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įsteigsiąs 10 naujų kolonijų ir 
padidinsiąs esamąsias. JAV ne
kartąIzraelį už tai smerkė.

BUVUS HJNERAL HOME, Mario Tstaoira, Jr.takfotuvkį direktorius. Mov
ėk oMco; 426 Latayutto St (Cor. W1tero Aro.), teist 344*5172. Pa*

Daug vtotot eutoMoMNam pastatyti.

SPARTA—Rašomos mašinėlės (v.-katoomis, radid, spalv. TV, compiute- 
rlai, jv. biznio mažiuos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autontiikus katalogus gausite ii SPARTA sav.:J. L. Giedraitis, 10 
Bany Dr. L Northport, N.Y. 11731. Tol. (510) 757-0055.

prie S. Nėries ir K. Donelai
čio paminklų, taip pat keliuose 
Vilniaus fabrikuose. Gegužės 30

'pabaigoj pasidarysnneprddau- 
somas, kai kuriose salose vyks
ta sukilimas, siekiąs jas atskirti 
nuo kitų salų. Ginčai atsirado 
tarp angliškai ir prancūziškai 
kalbančių salų gyventojų. Espi- 
rito Santo sala pasiskelbė atsi
skirianti ir sudarė savo vyriau
sybę, kuriai vadovauja plantaci
jos savininkas Jimmy Stevens.

— Lietuvos kino studijoje ku
riamas naujas propagandinis fil
mas, vardu “Byla nutraukiama 
dėl senaties”, vaizduojąs Pirčiu
pio lietuviško kaimo tragediją, 
kai sovietinių partizanų, kuriems

MATTHEM P. BALLAS FUNERAL HOME — ModerM koplyčia, Alr- 
CMdMorod, A. J. Balton-Ballrūnas, Licėnsed Manager and Notary 
Public, SMGrand St, Brookiyn, N.Y. 11211; ST 2-5843.

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

čiros trečią trilogŲro dalį ‘’Ka- 
tofat". To paties autoriaus 
“Mindaugą” bto® pastotus 1969 
m., “Mažvydą” — 1976 m. Sce-

kaviškį, Alytų, Šiaulius, Joniškį 
net Tolminkiemį. Atvyko ir bū
rys rusų iš Leningrado Baigia
masis literatūros vakaras įvykc

V. Vokietijos užs. reik, mi- 
nisteris Hans-Dietrich Gen- 
scher, anksčiau buvęs karščiau
sias JAV politikos šalininkas, pa
reiškė, kad ir Sov. S-ga turinti 
teisėtų saugumo interes^.

Aliejų eksportuojančios vals
tybės negalėjo vieningai sutarti 
dėl aliejaus kainų pakėlimo, bet 
Kuwait, Venecuėla, Irakas ir

kulis, scenografija — daiL N. 
Gultfajevos. Vaidino E. Pleš
kytė, A. Šurna ir kiti.

— Maskvos A. Puškino vardo

— Atrodo keista, kad gegužės 
mėnuo buvo paskelbtas lietuviš
kos knygos platinimo mėnesiu. 
Gera knyga Lietuvoje yra defi
citinė prekė, gaunama tik iš po 
mekystoiib arba tt Unkšto užsi-

ir vaidybinių filmų. Premiją ut VALDAS € DUOBA, Uetavte advokatas, 357 MM Rd, E. North- 
draugystės tematiką laimėjo pori, M.Y. 1S731. Tuk (816)96&3454, namų uetarate fSIS) 757- 
I l-ir - - d—.J—.*—1- T TVL1:I,‘ “ —*-—**—^ * ““ —* * “

■ labiausiai patikęs Kaimo radjjo 
gamyklos susuktas dviejų minu-

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vaL popiet WEVD 133d AM M, kr 7-8 vaL vak. 97.9 FM. Dr. 
Stoikas, Dir. Naujas adresas: 234 Sunitt Dr., Watchung, N.J. 07080. 
Tolef. 291753-5636.

KVECAS
JONAS 

1933 +1976

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wteter Gardsn Tavom. 
1883 Madton St, Ridgerood, N.Y. 11227. TetoL 821-8440. Salė vestu
vėms Ir b pramogoms. Be to, duodami polaldotuviniai platūs. Pirmos 
rūšies HetuvHkas meletas prieinama kaina.

JUOZO ANDRIULIO Roal Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, lacoma Tas pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 80-11 Jamaica Avė., Woodhavon, N.Y. Teist 847-2323 
(namų Mat 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušis kfijontais.

vdeokį partinį
šlamštą, kuris metų metais guli

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINES: Havon HiN 
Furorai Home, Inc^ 104-38 Jamaica Ave^ Riehmond HIN, N.Y. 11418; 
Ir Garszvi Furorai Home, 231 Bedford Aron Brookiyn, N.Y. 11211. 
Modomis*. erdvios kr vėsinamos koplyčios. Jau tračia Garszyps šei
mos gentraclja yra Now York Stato laidotuvių direktoriai ir baiza- 
muotojai- Tol. 848-1070. Pageidaujant parūpinamos šefmetNnės bet 
kurioj minto daly. .. .

— Lietuvių Rašytojų sąjunga 
ruošiasi septintajam narių suva- 
žiavimm. Keistai skamba spau
doje paskelbtas pranešimas apie

(.ŠUMSKO STOJAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI M NEMOKAMAI

PmSTATOMI) VISAS KtfMES NEW YORK,

Būdriūnui talkino parapijos cho
ras ir solistai: Birutė Dabšienė, 
Rimantas Dabšys, Janina Ceka- 
nausldenė, Antanas Polikaitis.

šių metų religiniam koncertui 
taip pat talkino solistai. Progra
mą parengė ir jai vadovavo Br. 
Budri ūnas. Programoje buvo šie 
kūriniai:

Tėve mūsų — St Šimkaus, 
arr. Br. Budriūno — atliko solis
tas Antanas - Polikaitis, Garbė 
Viešpačiui — kun. L. Budrecko 
(žodžiai Bėm. Brazdžionio), atli
ko solistas Henrikas Paškevičius, 
Mundum Crea — A. Moriconi, 
atliko solistė JaninasCekanaus-

Tarptautinis olimpinis komi
tetas nutarė neleisti olimpinius 
žaidimus boikotuojančių vals
tybių atskiriem sportininkam 
dalyvauti olimpinėse žaidynėse 
Maskvoj. . .

Naujųjų Hibridų salyne (į šjt. 
nuo Australijos ), kairį iki šiol 
per 74 m. bendrai -valdė Bri-

Alsys, B. Grašys, P. Stankus, 
L Simonaitytė.

— Vfimros jaumimo teafras
sezoną užbaigė H. Ibseno

tų internacionalas. Būsią rodoma 
gražių Lietuvos gamtos vaizdų. 
Būsią vengiama žiaurumų, ne-

rinčiuko pjesę “Peskutinysis 
bandymas”.
rBnmšHIrių Bandies buities 

aauzMjus sezoną pradėjo Vil
niaus pedagoginio instituto et
nografinio ansamblio koncertu, 
šokių ir dainų pyne buvo rodo
mi tautosakiniai gimimo šventės 
papročiai.

—- Kompozitoriui Vytautui 
Lanrašui už “tarybinius” nuo
pelnus suteiktas respublikos nu- 
sipelmurie trandies artisto var-

nizavo skaitytojų konferencijas, 
susitikimus su karo veteranais, 
su “darbo pirmūnais”. Toks 
knygų platinimas atrodo prie
vartinis.

Dabar jis turįs ėpie' 4b,00&gy- 
ventojų ir dar vis auga. Apie Jo
navos praeitį, dabartį ir 
įdomų straipsnį paskelbė Kultū
ros Barų 3 nr. architektas 
Algimantas Miškinis ir Marįja 
Purvinienė. Gyventojų skaičiaus 
augimo skatintojas yra Jonavos 
pramonė. Dar nepriklausomybės 
laikais įkurtas stambus baldų 
fabrikas dabar esąs praplėstas. 
Didžiausias fabrikas yra azotinių 
trąšų gamykla (užkersianti Ne
ries vandenį ir apylinkių gamtą). 
Per praėjusį karą Jonavoje su
naikinta apie 70% pastatų, tai 
atstatomas miestas yra beveik 
visiškai naujas. Jis visas esąs iš
sidėstęs dešiniojo Neries kranto 
terasose. Puiki yra apylinkių 
gamta. Tačiau penkiaaukščiai ir 
devyniaaukščiai namai statomi 
netvarkingai. Esanti sugadinta 
garsiojo architekto Lauryno 
Stuokos-Gucevičiaus 18 amžiuje 
suplanuota centrinė miesto aikš
tė. Straipsnio autoriai pataria 
naujuosius miesto rajonus pla
nuoti ir kairiajame Neries 
krante. Išsaugotinas gražioje 
gamtos aplinkoje istorinis Ska
rulių miestelis. Tuo tarpu Jo
nava plečiantis į šiaurę ir į 
šiaurės vakarus.

poezųos švente iškilmingai buvo 
atidaryta Palemone prie S. Nė
ries memorialinio muziejaus. Po

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bei! Baking Co. Lietuviška ir 
europietiita duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia Ir Aftertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Btvd^ Corona, 
QMeons,M.Y. 11368. Tetof. 778-5156.

zės. Policinėje valstybėje net 
pirmininko pranešimas turi būti 
partiečių išcenzūruotas ir iš 
anksto aptartas. Ruošiamasi ir 
tradiciniam “poezijos pavasa
riui”. Į Kauno jaunųjų rašyto
jų sekciją buvo priimti jauni be
letristai E. Striaukas, L. Gustai
nis, vertėjas B. Dovydaitis ir li
teratūros kritikė P. Genevičiū-

— Paminėta Panevėžio dra
mos teatro aktoriaus ir režisie
riaus Vacio Blėdžio 60 metų am
žiaus sukaktis. Gimęs 1920 ge- 
gurės 27 Radviliškio apylinkėje. 
Baigęs Kauno darbo rūmų vai
dybos studiją, vėliau režisūrą, 
studijavęs Maskvoje, nuo 1940 
dirba Panevėžio dramos teatre. 
Nuo 1954 vadinamas .nusipel
niusiu Lietuvos meno veikėju.

