ

birželio 18, sekmadienį, 
gražioje vietoje su visais patogumais: 

estų tautiniame parke ir salėse 
Route 528, Lakevvood — Jackson, N.J.

PROGRAMOJE:

Moterų kvartetas “Vilija”, vad. muz. L. Stuko
Tautinių šokių grupė “Liepsna”, vad. B. Vaičiūnaitės
Estų šokėjų grupė, vad. Ferdinand Rikka
Konopka lenkų šokių ansamblis
Iškiliosios lietuvaitės rinkimai
Tėvų pagerbimas Tėvų dienos proga
veiks Darbininko spaudos kioskas

Pikniko pradžia 1 vai. popiet
Programos pradžia 3:30 vai. popiet
Šokiam nuo 5 vai. popiet gros M. Matulionio orkestras

Prie parko yra didelis sklypas automobiliam nemokamai pastatyti. 
Veiks turtingas gėrimų ir lietuviškų valgių bufetas. Jūsų atsilan
kymas užtikrins tolimesnę mūsų radijo veiklą.

Įėjimas 4 dol., studentam ir moksleiviam — 2.50 dol., vaikam iki 
12 metų — nemokamai.

Programa vyks 1000 vietų amfiteatre po atviru dangum, tačiau 
ši Lietuvių diena — radijo piknikas įvyks bet kokiam orui esant.

Visus maloniai kviečia 
Direktorius dr. JOKŪBAS J. STUKAS

Tolimesnei programai vado
vavo Regina Žymantaitė, kuri 
buvo pasipuošusi lietuviškais 
tautiniais drabužiais.

Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis savo kalboje prisiminė de
portacijas, žmogaus teisių laužy
mą Sovietų Sąjungoje.

Šiemet buvo pasakyta gan 
daug kalbų. Kalbėjo dr. Ivan 
Docheff, antibolševikinio bloko 
prezidiumo pirmininkas, se
natorius Martin J. Knorr perskai
tė senato rezoliuciją, assembly
manas Peter C. Mirto paskaitė 
New Yorko valstybės gubernato
riaus rezoliuciją. Kalbėjo latvė 
Helga Ozolinš — Pabaltijo Mo
terų Tarybos vardu, Pavergtų 
Tautų savaitės rengėjų pirmi

ninkas Horst Uhlick, kilęs iš Ry
tų Prūsijos. Kalbėtojai pasakė 
gražių minčių apie žmogaus tei
ses, sovietinę diktatūrą, kad 
Amerika turėtų ginti žmogaus 
teises ne tik Afrikoje, P. Ameri
koje, bet ir Rytų Europoje.

Gražią meninę programą atli
ko ukrainiečių bandūrų ansamb
lis iš New Yorko. Solo daina
vo ukrainietė Mrs. Laryssa Ma- 
gun-Huryn. Vienu metu buvo 
pademonstruota maža ištrauka iš 
Simo Kudirkos filmo, kaip jis į- 
šoka į laivą.

Šventė šiemet buvo paki
lesnė, sutraukusi daugiau kal
bėtojų ir klausytojų. Gaila, kad 
labai trukdė lėktuvai, kurie, 
pasikėlę iš La Guardia aero
dromo, skrido tiesiai per susirin
kusių galvas.

Pokalbis su P. Wytenus šios 
šventės proga panaudotas 
straipsniui “Daily News” birže
lio 12 Queens sekcijoj 3 psl. 
(p.j.)
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