
nario John B. Anderson nusista-

kandidatuoti.
Respublikonų partijoj dar 

prieš pirminių rinkimų pabaigą 
pasiliko tik vienas kandidatas, 
buvęs Califbmijos gubemato-

*•&$??

įvykiai

1915, SU-

.10 U

8. Biržys Peršat, g. 1901, 
nut. 1959, bausrife 25 kali
namas Mordovijos Inde. stov. 19.

9. Bubnys Kertas, tialfatiM 
kone. stov. Rusijoj.

kone. stov.
' 14. Deksnys Antanas, lodin
tas kone. stov. Rusijoj.

15. Džiaugta Antanas, g. 1914,

tas kone. stov. Rusvoj.
22. Jakubauskas Kazys, g.

19fe-nut 1965, bausmė 15 nu, 
kalinimas Mordovijos kone. stov. 
385/17. *

23. JanuševičiOte Bala, st«U 
Vilnius, suimta 1979. V.3.
/• 24- JuškBnas Henrikas, g. 
1927,1946 išvežtas j Intos kone, 
stovėk. Komi resp., paleistas 
1955; vėl suimtas 1957, išv. į 
ZuboVo-Berucfoiąj.Moidovįjqj, 
paleistas 1959, treči^kartą suim
tas 1976.XII.22 Jonavoj, Kauno 
apr„ J977XL28 nuteistas 10 »•

dtdatas tori gauti 1666 delegatų 
balsus.

Prezidentas Carter, tikėda
masis paveikti senatorių Ken- 
nedy atsisakyti kandidatuoti į

— Yra. i:
Teisėjas prašo, kad liudytojai 

išeitų iš salės į specialų kambarį 
ir iš ten bes pakviesti. Liudinin
kams išėjus, teisėjas pradeda 
kaltinamosios apklausą: .

—- Pavardė, vardas?- .

fe Gaidys AKbusar, kalintas 
kone. stov. Rusųoj.

17. Gajauskas Balys, ». Jono, g. 
1926.IL24 VygreHųk, Vilkaviš
kio raį^ už partizaninį veikimą 
1948 Siaubuose < - suimtas, 
1948.IX.I8 nuteistas 25 m., ke
tintas Mordovijos kone. stov. Iš
teistas 1973. V^. Grįžo į Kau
ną, gyveno su motina, dirbo 
efekttor anonteriu. 19T7.IV.2D Į 
vėl įkalintas, apkaltintas: a)da-

Avgal Valentina? 
>y<— ixenu
Ravoit Marija?

1979.VI1Y23 dalyvavo 
demonstracijoj Maskvoj. Lie
tuvos Helsinkio grupės narys. 
1980.11. pradžioj suimtas.

28. Karafius Jonas, 1941. VI. 
sukilimo dalyvis, 1967 Kupišky 
nut. 25 m., kalinamas Permės 
kofte. stov. 33.

29. Korsakas Antanas, g. 1908, 
nut. 1967 (kitomis Žiniomis 
1963), bausmė 15 m., kalinamas 
Mordovijos kone. stov. 385/19.

30. Kuržinskas Jonas, kalintas 
Permės srit. kone. stov. 389/35.

31. Kvarciejus B., kalintas 
Permės srit kone. stov. 35.

32. Lapienis Vladas, s. Antano, 
g. 1906. VL6, ekonomistas, bai
gęs Vilniaus tmiv^ vedęs, pensi
ninkas, 1976X19suimtas užlai
kymą “antitarybinės” titerata- 
roš, už platinimą LKB Kronikos,

nuteistas 3 m. ir 2 m. tremties. 
Kone, stovykloj už negalėjimą 
atum raiKni Gan>y cm Kartu* 
baustas karceriu. Adresas: Mor-legacija, kūnai vadovauja Įvai

riais išpuoliais pagarsėjęs buv. 
teisingumo sekretorius Ramsey 
Clark. Jis pripažino, kad JAV 
nusikalto remdamos šachą ir pa- . , --_ _____
žadėjo grįžęs į JAV tai doku- įbeA» JAV prrritknhii J. Gtarter,
menteis įrodyti, bet įkartų liki- w b| įrauktas (^ų asetą desaoknrtų pamjjn

Urbanovič Rima?
Yra. ,
Urbanovič Valentina?
Yra. <■• -

vičius?) iš Kauno, baigęs aukš
tąjį mokslą lietuvis ir tobulai

spauSdintstf peticijos pavyzdys. 
Skaitytojai kviečiami kno gau
sim cHyvantf laiškų rašyme ir 
taikinti tame reilode. Pjudyki
me JAV prezidentui, kad lietu
vių Aaec4o£ ym datįfe W|fe

konvencija galėtų išrinkti parti- pat ar daugiau gtodosi užsuolų, 
“teismo salės” šonuose ir prie
kyje. Įėję j salę teismo parei- 
gttnai pradėjo reikafamii,kndvisi 
stovintieji patiktų tačįau 
niekas nenorėjo išeiti,-?- va
žiuota 100 ar daugiau kifemchrų

Amerfloas politinių partijų ' nanrastai daus žmonių,*.. Dįumr- kandidatų j prezideMns pirmi- mą Jų —- atvykę ftVimtauB, 

niam rinkimam pasibaigus.pre- Kauno ir kitų Lietuvos vietovių 
zidentas Carter surinko 1964 ir tik nštoonęt** atsiųstų prti- 
už jį per partijos konvenciją bal- jos ir saugumo. Teismo salė ____________
suosiančius delegatus, o senato- — visiškai mažas kambarys: trys & anketas pasinio, kad Ra
mas Edward M. Kennedy — suolai publikai, ant kurių rtsi- mĮni^tarifė prašytų raštu, jog 

atsisabnfcj jo paslaugų. Tai ir 
buvopdaryta. .

Vimne teismo kambaryje 
sėdėsimo žmonių pasislėpęs 
čekiste i£ Kauno, kuris parengti
nio tedyrmo meto visą dieną 
prakaitavo, profilaktiškai švies
damas Ramanauskaitę, kad ji 
ešantTvtenagų* (ty. valdžios ne-

L Ataranaiaas Vytas, g. 1635, 
nutartas 1955> įrašinė £5 au,

ti nei lietuviškai, nei rusi&ai. « Astaauskm Amanas kalin- 
TeisĄjas ttiaina, ar vfei buA- Moriovųoakene. ^4974 

pasirašęs bendrą pareiškimą 
Tautybių Sovietai.

3. Babigaf Vadovas, sūnus 
Mato, gimęs 1917 Darbutų Jc, 
Raseinių rąj-> buvęs apylinkės 
partizanų grupės vadas, 1945 
pasitntakęsdirboRadviliškioraj. 
Pociūnų tarybiniame aky addi- 
nūdnK Suimtas, tardymųparody- 
maiiš 1963JL4 paskelbtibotite-

12. DtošftoėTiiaiiila, Vibaus, 
eksperimei^idEr metalo stridių- 
prietažsų skjrZ^ta&flunuofr^ 
1978.V.30 suimta, apkaltinta an- 
tiCagybinės titeratfisos platinimu 
ir Šantažavimu, 1978X1.17 nu
teista 4 m.

13. Daujotas L, Jonava, Kau
no aps.,1976X saimląs, 1977X1. 
28 nuteistas 5 išvežtas į

ne tam, kad pastovėtų-tiurke už

išeįtų iŠ salės partijos ar kom- Eh 385/1-6.

vardu. . • ? "
Kraštutinieji žydai Izraelio 

okupuoto vakarinio Jordano

vikų spaudoj..
4. Bagdonas Povilas, g. 1917, 

nuteistas 1957, bausmė SŠ hl, 
kalinamas kone. rtųv. 17, ^*7

5. Baltrams Aribsrias, g. 1WZ, 
buvęs pnticminfats, 
lių aps., 1967X1.14-17 nuteis- ASSR, Zubovo — Poliansky

A. Solženicyno “Gulago saly
no” I d. Vflrriiį 1977.VII.25

—•41941.VI sukilimo dalyvis, 
i9673X28 Kupišky nut. 15 m., 
kaiintanas kone. stov. 2.

žl. tata Robertas, kalin

pareikalavo nukentėjusiem atly
ginti. JAV nuo balsavimo dėl 
šios rezoliucijos susilaikė.

Sutikęs didelę opoziciją dėl 
ministerių kabineto pertvar
kymo, min. pirmininkas Mena- 
chem Begin atsistatydinusio gy
nybos ministerio Ezer Weizman I 
pareigas laikinai perėmė pats. '

Europos bendrosios rinkos ’ 
valstybės kompromiso bodu iš- Į 
sprendė savo ginčą su Britani- i 
ja dėl jos įnašų bendruomenės 
reikalam dydžio ir išvengė dide- ' 
lės krizės.

Iranas suraganizavo konferen- . 
cįją JAV kaltei dėl buv. Irano j 
šacho veiklos nustatyti. Į tą kon
ferenciją nuvyko ir niekieno ne- j 
siųsta Amerikos 10 žmonių de- j

kaltosios prieš Baltarusijos TSR 
BK 138 str 1 byla. Vertė
ju pakviestas Boleslovas Ivaške-

vienybę,tarėsi sujuo,bet,atro- T_ „„__ w__ ______
do, susitarimo nepasiekė, nes štamą* viltiems artimas ir^lvran-

— Urbanovič Leonid?
— Yra..■•J.*-
— Petrik Vtictor?
— Yra.
— Stato Lalįja? ' t

— Kasevič Viktor?
— Yra. ’
— Syso Darija Ivanovna? < -
— Yra.
—Bogačiov Nikofaų Ivanovič?
— Yra. ■ ’ imtas 1971, nuteistas 12 

ktmnamas Permės kone. stov. 
389/35.

27. JureviRus Mečislovas, 
buv. partix, 1950.V.29 suimtas, 
nut. 25' m. ir 5 m. atimtos tei
sėj 1956.VI.29 amnestuotas, 10 
m. dirbo Liet. Aklųjų draug.

Ehns 1988 L psl. 217 — poifc. Papifej, Stankų aps., 
Kazys), už partizaninę veiklą 19ė7ja.l7Sfeutiuo»hut. 15m., 
1971 ntit 10 kalinamas Per- fafinamat Permės kone. stov.

ktmkamai delegatų, kad būtų 
nominuotas partijos konvencijoj.

Šiokio tokio sąmyšio abiejose __ ________ ____ __________
partijose sukėlė atstovų rūmų no Irainmarys). ir jis nieko nega

lįs padaryti. Vienas kitas iš salės 
išėjo, o Įriti liko. Teismo tvarkda
rys parėkavo ir aprimo.

Į teismo salę įeina apysenis 
vyras su cigarete dantyse ir pra
deda dėlioti ant stati) kažkokius 
popierius . Vėtiau kad tai

Arabai dėlto paskelbė visuotinį 
streiką, bet Izraetio kariai pri- gyygj 
vęrtė juos krautuves atidaryti, 
J. T. saugumo taryba savo re-

moji jiems nepažįstama, tačiau 
šitie, tarsi prišalę prie suolų, 
net nesųjucfejo. Jaunas pareigū
nas net suprakaitavęs aiškino, 
kad, jei salė būtų didesnė, visus 
leistų, o dabar laikinai teismas 

Savo vietas užima Astravo pro
kuroras Abromovič, teisėjas 
Chalko, taukai — Zeniuk (mote
ris) irVoScov ir advokatas Savič, 
nuo kurio paslaugų Rtananaus- 
kaitė atsisšdrėr.

Teises skelbia teismo pra
džią ii kad bus nagrinėjama



<Ma

koncertavę sfM&JF. AĮagvazsi 
tytė ir phndtiHjjrA. Maceina. Ba~ 
landžia pntd&įįe savaitę 
Kazachijoje koncertavo sol. G. 

Kaukaitė. Gegužės pradžioje ji

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO ‘ rafa^JHiia ų^^aaBfaA•■» PUBĮBIB. !*l*lyfl TWWJ * vnLEHI*

RUG SMERK, tac^ N-11 JanalaaAva^ Wooteran, N.Y. Tafat 947-2323 
(namų tetek 947-4477). Įstaigoj kralptantb Įminėti, lad mte ar 
norite Mti J. Andrtaėio kHjateate.