- . — P«va-i

Filmui scenarįjų sulcūrė Vytau
tas Žalakevičius. Pagal autoriaus 
nurodymus filmą stato rež. Al
mantas Grikevičms. Bus filmuo
jama Rumšiškėse, Vilniaus kraš
to U Gudųoje. Vai-

nograffe “Katedrai” sukūrė dail. . dtotf pakviestas tikras kino artis- 
V. Mazūras, muziką — B. Ku-

trt Vakarų žmmaižstam žinių apie 
Sacharovo gyvenimą tremty per- 
davmėjimą.

IžraelioTmn. pirmininkas Me- 
nachem Begm pareiškė, kad Iz-

Helsinkio grupės nario Viktor 
nę agitaciją. Kiek anksčiau dėl 
tokių pat kaltinimų 5 m. kalėji
mo buvo nubausta Malva Lan-

Itienė, Mano Dieve — T. Du- 
bois, atliko solistas Rimantas 
Dabšys, Viešpatie mano—Stra- 
della, atliko solistas Antanas Pa
vasaris.

Po to choras, vadovaujamas 
Br. Budriūno, pagiedojo Ado- 
ramus Tė — T. pubois Ir Ta
ve, Dieve, garbinam —harmoni
zuota Ant Juškos.

Beveik pūna bažnyčia gtaėjosi 
šių metą religiniu koncertu, 
kuris visto nuteikė raminančiai.

Didėlė padėka priklauso hh>

dSOėMVė. • Ew 
187-84 Jamtea AvuM Rietenom! HNĘ H.Y. Čia veikia 
doskfoukte ' a

Religini koncertą pristaeonant
Jau yra 20 metų, kaip lietuviai 

solistai ir šv. Kazimiero parapi
jos choras, vadovaujamas muziko 
Broniaus Budriūno, kasmet su
rengia religinį koncertą. Per eilę 
metų tuose koncertuose klausy
tojai turėjo progos susipažinti su 
įvairiais religinės muzikos kūri
mais ir jais pasigėrėti.

Tų kūrimų eilėse ypatingą dė
mesį patraukė fios komporicijos, 
ypač lietuviški kūriniai: Pasilik, 
valdove, Vilniuje — Br. Budriū
no kantata, De Profimdis — VI. 
Jakubėno kantata, Paskutinieji 
Kristaus žodžiai — Dubois orą-



A. Stulgios

(Btu daugiau)

Jei botų liaudis taip jau iš
skėstom rankom pasitikus Rau
doniją armiją, jei batų tai pa
vadinę išlaisvinimu, o ne okupa
cija, tai 1941 birželio 21 nebūtų 
niekas sukilęs prieš rusus. Prie-

A. Stulginskio nuomone, jei 
Sovietų Rusija okupuotų Lietu
vą, mes atsidurtumėm su rusais 
lygiai tokiame pat santykyje, 
kaip graikai su romėnais.

jo iš karto nebeatpažinau.
šį pirmąjį kartą A. Stulginskis 

pats parodė iniciatyvą arčiau 
susipažinti su mumis, kaip su 

atvykėliais į Kretingą, 
juoba, kad jis buvo studentų 
ateitininkų Vytauto klubo, prie 
kurio ir aš studentaudamas pri
klausiau, garbės narys. Šitaip 
ir užsimezgė tada mūsų šeimos 
pažintis su buvusiu Lietuvos

padarytos Žaizdos. Man tada 
atrodė, kad, jei A. Stulginskis 
ir nebuvo išbėgęs ar evakuo
tas į Rusiją karo metu, kaip dau
gėta kitų mūsų inteligentų, jis,

“ Jeigu jau okupacija, tai goriau 
rusų, o no vokiečių”

Taip, tai jo autentiškas atsa
kymas. Tie jo žodžiai man ypa
tingai įstrigo į atmintį, nes man 
atrodė tiesiog neįtikėtina, kad 
taip galvotų A. Stulginskis, bu
vęs Lietuvos valstybės preziden
tas, kuris buvo perėmęs vadova
vimą kraštui tais laikais, kada

žemę ir ją pabudina, taip ir šis tuvių buvo žinoma, kad A Stul- 
sultilimas — dar labiau pajudino grokis, išprezidentavęš apie še- 
tautą ir ją sucementavo, pakėlė 
naujiem žygiam.

Sukilimas davė ir laikinąją vy
riausybę. Rodos, savaime ji išsi- 
ritulioja iš istorinio vyksmo. Ji 
atsidūrė tautos priekyje ir jai va
dovavo. Tai buvo laimingos sa
vaitės po sunkių priespaudos 
metų. Bet neilgam!

Kraštas buvo vokiečių okupuo
tas. Ir hitlerinė Vokietija neno
rėjo suteikti laisvės pavergtom 
tautom. Priešingai, stengėsi jas 
išnaudoti, pavergti. Ir taip buvo 
ir su Lietuva. Buvo ir čia pa
naikinta laikinoji vyriausybė ir 
pasodinta vokiečių valdžia, ku
riai jau atėjo diktatas iš Hitle
rio štabo.

Sukilimą, atrodo, savo rezulta
tų nedavė, nes viena okupacija 
buvo pakeista kita. Tačiau tauta, 
parodžiusi laisvės troškimą, ir 
dabar nepasimetė. Sukilimą pra
tęsė ir išugdė rezistenciją prieš 
hitlerinį okupantą. Rezistencija 
nuvedė iki nuolatinių veiksnių 
įkūrimo — Vyriausiojo Lietuvos' 
Išlaisvinimo Komiteto.

Kai atėjo antrą kartą bolševi
kai 1944, sukilimo dvasia vėl

Ūkininkas Stulginskis vėl 
labiau susidomi politika

Pradžioje esu paminėjęs, kad 
A. Stulginskis porą kartų buvo 
palikęs man nepaprastą įspūdį. 
Buvo šitaip. Didėjant Hitlerio 
Vokietijos galybei ir vis labiau 
pasireiškiant jo grobuoniškoms 
užmačioms, kilo susirūpinimas 
krašto ateitimi ir Lietuvoje. Vie
ną dieną pranciškonų provinci
jolas T. Augustinas Dirvelė pa
kvietė mokytoją Kazimierą 
Baubą ir mane užeiti į vienuo
lyną, į jo kambarį. Girdi, pas jį 
atsilankys tokią ir tokią valandą 
Aleksandras Stulginskis ir pa
informuos mus plačiau apie esa
mą pasaulinę politinę padėtį. 
Tas mudu labai sudomino, ir 
abu pasižadėjome užeiti. Užėję

toli nuo 
tuo metu 
d matyti,

mu. Prasidėjo ilgus metus trukęs 
partizaninis karas, pareikalavęs 
iš Lietuvos daug daug aukų.

Sukilimai uždega kraštą, ir jų 
aukos niekada nedingsta. Nedin
go aukos ir praeito amžiaus 
dviejų sukilimų. Jų aukos stipri
no lietuvių patriotizmą, ryžtą ko
voti dėl savo tautinių interesų. 
Ir šis 1941 sukilimas lietuvių 
tautai davė naujos jėgos ir stip
rybės. Jei dabar visoje lietuvių 
tautoje yra toks didis patriotiz
mas, tai jis ir auga iš tų suki
lėlių kapų, partizanų kapų, iš jų 
tvirtos kovos dvasios.

atsispirti prieš vokiečius. Oku
pacija lieka okupacija, nesvarbu, 
trakiais vardais ją vadinsi. Ir po 
metų tauta nusimetė tas grandi
nes, nusimetė masiniu sukilimu, 
kuris buvo apėmęs visą kraštą. 
Krūmai, krūmeliai, kalnai, kal
neliai šaudė į besitraukian
čias rusų kariuomenės kolonas. 
Tuoj lietuviai sudarė savo poli
ciją, savisaugos dalinius. Vokie
čių armija praėjo lengvai per

Okupantai skelbėsi, kad Lie
tuva savo noru įsijungia į So
vietų Sąjungą, kad išrinktas de
mokratiškiausias seimas įvykdė 
liaudies valią. Seimo rinki
muose nebuvo jokios laisvos va
tas, jokios demokratijos. Buvo 
tik bolševikinė diktatūra, pa
remta kulkosvaidžiais ir durtu
vais. Viską padiktavo okupantas, 
kad jam būtų patogiau meluoti

aišku , daug daugiau žinojo ir 
išmanė, negu bet kuris eilinis, 
kad ir inteligentas, Lietuvos pi
lietis. Užtat laukėme su įdomu
mu, ką jis mums papasakos.

Dabar visų smulkmenų jau 
nebeatsimenu. Žinau tik tiek, 
kad Lietuvoje tada jau buvo ne 
vienų tautininkų, bet daugiau ar 
mažiau koalicinė vyriausybė. A 
Stulginskis apie šitai kaip tik 

užsiminė ir šį pasikeitimą vy-> 
riausybėje laikė teigiamu požy
miu. Jo manymu, sunkėjant 
tarptautinei politinei padėčiai, 
reikėjo, kad viri krašto piliečiai 
vieningai sujungtomis jėgomis 
imtųsi atsakomybės savo krašto 
valdyme. Buvo, žinoma, prieita 
ir prie tokio klausimo: o kas 
tada, jei karo atveju Lietuva vėl 
okupuojama, kaip pirmojo pa
saulinio karo metu? Čia mus A 
Stulginskis nepaprastai nuste
bino savo atsakyrAu —

šerius metus, pasitraukė iš poli
tinės veiklos, išsikėlė į Žemaiti
ją, įsigijo netoli Kretingos Jokū
bavo dvaro centrą ir ūkininka
vo ten iki 1941 metų birželio 
mėn. vidurio, t.y. iki jo išveži
mo į Sibirą. Kretingos miesto 
prekyvietės kampe, netoli pašto 
įstaigos jis turėjo nedidelę mais
to produktų krautuvėlę, į kurią 
jis, dažnai pats, pristatydavo sa
vo ūkio produktus. Kadangi tie 
jo produktai būdavo geros koky
bės ir visuomet švieži, tai šeimi
ninkės tuoj pat viską išgrobsty
davo, ir, vėliau nuėjęs, jau ne 
viską, ko norėjai, galėjai gauti.

Tokiomis progomis, t.y. atve
žęs į miestą savo produktus, jis 
dažnai aplankydavo ir savo pa
žįstamus. Vieną tokią dieną pa
sibeldė jis ir į mūsų buto duris. 
Kadangi aš jo iki tol asmeniš
kai, akis į akį, dar nebuvau ma-

Į sukilimą įsijungė fabrikų 
darbininkai, tas sovietinis eli
tas, studentai, moksleiviai, ūki
ninkai. Kas tik galėjo, kas tik 
kur pritapo, tuoj jungėsi į da
linius. Heroiškai kovėsi sukilė
liai Kaune ir kituose miestuose. 
Todėl ir aukų buvo. Aukos vėl 
priminė Lietuvos laisvės karus, 
ir jie buvo palaidoti kaip kariai 
karių kapinėse.

Sukilėliai parodė visam pa
sauliui, kad sovietų skelbta tie
sa apie savanorišką įsijungimą į 
Sovietų Sąjungą yra melas, kad

tas, turėjo geriau pažinti ko
munizmą. Juk jo paties minis- 
terių kabinete buvo gyvų liudi
ninkų, išgyvenusių Rusijoje re
voliuciją ir porevoliucinį laiko
tarpį su visomis jo baisenybė
mis. Buvo gi jau prirašyta ir 
įvairių iš to laikotarpio atsimini
mų. Pagaliau 1933 m. vyskupas 
T. Matulionis grįžo iš Rusijos 
su grupe kunigų, iškeistų į Lie
tuvoje kalinamus komunistus. 
Jie irgi daug pasakojo apie 
savo išgyvenimus kalėjimuose ir 
Solovkų salos koncentracijos sto
vykloje.

Man atrodė, kad A. Stulgins
kis turėjo visa tai ir dar dau
giau žinoti apie komunistinę 
Rusiją. Užtat mums ir atrodė 
minėtas jo pareiškimas keistas ir 
nesuprantamas. Kai mes pradė
jome reikšti savo abejones ir jam 
oponuoti, jis ėmė įrodinėti savo 
įsitikinimo teisingumą.

Reikia mokytis iš istorijos, 
kalbėjo jis. Prisiminkime, girdi, 
senosios Romos laikus. Romėnai, 
plėsdami savo imperiją, buvo 
užkariavę Graikiją. Ką reiškė 
tada Graikija, palyginus su visa 
to meto Romos imperija? O vis 
dėlto, galutinėj sąskaitoj, ma
žytė Graikija nebuvo nugalėta: 
pagal vėliau prigijusį lotynišką 
posakį “victi vincerunt victores” 
t.y. nugalėtieji nugalėjo nugalė
tojus. Juk graikai, dėstė jis toliau, 
būdami vergai, buvo kartu ro
mėnų didikų šeimose jų vaikų 
mokytojai. Ir ne tik vaikai, bet ir 
suaugusieji daug ko mokėsi iš 
graikų ir jų filosofijos, ir literatū- 

-rtSs,irkult<lros apskritai. Pasisa
vino net graikų dievus, iš dalies 

-nėš-graikų-kalbą, nes nemokė
ti Romos didikams, mokslinin
kams ir aukštas pareigas ei
nantiems valdininkams graikiš
kai buvo laikoma negarbe ir sto
ka tinkamo ir visapusiško išsi
lavinimo.

ŽMOGUS - JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Prašau gvidą, kad man papa
sakotų, kaip mirė Hussein. Kar-

resnė už mane, mano brolis Ka
sasi buvo geresnis už mane. Vi-

Hussein sekėjai kovojo lyg 
liūtai. Jis pats buvo sužeistas į 
galvą ir turėjo valandėlei pasi
traukti į savo palapinę. Jaunam 
sūnui verkiant, paėmė jį į savo 
rankas ir ramino. Priešo strėlė 
pervėrė sūnų jo rankose. Hus
sein vėl išskubėjo į mūšį. Jaus
damas didelį troškulį, jis prasi- 
skynė taką į paupį. Pasilenkus 
gerti, priešo strėlė pervėrė jo 
burną. Hussein ir jo sekėjai tęsė 
kovą.. Jie buvo nugalėti ne drąsa, 
bet skaičiumi. Hussein žuvo 
pervertas ietimi.

kas. Tegyvuoja Allah! Aš pats 
mačiau, kaip šios lūpos bučiavo 
palaiminto Mahometo lūpas”.

Kadhimain mečetė jau čia pat. 
Paauksuotos kupolos ir keturi 
iškilūs minaretai žvalgosi pla
čioje lygumoje. Milžiniška ir iš
kili mečetė. Tačiau ji man ne
atrodo graži. “Auksas yra tikro”,

na taksistas.

nes prie durų. Mane patrau- bausmę Tvanu. Likusi Pradžios 
Ida jų karštos ir piktos akys.
“Kodėl jie pyksta?” prasitariu.
“Jie liūdi”, atšauna taksistas.

Kodėl Kadhimain yra^ šventas 
šijitams? Atsakymą gaunu iš 
abiejų — gvido ir taksisto, šįjitai 
yra keisti žmonės. Jie tiki, kad 
kone dieviškoji Mahometo jėga 
buvo perduota per vyrus, ko-

ba Mahdį. Paskutinis jų, XII,

knygos dalis (Pr 12-50) talpina

vnija.
Šventraštis sieja Rojų, Tvaną 

ir Protėvius su Mesopotamijos 
pietine dalimi. Nūdien ten

Se,™, su maždaug TO umenų
— — -'f—1- ii h t «vo
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tos dienos, kada mes būtume gy
vi be tavęs!” Tada Hussein įsa
kė surišti pakulines virvėmis.

Priešų raiteliai dar ilgu jodi
nėjo ant Hussein kūno. Jo gal
va buvo nugabenta į Basrah —

Taksistas nepataria išlipti iš 
automobilio. “Nenoriu patekti į 
bėdą! Muro reikia skubėti.. .*

Mahdi grįš ir paims visus šiji- 
tus į dangų.

(102 km nuo Bagdado). Prasi
laužti trūko jėgų. Be to, ir nuo 
paties Eufrato jie buvo atkirsti.

grubiam miesto valdytojui. Vers
damas ją savo puošnios lazdos 
galu, jis nugirdo žodžius: “El
kis švelniai! Jis yra Pranašo anū-

Gvidas jaučiasi bejėgis ir tyli.
Iš taksio stebiu septynis di

džiulius mečetės vartus. UŽ jų
atviro aptvaras su grindiniu. 
Pačiame centre mečetė. Vyrai 
eina ir išeina, liesdami grandi-

Kadhimain mečetė talpina 
dviejų svarbių imam — Mahdi 
kantas: VII—Mum bte-Tafiu ir 
IX — Muhammad bin-Ali. Ir ap-

miega ant stogų. Lovos netaiso
mos, tik sugriaunamos ir į kare- 

pBSUKDmOS. JBS BeUu ifZOU, 
o ji jau maitina kūdikį. Rudas 
-Tigro skoba žemyn Qurna 
linu tu, rinrueji žmones eina per

ir j- pripildę 
ėjus, naktį jo sesuo išgirdo, kad žsgsrais. Mūšio aretu
broliai tarnai galanda Hussein

pigu”, sako gvidas. Atrodo, kad 
nūdien reikia būti ne tik tarite- 

..gsre, bet ir gudria* eamti, kad
GUOU 

"*Vvratoj š?tų žemėj.

bėjo į brolio palapinę.
"Sesut”, sako Hussein, “pasi

tikėk Allah ir niekuomet neuž
miršk, kad žmogus gimsti mirti.
Net dangus praeis! V* praeis, 
tik Allah artumas nepotis. Al
lah visa sukūrė ir-xaavo faKa 
Visa sugrąžins pas save. Mano
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vitrinų^ kurios praeiviui skelbi*

mente, Šio dešimtmečio sukur-
tonomis tvorelėmis. O jų apačioj

laikrodžio dūžius suposi kal-

aūkštai pakibusi saulė erzina

dė be galo ilgi, nes siaurutė 
gatvelė vingiavosi taip baltų

sudabinusios galtonkasės lėlės. 
Savo dideliam nustebimui pa
stebėjau, kad krautuvėj buvo 
šviesa ir šveicarišku kostiumu

čiai aukštyn ... Darėsi karšta, ir 
man mano lietaus apsiaustas at
rodė nereikalinga našta. Mus 
pavijo mūsų bendrakeleiviai da-

už senovinių sienų slypi žmo
gaus dvasios turtai, kuriuos 
Šveicarija galėjo rinkti ir saugo
ti, išlaikiusi savo neutralumą ir

gus. Pagrindinė gatvė gana siau
ra, grįsta plačiais akmenimis. 
Abipus daugybė mažų krautu

vėlių su suvenyrais, sportiniais

tžžrv 'jr

upės, tarp

darinių. Virš pastatų, restoranuo
se, ant namų ir aikštelėse kar
tojasi Berno miesto emblema 
Lokys, kilusi iš to paties žo
džio (senoviškai vokiškai 
“bėro”), kuri buvo pirmą kartą 
panaudota oficialiame antspau
de 1242 metais. Netoli Nydegg 
tilto yra garsi Lokių lavina, ku
rioj nuo 1513 metų buvo laiko
mi lokiai. Berną supanti Aar 
upė miestą jungia septyniais 
masyviais tiltais.

Dr. Gerutis, įdomus savo pa
sakojimais, greitas ir guvus, mu
du vėl sugrąžino aplinkiniu ke
liu į geležinkelio stotį, norėda
mas įsitikinti, kad nepaklysim. 
Prieš atsisveikindamas^ jis ma
no bičiulį ir mane pakvietė į 
savo namus rytojaus dieną pie
tum savo ir ponios Gerutienės 
vardu. “Turėsit progos pasima
tyti ir susipažinti ne tik su mūsų 
gyvenimu, bet taip pat ir su Švei
carijos Lietuvių Bendruomene 
jos pirmininko dr. A. Kušlio as
meny.”

Dr. Gerutis nuskubėjo toliau, 
o mudu žygiavom Hotel Na
tional link atsiimti savo lagami
nų ir galutinai atsisveikinti su. 
“girgždančiu narvu”.

Viešbučio tarnautoja, ta pati

sudarė dvi dalys

du į kelių gatvių sankryžą.

Jaunimo Centro didžiojoj salėj.