KVECAS
JONAS-' 

BJ3 + B?4

>j »A’«,

visa gerkle i 
nimui: *Už» 
bus^tSote j

fašizmas botų kuo nors geres
nis, lyg sovietinė vergija leng
vesnė už vokiškų! Šlykščiausias 
savo stiliumi atsišaukimas yra 
Juozo Baltulio. Jis vokiečius 
vadina Šunimis, prakeiktais tiro-, 
nais. Įsikarščiavęs jis faukė: 
“Palikime plūgų, varstotų, prie
kalų,- palikime fabrikų maši
nas! .. Žudykime, šaudykime, 
muškime ruduosius žmogėdras” 
Tokie atsišaukimai ne Lietuvos

puikūs natiurmortai. Meno kriti
kai parodų vertino teigiamai.

— Penkios Betaviškos kny
gos, išspausdintos Kauno K. 
Požėlos (buv. Spindulio) spaus
tuvėje, sąjunginiame knygos 
meno konkurse laimėjo pagyri- 
mo diplomą Pirmo laipsnio 
diplomas paskirtas fotografiniu 
bodu perspatedintam K. Sirvy
do žodynui Dictionarium trium 
linguarum, Knygų išleido 
Mokslo leidykla, meninę spau- NEW Y09K—Laisvės ŽtoacyS, sakai. >11 vai. ryto WHBf 105.9 
dos priežiūrų atliko dail. B. Leo- FM.R.Kwys,217-2554thAre.,Baysl<te,N.Y1l»ri.Tnl. 212220-0134. 
navičius. Antro laipsnio dildo
mai paskirti Mokslo leidyklos iš
leistai L. Vladimirovo knygai 
“Knygos istorija” ir Vagos išleis
tai Maironio baladei “Jūratė ir 
Kastytis”. Trečio laipsnio diplo
mai paskirti Mokslu leidyklos 
išleistai A. ir M. Navasaičių pa
rašytai monogramai “Lietuvos 
medžiai” ir Vagos leidyklos iš- 
leistai P. Narudos poezijos rink
tinei. •;

ar patys išsiskyrę žmonės turi ir 
vidinių traumų, knnlrinnmi ne
ramios

jos. Idėjinis elementas sutelktas 
į grafų šeimos atškklūnų jaunes
nei sūnų Gustavų. Pradžioje el
getos jį puola, sudrasko drabu
žius, kone nepaskandina ežere, 
bet vėliau juo susižavi, kai 
jis sugeba atgaivinti nuskendu
sių mergaitę, kai atgaivina pri
smaugtų paraližuotųjį jaunuolį, 
kai vykusiai mėgina išmokyti jį 
vaikščioti savomis kojomis. Jį 
palaiko beveik šventuoju ste
bukladariu, tik truputį trenktu. 
Tačiau, atrodo, autoriui'nepavy
ko įtikinti žiūrovo ir skaitytojo 
Gustavo žadamu sukurti naujuo
ju Adomu — tobulu žmogumi 
(reikėtų suprasti — sukurti ko
munistinį žmogų). Dėl to ir vi
sas veikalas yra keistokas, lyg- 
pakibęs

—Tame pačiame Pergalės Nr.

iius 
didesnius nusikaltimus. Tačiau 
tų elgetų vidiniai konfliktai dar 
nesukuria stipresnių draminių

NLUtt.OOEHB 
I 3264150

TM MB4» W1B9imaj| WETA -

jonraKs icsų. tapusios tr kebo* ramiror mo-
Nepaisant dalyvaujančių teįrys. Dnwwi*i<* rViĮna'rirfo atsi- 

vabtybių skračrans, kai kurios and* dėl to.kad beveik visi šie 
olimpinės rungtys, pvz, leng- ij padorios visuomenės išskirti 
veji atletika, krepšinis, 
plaukimas, boksas, Judo, imty
nės ir moterų kumščiavaidis, 
neteks savo žavėsio, kai jose ne
dalyvaus Japonija, V. Vokietija ir 
JAV. Taip pat Australuos ir Bu
tanuos irkluotojam ir Australijos, 
Prancūzuos ir Šveicarijos raiti
ninkam atsisakius dalyvauti, tų 
šakų rungtynės neteks savo ver-

lėjimo priešui”. Ę. Mieželaitis 
šaukė: “Mirtis vokiškiesiems 
okupantams! Jaunime, užpuldi- 
nėk vokiečių gabenamų ginklų 
traukinius, gurguoles, užpul- 
dinėk vokiškuosius ginklų san
dėlius (—) Tegu kiekvienas 
takelis ir plentas, kiekvienas me
delis ir krūmokšnis graso hitle
rininkams mirtimi”. Atrodo, kad 
tokių atsišaukimų klausė žydo 
G. Zimano vadovaujamas so
vietinių teroristų būrelis, iššau
kęs žiauriųjų Pirčiupio kaimo 
tragedijų, kai įsiutę vokiečiai su
degino visų kaimų su gyvais

globų ... Galas fašizmui”. Žino
ma, galas tik vokiškam fašiz
mui, lyg rusiškas bolševikinis

transliuotus 1942 per Maskvos 
radijų Tie rašytojai laikrašty va
dinami kovos šaukliais. Tik vie
nas V, Reimeris tada' buvo rau- ____ _______________________
donojoj armijoj, o kiti trys buvo gerovei buvo skuti. Žinoma, 3 y® išspausdintas išsamus ir į- 

puTriotni lieti rvisi jų ir neklausė. domus kritiko Vytauto Kubiliaus 
Jie organizavosi prieš grįžtan- stiaipsnis “Faustas keliauja į 
čius bolševikus. O tokie šlykš- Lietuvų”. Autorius, trumpai per- tuvos miestus ir kaimus, ypač 
tūs atsišaukimu jų au toriams ne- žvelgęs Goethės “Fausto” verti- spatvingį.-iriraatjaulcfas buvę

_______ _ __„ Home, 231 BndteaN, An,. 
viuvbub j v Mijni

. fttefiėfadMffimatunaKnaialanmliM IWP» J** OtteCV

* A -- • I M. ragSKSSUfBRI pmpnOlllv* iii■•••
surengiamos Maskvoje. Gal oku- Įgirtoj mtiJrtcijMy 
pantai tuo nori įsigyti . žymių- -------—--------------------------------------------- '■---------------
jų Lietui^s .dailinfakų palan
kumų o gal iš pranašesnių dai
lininkų nori pasimokyti (mat, 
yra susikūręs lietuviškos dai
lės mokyidos vardas). Savo paro
das Maskvoje jau turėjo dail. A. 
Savickas (1975), A. Gudaitis 
(1976), J. Švažas (1978), V. Cip- 
lijauskas>(1979), SL Vefverytė 
(1980). Rusų meno kritikai ypač 
gerai įvertino V. Ciplijausko ir 
S. Veaverytės parodas.

— Kauno dailės parodų rū- 
muose neseniai buvo sozengta 
dailinink. Monikos BiČiRMenės,

i'

c-
't J _■



Švietimo rūpesčiai

Vilnių

riui iš
(nukelta į 4 psl.)

bunkporte. Stadijų savaičių tiks
las paruošti ir patobulinti moky
tojus. Lietuviškose mokyklose 
dhba gana daug jaunimo, kuris

b g. 1916, 
kone. stov.

rin. Kalinamas: Peimskaya obl., 
618810, Chusovskoy rayon, p. 
Vsesvyatskaya, ucb. VS 389/35.

50. Ragaišis Hemas, g. 1942 
Lazdynų raj., Vilnius, už atsi
šaukimų platinimą ir taut vėlia
vos iškėlimą 1961.V.25 nut. 4 
m., kalintas Mordovijos kone, 
stov., 1965 grįžo į Vilnių. Meist
ras optikas. 1979.1.10 suimtas,

paskelbė
“Už LKB Kronikos

1965 grįžo, Vilniuj dirbo zakris
tijonu, univ. laboratorijoj ir rin
ko visų laikų liet, poezijos anto
logiją. Vėliau dirbo buhalteriu 
Liaudies meno draugijoj. Disi
dentų aktyvistas, Lietuvos Hel
sinkio grupės narys. 1977.VIII. 
24 suimtas, kalintas, į teismo sa
lę keturių milicininkų surištomis 
rankomis jėga įvilktas, 1978.VII. 
13 nuteistas 3 m. kalėjimo, 7 
m. griežto režimo lageriu ir 5 
m. tremties. Kalėjo Vladimiro 
kai. Dabartinis adresas: 422950 
Tatarskaya ASSR, Christopol, 
uch. UE 148-St 4, USSR.

47. Petrauskas Bronius, g. 
1922, nut. 1968, kalintas Per
mės srit. kone., stov.

48. Petronis Povilas, g. 1911 
Kupišky, Panevėžio aps., felče
ris, 1973.XI.19 suimtas už reli
ginius įsitikinimus ir LKB Kro
nikos platinimą, 1974 nut 8 m^ 
kalinamas Mordovskaya ASSR,

analizuoja 1940-1979 
t teistinę literatūrą. Vie- 
laiške JAV piez. Carte- 
1979.XI.28 pranešė, kad

tą be sprogiklio, būdamas 18 m. 
amž^ 1957 sirimtas, 1958 nuteis
tas 7 m. ir kalintas Mordovi
jos kone. stov. Grįžo 1965. 1973. 
XI.19 vėl suimtas už LKB Kro
nikos ir kt literatūros speusdi-

Jono, g. 
niųaps. 1974.VIIIJE7 suimta, ka
linta, 19 75.VI. 16-17 teista; tei
sėjas I Cudriašovas

62. S imokaitis Vytautas Jonas, 
g. 193( i, 1970.11.17 suimtas, nut. 
15 m.

kalintas Lukiškių kai. Nuteis
tas 7 m., kalinamas Mordovijos 
kone. stov. 19.

51. Ramanauskas, 20 m., Vil
niaus univ. chem. studk, už reli
ginių pažiūrų gynimą 1976 su

ltene. įsto r. Rusijoj.
54. Rei tašius Benius, g. 1927, 

nut 1951 i, baumnė 25 nt, kali
namas fa ne. stov. 3&

55. Remeika (Bemeflds?) Vy- 
1942, nut 1967, baus-

Tu<f rūpinasi ir LRKrašte valdy
ba, telkia ir kitas organizacijas į 
darbą. Tai paliečia ir kiekvieną 
LB padalinį — apylinkes ir apy
gardas. Jom pirmiausia užde
dama pareiga surasti tokius mo
kinius, kurie nelanko lietuviškos 
mokyklos.

Čia negalime atidėlioti rude
niui. Jau dabar reikia veikti, kad 
galėtume kuo daugiau surasti 
mokinių ir juos nuteikti darbui.

švietimo tarybai rūpi ir ren
giamos mokytojų studijų savai
tės. šiemet jų bus net dvi — 
Dainavoje prie Detroito ir pran
ciškonų vasarvietėje Kenne-

mas. Adresas: Mordovskaya 
ASSR,.Stancija Potma, P JO Les- 
noi, 385/19-3.

44. Pečeliūnas Saulius Povi
las, lietuvių k. mkt, Vilnius, 
suimtas 1980.1.9.

45. Petkevičius Joms, Šiauliai, 
II rusų ok. metu išbuvęs 18 
m. Potmes kone. stov. Daug kar
tų yra pasirašęs įvairius pareiš
kimus, reikalaujančius teisin
gumo neteisėtai įkalintiem žmo
gaus teisių kovotojam bei sovie
tų valdžios pasirašytų sutarčių 
įgyvendinimo. 1980.11. stumtas.

46. Petkus Viktoras, g. 1931 
Aleksandravos E, Raseinių vis. 
ir aps., už veiklą ateitininkų or
ganizacijoj 1947, suimtas, išvež-

LŠetuviškose mokyklose pa
sibaigė mokslo metai. Atosto
gos ir mokiniam ir mokytojam. 
Lietuviškos knygelės galės ra
miai gulėti ant lentynos iki ru
dens. Bet ar pasibaigė lietuviš
ko švietimo rūpesčiai?