Minėjimą suruošė Pedagogi
ni studentė Neris Pupiūtė.

nio ir jo laidotuvių apeigų. 
Skaidres ir filmą paruošė Mari-

toros namus savo vaikus veža Šokėjam ir jų mielai vadovei 
iš tolinau vietų, tik į vieną A.M. Orentienei gero vėjo Chi- 
pusę kelionei trunkant pusantros cagos link?
valandos. Grupės išlaikymu Jurgis Janušratis

nusivylusi, kad mudu taip greitai užsį&ytų pietUOifik£

.. ' f <

auksine spalva, su moderniais 
baldais

siaiškinti, apsimokėjau sąskaitą tiek atpažįsta mudu kaip “ame
rikonus”. Pasiryžom pasikliauti 
padavėjos skoniu. Pietūs buvo 
daugelio patiekalų, skanūs ir la
bai sotūs. O neįprastas vynas 
mane migdė. Kaip per miglą 
prisimenu save elevatoriuj, o 
paskui turėjau vargo, kol patai-

ir padėkojau už “vaišingą švei
carišką viešnagę**, norėdama pa
likti gerą turistų iš Amerikos 
įspūdį. Kadangi mano bičiulis 
vokiškai nekalba, tai tą diploma
tinį gestą padariau aš, bet nepa
sistengiau savo ilgoko pokalbio 
jam pažodžiui išversti. Jis, be 
abejo, būtų mane apkaltinęs 
hipokrize ...

Šį kartą persikraustymas buvo 
tiek malonus, kad man lagami
nai neatrodė sunkūs. Padėtis bu
vo tokia, kad nuotolis nebu
vo pakankamas samdyti taksiui, 
bet ir nebuvo toks, kad būtų Lionės palydovu rengėmės iške- 
malonu kraustytis. Bet su gera 
nuotaika neskubėdami vilkom 
lagaminus plačiomis ir siauro
mis Berno gatvėmis. Buvo malo
nu, kai prie Moevenpick durų 
stovėjęs porteris mudu pažino 
ir pribėgo paslaugiai atimdamas

Vyras dėstė prekes. Pabandžiusi 
rankeną, pamačiau, kad krau
tuvė atidaryta. Maloniai pasi
sveikinęs savininkas suprato, 
kad mudu amerikiečiai turistai ir 
bandė kiek sunkokai aiškinti sa
vo prekes angliškai. Aš jį apra- 

tų, nes pati gana gerai kalbu 
vokiškai. Per tą trumpą laiką 
mudu beveik susidraugavom. Aš 
nustebau sužinojusi, kad jis su 
savo šeima jaji net tris kartus 
buvęs Amerikoj kaip turistas ir 
yra nepaprastai susižavėjęs Cali- 
fomijos miestais ir New Yorku.

ir pasiųsti tiesiai jos adresu... 
Išsiskyrėm kaip seni draugai.

Grįžom į viešbutį pavargę ir 
gerokai išalkę. Viešbučio resto
rane švaistėsi miklios padavėjos 
su raudonomis prijuostėlėmis, 
baltomis bliuzėmis ir puošniais 

buvo atsisakyti lengvo Šveica- 

čia yra nepaprastai didelis, ir 
reikia boti tikrai geru žinovu,

Pirmadienis, liepas 9
Saulėtas rytas, geri pusryčiai 

viešbučio “rytiniame kambary”, 
nežiūrint ankstyvos valandos, 
mane nuteikė maloniai ir ne
kantriai, nes drauge su savo ke

liauti į Alpes. Pagal viešbuty 
rastą traukinių tvarkaraštį 
nuskubėjom prieš aštuonias į 
už keleto žingsnių esančią ge
ležinkelio stotį. Pirmadienio ry
tas į tą stotį buvo sukvietęs 
turbūt visus Berno gyventojus. 
Skubėdami į numeruotus pero
nus laiptais aukštyn ir žemyn 
keliavo jauni, seni, moterys ir 
vaikai.

Mudu ieškojom traukinio į 
Grindelwaldą per Interiaken 
stotį. Jokios informacijos nerei
kto. Visur aiškūs užrašai. Iki 
mūsų traukinio išėjimo buvo dar 
apie 20 minučių. Saulė buvo 
maloniai šilta, ir aš stebėjausi, 

dairausi. Stovi eilės autobusų, 
bet rodyklės rodo pėstiem take
lį šaligatvio siaurame ruože į 
“First** keltuvą. First yra arti
miausias kalnas, kuris pradeda 
didingą Alpių grandį. Ji tęsia
si išdidžiai atsirėmusi į dangų, 
tarsi grasindama savo baltomis 
viršūnėmis pradurti skaidrią 
mėlynę.

Mudu pasivijo simpatingas 
anglas turistas ir aiškino, kad 
nesą reikalo važiuoti autobusu, 
nes pati keltuvo stotelė esanti 
“už keliolikos žingsnių”. Tie

(Bus daugiau)

bininką. Valstybės prezidento CHICAGO, ILL pareigas Stulginskis atliko su di-

Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioj, Marųuette Par
ke, mišias koncelebravo vysk. V. 
Brizgys su 10 kunigų. Vysk. 
V. Brizgys pamoksle priminė 
garbingo velionio pasiaukojimą 
Lietuvos valstybę atkuriant, ją 
organizuojant ir su dideliu pasi
šventimu jai vadovaujant A. 
Stulginskis Sibiro tremty pralei
do 15 metų.

Mišių metu giedojo parapi
jos choras ir solistai Stasys Ba
ras ir Jonas Vaznelis. Po pa
maldų visi dalyviai kartu sugie-

Ratelis sukasi 
šokių šventės link

Šeštoji lietuvių tautinių šokių 
šventė jau čia pat. Tautinių šokių 
grupėse nuotaika pakili, darbas 
pačiame įkaršty, baigiamas tvar
kyti šventės šokių repertuaras. 
Į šventę suskils šokėją grupės 
iš viso laisvojo pasaulio. Vienos 
jų šokių šventėj dalyvauja jau 
kelintą kartą. Bet bus keletas 
grupių, kurios į didžiojo trium
fo dieną jungsis tik pirmų kartą. 
Tokių tarpe bus ir Baltimorės 
šokėjų grupė Ratelis, kuris spar
čiai sukasi, besiruošdamas pui
kiai atlikti repertuare numatytus 
šokius.

Savo amžium Ratelis dar tebė
ra jaunutis. Jis buvo įsteigtas 

lą. Įsigijęs Vokietijoj diplomuo
to agronomo titulą, Stulginskis 
1913 grįžo į Lietuvą ir gavo Tra
kų apskr. agronomo tarnybą. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
Vilniuje tvarkė stambų daržų 
ūkį, iš kurio gautus produktus 
teikė Šalpos komiteto globoja
miem moksleiviam irprieglau- 

liau dirbdamas politinį darbą 
Valstybės taryboje, būdamas 
Steigiamojo seimo pirmininku ir 
eidamas valstybėse preadento 
pareigas, Stulginskis nebeturėjo 
progos dirbti agronomo profesi
joj. Tik baigęs prezidentavimą, 
išvyko į įsigytą ūkį Žemaitijoj, 
kur pavyzdingai ūkininkavo iki 
ištrėmimo į Sibirą.

Po paskaitų ir trumpos per
traukos meninės programos dalį 
atliko aukščiau minėti “Ragelių 
trio” muzikai, pagrodami lietu
viškų dainų meliodįjas.

Pabaigai buvo parodytos 
skaidrės iš A. Stulginskio jau
nystės, prezidentavimo, šeimos 
ir gyvenimo pavergtoj Lietuvoj. 
Taip pat parodytas filmas iš A.

1972, turint tikslą Baltimorės 
jaunimui duoti progos dirbti lie
tuviškoj aplinkoj ir arčiau pa
žinti lietuvių tautinę kultūrą, 
gražiuosius tautinius šokius. 
Gaila, kad niekas šiuo metu 
neprisimena Ratelio steigėjų, ta
čiau šios grupės išlikimu ir eg
zistencija visą laiką rūpinosi 
tėvų komitetas, kuriam trečiuo
sius metus iš eilės vadovauja 
darbščioji grupės vadovė Anita 
M. Orentienė (Medeišytė), tal
kinama sekretorės Florence 
Bauer ir iždininkės Rožės Ve- 
liuonienės.

Per savo gyvavimo laikotarpį 
Ratelis yra gražiai reprezenta
vęs lietuvius ne tik lietuvių,' 
bet ir amerikiečių renginiuose.

Vien tik praėjusiais metais 
burmistro Schaefer kvietimu da
lyvavo “Baltimore Io<»Best7p 
skaučių kaziuko mugėj Wasb-''“ 
ingtone, lietuvių festivaly Bal
timorėj, “Wolf Trap”, Fairfax 
Virginijoj atstovavo lietuviam 
tarptautinėj vaikų šventėj die
noj, Harundell Mall-Glen Bur- 
nie Md. Dundalk Community 
kollegijos tarptautiniame Kalėdų 
festivaly ir tradiciniame Lietu
vių Bendruomenės Vasario 16 
minėjime Baltimorėj.

Šiuo metu Rately šoka 16 
mergaičių ir 13 berniukų. Šo
kėjų amžius — nuo 6 iki 16 
metų. Į tautinių šokių šventę 
atvyksta 18 šokėjų, iš jų 10 mer
gaičių ir 8 berniukai.

Tenka pasigėrėti tėvų ryžtu,

Baltimorės tautinių šokių 
vieneto Ratelio vadovė.

rūpinasi daugiausia tėvai. Jie 
porą kartų metuose dalyvauja 
festivaliuose, pardavinėja -lietu
višką maistą ir gautą pelną skiria' - 
šokių, grupės reikalam. Kartais 
pagal išgales grupės darbą pa
remia ir Lietuvių Bendruome
nė Baltimorėj.

Grupės veiklą užtikrino ir pa
sišventę šokių mokytojai: M. 
Bučinskienė, A. Juškus, Algis 
Vitkauskas, Ann-Marie Kwe- 
deraitė, Ramona Budaitė ir 
Vincas Damaroda. Šiais metais 
tautinių šokių moko Kalvelio 
grupės Šokėja studentė Daina 
Buivytė.

Ratelio šokėjam, nuoširdžiai 
pasiruošusiem šauniai šokti, šeš
toji lietuvių tautinių šokių šven
te liepos 6 Chicagoj tikrai pa
liks neišnykstantį, mielą ir gra-
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mus

*9% RSvers, Midi

too sodyboj,

Vabalninko parapijos altaristas- 
pensininkas, gegužės 22 mirė 
Vabalninke. Velionis buvo gimęs 

■ 1912, kunigu įšventintas 1939. 
* Tai jau aHymtay šiemet okupuo
to) Lietu vojm iręs kunigas.