Priešingu. Jie nežino niekada 
atostogų. Jie nuolat ir nuolat sle
gia visus švietimo vadovus, vi
suomenės darbuotojus. Jau taip 
yra.. Jei Ūkininkas nori pagerinti 
dirbamą lauką, jis turi nesigai
lėti nei laiko, nei darbo, nei 
trąšų. Taip ir lietuviškajame 
švietime. Jei nesirūpinsi, nieko 
neturėsi. Tad reikia daug įdėti, 
kad gautum gerą derlių, kad kuo 
geriausiai išmokytum ir išauklė
tom savo lietuvišką jaunimą.

Tam reikalui Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdyba ir yra 
sudariusi Švietimo Tarybą, ku
riai dabar pirmininkauja Jonas 
Kavaliūnas. Tas iš savo pusės 
yra sutelkęs visą būrį specialis
tų mokytojų įvairiem reikalam. 
Vienas rūpinasi pradiniu švieti
mu, kitas aukštesniuoju, dar ki
tas mokytojų paruošimu, naujų 
vadovėlių paruošimu ir išleidi
mu. Kai prasideda vasaros atos
togos mokiniam, švietimo Ta
rybos nariam yra pati didžioji 
darbymetė — reikia pasirengti 
ateinantiem mokslo metam.

Švietimo Tarybos vienas iš 
svarbiausių rūpesčių yra pakelti

krašt
yarsk
Parti:

pikefa'tį'noksį lygį, ktgodaa| 
giausia žinių perteikti moki
niam. Tam lavinimui ir ugdy
mui reikia daugiau laiko. Ne
užtenka tik 8 metų- Reikia pri
dėti mažiausiai porą metų. Tada 
jaunuolis bus labiau subrendęs, 
labiau įaugęs į lietuviškus reika
lus ir labiau apsispręs likti akty
viu nariu lietuviškoje veikloje.

Kviečiami ir tėvai jungtis į 
šiuos rūpesčius — neužmesti 
lietuviškų knygų, per vasarą kar
tas nuo kaito paskaityti su vai
kais, raginti juos labiau išsi
mokslinti, išsilavinti.

stov. 1 >.
63. S riautis Liudvikas, g. 1935, 

nut. 1S 55, bausmė 25 m., kalina- 
'mas M injovįjos lame, si0^19.
i 6&J kuę^'Vytautas, s.Petro, 
g. 1921 geologas,

1! 69 Vilniaus univ. dėsty
tojas, < locentas. 1979.XI.25 pasi
rašė s^vo kreipimąsi į visus pa
saulio tikinčiuosius, pasisakė, 
jog iįstojės į tikinčiųjų teisėm 
ginti katJ komitetą, iškėlė tiltin- 
čiųjų tei »ių varžymus Lietuvoj. 
Pranešė, jog parašęs veikalą

bausmę: 
dauginiu lą 
laisvės a Lėmimu, atliekant baus
mę giretto režimo lagery ir 3 
m. ištr rinimu.1975.VI.20 iš
vežta į Mordovijos kone. stov. 
1977 ištremta į Krasnojarsko 
’ Adresas: SSSR, Krasno- 

kn iy, 663430, Boguchany, 
inskaya 17-1.
Sasnauskas Julius, 20 m. 
s, nuo gimn. laikų mili

cijos p ersekiojamas už savo reli
gines ir tautines pažiūras, KGB 
tardoriias bei kratomas. 1979. 
VIII.2Š Maskvoj dalyvavo de- 
monstacįjoj ir pasirašė 45 pa- 
baltieč ių atsišaukimą.

60. 1 >eliokas Vincas, kalintas 
kone, s tov. Rusijoj.

61. Sidaras (Sidoris?) Vytas, 
g. 19211, nut. 1957, bausmė 25 
m., kai namas kone. stov.,35.

R ugys Juozas, suimtas 
1973 , bausmė 25 m., 

kalinami ts kone. stov. 35.
58. Sądūnaitė Nijolė, duktė 

1938 Dotnuvoj, Kėdai-dagoginio paruošimo. Tokiam 
kaip tik ir reikia pabūti tokioje 
studijų savaitėje. Joje tikrai daug 
patirs, išnob. Pagilins savo lie
tuvių kalbos žinias. Be paskaitų, 
drauge bus ir poilsio savaitė ir 
lietuviškosdraugystės savaitė.

švietimo Taryba, plėsdama 
mokytojų paruošimo mintį, ren
gia ir kursus. Tokie kursai yra 
numatyti šiame rytiniame pa
kraštyje. Juos rengs Maironio 
lituanistini mokykla New\Yorke 
ir sukvies šio Atlanto pakraščio 
mokytojus pas juos apsilankyti. 
Mokytojai galės lankytis klasė
se, patilti, kaip čia dirbama, 
o paskui bus keletas specialių 
paskaitų.

Tad labai svarbu, kad ir stu
dijų savaitėse ir šiuose kursuose 
būtų kuo daugiau dalyvių. Dai
navoje vykstančios studijų savai
tės praeina su pasisekimu ir su 
taukia daug dalyvių. Svarbu, kad 
pasisektų čia prie Atlanto, nes, 
kaip rodo praeities praktika, čia 
mokytojai nėra tokie judrūs kaip 
Chicagos aplinkoje.

Švietimo Tarybai rūpi visur 
kelti mokslo lygį. Kaip žinia, 
mokslo lygis krinta, krinta ir

džisis. Rojus buvo šalis su van
dens gausa ir paunksne.

žydai ilgėjosi savo gimtosios

turėjo būti Žalia ir turtinga.

Joaquin ir Imperial slėniai pie
tinėje Califernįjoje gali būti Rp-

tapo žudiko auka Kafa mečetėje.
Ali paliko du sūnus: Hasan ir 

Hussein. Paliko ir suskilusią is
lamo imperiją. Hasan atsisakė 
kalifo valdžios. Viena iš jo žmo-

Antanas Rubšys, 
Manhattan CoUege

gentis. Nėra kuo

Mat, p 
laidoti

D tono) vapi Ir pUH
čios. Vanėn lagtnmai ar tai 
miesto, ar tai kokios įmonės 
labui. Tokiu beda upės vaga at
rodo lyg išdarlcyta, lyg pasime
tusi. Irako Infto atstatymas turi 
ne vierifa bet <Hnhn problemų. 
Ir gyventojų tiršta. Ar taps ba-

K?
. . • .<■ • '■ <* . ; ■ ' ■

p įtraukia keistos faridotu- 
_ pre e i sijos. Matau karstą ant 

automcįb lito stogo arba net sunk- 
a n keliais Kantais, ato-

Šųitai tiki, kad Mahometo j- 
pėdiniu turėjo būti Ali, Hasan, 
Hussein ... Anot jų, pirmieji 
trys kabfitf — Abu Bekr, Omas 
ir Othman —- buvo tik uzurpa
toriai, Mahometo valdžios pa-

p lanko. Kiekvienas šių 
t iri milžiniškas kapines, 
u tialdus šįjitas nori pasi-

Induos, Afganistano...

miestų

kad tri sunhs darbas. Tigro ir

kapai. K eturi Irako miestai jiem 
yra švi ir iti: Nąjaf-Kufe, Karbala,

ti ir Mesopotamijos gyventojus, 
įmantrios užtvankos, kanalai ir 
pylimai sugriuvo.

Kai kur matau pastangas lais
tyti rudąjį ii nykų Mesopotami-

Pradedame nuo šventojo 
Kadhimain nuėsto. Jis tik 7 1/2 
km į šiaurę nuo Bagdado. Pa
keliui kalbame apie pranašą Ma
hometą. Pranašas mirė 632 me
tais. Buvo besūnis ir nepasky
rė sau įpėdinio. Atrodė, kad is
lamas tuojau subyrės. Tik stipri 
ranka, galinti tuojau pat būti 
įsakmia, galėjo padėtį išgel
bėti. Rinkimų keliu prana-

jį nužudė ir padarė kankiniu. 
O jo brolis Hussein, žygiuoda
mas į Iraką reikalauti sau kali
fato, buvo užpultas priešų ir 

_____________F________ žiauriai nužudytas Karbala 
šo įpėdiniu tapo jo satimas bi- mieste, Irake. Ali šeima išnyko 
čiulis Abu Bekr. Ali, pranašo ** 
&minaitis ir žentas, kaip jau 
anksčiau buvo užsiminta, buvo 
aplenktas. Dar du kalifai buvo 
išrinkti islamui vadovauti, Ali 
aplenkiant Pagaliau ir Ali tapo

bent pusė milijono maldininkų 
iš Irano,

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

r- KELIONĖS ISP0DŽIAI

ir bauginančio ryžto. Neat
rodo, kad liūdesys juos slegia. 
Jaučiu, kad jų tarpe yra daug ne
pakantumo. Juos stebėdamas, 
galiu įsijausti į senovės religi
jų kruvinas aukas. Šie musul
monai yra šįjitai. Jų kilmė buvo 
kruvina. Jie, nors ir būdami ma
žuma, yra nepakantūs ne tik 
kitatikiams, bet ir saviesiems 
— sunitams. Tai ypatingai ryš
ku Irake — šįjitų šventoje že-



gimė

(atkelta ii 3 psl.)

70. TateMl

Juozo Dičpinigaičio giminė). B 
Brazauskų ir Dičpinigaičių Sei
mų praeityje buvo kilę net 18 
kunigų ir vienas vyskupas (Ole-

Dr. Gerutis sustojo prie vienų 
laiptų, korių priešingoj pusėj 
speciahai sukonstruotame sie
nos išsikišime po stiklu matė
si smėlio spalvos akmenys,' pri
menu griuvėsių likučius. Jis su-

72. Urniežius Zigmas, 1967 
nut. 15 m., kalinamas kone. stov.

Jaunoj kunigų paskyrė vika
rauti j Kalvarijų (prie Marijam
polės). Ten jis visu uolumu įsi
traukė | pastoracinį darbą. Pla
čiai veikė su jaunimu, su pava
sarininkais, su jais statė vaidini
mus, pats juos dekoravo.

rių vertės aukso krovinių”, pa
sakė dr. Gerutis, einant viena B 
pagrindinių miesto gatvių). Ber
nas pasižymi dar ir tuo, kad iš-

Iškeliauja iš Lietuvos
1944 vasarą antrą kartą Lie

tuvą okupavo Sovietų Sąjunga. 
Jis pasitraukė iš Lietuvos, per

> isipa-
, koks

rengtos jiem didžiulės ir iškil
mingos laidotuvės. Visa Lietuva 
buvo sujaudinta.

Tada jis nutapė paveikslą, ku
ris laidotuvių dieną buvo išsta
tytas vienos, krautuvės vitrinoje 
Kaune. Tas paveikslas pagavo 
visų dėmesį, tuoj buvo atspaus
dintas laikraščiuose.

duojamas Kristus, kaip jis dar 
kybodamas ant kryžiaus yra iš
varomas iš namo.

tim, dr. Gerutis mus nuvedė į 
Moevenptck viešbutį, kuris tiek 
savo išvaizda, tiek atmosfera 
skyrėsi nuo National. Geresni 
viešbučiai Berne papuoštai ne
gaudo turistų. Dr. Gerutis, grei-

Į kunigus
Kun. Pijus pradžios mokslą 

išėjo Bagotosios bažnytkaimy
je. Gimnaziją lankė Marijampo
lėje. Ten įsitraukė į ateitininkų

Sukaktuvininkas gimė 1906 
vasario 13. Baigęs South High 
School, įstojo į šv. Kryžiaus ko
legiją, Duridrk, N.Y. Galutinai 
kunigystei pasiruošė The Grand 
seminarijoj Montrealy ir §vč. 
Marijos seminarijoj Baltimorėj.

1930 birželio 14 šv. Mykolo 
katedroj, Springfield, Mass., 
vysk T. OTLeary Joną Bakeną 
įšventino į kunigus. Pirmoji 
apaštalavimo vieta buvo šv. 
PraaciAaus parapija, Athol,

1932 jis įstojo į Kauno Meno 
mokyklą ir joje mokėsi iki 1936. 
Drauge tuo pačiu metu jis buvo 
ir sodininkystės — daržininkys
tės mokyklos kapelionas Aukšto
joje Fredoje.

Baigęs meno studijas, jis buvo 
gavęs stipendiją meną studijuo
ti Paryžiuje, bet šiuos užmany
mus sutrukdė antrasis pasaulinis 
karas.