Kolumbijoj, Bogotoj, spalio 24- 
27 rengiamas kultūrinių studijų 
savaitgalis. Organizaciniam dar-

Posėdžio metu buvo padaryti 
ir trumpesni pranešimai, liečiu 
lituanistinę katedrą, Pasaulio 
Lietuvį, PLB iždą, pakvietimus, 
susitikimus ir pan.

— Eugenijus Būtėnas, korp! 
Vytis centro valdybos pirminin
kas,. šiuo metu, energingai rū- 
pinasi^Ąkadenūkų skautų stu-

— Jono Beach, Fla., miesto 
žinyboj "The Zoning Board of 
Acį'ustment” dirba Antanas Ste
panauskas.

$onė Brazilijon įvyks liepos pra
džioj. Jos metu popiežius aplan
kys412 BraalĮjos miestų. Vizi
tui parengti sudarytas specialus 
kcairitetei, kuriame dalyvauja 
Braalųos ir Vatikano atstovai.

ChieagBj. Dalyvavo: V. Kaman- 
tas, G. Aukštuolis, A. Juodval
kis, D. Kojelytė, V. Kleiza, Š. 
Kuprys, M, ŠBĮoritis,^. Žiups
ny*, S. Girnius, R. Kasparas ir 
D. Koraonienė. Buvo apimli 
įvairūs einantieji reikalai.

— Daina Kojelytė liepos 8 
vyksta į Braziliją, kur ji vadovaus 
ateitininkų stovyklai.

’. r (’ < i...''-
— Pauliu* Marcinkus, 

artimas popjeĮįimis bendradar
bis, buvo išvykęs į Braziliją pa
rengti $v.Tėvo vizito šiame

supafindinanut su effe lietuvi!-
sukalbėta invokadja. *

Mokyklos direktorė V. Auguly- 
tė-Bučmieuė. padthyo visiem, 
kurie prisidėjo jfe mokyklos 
sėkmingo darbo, ir trumpai ap
žvelgė praėjusia mokslo me- 
tus. Mokykloj štenetanokėsi 120 
mokMMį, dfifoa ISmokytojų. Vei
kė 16 skyrių^ vuhg darželis

— Hartford) i C—m, baisiųjų 
birželio išvežimų minėjimą LB 
apylinkė rengia birželio 22, sek
madienį. 9 vai. ryto mišios Švč. 
Tręjybiės ., lietuvių parapijos 
bažnyčioj. Po; pamaldų minėji
mas parapijos salėj. Kalbės dr. 
Vaidevutis Mantautas.

PlKhHKA

— Cleveland, Ohio, birželio 
28, šeštadienį, 7 vai. vak. šv. 
Jurgio parapijos salėj pasirodys 
Los Angeles jaunimo sambū
ris su spektakliu “Viva Europa’*. 
Califoririjoj spektaklis susilaukė 
didelio pasisekimo.

bantiem lietuviškai. Mokykla 
suruošė Kalėdų eglutę ir Vasario 
16 bei Motinos dienos minė
jimus, išleido metraštį, paruošė 
grupę vaikučių lietuviškai išpa
žinčiai ir pirmajai komunijai.

Tėvų komiteto pirmininkas J. 
Šiupinys padėkojo mokytojam ir 
tėvam ir pristatė naująjį tėvų 
komitetą.

Lietuvių Bendruomenės Cle- 
velando apylinkės pirmininkas J. 
Malsiąs pasidžiaugė mokykloj 
atliekamu darbu bei jo rezulta
tais ir knygomis apdovanojo visų 
skyrių geriausius mokinius.

Lietuviškų knygų skaitymo 
varžybų mecenatai. Br. ir Akv. 
Gražuliai įteikė pažymėjimus ir 
dovanas tų varžybų laimėtojam. 
(Per 7 metus jie skaitymo var
žybų laimėtojam jau yra išdali
nę gerokai daugiau kaip tūkstan
tį dolerių.) > 3

Aukštesniąją (12 skyrių) mo
kyklą baigusiem brandos atesta
tus įteikė mokyklos direktorė, 
kuri buvo, ir jų klasės auklėto
ja. Juos S^feikino ir dovanas įtei- 

mo sudarymu ir ha. Kijausko LBOhio apygardos valdybos 
pirmininkas dr. A. Butinis ir il- 
fametis mokyklos bei jaunimo 
rėmėjas J. Balbatas. šiemet 12- 
asis skyrius buvo 
tik 3 mokiniai.

7,000 doL, BraziHjo* — 6,000’ 
dol, Anglijos—3,000dol. Miun* 
cteno - 3,000 doU Vasario 16- 
toa gimnazijos — 3,000 dol. PLB 
vildyba išreiškia padėką TŠŠ

Aktas baigtas visiem sugie- 
dant “Lietuva brangi’’.

Mokiniam atsiėmus pažymėji
mus iš klasių auklėtojų, tėvų 
komitetas visus skaniai ir sočiai, 
pavaišino.

“Banga”, tautinių šokių grupė, 
šiemet pirmą kartą dalyvaus tau
tinių šokių šventėj Chicagoj. 20- 
ties jaunų šokėjų grupė repre
zentuoja lietuvius kitataučių tar
pe, o taip pat paįvairina ir lie
tuvių parengimus.

Vasario 16-osios gimnazijai 
remti būrelis Nr. 18, vadovauja
mas S. Vaškienės, už 1980 metus 
pasiuntė 181 dol., o būrelis Nr. 
31, vadovaujamas I. Valauskie- 
nės — 156 dot

— Kun. dr. Jurgis Šarauskas, 
Valstybės departamento sekre
toriaus pavaduotojo specialus 
asistentas, su kitais Baltųjų Rū
mų specialiais asistentais išvyko 
į Europą ir kitur. Lankysis Pa
ryžiuj, Izraely, Egipte ir kitur, 
susipažindamas su kultūriniais 
ir politiniais tų kraštų reikalais. 
Kun. J: Šarauskas Valstybės, de
partamente darbuosis iki šių 
metų rudens.

Praėjusių metų rugsėjo 1 Syd- * me^> premiją, 
nėjuj mirė žymus moderniojo 
meno atstovas dail. Henrikas 
Šalkauskas. Per neilgą savo am-' 
žiu (gimęs 1925) jis sukūrė la
bai daug kūrinių ir gavo de
šimtis premijų. Jo jpąveikslais 
puošiasi ne viena Australijos ga
lerija.

Jo motina Ona Šalkauskienė 
(diplomato Vaclovo Sidzikausko 
sesuo) ryžosi pagerbti savo sū- savyoen. • - n-
naus Henriko atminimą, skirda- Ona Šalkauskienė ,nuo,pat 
ma žymias pinigų sumas kukū- jaunystės pasišventė savo tėyy- 

’ dar >918,

pinigus paskyrė: Lietuvių Bend- Lietuvos kariuomenę ir dirbo 
ruomenės spaudos sąjungos laik- lauko lįgmripėse.. ;
raščiui Mūsų Pastogei— $3,000, Pirmosios, sovietų okupacijos
moterų soc. globos draugijai — meta jos vyras buvo suimto* ir 
1,000; A ustalijos. lietuvių fon- nukankintas. 
dui — 3,000; ir kitom instituci
jom. Betgi didžiausią sumą pa
skyrė New South Wales meno 
galerijai — 30,000. 4 .

Galerija, šią sumą investavusi, 
iš procentų sudarys nuolatinę, 
kas dveji metai skiriamą, Hen
riko Šalkausko vardo modernaus

kai J.Talandžiui už dosnią po-' 
naaą užsienio jaunimui.

Z. Žiupsny* plačiau pn* 
nėiė ąpie šių metų pabaigoj 
rengiamą sportininkų išvyką Į

ta -A--... ^.0-----------ąąė -1 tvylų pienuoja ir or* 
gsMzėoja Amerikos Lietuvių PI*

DAIL. HENRIKO ŠALKAUSKO 
VARDO PREMIJA AUSTRALIJOJ

— Amerikos lietuvių Katalikų 
Tarnyba, kurios įstaiga yra 351 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 
prie Kultūros Židinio, pradėjo 
leisti naują biuletenį “351 — 
The Nevsletter oF Lithuanian 
American Catholic Services”.

— Juozas Sužiedėlis, kalbi
ninkas, mplųripja* ir vertėjas, 
mirė Vįlniųje balandžio 27. Pa
laidotas Antąk^io,.kapinėse. 
Masinių trėmimų metu 1941 
buvo išvežta* Sibiran su žmona 
ir vienerių metų dukrele. Sibi
re išb$Ud^ ^e6jC’-'<m Węs 
į lietuvių kalbą lenkų ir rusų 
rašytojų veika&rf R-1

CLEVELANDOHIO 
Mokslo metų pdilgtuvės

mauda ir trys vadovai— iš viso 
24 asmenys. Kai Irane bonramdų 
nariai pasireikš ir faluose spor
tuose, kaip lauko tenise bei 
lengvoj atletikoj. Komandos yra 
rinktinės —jų nariai ym atrink
ti it įveiriųibhihų, ne tik vieno 
ar dviejų. Dar nti sartas iš 
ŠALFASS atsakymas drtl finan
sinės atsakomybės. Z. Žiupsnys 
pakartotinai parašys ŠALFASS 
valdybai, ' perduodamas PLB 
valdybos pageidavimą, kad dėl 
šio klausimo būtų ii unkšto su
tarta. PLB valdybasiilo, kad bet 
koks nuostolis ar perteklius bū
tų pasidalintas pusiau ŠALFASS 
ir PLB v-bų tuo neapramkinant 
nei vienos, nei kitos PLB valdy
ba šią išvyką stipriai remia ir 
tikisi, kad bus prieita prie su
tarties.

G. Aukštuolis trumpai pranešė 
apie Pasaulio Lietuvą Jaunimo

Clevelando Šv. Kazimiero li
tuanistinė mokykla birželio 1 
iškilmingai užbaigė nokslo me
tus.

9:45 vai. ryto visi mokiniai 
išsirikiavo prie žiivusiem dėl 
Lietuvos laisvės paminklo Die
vo Motinos Nuolatinės Pagal
bos bažnyčios aikštej. Abiturien
tas Paulius Staniškis čia pasakė 
neilgą kalbą ir prie paminklo 
padėjo gėlių puokštę. Nuo pa
minklo visi su mokyklcps vėliava 
priešaky, nužygiavo j bažnyčią, 
kur pamaldas laikė ir jaunimui 
pritaikytą pamoksląpasakė para
pijos klebonas ir mokyklos ka
pelionas kun. Gediminas Kijaus- 
kas, SJ.

Po pamaldų mokiniai, moky
tojai ir arti poros šimtų sve- 
čių susirinko parapijos didžiojoj 
salėj. Čia iškilmes mokslo 
metų baigimo akto buvo pra
dėtas Lietuvos lunmu, prezidiu-

nė. Savaitgalio metu įvyks pa
skaitos lietuvių ir anglų kalbo
mis apie Donelaitį (anglų kalba 
universitete), koncertas ir tauto
dailės paroda. Yra galimybių 
ttip pat pasirodyti ir Venecue- 
ląj. Dalyviai jau yra užangažuo- * 
tf, ir programa yra baigi maa pa
ruošti. Valdyba nutarė šį renginį 
pUreaati ir pažadėjo sutelkti rei
kalingas lėšas.

Šimas Kudirka išvyksta į Aust
raliją birželio 1L šią išvyką 
dtaugc globoja PLB ir PLJS, 
kanos apmoka kelionės išlaidas 
nuo New Yorfe iki Sydnėjnis. 
Australijoj susidarančias kelio
nės klaidas padengia Australi- 
joa LB.

Tautinių šokių šventės komi
tetas yra pranešęs, kad jis au- 
tave paremti užsienio jMinuno 
tautinių šokių grupių atvykimą

— Klierikas Leonardas PeU. 
ke vičius^Petcavage.T E Elyria, 
Ohio, šią vasarą savaitgaliais tal
kina Šv. Jurgio Ijętuvių parapi
joj, Cleveland, Omo. Norėdamas 
išmokti lietuvių kaljią, jis įstojo 
į Lietuvos vyčių kuopą ir lietu
vių klubą Clevelande. Leo- 
nardas kunigu bus įšventintas 
1981 birželio mėn. Jo dėdė Br, 
Jurgis Pe&eyičhis, OFM, dirba.

S. Kuprys pranešė, kad ry
šium su baisiųjų birželio įvykių 
ir 40.. m. Lietuvos okupacijos 
sukaktim PLB yra paskelbusi 
birželio 15 pasaulio lietuvių 
maldos ir susikaupimo diena ir 
yra paskleidusi informaciją pa
skiriem kraštam bei spaudai lie
tuvių bei anglų kalbomis. Chi
cagoj, Venecueloj ir kitose vieto- 
vėse yra rengiamos pamaldos 
ir toląėjimai. Chicagos minėji
mą rengia JAV LB Vidurio Va
karų apyguda drauge su kitomis 
organjiai ųnąai'i Birželio 9 
Wasiriagtone įvyks konferencįja, 
kimų drauge kviečia JAV LB, 
Kanados LB ir PLB visuomeni
nių refialų tarybos. Konferenci
ją globoja Washingtono LB apy
linkė. S. Kuprys taip pat daly
vavo respublikonų partijos plat
formos komiteto posėdžiuose ir 
prašė, kad į šią sukaktį būtų 
tinkamai atsižvelgta.

Kultūrinė veikla eina pirmyn. 
Clevelando Nerijos ansamblis 
birželio mėn. lankosi ^Pietų 
Amerikos valstybėse: Vėnecu- 
eto^'«irfurtibįtof,”BftMJ^ ‘ 
gentinoj ir Urugvajuj Išvyką 
stambesnėm sumom yra parė- 
musios JAV LB krašto valdyba 
(2,000 dol.) ir Lietuvių Fon
das (2000 dol.). Apie išvyką 
plačiai rašoma Pietų Amerikos 
lietuvių spaudoj; be to, platus A. 
Balašaitienės straipsnis buvo 
paskelbtas Darbininke. An
samblis grįš į Šiaurės Ameriką 
birželio pabaigoj; viena narė, 
S. Lenkauskaitė, dar pasilikę il
gesniam laikui Argentinoj ir

detf lfongreto^tahtariBM, kitais 
meteis bus nta^ąstas vienas žmo
gus vjenė^iri teetam į Austra
lui padirbėk'su ten ,ęsančiu 
jaunimu. TąBtininkai taip pat 
bus siunčiami ir į Hetų Ame
rikos kraštus, šią vasarą PLJS 
valdybos nariai lankys įvairias 
jaunimo stovyklas ir rodys skaid- 
res iš praėjusiais meteis įvyku
sio jaunimo kongreso, šios 
skaidrės taip pat bus nusiųs
tos k į kitus kraštus. Taip pat 
PLJS yra įriĮuujgii'i į Kanadoj 
planuojamas kontra olimpines 
žaidynes, kurios įvyks liepos 4 
savaitgalį, ir jose dalyvaus.

lio Lietuvių Dienų komiška 
buto paruošusi provizorinį pla
ną 1983 įvykstančiai šventei. PL 
Dienas sudarys keturi pagrindi- 
niai maginto: Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas, sparto 
šventė, dainų šventė ir jaunimo 
kongreso atidarymas. Dienos tę
sis nuo birželio 26 iki liepos 4. 
Taip paf manoma suruošti meno 
paradą bei literatūros vakarą, 
norim pabrėžti kultūrinį mo
mentą. Buvo pasiūlytas kandi
dates PLD vadovauti; su juo tar
sis V. Kamantas.
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Fondo 
■ :New

ime Lietuvių Fondo, įrašy- 
į testamentą numatytą su-

goud, Edwaid *4,299.26, Mik 
šys, Povilas ir Elena *20050, 
Navickas, Jonas, hm. dr., atm. 
ja. *200.00, Paliokas, Vincentas, 
M.D. ir Laskauskaitė, Marija, 
atm. įn. *300.00, Ponelis, Pra
nas 1100.00, Purenąs, Romual
das *100.00, Rudaitis, Teodoras 
ir Ritonė $600.00, Šudras, Pra
nas, M.D. ir' Ada *2,100.00, 
VirŠkus, Juozas ir Klara *100.00, 
Žukas, Zosė *100.00.

1 x 110.00 — Kuprys, Saulius, 
Adv. *310.00

2 x 150.00 — Jalinskas, Čes
lovas, palikimas, V. Vokietija 
*150.00, Liūdžiūtė, Bronė 
*150.00. ~

4 x 200,00 — Ambrazaitis, 
Kazys, M.D. ir Marija *3£00.00, 
Činga, Jonas ir Aida *601.00, 
Gleveckas, A.B., M.D *3,300.00, 
Šležas, Adolfas, M.D. ir Algė 
*600.00.

1 x 240.00 — Skališius, Pau
lius L, atm. įn. *240.00.

2 x 300.00 — Jasulaitis, Juo
zas, Australia *600.00, Indreika, 
Petras ir Antanina (mirusi) 
*500.00.

1 x 404.00 — Janušauskas, Jo
nas, atm. įn. *504.00.

1 x 500.00 — Aglinskas, Kęs
tutis, M.D. ir Josephine, M.D. 
*1,500.00.

2 x 1,000.00 — Balčiūnas 
—J. švaistos, rašytojas, atm. įn. 
*1,000.00, Kučiauskas, Juozas 
*4,000.00.

1 x 2,000.00 — Milašius, Pet
ras *7,000.00.

- 1 x 2,642.65 — Mataitis, Juo
zas ir.Bronislava *7,742.65, tes
tamentinis palikimas.

1 x 82^08.60 — Vilutis, Ka
zys *82,208.60, testamentinis 
palikimas.

Išviso 34 nariai—*93340.25 
dniĮfrliifni jhiitiiiitoatefcrftoMfa.

TAX EXEMPT, ILLINOIS

QUETJ& BOAD, CHICAGO 
ILLINOIS 60629°

Lietuvių Fondas 1962-197*. 
VI.6 turėjo:

1. Pagrindinio kapitalo bruto 
+ *1,930339.69.

2. Pąjamų — 919552.44. f
3. Per pelno skirstymo komi

siją lemiantis protokolais, lietu
viškiem reikalam : (švietimui, 
kultūrai, premijom, stipendijom 
ir moksliniam veikalam) paskirs- 
tęs — 668,79650 .

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, kad jis pasiektų 2 m^jonus 
ir kasmet galėtų skirti lietuvy
bei daugiau kaip 150 tūkstančių 
dolerių.

lis kitų. Sveikintojai įteikė ir do
vanų.

Programos vedėjas priminė,

birželio 7^8, gražiai pavyko. Oras 
buvo puikus. Minios žmonių 
dalyvavo festivaly. Birželio 8, po 
11:30 vai. mišių gausi minia da
lyvavo parade, jauni ir seni. Pa
radą lydėjo Lietuvių Posto le- 

su’ėėš

Marcelė Aleksiai, Jonas Kas
putis, Marijonas ir Vanda Pū
keliai, Karių Sąjunga Ramovė, 
Skaučių tuntas Neris, Juozas 
Skruzdys.

Po 10 dol. — P. Achenbachai, 
Simas Augaitis, Antanas Balsys, 
Frances Balčiūnienė, Wemer 
Cabelis, Martynas ir Zina Čer- 
kai, Pjjus Didžbalis, Marius Ja- 
gintavičius, Juozas ir Valerija 
Gelumbauskai, Henry Kacher- 
gis, Juozas ir Anelė Kannttzai, 
V. Kijonka, Magdelena Kudirkie
nė, Povilas ir Danutė Kūrai, 
Vladas Krasauskas, John Lasky, 
Ona Mačiokienė, Petras ir Mari
ja Martinai, Vytas ir Silvia Marti
nai, Bronius Mačiulaitis, Alber
tas ir Johana Melninkai, Jonas 
Paliulis, Elena Puodžiūnaitė, 
Jonas ir Aldona Raugaliai, Mina 
Rushinskas, Vincas Skla- 
daitis, Juozas Skladaitis, An
gelė Skladaitytė, Plie
ną Sldadaftytė, Antanas Šat
kauskas, Jonas Toleikis, Mykolas 
ir Ona Tonkūnai, Vladas Vaičė- 
nas, Genė Valiulienė, Algis ir 
Danutė Uogintai, A. Žemaitis.