Nuo 1936 iki 1944 buvo vika
ru Pajevonyje, Bartininkuose, 
Šakiuose.

Vienas jo brolis, Jonas Bra
zauskas, dabar gyvena Water- 
bury, Conn. Jis yra miškinin
kas, Lietuvoje valdęs plačias 
girias, girių mokslą dėstęs 
Dotnuvos Žemės Ūkio akademi
joje. Waterbury jis plačiai reiš
kiasi lietuviškoje veikloje. Turi 
gražų balsą ir uoliai dalyvauja 
choruose, kvartetuose, gieda net 
solo bažnyčioje.

1979.VIIL23 dalyvavo c smon- 
stacįjme Maskvoj, parir išė 45 
pabaltiečių memorandm ų. Už 
disidentinę veiklų M79J 30so- 
imtas Vilniuj Liotevos ki » stu
dijos sandėly, kor jto dir o kro-

buvęs partizanas Čekišl ės a 
Krano aps., 1965 nut 15n.

66. Stašaitis Vitas, 
buv. pert, nut 1965, 
15 mn kalinamas Monovijos 
lame. stov. 19. Išleista t ] 980.1.

lio 8 Holy Redeem n bažny
čioje North Bend, Ori ganė. Bir
želio 9 jį pagerbė ir 
rine’s Nursing Centu r, km jis 
yra kapelionas. Buže lio 22, jo 
šventimų dieną, suk iktys bus 
prisimintos ir Šv. Kaži miėro ko
legijoje Romoje.

buvo 
ir Se

terį, nežiūrint visiško gyvenimo 
sumodeminimo. Berno istorija 
prasiddd»T2 šimtmė^rDttft^i 
katedra, kuri savo impozantiš
ka išvaizda dominuoja visą 
miestą, buvo pradėta statyti 1421 
metais, bet vienas jos bokštų 
buvo baigtas tik 1893. Miesto ro
tušė buvo pastatyta 1496 metais; 
1942 ji visiškai restauruota.

jo bute 1979.XI.24 padary ta kra
ta, jo veikalo rankrašti i 1 onfis- 
kuotas ir kad jis save U Žk o JAV 
piliečiu; 1980.1 suimtas

Apėjom parlamento rūmus ir 
pasukom plačiu keliu į upės 
pusę. Tarp medžių matėsi keisto 
pavidalo pastatėlis. ‘Tai keltu
vas, kuriuo žmonės pasikelia ir 
nusileidžia iš vienos nuėsto da
lies į kitą”, paaiškino dr. Geru
tis. Tai visiškai panaši susieki
mo priemonė, kaip Kauno garsu
sis funikulierius. Prisiartinus

Prisiminimuose jis grįžta į sa
vo gimtinę ir nutapo Sagotąją 
žiemos metu. Čia matome baž
nyčių, kapinaites ir einančius 
žmones. Tie žmonės yra jų’šei- 
mos artimieji.

Paveikslas turi jaukų melsvą 
koloritą, kurį taip mėgsta daili
ninkas, pavaizduota jauki ir ro
mantiška Lietuvos žiema. Išleis
tas ir atvirukas.

Tapo jis dar ir šiaip gamto
vaizdžių. Visur pabrėžiama gaus
tos didingumas, jos rimtis. Vie
kas paprasta, nesudėtinga, bet 
didinga.

Tokia ramybe ir didingumu 
pažymėti ir jo tematiniai pa
veikslai —- šventieji, portretai. 
Daro jis daugiau aliejumi, bet 
vartoja ir kitas technikines prie
mones — ir pastelę ir kitus 
dažus. Viename amerikiečių 
žurnale buvo pažymėta, kad jis 
nueina ir iki abstrakto. Kaip tas 
menas atrodo, sunku būtų pasa
kyti, nes neteko matyti.

Vienas pats savo parodas yra 
surengęs bent keliose vietose 
įvairiose galerijose, universite
tuose. Daugiausia paveikslų pa
sklido jo gyvenamoje aplinkoje, 
bet yra ir kitur — Alkos muzie
juje Putname, New Yorke priva
čiuose butuose. (p.j.)

Studijuoja menų
Visą laiką jį traukė menas 

— tapyba. Pasiprašė vyskupo, 
kad jį leistų studijuoti. Vyskupas 
sutiko, nes vyskupijai reikėjo ir 
tokio specialisto — kunigo dai
lininko.

Vokietiją nuvyko į Austriją ir 
ten sulaukė karo pabaigos. Gla- 
senbacbe paskui buvo pabėgė
lių stovyklos kapelionu, kol 1949 
išvyko į Ameriką.

Jam reikiamus dokumentus 
sudarė teta Auna Staikus-Zar- 
nauskas iš Brooldyno. Atvykęs 
į Ameriką, trumpam buvo su
stojęs Brooklyne. Iš čia išvyko į 
St. Louis, Missouri, nuo 1951 
iki 1971 buvo ligoninės kapelio
nu — Sacred Heart Hospital, 
Eugene, Oregon. Nuo 1971 per
sikėlė kapeliono pareigom į St 
Catharine’s Nursing Center, 
North Bend, Oregon. Ten ir da
bar gyvena.

nuo modernių priemiesčių ir 
VIENOS KELIONĖS PRISIMINIMAI naujesnių .rajonų.

Praėję ilgoku tiltu, prisiarti
nom prie didingų parlamento 
rūmų. Tai įmantrios architek
tūros pastatas, su kupolą ir 

mis nesiskyriau nuo vietinių dviem žemesniais bokštais, pri
metėtų, -avinčių -nepaprastai ^ ^menančiais'katedrų bokštus, ku- 
aukštomis kulnimis batukus be rių viršūnėse plevėsuoja Švei

carijos vėliavos su baltu kryžium 
raudoname dugne. Aikštės pa
puoštos statulomis ir nuostabiai 
gražiais gėlynais, suoliukais ir 
žaidimų aikštelėmis, kurios yra 
gana populiarios visoj vakarų 
Europoj. Tai daugiausia didžiu
lės cementinės šachmatų ar kitų 
žaidimų lentos. Šalia jų žiūro
vam pastatyti patogūs suoliukai 
žydinčių medžių pavėsy. O žai
dėjai kilnoja 6-8 svarų maždaug 
3 pėdų aukščio sunkias šachma
tines figūras ir žaidžia susikaupę. 
Žiūrovai laikosi tyliai, sriubčioja 
kokį nors netolimame kioske nu
sipirktą gėrimą ir stebi žaidikus 
su dėmesiu.

užkulnių.
“Geležinkelio stotis pastatyta 

pačiame miesto centre ir yra 
gana nauja”, aiškino dr. Geru
tis. “Bet aš jum parodysiu vie
ną labai seną eksponatą, kuris 
liudija Šveicarijos demokratijos 
efektyvumą.” Aš vis dairiausi į 
šalis, stebėdama turtingus spau
dos kioskus su šimtais iliustruo
tų žurnalų įvairiomis Europos 
kalbomis. Viliojantys vaisių 
kioskai, perpildyti spalvingai iš
dėstytais apelsinais, slyvomis, 
bananais, vynuogėmis ir nepa
prastai gražios išvaizdos raudon
skruosčiais obuoliais, stovėjo 
gretimai suvenyrų ir rūkalų par
duotuvių. Visur napaprasta šva
ra. Daugybė automatą bilietam, 
cigaretėm ir t.t. Masyvus stoties 
pastatas, savo pirmu aukštu be
sirandąs ištisai po žeme, kitaip 
sakant, po miesto gatvių sankry
ža, net ir sekmadienio rytą buvo 
pilnas keleivių.73. Vaitiekūnas Vladas, g. 

1906X17 Vainolių k„ Vaškų 
vis., Biržų aps., buv. valst. saug. 
tarnaut, I rasų oLmetu kalintas, 
1945.IV suimtas ir kalintas Si
bire kone. stov.

74. Vaivada Antanas, g. 1900, 
nut 1968, bausmė 15 m, kalina
mas Mordovįjos kone. stov. 19.

75. Viletis Janas, g. 1914, 
nut 1970,bausmė 15 uu, kalina
mas Mordovįjos kone. stov. 19.

76. Vyšniauskas Vytautas, 
1977 nut 25 m. ir išv. Rusi-

Žvilgsnis į jo meną
Kaip dailininkas jis pagarsėjo 

dar būdamas meno mokykloje. 
O buvo taip.

Kai 1933 Vokietijoje tragiškai 
žuvo žymieji lakūnai, Darius ir 
Girėnas, tai Kaune buvo su-

»----- ------ « « „uo« įNncTKiui j. y 
režimo politinis kaliny i*

- -is —«-i -i tas VMKumiro kai.
ItliCVMB Amai 

nu, kilęs ii KrivasaBo 1_ „ . 
rmoa ra?., ovencionių i ps , <npi.

Paveikslo centre vaizdavo 
giltinę. Ji išskėtusi rankas, iš
tempus tinklą lyg kokį voratink
lį, užstoja kelią į triumfe ar 
pergalės vartus. Tie vartai lietu
viški.

Tuoj buvo išaiškinta, ką tai 
reiškia, kas jiem pastojo kelią į 
Lietuvą.

Lietuvoje jis išdekoravo Paje
vonio bažnyčią ir dar sukū
rė eilę religinių paveikslų.

Atvykęs į Ameriką, jis ir čia 
sukūrė nemaža religinių pa
veikslų, įvairių šventųjų. Iš jų 
paminėtini šv. Kazimieras, ke
turi evangelistai.

Kun. J. Bakano sukaktis
Šiais metais kun. Jonas Bake

nas švenčia auksinę kunigystės 
sukaktį. Birželio 15, sekmadienį, 
1 vai. popiet Maironio Parke 
Lietuvos vyčių 26-ta kuopa 
rengia kun. Bakano pagerbimą.

Kun. J. Bakanas yra vienas iš 
pirmrgų kunigų, kilusių iš šv.

limentais, arčiau susipažinę, nu
tarėm pasinaudoti dr. Geručio 
pasiūlymu apžiūrėti Berną. Dr. 
Gerutis savo išvaizda atrodė kaip 
tikras šveicaras, savo laikysena 
— kaip diplomatas, o savo kal
ba — kaip brolis lietuvis, susi
tikęs mielą svečią iš “už marių”.

Mano bičiulis ir aš dr. Geru
čio pasiūlymą su džiaugsmu pri
ėmėm, supratę, kad geresnio va
dovo negalima būtų įsivaizduoti. 
Tik aš slapta gąstelėjau, pagal
vojusi apie savo aukštakulnius 
batus ir šviesią amerikietišką 
suknelę___Bet buvo per vėlu
bet ką sakyti, o mano išdidu
mas man neleido pasiprašyti 
laiko pasikeisti batam.

Dr. Gerutis mandagiai mus 
paklausė, kaip mes atsidūrėm ši
tame viešbuty. “Žinoma, neten
ka galvoti, kad visi ‘amerikonai’ 
nesiskaito su pinigais, bet — ar 
nenorėtumėt persikelti į kiek 
geresnį?” Aš jam papasakojau 
apie mūsų paslaugų džentel
meną, atvedusį mus čia. Dr. Ge
rutis diplomatiškai nekomen- 
tavo, tik pasisiūlė mum nurody
ti geresnį viešbutį, “jei tai būtų 
priimtina”. Aš sutikau skubiai.

mento rūmais esanti miesto da
lis yra žymiai žemiau.

Iš 'mūsų lankomos vietos rau-

Iš gausios šeimos
Kun. Pijus Brazauskas 

1905 lapkričio 28 Bartininkų 
kaime, Pilviškių valsčiuje, Vil
kaviškio apskrityje, šeima 
didelė — aštuoni broliai

šios seserys. Jo tėvas buv o taip 
pat Pijus, motina—Kotryr a Dič- 
pinigaitytė-Brazauskienėf Vood- 
havene, N.Y., gyvenanč o dr.

Bažnyčiai ir me^ui
Kun. Pįjus Brazausk rs gyvena 

tyliai, gal net vienišai, 
damas savo kapeliono pareigas 
ir likusį laiką skirdami is menui. 
Nuo lietuviškojo gyvenimo jis 
dabar laikosi atokiau, i es neturi 
sąlygų, gyvendamas an erikiečių 
tarpe. Bet ir toje aplinkoje jis 
garsina Lietuvą, garsin a kaip tik 
savo menu. Ne kartą jis bir o ap
rašytas vietinėje spaudoje įdė
tos nuotraukos, ir visur buv o pa
žymėta, kad jis lietuvis, 
mi ir jo lietuviškos tematik >s pa
veikslai, išleisti net atviru tai.

Tad ir norisi arčiau s 
žinti su juo: kas jis toks, 
tas jo menas?



NIŪNO, OFM, SUKAKTIS

siei

1892,

pastatytas dail. V. Kašubos su
kurtas Rūpintojėlis. Aplinkui 
buvo sukabinta lietuviškų juos-

rodytinas visų lietuvių vie
ningumas kovoj prieš bolševiz
mą. Iš visų lietuviškų parapijų 
vyks specialūs autobusai.

Šokėjų susipažinimo 
pirmininkas Leonas Rad 
sakė du orkestrus, kurie!

vw. lepinas +

— JAV lietuvių jaunime są
jungos naujai išrinktą tarybą 
sudaro: Raimondas Balsys, Ni
da Milukaitė, Rūta Dragūnevi- 
čifltė, Jonas Landsbergis, Virgus 
Volertas, Vytas Surdėnas, Vid
mantas Rukšys, Rimantu Stfr- 
bys, Gintarė Gečytė, Kristina 
Rocifinažtė, Andrius Kazlauskas, 
Danutė Balčiūnaitė, Siga Len- 
kauskaitė, Tomas Palubinskas,

— Indrė Damušytė-čepu- 
lienė, dr. Adolfo ir Jadvygos 
Damušių dukra, sunkios ligos 
pakirsta, birželio 7 mirė Cle- 
ve landė.

jei nosinės nenoriu. Mm vis at
rodo, kad mano tikroji pavardė 
turėtų būti Kąsnis, o ne Kasniū- 
nas, kurią sulietuvinau iŠ Kas- 
nickas. Prof. Petras Jonikas 
sako, kad mano Kąsniui, kaip pa
vardei, nosinės neteikia. Tą patį 
tikino ir Lietuvoje buvusi pa
vardžių atlietuvinimo komisija.

visų politinių pažiūrų lietuvius 
specialiose pamaldose Holy 
Name katedroj (735 N. State 
St) birželio 15, sekmadienį, 7 
vai. vak. Gedulingomis pamal
domis bus paminėta Lietuvos

VI tautinių šokių šventės komiteto nariai. Iš k. Rūta 
Gfrrttikaštt, Dalia nuliii.iBTi iii — Hdhrinkė, už jų Leo
nas Radvila — šokių susipažinimo vakaro pirmininkas, 
Jūra Jakaitienė, šventės baliaus komiteto narė. Nnotr. Vyt. 
Jasinevičiaus

— Vincas Natinis Natkevičius, 
Vasario 16-osios gimnazijos Vo
kietijoj direktorius nuo 1967, 
su šiais mokslo metais išeina į 
pensiją. Jam rugsėjo 6 sueis 62-ji 
metai . V. Natkevičius buvo de
šimtas šios 1951 įsteigtos lietu
viško švietimo įstaigos vadovas. 
Ieškomas naujas direktorius,

ninką'iš abiejų pusių supo su
sėdę: Tėv. Paulius Baltakis, pro
vincijolas, Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis su žmona, LB 
apygardos pirmininkas A. 
Vakselis su žmona, A. Masionis 
su žmona ir Brooklyno vienuo
lyno viršininkas Tėv. Leonardas 
An driekus.

Gi pačioje salėje buvo per 150 
svečių.

L - t. ii Ji....nfjini ■ - -
GldžiAūūū, B

X>MĮ*Jrtiii|š fBMljtfMf lįĮĮįĮi BrtmMnJg

— Cleveland, Ohio, D MNP 
lietuvių parapijos rengiamoj 
kultūrinėj popietėj spalio 12 
dainuos solistai Stasys Baras, 
Danutė Stankaitytė ir Jonas 
Vaznelis.

sienos, 
e buvo ritmingai sukabintos lietuviškos 

juostos.

gerti. Vakar kaip tik mačiausi ir 
WM|ui su ku Kūnais šventes 
‘Mngiiitn komiteto narieisTad ir 
Jum* perduosiu, ką mačiau, gir- 
dėjau, patyriau.

-* ^Žtnot, -pirmininką Joną Ta- 
landį nėra* taip lengva pagauti.

— Amerikos Mokslo akade
mija praneša, kad prof. Vytautas 
Klemas paskirtas Jūros reikalų 
komisijon (Ocean Policy Com- 
mittee). Šioj komisijoj jis rūpin
sis technologijos pritaikymu be
sivystančiom tautom. Dr. Kle
mas įgijo patyrimo Azijoj ir Pie
tų Amerikoj, padėdamas Jung
tinėm Tautom ir valdžios agen
tūrom (NSF, NASA, AID) pra
vesti pajūrių tyrinėjimus ir hid
rologijos kursus. Ketvirtaine 
Mokslo ir kūrybos simpoziume, 
kuris įvyks 1981 Padėkos dienos 
savaitgalį Chicagoj, prof. Klemas 
pristatys rezultatus iš jūros tyri
nėjimų Costa Ricoj, Indijoj ir 
Saudi Arabijoj.

tinių šokių repeticijos. Mums 
.atrodo, kad jos darbą teks įver
tinti penketuku su pliusu.

Muzikos direktorius Faustas 
Stroįia vjsados. .užimtas, dabar

000 
steij

rįm skiltą vakaro pro
tėjo advokatė Valerija 
į pažymėdama, kad 
liesto sąrašuose pirmo- 
Ška pavardė pasirodė 
d 1899 įsikūrė Šv. Ka- 
falpinė draugija, išsi- 
u šių metų ir tik dabar 
■savo patalpas už 180, 
m. Lietuvių parapija į-* 
09, tebėra veikli ir ma- 
ipri. Jos klebonas kun. 

ičius glaudžiai bendra- 
i su lietuviškų švenčių 

ir dhljimų rengėjais.
rttuto Sirvydo paskaita apie 

latvių liaudies dainas, kurias 
j/nieji ateiviai su savim atsi- 
Jbeno iš Lietuvos, buvo visų 

fidžiai išklausyta. Prelegentas, 
rituodamas lietuvišką tekstų, čia 
pat jį išversdavo į anglį kalbą, 
(tuo būdu pasitarnaudamas gau
siem amerikiečių klausytojam.

E. Meilus iš Worcesterio pa
rodė dokumentines skaidres iš 
pernai vykusio Anglijoj ir Vo
kietijoj pasaulinio lietuvių jauni
mo kongreso. Jo išsamūs paaiš
kinimai gera anglų kalba buvo 
vertingi gnkMMt lietuviško

u ŪKSI US KitBJ OT- 
ganizaejjų Mąrpe. Pažiūrėjus 
skaidres, norėtųsi E. Meilui pa
tarti dėl jų atrankos. To paties 
oojero ren piucsrtpjiiDii, per-

jolas. Jis kalbėjo apie kunigys
tės prasmę.

Mišių metu žmonės bendrai 
giedojo, o Julius Veblaitis smui
ku pagrojo Gounod Avė Maria 
ir pianinu palydėjo bendras 
giesmes.

anų grupių pasuo
tuose oalyvavo lat- 
hietovią, prancūzai, 
[ydai, lėnkai ir lotynų

Mišias koncelebravo
Iškilmingas padėkos mišias 

koncelebravo septyni kuni
gu, šeši iš jų pranciškonai. Tie- 
pranciškonai buvo Tėv. Paulius 
Baltakis, provincijolas, Tėv. 
Pranciškus Gedgaudas, Tėv. 
Kornelijus Bu&ays, Tėv. Placi
das Barius, Tėv. Benvenutas 
Ramanauskas ir pats sukaktuvi
ninkas. Taip pat drauge kon
celebravo ir kun. K. Pugevi- 
čius.

Aukas atnešė Tėv. Petro Se
niūno giminės. Pamokslą pasakė 
Tėv. Paulius Baltakis, prvinci-

Registracijos vadovė Rima 
Rėklaitienė pranešė, kad vieš
bučio kambariai jau išskirstyti. 
Ponai vadovai prašomi, kad jų 
grupės nariai viešbučių patalpo
se užsilaikytų lietuvišku ra
mumu, džentelmeniškumu ir 
gražiai atstovautų mūsų gražia
jam jaunimui.

Genė Rimkienė, kuri tvarkė 
bilietų pardavimą, prašė praneš
ti spaudai, kad bilietų pardavi
mui nebėra.

KENNEBUNKPORTO 
PRANCIŠKONŲ

J«»delis; pergyvenęs 
Penktosios šokių šventės pirmi
ninko pareigas, kaip matote nuo
traukoje, su šypsena žiūri, kaip 
.kiti komiteto nariai dirba. Jis 
dabar yra L.F.D.F. Ine. atstovas 
ir pranešė, kad gautas nuolatinis 
atleidimas nuo mokesčių.

Iždininkė Dalia Dundzilienė 
finansų ministerė laiminga, 

nes pinigai plaukte plaukia. Bet 
dar daug reikia. Aukokime, kas

Vaišės didžiojoje salėje
Tuoj po pamaldų visi perėjo 

į didžiąją salę, kur buvo pa
puošti stelai. Viršum garbės sve
čių stalo buvo pakabintas sveiki
nimas sukaktuvininkui. Ten 
buvo įrašyta dvi datos — 40 ir 
20. Pirmasis skaičius siejamas 
su kunigystės sukaktimi, tai liu
dijo nupiešta taurė su ostija. 
Antrasis skaičius — tai tiek 
metų Tėv. Petras administravo

nuotraukos didžiai domino lan
kytojus.

Julijos Grauslienės tvarkoma 
lietuviškų rankdarbių, gintaro, 
audinių ir medžio drožinių pa
rodėlė gražiai paįvairino vyku
siai suruoštą etninių grupių 
festivalio vakarą.

Po programos svečiai buvo pa
vaišinti tradicine kavute su py
ragais. K. Daugėla

Ilgiausių metų
Visiem prie stalų įsikūrus, in- 

vokaciją sukalbėjo Tėv. Leonar
das Andriekus. Invokacijon gra
žiai buvo supinti visi svarbieji 
Tėv. Petro Baniūno darbai.

Tada po maldos visi sustojo su 
Šampano taurėmis, pasveikino 
sukaktuvininką ir sugiedojo Il
giausių metų, sušuko tris kartus 
valio.

Gausios vaišės
Atskirai ant didelio stalo buvo 

sudėti gausūs šalti valgiai. Sve
čiai turėjo patys pasiimti. Valgiai 
buvo gerai pagaminti.

Po šaltųjų valgių į stalą nešė 
gardžias karštas dešras su ko
pūstais. Paskui atėjo ir kavos 
metas.

Visą laiką fone buvo lietuviška 
muzika, kurią tvarkė Aloyzas Bal
sys. r

Žodžiu sveikino
Priešais garbės stalą buvo di

delis tortas su sveikinimu. Šį 
tortą padovanojo M. Šalinskienė. 
Ji ir piaustė jį ir visiem dalijo.

Pradėjus gerti kavą, buvo 
sveikinimo kalbos.

Pirmas pasveikino Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, kuris 
prisiminė, kaip Tėv. Petras at
vyko į Ameriką, kaip lankėsi 
konsulate. Toliau sveikino pran
ciškonų vardu Tėv. Paulius Bal- 
tekis; išryškindamas Tėv. Petro 
darbus, jo pasišventimą. Sveiki
no ir LB apygardos pirminin-

Birželio 2 suėjo 40 metų, kaip 
Tėv. Petras Baniūnas, OFM Ita
lijoje buvo įšventintas į hm gus. 
Ta sukaktis buvo paminėti 
želio 1, sekmadienį. j

Iniciatyvos ėmėsi Žhip 
rienė ir Marytė Šalinskie®. 
sudarė specialų korniąetą|uu 
gė pagerbimo pobūvį, sav 
gimines ir svečius. I

Lietuv 
gramą pi 
Raudonį 
Nashuaj

Tėv. Petro mokytoju Kretin
goje buvo Antanas Masionis. Jis 
savo kalboje ir prisiminė tuos 
laikus ir palinkėjo kuo didesnės 
ištvermės visuose darbuose.