WATERBURY, CONN.
Vasario Šešioliktosios minėji

mo proga Lietuvių Bendruome
nės visuomeninei veiklai pa
remti aukojusių sąrašas: ,

Po 100 dolerių aukojo: My
kolas ir Veronika Lisauskai, Juo
zas Puodžiūnas, kun. Jonas Ruo
kis, dr. Petras Vileišis.

,Po 50 dol. — BrooHyn Ba- 
king V^toras ’Ėendbrius, 
IgiiAs Kriaučiūnas, Stasys? irSofi
ja Kuzminskai.

Po 25 dol. — Ateitininkų sen
draugių skyrius, L.F. Bičiulių 
sambūris, Elizabeth Litfin, Vita 
Liaudinslaenė, Helen Karpa- 
vich, Knygynas Spauda, Juozas 
ir Jadvyga Muraškai, Kazys ir 
Elena Sapetkai, Julija Šidlaus
kienė.

Po 20 dol. — Juozas Ambra
zaitis, Jonas ir Albina Brazaus
kai, Pranas Gaižutis, Magdalena 
Gureckienė, Juozas ir Genė Kaz
lauskai, Daniel Kumpikevich, 
Vadovas ir Valė Kuzmickai, 
Bronius Lazauskas, Stasys 
Latviūnas, Liutkų šeima, Bro
nius Maurutis, Juozas ir Jadvyga 
Paliuliai, Juozas Smolslas, Kęs
tutis ir Danutė Švelniai, Juozas 
ir Natalija Veličkai.

Po. 15 dol. — Aleksandras ir

sekmadienį, lietuvių pranciš- 
konųsodyt^—^?assErviefėj,Ken- 
nebrmkport, , Maine. 'Tą dieną 
keturi • pmneišlūormi koncede- 
bruos 
švęsdami 
sukaktį.

Gautas didelis irpatogus auto
busas. Išvykstamėtavk) Šv.Kazr- 
miero parapijos automobilių pa
statymo 'aikštės punktualiai 8 
vai. ryto. Į tą pačią vietą grįž
tama 8 vai. vak. Kelionė vienam 
asmeniui su įėjimu 10 dol. Su
mokama kartu su registracija. 
Kreiptis telefonais: Julia Mack 
853-8919, Elena Banis 755-8543, 
Janina Miliauskienė 755-1894.

Visi kviečiami prisidėti prie 
išvykos, pasidžiaugti gražia 
gamta, kultūringa programa bei 
lietuvių pranciškonų religinėm 
iškilmėm.

inę mokyklą
JAV Lietuvių Jatnrimo Sąjun- 30 **etų sukakties proga, XXX- 

gai, vadovaujamai Virga us Vo^‘ ąsias šiaurės Anierikos lietuvių 
Įeito, paremti JAV LB krašto sporto žaidynes Detroite, kom- 
valdyba paskyrė 1,000 dol. Kraš- . pozitorių-dirigentą Alfonsą Mi

kus, B. Uždavinis, MIC.
Programai vadovavo A. Mini- 

kauskas-Miner. Invokadją su
kalbėjo kun. J. Steponaitis. Lie
tuvių kalba sveikino P.. Molis, 
o anglų kalba — A. Seilius.

Parapijos vyrų choras, vado
vaujamas muz. Z. Snarskio, pa
dainavo šešias liaudies dainas. 
Akomponavo Q. Keršytė, o flei
tomis pritarė J. Juodaitytė, V. 
Juodaitytė ir A. Tamašiūnas. 
Choro vardu A. Glodas ir V. 
Račiukaitis įteikė dovaną. Šv. 
Kazimiero parapijos mokykla 
taip pat atliko dalį programos. 
Mokiniai dainavo ir deklamavo. 
Mokinių ir mokytojų vardu 
sveikino mok. J. Statkus ir įtei
kė dovanėlę. Programėlę pa- gjonieriai ir 
ruošė Šv. Kazimiero vienuolijos lavomis nuoŠv. Alfonso bažny- 
seselės, kurios vadovauja mo- ttos įfa chtafos Fesriva^ 
kyUai nuo jos pisteigimo. jį, atidarymas prasidės

Buvo, gauta daug sveikinimų kurią sukalbė-
raštu. Žodžiu sveikino miesto ję §v pasap^or Jddhs*
burmistras J. Levy ir įteikė Wor- hm. A. Dranginis. Po Amį- 
cesterio miesto raktą. Sveikino ,4^ ir LUfavos himnų Balti- 
miesto valdžios ^fstovaą W« Ofo" mocės lamnistias W<--Donald

Jūrmaloj gegužės 30 pasibai
gė I lygos varžybos dėl pateki
mo į aukščiausiąją lygą. Daly
vavo ir Vilniaus Žalgirio koman
da, tačiau šilimai pasirodė, pas
kutiniame susitikime pralai
mėjusi prieš Zenit 1:5. Varžy
bas laimėjo Zenit komanda, su
rinkusi 21 tš. Dauguvą surin
ko 19.5, Raudonoji vėliava — 
15, Kalevas — 13, Gantiadi — 
12, Žalgiris — 8.5. Zenitas bus 
perkeltas į aukščiausiąją, o Žal
giris į žemesniąją lygą.

Tarptautinis meisteris dr. V. 
Palčiauskas, HL, rungiasi JAV 
komandos sudėty pasaulio 
koresp. pirmenybių baigmėj. Ka
zys Merkis ką tik užbaigė visas 
savo partijas, pelnydamas New 
England I komandai 7-1 tš. JAV 
komandinėse. Savo laiku KM., 
žaisdamas ICCF IV olimpiadoj, 
laimėjo I v. trečioj lentoj ir, su
rinkęs 4^* 1.5 tš., išpildė pirmą
ją tarpt, meisterio normą. Ignas 
Žalys iš Montrealio dukart lai
mėjo didžiausią JAV Golden 
Knights turnyrą. Taigi tm V. Pal
čiauskas, K. Merkis ir 1 Žalys 

«4teK>Whriąjt4fetoMriai-iiv.lEortal
Chess” JAV-bėse.

Pasaulio meisteris A. Karpo
vas laimėjo stambų tarptautinį 
turnyrą Jugoslavijoj. Paskuti
niame rate Karpovas įveikė ju
goslavą GrigoriČių ir, surinkęs 
8 tš., laimėjo Bugoino turnyrą. 
Larsen — 7J5, Timman — 65, 
Lj ūboje vi č, Anderson ir Poluga- 
jevskis — po 6, Kuraica, Ivkov, 
Talis — po 5, amerikietis Ka- 
valek — 4, Gligorič — 35 tš;

Po 5 dol. — Elena Ancevi- 
čienė, Antanina Budzinaus- 
kienė, Jadvyga Bajorinienė, An
tanas Bernotas, Petras Berno
tą, Zigmas Delininkaitis, Anta
nina Gylienė, Viktoras Juodis, 
Stasė Išlinshenė, Balys Kaušy- 
la, dr. Gražina Kenter, Albinas 
Maurutis, Aleksas Norkeliūnas, 
J. ir S. Pauliai, Vincas ir Julija 
Puodžiukaičiai, Jonas Stapulio- 
nis, Juozas Valkauskas, kun. Jur
gis Vilčiauskas.

Po 2 dol. — Mary Rimaitie- 
nė, Leokadija Šulauskienė.

Po 1 dol. — A. Gudonis if 
XX.

Viso surinkta aukų 1678 dole
riai. Visiem aukojusiem reiškia
me nuoširdžią padėką.

L.B. WATERBURIO 
APYLINKĖS VALDYBA

sukaktį, JAV LB Hot Springs 
apylinkę dešimtmečio proga, 
Lietuvių Karių Veteranų Sąjun
gos Ramovės skyrių atstovų su
važiavimą Cievelande ir Lie
tuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos konferenciją <3hicagoj.

Tuo pačiu laikotarpiu JAV LB 
krašto valdybos pirm. Vytautas 
Kutkus įgaliojo švietimo tarybos 
pirm. Joną Kavaliūną pasveikin
ti JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos atstovų suvažiavimą, kul
tūros tarybos pirm. Ingridą Bub
lienę — JAV LB Hot Springs 
apylinkės minėjimą (ji ten buvo 
nuvykusi) ir Joną Urboną — vi
sos Amerikos respublikonų etni
nių grupių atstovų suvažiavimą 
Clevelande.

Taigi JAV LB krašto valdyba 
palaiko glaudų kontaktą tiek su 
savo, padaliniais, tiek ir su kito
mis organizacijomis. Lietuvių 
Bendruomenė remia visas orga
nizacijas ir kiekvieną pozityvų 
darbą, nežiūrint, kas jį atlieka.

, JAV LB Inf.

dis, Worcesterio N. visus 1
jos šaulių rinktinės, Dr. ¥..£»- jfcį paai^ož^o- lietuvių n 
dirkos šaulių kuopos ir Uetavių <Jari»ia, gintarais, drožto 
Piliečių Įdubo v«du--A. Zctt- pįpfcjtefefe k menininkų 
kus, Worcesterio LB apyi. pirm. Buvo visoiriausių
P Babickas, Ltetuvių Ubd. dr- ■ MTTESEaliKli J i t.

Uetavią Endklope£> 36 tomai 

į amyrlapiis Tftu—irs 6 tomai

Vtoeo KiHCs Raštai 6 tomai ...

1 z 30.00 — Kojelytė, Daina 
E. *300.00. ;

1 x 50.00 Alfams, Antanas 
$600.00

I x 65.00 — Rastenis, Nadas, 
atm. įn. *65.00.

1 x 90.00 Dariaus Girėno 
Lituan-nė Mokykla—Juozas Ma
čas *567.72.

13 x 100.00 — Jonys, Algirdas 
$200.00, Kuprionis, Jonas, prof. 
ir Marija *1210.00, Latvian 
Marian Fathers *100.00, Leu-

nį, 5 vai. vak. Detratte. JAV 
LB krašto valdybos
tautas Kūdras apie tai lai&upė- ‘ 
informavo Altos valdybos pirin. ^ 
dr. Kazį Šidlauską.

Šeštoji lietuvių dainą šventė.. 
JAV LB krašto valdybos netsri- 
mu šeštąją lietuvių dainų šuenbę 
siūloma įjungti į Pasaulio Liete- 
vių. Dienas, kurios įvyks 1983 
Chicagoj. DabAr tuo klausimu 
bus tariamasi su Kanados LB 
krašto valdyba.

Kun. Antanas Midūnas, MIC, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas, gegužės 25 šventė 
kunigystės 40 metų sukaktį.