Sveikino ir dr. Jokūbas Što
kas, su kuriuo dažnai bendradar
biauja sukaktuvininkas. Aktorius 
Vitalis Žukauskas savo sveikini
mą suliejo su gražiais sąmojais. 
Giminių vardu sveikino advoka
tes Ernestas Duben.

Paskaityta ir visa eilė sveiki
nimų raštu, suminėjo tik sveiki
nusių pavardes.

Visam pobūviui vadovavo 
Paulius Jurkus.

Po kavos visi dar lūkuriavo, 
kalbėjosi, dainavo. Čia ypač 
pasireiškė M. Šalinskienė su sa
vo seserim ir broliu Antanaičiu 
iš Pennsylvanijos.

Vaišes rengė Elena Mickeliū- 
nienė su savo talkininkėm. (p.į.)

Birželio skaudžiųjų dienų mi
nėjimas ruošiamas Lietuvių klu
be birželio 15, sekmadienį, pietų 
meta. Klubo užprašytos pamal
dos tą dieną bus laikomos Šv. 
Vardo bažnyčioj pirmą valandą 
popiet. Minėjime klube kalbės 
O. Petrikienė. Meninėj progra
moj dalyvaus Įdubo choras, va
dovaujamas muz. P. Armorio, 
ir deklamatorė L. Jurgėlaitė.

Motinos dienos minėjimas 
klube įvyko gegužės 1L Minėji
mą atidarė Įdubo pirm. K. Jur- 
gėla. Jis pabrėžė lietuvės moti
nos pasišventimą. Pritaikytą pa
skaitą skaitė mokyt. S. Vaitie- 
nė. Meninėj programos daly li
tuanistinės mokyklos mokiniai 
padeklamavo du eilėraščius ir 
pMUŽniiMivo
paruošė mokyklos vedėja R. Du- 
rickaitė-Moore ir mokytojos S. 
Vaitienė ir D. Cibtenė. Hnbo

Loterijos tvarkytojas Edvardas 
Lapas sako, kad kai kurios vieto
vės jau išplatino visas jiems nu- 

> siųstas bilietų knygutes. Platini
mo terminas baigiasi birželio! 
23. Kas dar nenusipirko laimiry 
go bilieto, prašau paskubėti. į 

_ šventes dienos baliaus piru, 
ninkė Sofija Džiugienė prandi 
kad viri bilietai išpirkti. Ji p 
pat daug dirba, rūpinasi, gr3^

mraoly- 
fių vis 
larėper

— Pranutei Laučkaitei-Do- 
mansldenei Michigano universi
tetas Ann Arbor gegužės 3 su
teikė filosofijos daktaro laipsnį 
iš pedagogikos ir psichologijos. _

— Kun. Gediminas Kijaųskas, 
SJ, Clevelando lietuvių Dievo 
Motinos parapijos klebonas, yra 
gimęs 1930 birželio 29, į kuni
gus įšventintas 1960 birželio 18. 
50 metų amžiaus ir 20 metų 
kunigystės sukaktim paminėti 
specialus komitetas rengia aka
demiją birželio 29. Paskaitą 
skaitys kun. dr. Pranas Gaida, 
Tėviškės Žiburių redaktorius. 
Meninę programą atliks Gran
dinėlė.

padanges, lankydamas lietuvių 
kolonijas ir stebėdamas iš aukš
tybių, kaip vyksta pasiruošimas 

'šventei. Gerai, kad valau jis grįžo 
'irimo vakarienei, tad su jo sim
patinga žmona ir vykome į aero- 

*dromą.
Sveikinamės. Galvoju, kad 

(prie jo visados geros nuotaikos 
■fr šypsenos tinka ir tie ūsai.

* Jūs žinote, kad visi bilie
tai į šventę išparduoti, — kal
bamės automobily. Dabar no
rime išsiaiškinti dėl “Closed Cir
cuit TV”, išsinuomavimo trijų 
iamerų ir ekrano, atvėsintų pa
talpų. Telefonai skamba dieną 
-fiaktį ir vis klausia bilietų. Mė
ginsime, gal pavyks patenkinti 

-visus prašančius.
Garbės svečiai pakviesti, ir 

"trečdalis atsakė dalyvausią. Gau- 
*nami sveikinimai, o gubernato
rius atsiuntė proklamaciją. Aukų 
rinkimas taip pat vyksta sklan
džiai.

šokių direktorė Njjolė Pupie- 
nė užimta 24 valandas paroje.

Daug rūpesčių, daug darbo, 
..vargo ir džiaugsmo. Ji taip pat

Gegužėsdl-18 N^hua, N.H., 
Menų ir Mokslo (fentio salėj 
įvyko et 
dymai, k 
viai, itala 
vokiečiai, 
ameriltiel

Padėkos miš# 
Buvo suplanuota, hį 

mišios bus aukojamos 
no koplyčioje, bet!s 
daugėjo, ir koplyčia pa 
maža. Teko pamaldas 
žemutinę Kultūps Ži< 

Prie šonini 
įreųgtas altorii 
tuviškais au< 
raudoname

Įs buvo
Išttas lie-

4 -



BALT1MORE,MD.

orąni_zuoja-

šventėj

Paliulionis,

vėjui

Dar ankstyvą pamrj buvo 
girdimos kalbos apie gemų no
rus suorganizuoti Amerikoj ir 
Kanadoj gyvenančių tikimi riečių 
oei paMmecui jMSO įįmoth 
Šventę, kun vyktj girožesto 
ženkle prieš sovietų oiiiraptodinį

šioj sporto 
jgi slcubiai 
> vadovybę

taikytį" pamoksią ifetarių ir 
anglų kalbomis. Mišių metu gie
dojo Dainos choras. Pamaldom 
iškilmingumo teikė maldininkų 
gausumas ir Amerikos legionie
rių Lietuvių Posto 154 ir jų 
padėjėjų įneštos JAV ir Lietu
vos vėliavos. Tautiniais drabu-

bus įtrauktas į mūsų 
Bet tas nenaujiem.

CIevelando §v. Kazimiero lituanistinės mokyklos 12 sky
riaus baigiamieji egzaminai Atsakinėja Jonas Bankaitis. Sė
di egzaminų komisijos nariai: istorijos mokytojas Jonas 
Vyšnioms, geografijos ir visuomenės mokslo mokytojas Jo
nas Dunduras, mokyklos direktorė Vida Augulytė-Bučnrie- 
nė ir LB CIevelando apylinkės valdybos narys švietimo rei
kalam Bronius Gražulis. Nuotr. VI. Bacevičiaus

vestuvėse, o štai gegužės 24 
Sleepy Dutchmaa restorane, 
Amsterdam, New Torių atihsen- 
tėm Birutės ir Stasio Ralių 25 
BK<ę ve<xyi>m| juRiiejų.

Susirinko grasus barelis drau- 
gų ir giminių. Nepatingėjo kiti 
atkeliauti net S tolimo Cleve-

— štai kasa. Tu čia didvyriš
kai knotas bekaU, o tavo vaikai
tis — Irkutske. Vieną dieną 
tu gauni iš Irkutsko telegramą, 
kurioj vaikaitis praneša, jog ton 
pardavinėja cukrų, net po vieną 
kilogramą žmogui, štai ir paaiš
kėja socializmo pranašumas. 
Sėstumei sau į lėktuvą, ir be- 
skrendąs į Irkutską cukraus 
pirkti. Dabar aišku?

ji Olimpiada (Free Olympics), 
kaip protesto žaidynės ryšium 
su 1980 m. Pasauline Olimpiada 
Maskvoj. Žaidynes jungtinėmis

gauti?
—Jeigu stosi priekyje visų, tai 

gausi į nosį, o jei atsistosi užpa- 
kaly visų, tai gausi venų išsiplė
timą “ paaiškino užklaustasis.

atisžvelgė, betnūsiSkių 
organizaciją viriOmės 

ki pasijudino, jeijpi lietu- 
Ujėgs dalyvauti, tai grei- 
Atik su vietiniu Kana- 
4vių pajėgom. Geriausiu 
įk ant greitąją vienas,

Teisėjas klausia kaitinamąjį:
— Ar prisipažįsti, kad pavogei 

iš kolchozo kiaulę ir 4 par
šelius?

— Iš tikrųjų aš buvau alka
nas ir pavogiau tik vieną kiau
lę, o paršiukai patys visi atbėgo.

aidynės panašiu me- 
uvo suorganizuotos

50 metų ratathivei minėjo 
studentai, kurie baigė šv. Alfon
so mokyklą 1930 metais. Jie da
lyvavo mišiose šv. Alfonso baž
nyčioj sekmadienį, birželio 8. 
Ona Scott, šios idėjos iniciatorė, 
užprašė mišias. Gražus pavyz
dys minėti mokslo metų baigi
mo sukaktuves su mišiomis Šv. 
Alfonso bažnyčioj.

Vincas Kezenius, vėlesnės 
kaitos lietuvis, ir jo giminaitis 
Vytas Siaurusaitis, Open Health 
restorano savininkai, Dundalk, 
Baltimorės priemiesty, sėkmin
gai vaišina visus, kurie lanko jų 
restoraną. Jie kviečia visus lietu
vius į savo restoraną. Prie resto
rano yra daržas, kuriame Vincas 
pasodino gražių gėlių ir rožių. 
Ten galima pailsėti po dienos 
darbų.

Birželio tragiškus įvykius Bal
timorės lietuviai prisiminė 
11:30 vai. mišiose birželio 8, 
sekmadienį, Šv. , Alfonso 
bažnyčioj. Jau aštunti metai 
Baltimorėj, miesto valdybai pa
dedant, vyksta etniniai vasaros 
festivaliai. Lietuvių festivalis 
šiemet įvyko birželio 7-8 Char
les Plaza, miesto centre. Lietu
viai paminėjo tragiškus birželio 
mėnesio įvykius. Mišias užprašė 
LB apylinkės valdyba. Jas auko-

pasieiti
Nežili i, kaip kitos tautybės į šį 
reikal] 
sporto 
per ve 
viai ir

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO 
Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

Po 12 dol. — L. Šileikis- 
Hood, New York, N.Y., A Zerr, 
Glenside, Pa., E. Vizbarienė, 
St. Petersburg, Fla.

Po 7 dol. — V. Paprockas, 
Brooklyn, N.Y., dr. V. Avižoms, 
Milford, Del., P. Šeibienė, 
Brooklyn, N.Y., B. Gudelis, 
South River, N.J., C. Dailidė- 
nas, St. Petersburg, Fla., J. Bru- 
žauskas, Ansonia, Conn., K. Kas- 
pariūnas, Elizabeth, N.J.

5 dol. — S. Poderys, Sudbury, 
Oirt., Canada.

3 dol. - 
Cicero, III.

Po 2 dol. — M. Eizerytė, 
Montreal, Que., Canada, A. 
Šarkauskas, Worcester, Mass., 
A. Giedraitis, San Diego, 
CaliL, S. Bobelis, Plainview, 
N.Y., P. Sakas, Glendale, N.Y., 
V. Kljorys' Cleveland, Ohio, V. 
Adomaitis, Jamestoum, No. 
Dak., A Pocius, Elizabeth, N J., 
C. Vienis, St Petersburg Beach, 
Ffcu, W. Butch, Homestead, Pa., 
S. Adomaitis, No. Haledon, N.J.

1 dol. —A. Miškinis, Pitts- 
ton, Pa.

Viriam aukotojam nuoširdžiai 
dėkojft Darbininko administra-

Pabaigoje A Bielskus ap
gailestauja, kad iš rengėjų dar 
vis negali sulaukti smulkesnių 
informacijų ir, gavęs daugiau 
faktų, žada išleisti Įritą išsamesnį 
aplinkrašti. Greičiausia, porą 
dienų prieš žaidynes.

Sūnūs
Maskvoj vienas tėvas gyrė kito 

vaikus:
— Tu ypač turi jais didžiuo

tis. Vienas liaudies gydytojas, 
kitas liaudies advokatas, o tre
čias liaudies artistas.

— Taip, jie puikūs berniukai, 
patvirtino tėvas, tačiau sū

nus, kuriuo iš tikrųjų didžiuo
juos, yra Amerikoj. Jis bedarbis, 
gauna iš valdžios pinigų, ir jei 
ne tie keli doleriai, kuriuos par
siunčia namo, mes badautume.

Amžiui
Sovietų Rusijoj buvo praneš

ta, kad yra pilietis, turįs 190 
m. amžiaus. Jį apstojo žurnalis
tai ir pradėjo klausinėti:

— Gal atsimeni carienės Kot
rynos laikus?

— Žinote, kai buvo spalio 
revoliucija, — pradėjo senis, bet 
jį tuoj žurnalistai pertraukė:

— Mes tai žinome, papasakok 
apie Napoleoną!

— Žinote, kai buvo spalio re
voliucija .^-^.r 

i—Mes apie rėvoliuc^ą ž^o- 
mje, — tęsė korespondentai.'— 
Papasakok apie Krymo karą.

— Žinote, kai buvo spalio re
voliucija, kilo toks sąmyšis, kad 
jo metu man pridėjo šimtą mė

gintasis, drožiniais. Buvo ir lie-. 
tuviškų. valgių. Rengimo komi
tetas padėkojo visiem, kurie 
taip sunkiai dirbo festivalį 
rengiant.

Jurgis Vosylius Ocelus, kun. 
Antano Dranginio pusbrolis, po 
sunkios ligos mirė birželio 2 
Geizer ligoninėj, netoli nuo Mt 
Carinei, Pa. Palaidotas iš Švč. 
Jėzaus Širdies bažnyčios, New 
Phjladelphia, Pa., birželio 5. Mi
šias aukojo kun. A Dranginis. 
Malonaus būdo Jurgis nesigėdi- 
no savo tautybės. Nuliūdime li
ko žmona Klevą ir giminės.

Jonės Obelinis

tautinės 
vardu, tur o bflt^daujanlcsčiau 
ir daug
mas.

čiai, lietuviai, latviai ir estai.
Žaidynių programoj bus 

lengvoji atletika, krepšinis, tink
linis, futbolas (soccer) ir šaudy
mas.. Visose sporto šakose kiek
vienai tautybei atstovauja jų 
rinktinės (all-star) komandos., 
sudarytos iš visos S. Amerikos. 
Lietuvių reprezentacinių ko
mandų sudarymu rūpinasi ati
tinkamų šakų ŠALFAS Sąjungos 
komitetai.

Lengvosios atletikos varžybos 
vyks vyrų ir moterų klasėse lie
pos 5 ir 6. Kiekviena tautybė 
gali išstatyti po 2 dalyvius ir 
vieną atsarginį kiekvienoj indi
vidualinėj rungty ir po vieną 
komandą kiekvienoj estafetėj.

Vyrų programa: 100 m, 200 m, 
400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m 
bėgimai, Šuoliai į tolį, į aukštį 
irtrišuolis, rutulys, diskas, ietis, 
4 x 100 m estafetė. Moterų pro
gramoj tos pačios rungtys, išsky
rus 3000 m bėgimą.

Lietuvių lengvatietų rinktinės 
sutelkimu rūpinasi ŠALFAS Są
jungos lengvosios atletikos komi
tetas, kuris stengiasi susirišti su 
visais iškilesniais lietuvių leng- 
v atletai s. Ne visi lietuviai leng- 
vatletai yra žinomi, bet kiekvie
noj vietovėj tikriausia yra vienas, 
Įritąs sportininkas, besireiškiąs 
mokyklų komandose, todėl klu
bai yra labai prašomi painfor
muoti savo iškilesniuosius leng- 
vatletus apie šias varžybas ir 
skubiai pranešti jų pavardes, 
adresus ir rungčių pasekmes 
A Bielskiui, 3000 Hadden 
Euctid, Ohio, 44117. Tek 
481-7161. Rinktinė bus sudėtoj 
ma bszupjantis Šių metų pasek
mėmis, nes praktiškai yra neįma
noma prieš olimpinius žaidimus 
surengti kokias nors paruošia^ 
mąsias rungtynes. Pažymėtina, 
kad atrinktų dalyvių kelionės iš
laidos bus apmokėtos ir bus pa
sirūpinta jų išlaikymu Toronte.

Visi lietuvių klubai taip pat 
prašomi nuoširdžiai bendradar
biauti su Įritu sporto šakų ko
mitetų pareigūnais krepšinio, 
tinklinio ir futbolo rinktinių 
sudarymo reikalu.

Eflės
Sovietų Rusuos mieste stovi 

prie krautuvės eilė žmonių. Pri
šokęs prie vieno stovinčio pilie
tis klausite

dos lie 
atveju 
kitas iš ktų vietovių atvažiavęs 
sportiniife 
“rinktine
Turbūt vi os iki šiol ruoštos pa- 
baltiečių 
todu

Tarp vaikų
Amerikos turisto vaikas, nuvy

kęs į Maskvą, aiškina tušiukui:
— Mes turim daug šokolado!
— O mes užtat turim Brežne

vą! — guodžiasi rusiukas.
— Pamanykit tik! Jei mes pa- 

norėsim, tai turėsim nuosavą 
Brežnevą.

— Tada ir jūs nebeturėsit 
šokolado.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

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

Z. Ranlinaitis. Grobio , ir 
nrikmimo žygis. 9 dol.

A Greimas. Apie dievus ir 
žmones. 19 dol.

T. Venclova. Balsai, poezijos 
vertimai. 6 dol.

J. KraBkaoskas. Po ultimatu
mo, pma romanas. 6 dol.

AA TaaaMMML Uthuanfan 
National C notom? 2ST dol.

mišių auką ir didžiulę gėlių 
puokštę prie Marijos statulos. Po 
pamaldų visi dalyviai su 
vėliavomis ir tautiniais 
drabužiais apsirengę tautinių šo
kių šokėjai gražia eisena nu
žingsniavo į Charles Plaza. Iš
kilmes trumpa kalba atidarė fes
tivalio pirmininkas Kęstutis Ce- 
sonis. Invokacįją sukalbėjo ktm. 
A Dranginis, publika sugiedojo 
JAV ir Lietuvos himnus. Miesto 
majoras ir lietuvių draugas W. 
Donald Schaeffer pasveikino 
festivalio dalyvius. Kalbėjo ir

mitetas praneša, šventė lxivx> in
tensyviai planuojant Jau juo 
1979 metų rudens.

Deja, pirmieji konbetCks orga
nizaciniai aplinkraščiai, datuoti 
pradžioj gegužės menesio, šią 
skiltį pasiekė tiktai pndžioj bir
želio. O liepos 5-6 ja; reikia bū
ti Toronte su pilnom re prezen
tacinėm krepšinio, tinldimio, fut
bolo ir lengvosios atletikos rink
tinėm. Kažkur prabėgo daug lai
ko, per kurį būtų buvrę gali
ma ttakamai pasiruošti, surinkti 
reprezentacinius vienehks ir tin
kamai tokioj reikšmingoj sporto 
šventą pasirodyti.

Nid as olimpinių žaidimų ne- 
suorg nizavo per vien^ ar du 
mėnet ius. Ar pavyks šį Icaitą tai 

didelis klausimas.

ir įvykdy s. Gaila, bet sporto 
įvykis, n damaojamas *Tarp- 

aisvA Olimpiados”

LEIDINIAI AE 
ARKIVYSKUPĄ haĮ 

MATULAITį-MATU flČIŲ 
“Arkivyskupas J ur. Matulai

tis Matulevičius — 
2.50 dol.

Stasys Yla, “Jurgis 
tis”. 7.00 dol.

Dr. A Kučas, “Ark 
Jurgis Matulaitis Matai 
$15.00 dol.

Gaunama Darbininko' 
nistiacijoj.

: ... • .... ... J ' T: ./*1*~*n
jį
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byk, V. ir E. Rasteniai, E. ir V. 
Remezos ; 5 dol. — J. Sirutis. 
Damos vienetas “Jinai ir trys

žės ŽŽ. Sita>et tavo 24 vaikai, 
kurie priėmėkomjmųą- Bažny
čia tavo pilna žmonių. Mišių

100 dol. — M. šalinskienė, dr. 
ir J. Bagdai, Great Nešta LB 
apylinkė, LMKF New Yorko 
klubas; 75 dol. — LK Moterų

Balsys; po 30 dol.—Tėv.P.Bal- 
talds,OFM, S. ir P^ Leveckiai, 
dr. ir A. Revukai, A.irR. Ri- . 
mai.dr. ir L. Stulai, A. ir L Vą
šeliai; po 25 dol. — D. ir V. Ano- ? 
niai, A, ir R. Razgaičiai; po 15

vavo 36-me A 
land Jolk Fei 
Šis sambūris

studijas, kurta užl 
įai įvertinta teze 
cardia granulata“ kriaukles, jų 
amžių (iki 25 nnjųanų metui), 
skirtumus; ir ją sėkmingai ap

gynė. Šiuo metu Jurgis siekia 
daktaro laipsnio Tulane un-te 
Nev Orieanš, Louisiana, dėsty
damas įvairius geologijos ir pa
leontologijos kursus ir vadovau
damas laboratorijos (kubam. Jis 
yra vedęs geologę Rasą Kregž- 
dytę, dirbančią nafta gręžimo 
kontrolės įstaigoje 'New Or- 
lęans. Sėkmės ir ištvermės jau
najam mokslininkui atsiekti už-

Šustrirskūnas buvo darbingas, 
išsiūtas incidentą, kai ankstes
nės’ tartos veikėjas pareiškė 
kaitUBtans ^keBem asmenim, jo 
nuomioinc^ takihidžtasiem jį iš- y(>s

<ant Boto pfefi^^jpastaį tą flo- 
ĮteĮanzBGS, Aį tą žygiavo Bostota šokėju. ’ ■' 
Mfffniais V. . Gegužės 13 Nnta, N.H., 
tatavhį teatro tautų pasirodyme sambūris a^ 
gaadznojaėtarą, stovavo Naujosios Angtps Me- 
tadtaųgirapes, tuviam, 
tkpsitatav^ų ^iuo meta sambAris ruoštai 
ą, Uetawqs vy- &jai tautinį Š<^ C$R 
^30 Beta^^cus cagoj. Dalyvaus 44 šokiai. < 
Šta bendras kfi- Liepos 13 vyks į Lietavių'die- 

' ną Kennebmdrport, Maine, .kur
v . < dalyvaus progtmnos ailfldrne.

Bostonas mini 350 metų į- 
sikūrimo sukakę. LAetavtan yra 
paskirta rugpiačio 6. Tą dieną 
sambūris atliks šokių pynę Bos
ton City Plaza. ■ i .

Šis sandrtkris jnsa varnas iš_____ _
seniausių tarrtiĮrsą šokių gnipių - <j^>s įį 
Amerikoj.; po p,
zentuoja ja^kelta- dešitatys kavute 
metų ameriflĮĮętaaą^jĮfab^aur nagais 
damas ne tmztasteta; ^KBįįaįfiį--. • 
Anginoj, bet įr tolintose vieto- Awtnl 
vėsevykstančta^e tMrtųfe^i-. 1^^- nronriĄum 
valiuose. O jau lietuvių paren- _--A ■ :

to vakaro įgyvendinimo, ypač 
rengiaio komitetui ir talkiniri- 
kam.^ ^^autas pelnas .HltiriatyMK fi., 
nansnoti šokėjų kelionei į Cbi-
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Moterų Vienybė birželio 14, 
šeštadienį, 7 v.v. Congregational 
bažnyčios salėje, 91 St ir 85 Rd., 
Woodhavene, rengia Šio sezono 
uždarymo vakarienę. Kviečiami 
visi dalyvauti. {ėjimo auka 5 
dol. Apie dalyvavimą prašom 
pranešti Moterų Vienybės pir-

■nei

važiuoja birželio 14, šeštadienį, 
7 vai. ryto iš Kultūros Židinio 
kiemo. Iškylautojai prašomi ne- 
sivėluoti.

šios aukojamos -sri tremtinius,

tais. 2 vaL popiet Kultūros Ži- 
dinyje bes protesto susirinki
mas. Kalbą pasakys dr. Petras 
Vileišis. Bus priimtos rezoliuci
jos. Taip pat bus pagerbti Si
biro tremtiniai. Visuomenė 
kviečiama gumai dalyvauti ir

Į mokslo metus baigė birželio 7. 
t Tą dieną mokykloje buvo pasku- 

tinė* pamokos. Gi birželio 8,

L buvo pamaldos ir mokslo metų 
baigimo aktas, apdovanoti ge-

: LB NEW YORKO 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS

tuvosr okupaciją. -

(bėrioje prieš Lietuvos pavergė
jus birželio 15 Kultūros Židinyje

tuvos himną. Suvažiavimą žo
džių sveikino Liėtuvos gen. 
konsulas A. Simutis, o raštu 
— JAV LB krašto valdybos 
pirm. V. Katkus.

Sudaryta .mandatų komisija: 
J. Klivečka, J. Vebeliūnienė, M. 
Ulėnienė. Sudaryta rezoliucijų 
komisija: J. Pažemėnas, I. Ba
naitienė, Tėv. K. Bučinys, OFM.

Išklausyti pranešimai šių LB 
New Yorko apygardos valdybos 
narių: organizacinių reikalų 
vicepirmininko A. Balsio, švieti
mo reikalų vicepirmininkės J. 
Gerdvilienės,. kultūros reikalų 
vicepirmininko A. Janušo, vi
suomeninių reikalų vicepirmi
ninko V. Sido, sekretoriaus A. 
Vebeliūno, pirmininko pava
duotojo ir l.e. iždininko parei
gas V. Padvariečio (jo raštu pa
ruoštą pranešimą perskaitė A. 
Balsys), pirmininko A. Vakselio. 
Pranešimai priimti be didesnių 
diskusijų.

Išklausytas kontrolės komisi-

New Yorko į Europą išskrenda 
birželio 14, šeštadienio vakare. 
Čia į J. F. Kennedy tarptau
tinį aerodromą suvažiuoja visi 
ekskursuos dadyviai iš įvairių 
vietų. Tų keleivių bus apie 70. 
Europoje išbus tris savaites.

Ričardo Trumpos mirties me
tinių proga mišios bus aukoja-- 
mos birželio 14, šeštadienį, 11 
vai. ryto pranciškonų koplyčioj 
Brooldyne. Po mišių bus šventi
namas paminklas. Vėliau pusry
čiai Kultūros Židinio mažojoj 
salėj. Velionio draugai kviečia
mi dalyvauti. ’

Alezander Epštein, žydų vei- _
k ėjas, Kovai su Panieka (Anti- vienuolyno viršininkas, Tėv. 
Defiamation) Lygos' vardūatsiun- 
tė prof. dr. Broniui Nenrickui 
padėkos laišką už jo dalyvavi
mą bendrame pasitarime, sie
kiančiame statyti tiltus tarp lie
tuvių ir žydų bendruomenių. ___ _
Jis taip pat rašo, kad lygos va- dos Bročktond Sv. Kazimiero pa- 
dovybė ruošianti spaudai prane
šimą, nušviečiantį kai kuriuos 
bendrus ateities darbus.

Adomo Galdiko vardo galeri
ja New Yorke įsigijo dar vieną 
skulptoriaus Antano Mončio kū
rinį — “Žydėjimą”. Skulptūra 
35 colių aukščio, ąžuolo medžio, 
rudo paviršiaus su aukso akcen
tais. Skulptorius Mončys gyvena - 
Paryžiuje ir dalyvauja įvairiose 
parodose. Šioje A. Galdiko var
do galerijoje yra jo 3 skulptū
ros.

Perkūno choras, baigdamas 
savo darbo sezoną, birželio 14, 
šeštadienį, 7:30v.v. Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje savo choro 
nariams rengia atostogų vakarie- Chicagos

Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos suvažiavimas 
vyko Kultūros Židiny birželio 7. 
Suvažiavimą atidarė apygardos 
pirm. A. Vakselis, Tėv. Pranciš
kus Giedgaudas, OFM, sukalbė
jo maldą, o visi sugiedojo Lie-

kykla yra perėjusi į 10 metų 
sistemą, tai šiemet nebuvo abi
turientų.

Jadvygai Balėnienei mirus, jai 
prisiminti Kultūros Židiniui au
koja Ona Jasaitienė, Nijolė Ja- 
saitytė, Ina, Tadas ir Felė, Al
girdas Jasaičiai. ;

Danutė ir Ltetaveras Sie- 
maškos skiria auką Kultūros Ži
diniui a.a. Jadvygos Balėnienės 
atminimui pagerbti.

JAV LJS New Yorko skyrius 
kviečia visą jaunimą praleisti

savo gyvetrimą skyrė lietuviškai iįo 21, šeštadienį, 10 vai. iš 
ryto visi susitinkame Smith 
Point Parke. Prašom visų atsi
vežti maisto, gėrimų. Anglis bus 
vietoj parūpinta. Bus galima 
kepti lanke. Dėl kfeBo nurody
mo ir kitos infounocyos reikates 
skambinti Raimundui Balsiui 
(212) 423-6595 arba Rasai Milu-

Dr. Petras Vileišis

Dr. Petras Vileišis, uolus LB 
darbuotojas ir uolus visuomeni
ninkas, pasakys kalbą protes
to dienoje prieš Lietuvos okupa- 
paciją. Kai Lietuvą buvo oku
puota, jis tuo metu buvo Lietu-

' vos pasiuntinybėje Italijoje. Iš 
ten greitai atvyko į Ameriką, ap- ____
sigyveno Waterbury, Conn., ir popietę kartu prie jūros. Birže-

OFM, Brooklyno pranciškonų 
viršininkas, sukalbės invokacįją 
protesto dienoje, kuri rengiama 
ryšium su Lietuvos okupacijos 
40 metų sukaktimi birželio 15 
Kultūros Židinyje. r r . .

IR n™ To*. vJ. ~ velkį lietuvių tr ame-
rfkiečių tarpe, surado daug Lie
tuvos cbangų Amerikos valdžios 
Žmonių tarpe. Ir šiemet jo pa
stangomis prie kelio buvo pa
statyta didelė lenta su tokiu į-

dyba ir N.Y. Lietuvių Taryba 
drauge rengia šią protesto dieną 
ryšium su Lietuvos okupacijos 40 
metų sukaktimi. Abiejų organi-

jungtinį komitetą, dar yra pasi
kvietę ir žmonių, kurie nepri-

bar, nei Altai. Toks jungtinis ko
mitetas posėdžiavo birželio 4 
Kultūros Židinyje.

Organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis Lietuvos 
okupacijos 40 metų sukakties 
proga rengiamoje protesto die
noje. Vėliavos su palydovais 
į Apreiškimo bažnyčios priean
gį renkasi 10:45 v.r. Vėliavos 
taip pat dalyvauja ir Kultūros 
Židinyje. Čia vėliavos bendrai 
su palyda eis prie paminklo,

Paul II! We ask your prayers 
for persecuted oppressed mar- 
tyrs and restoration of Freedom 
to Lithuania, Latvia, Estonia”. 
Prie tos lentos jis net nusifoto
grafavo su ambasadoriumi 
George Bush, kuris kaip respub
likonų atstovas kandidatavo į 
Amerikos prezidentus ir ilgai da-

statytos scenoje.
Tėv. Placidas Barius, OFM, 

pasakys pamokslą. birželio 15 
Apreiškimo parapijos božnyčio-

Pro£ K. Būgos metų gi
mimo sukaktis bus /paminėta 
spalio 12, sekmadienį, Kultū
ros Židinyje. Paskaitą apie šį 
žymų kalbininką skaitys prof. 
dr. Antanas Klimas iš Rocheste- 
rio. Minėjimą rengia Liet. Kat. 

lyvavo pirminiuose rinkimuose. Akademijos New Yorko židinys. 
Dr. Petras Vileišis kalba ugnin- — — - il

gai ir pagaunančiai.
Pietus bus galima gauti birže

lio 15, sekmadienį, nuo 12 vai. 
iki 2 vai. Kultūros Židinyje. 
Pietūs ruošiami todėl, kad žmo
nėm būtų patogiau atsilankyti į 
rengiamą protesto dieną. Taip 
pat pietūs bus duodami ir po

Pavergtų Tautų savaitė prasi
deda liepos 13 ir tęsis iki lie
pos 20. Tą dieną bus pamal
dos Šv. Patriko katedroje ir pas
kui eitynės į Central Parką. Sa-

Laisvės statulos.

, •* * *

'Jonas Kavaliūnas, LB Švieti-

Apeigos prie kryžiaus Kultū
ros Židinyje bus birželio 15, sek
madieni, 2 v. popiet Jomis bus 
pradėta protesto diena — mitin- 

’ gas. Bus padėtas gėlių

savaitgalį lankėsi New Yorke. 
Šeštadienio rytą, vos atskridęs 
iš Chieagos,£s buvo Maironio 
lituanistinėje mokykloje, dalyva-

Yorko epfahddpe.. steirinkin^

nizmo teroro, už žuvusius lais
vės kovotojus okupacijos metu. 
Juos pagerbiant,' bus uždegta 
ugnis. Tėv. Leonardas Andrie- 
km, OFM, ten atitinkamą žo-

rengiama JAV nepriklausomy
bės šventėje. Iš Kultūros Židi
nio kiemo išvažiuoja liepos 4, 
grįžta liepos 6, sekmadienį. Ke
lionė, nakvynė geruose kamba
riuose pranciškonų vasarvietėje 
ir valgis 5 kartus — asmeniui 
85 dol. Kelionės reikalais skam
binti M. Šalinskienei — 296- 
2244 arba Tėvui Petrui — 827- 
1351.

vauti visus choro' narius su 
žmonomis.

Parduodamas automobilis — 
Mercury Monarch. Gia 1976 
metų, 6 cilinderių. Skambinti 
441-1403.

Lietuvių diena Kennebunk- 
perte bus liepos 13. Tą dieną 
keturi pranciškonai paminės sa
vo kunigystės 40 metų sukaktį. 
Tie pranciškonai yra: Tėv. Jur
gis. Gailiušis, Kennebunkporto

Leonardas" Andriekus, Brook- 
lyno viršininkas, Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, Varpelio redaktorius, 
Tėv. Petras Baniūnas, Darbinin
ko administratorius. Mišios bus 
Lhirdo grotoje. Mišių metu gie-

rapijos choras, vadovaujamas 
kompozitoriaus Juliaus Gaide
lio. Popiet metrinę programą at
liks tas pats choras ir Onos

šokių grupė iš Bostono.
Patikslinimas. Darbininko 

birželio 6 dienos laidoj, aprašant

vimą, ne dėl redakcijos kaltės 
išspausdintas netikslumas. 
Kontrolės komisijon ^rinktas 
V. Banelis, bet L. Tą ’

Kun. Kazimieras ]

i ne
> šaitis.
tevičius,

dėjas ir Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos reikalų* vedėjas,

40 metų sukaktį.

toj vainiko prie Pauliaus Vai
nausko kaisto aukoja 20 dol.

Apie LB apylinkių veiklą 
pranešė jų atstovai: Bushwicko 
— Tėv. P. Giedgaudas, OFM, 
Great Necko — V. Butkys ir P. 
Povilaitis, Manhattan-Bronz — 
A. Dėdinas, Maspetho — P. Wy- 
tenus, pirmosios apylinkės — S. 
Ramančionienė ir J. Jankus, 
Queens — G. Donohue, Wood- 
haven — K. Bačauskas.

Žodį tarė ir New Yorke tą 
savaitgalį besilankąs JAV LB 
Švietimo tarybos pirm. J. Kava
liūnas.

Priimta ketvertas rezoliucijų: 
padėkota valdybai, o ypač iždi
ninkui už bendruomeninę veik
lą, nžgirtac Maironio mokyklos 
perėjimas į dešimties mokslo 
metų sistemą, išreikštas pagei
davimas suaktyvinti lietuvių so
cialinę globą, pasisakyta prieš 
keliones į okupuotą Lietuvą per 
Tėviškės dr-ją ar panašias insti
tucijas. — K.BČ.

L I E TUVO S OKU PAČI JOS 
40 metų sukakties proga

pas Tėvus pranciškonus Ken 
nebunkport, Maine, Šiais metais 
daroma ne Darbo dienos savait
galy, bet JAV nepriklausomybės 
šventoj. Autobuaok & Kultūros

? genuose 
Skartūg- 
• kelionės