Išpuoštoj bažnyčioj giedojo 
parapijos vyrų choras, vado
vaujamas muz. Z. Snarskio. 
Akomponavo vargonininkė O. 
Keršytė.

Kartu su jubiliatu mišias 
koncelebravo kunigai marijonai: 
J. Petrauskas, V. Parulis, A. šve
das ir svečias iš Stockbridge.

Pamokslą lietuviškai apie Šv. 
Dvasią pasakė pats sukaktuvi
ninkas, nes svečias pamokslinin
kas hm. J. Bakanas buvo susir
gęs. Anglų kalba pamokslą pa
sakė kun. J. Petrauskas. Jis kal
bėjo apie sukaktuvininkąjr ku
nigystę. f įhf-

Maironio Parke po įnėtų 'vy- EMLTiMGfRE^MD.
ko iškilmės, surengtos parapi
jos tarybos. Svečių buvo pilna Birželio tragiškus įvykius Bal- 
salė. Prisidėjo ir daugiau ku- timorės lietuviai prisiminė daly- 
nigų: A. Volungis, A. Yankaus- vaudami iškilmingose prišiose 

2' .?!epo?a?tisr Maitin- 11:30 vai. birželio 8, sekmadie
nį, šv. Alfonso bažnyčioj. Mišias 
koncelebravo kunigai Pranas Ju
raška (svečias iš Virginia Beach) 
ir Antanas Dranginis, kuris pri
taikė pamokslą tąi progai lietu
vių ir angių kalbOnris^ Daina 
giedojo per mišias? Tautinių šo
kių grupės ir kitos jaunimas dė
vėjo tautinius drabužius. Ameri
kos legionierių Lietuvių Postas 
154 ir jų padėjėjos . dalyvavo 
mišiose su vėliavomis.
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reigas dabar perėmė V. Vait- 
iras (waterbwrietis) iš buvusio 
pirm; prof. A. Vesaiėio. Ą. Lip

ia rooSti liepos 27. Šventė, kaip 
paprastai, bus pradėta koncele- 
bruotomis mišiomis. Po jų vyks 
eisena, su maldomis už. tėvynę, 
prie Marijos Fatimoj apsireiški
mo statulos ir į kapines, kur bus 
prisiminti mirusieji. Po pietų 
pasirodys su savo programa se-

juos įeina: vasaros šventės 
ruošimas, vajaus pietų suruoši
mas kitose lietuvių kolonijose, 
leidinio apie seselių rėmėjus ir

V. Žilinskaitės humoreskų. Se
selė Teresė Miedžkovski penti
nu paskambino nuotaikingą 
kūrinį. Po to viri dainavo daug

kolonijų žmonės. Reikės dange- reikfei 
Ifo darbo tankų. TflttaMsF^u- kujfctt 
saus lietuvių dalyvavimo iš saitis

vadovavusiar seselėm 8 metus, 
baigėsi terminas. Nauja viršinin
ke išrinkta seselė Aloyza Šauly
tė, jau anksčiau 18' metų vado- 
vasusi vienuolijai.

Pasitarimas pradėtas prel. P. 
Juo malda.

Apie seselių veiklą, ypač apie 
dabar einančią sarau statybą ir 
tai statybai paremti vajaus pie
tus, suruoštus Matulaičio na
muose, pranešimus padarė se
selės Margarita Bareikaitė ir Au
gusta Sereikytė. Pietos gerai pa
sisekė, ir jų dalyviai seseles pa
dėtinė gražia šėma. Ta proga ir 
pietuose nedalyvavę atsiuntė 
nemaža aukų. Todėl seselėm ir

Motinos dieną, gegužės 11, P^atfeda«, kad jienetik 

susikaupimu irmaldanris prisi
mintos aafcų  ̂stotinos; Diena 
pradėta pnmaidrinrii koplyčioj 
su pritaškyta kapeliono bū. S. «
Ylos pamokslu. Po pietų sese- ^aa^~ 
lės irBetavių bendruomenės BostenoLieteyių PilteCiųDja, 
nariai, kagiėiiiwni ražam8ų 
prie Maruos Fatimoj apsireiški- komftete. Be to,kaipirten>et, 
nrw~> paminlrln. Iš Čia ėto Į kapt- HftfririUO BSNMLjįlU90,,Al{pQ Ma
nės, kur buvo prisimintos mirų- kaičio fondo, kmj^jste^^jožino- 
s ios motinos. Sugiedota “Viešpa- r^WI
ties angelas” ir “Amžinų atdsf”. sbmšių mok0 
Po to koplyčioj buvo giedami f®8 
mišparai.

vaL MN bangu ** tataET 
iTSJMtor 9L, Brocfctoi MA OMtiŽ

BOSTON, MAS*. — VLYN 130

Laisvės Viupo tim^n progra
mos rudens koncertas įvyks spė
lios 12,,.. -»,

gerai bai^i- Antras Kaimas iš Chicagos-at-

chitektų S-gos Bostono skyriaus 
30 m. sukakties balius lapkričio 
1 d. 7 vįVi. Chateau de Ville 
restorane, Randolph, Mas*.

Lietuvos kariuomenės atką
ramo minėjimas įvyks lapkričio 
21 Lietuvių Piliefių D-jos salėj, 
So. Bostone.

stovyklos stovyklautojai. Numa
toma gausi dovanomis loterija, 
kmioj paminėtini fie laimėji- 
mai: cniu vskhko paveiKsias, 
100 doi. grynais pinigais,

šventei Chicagoj paremti buvo 0^ pto&odymaš. Vrakų rfiko 
platinami lošėjos bitlai. Jų skyrių ra^dtaL Pbme-
šioj nedidel^ pensimnkų taA> ^į buvo mok. Z. Krubonienė. 
nijoj išpistuDta granai net ir M^n w*damas mblti-
amerikiefių tarpe, H vfoo - ■ -- ---
196doi J, ‘ ’

apygardos valdybcm įeim ir CAPE CCįDų VJ



Tucj po pamaldų buvo ati
trauktas mišią altorius ir toje 
vietoje pastatytas ilgas stalas,

Antroji mokslo metų baigimo 
dalis buvo birželio 8, sekma
dienį, Kultūros Židinyje.

br Lietuva. Tema buvo parašyta 
klasėje. Jų darbus įvertino Ida* 
sės mokytojai P. Jurkus, D. Bo- 
belienė ir švietimo Tarybos pir
mininkas J. Kavaliūnas. Apsi
spręstą premiją padalyti lygiom 
keturiem geriausiai parašiusiem. 
Premija (25 dol.) teko: Auksei 
Jankauskaitei, Ramunei Jasai- 
tytei, Danutei Senkutei, Algiui
L/UKUAV V lVx\*X<

dar aplankė ir visas klases. Su
stojo labai trumpam, pasakė po
rą žodžių ir vėl keliavo tolyn. 
Aplankęs tuoj išvažiavo į Kul
tūros Židinį, kur vyko LB acpy- 
gardos suvažiavimas.

Su giedria nuotaika vaikai iš
siskirstė namo vasaros atosto-

šomi ir kiti pnisklėti. Aukas siųs
ti Elenai BuHaitienei, 94-17 
Jamaica Avė., Wbodhaven, N.Y. 
11421.

į kmį įeina: Auksė Vričaitienė, 
Vita Matusaitienė, Ina Gvil- 
dienė, Algis Jankauskas ir Gū

želio 11, trečiadienį, išskrido į 
Australiją, kur išbus apie tris 
savaites. Į Australiją pakvietė 
Lietuvių Bendruonenė. Grįž
dami sustos Havajuose ir Los 
Angeles, Galit '

Toliau mokyklos vedėja Ele
na Ruzgienė savo kalboje prisi
minė praeitį, kaip prieš 30 metų 
čia buvo įkurta lietuviškoji mo
kykla. Prisiminė ir visą mo
kyklos eigą, Įdek laiko ji dirbo

džfoje perėjo į dešimties metų 
sistemą, tai šių metų abiturien
tų laidos nebuvo. Visi aštunto 
skyriaus mokiniai baigė tą sky
rių ir. perkelti į devintą skydą.

liepos 27. Autobusas išeina sek- 
madtienį 6:30 v. ryto iš Kultūros 
Židinio kiemo, 341 Highland 
Blvd, Brookiyn,.N.Y. Septintą 
valandą sustoja ties Shalins 
Fanerai. Home, 84-02 Jamaica 
Avė., Wbodhaven, N.Y. Kelionė 
asmeniui 17 doL įskaitant ir 
įėjimą į pikniką. Registruotis

venimo, rašoma apie kitų tautų 
filatelinius įvykius, rašoma apie 
filatelistų parodos premijas To
ronte, P. Baibavičius rašo apie 
Klaipėdos paštą, surinkta įdo
mios medžiagos iš praeito am
žiaus; toliau rašoma apie poetą 

“ ‘ , supažin
dinama suLietuvos pašto ženk
lais; tęsdamas Lietuvos univer
siteto istoriją, Charles Mirtims 
rašo apie dail. Eduardą Krasaus-

taitb.
Svečias iš Chicages, JAV LB 

švietimo tarybos * pirmininkas 
Jonas Kavaliūnas, buvo specia
liai tą dieną atvykęs į mokyklos 
baigimo iškilmes. Pirma jis daly
vavo tėvų susirinkime, kalbėjo 
apie pastangas? kelti ir plėsti 
mokslo lygį.

13, sekmadienL 10 vai. ryto spe
cialios mišios Sv. Patriko kated
roj, 11 vai. paradas Penktąja 
Avenue, 12 vai. oficialioji dafci

vedėjas, jau kuris laikas yra per- Višteliauską-Vištelį, 
sikėlęs | kritai namus. Jo naujas 
adresas yra: 234 Sunlit Dr^ Wat- 
chung, N.J. 07060. Telefonas — 
201753-5635.

Kaip įprasta, tokių iškilmių 
šviesos ir mokslo simbolį —- metu padaromi pranešimai apie 

uždegė J. Karaliūnas. ŽaKąją klasių mokslą ir apdovanojami 
žvakę —vilties spalvą 
gė Gina Jankauskaitė, viena iš

Choras padainavo šias dainas: 
Brangi, tėvynė mano — F. Stro- 
lios (žodžiai Vytės Nemunėlio), 
Pavasaris — N. Ulėnienės (Ž. 
L. Žitkevičiaus), Norėčiau skristi

kuri dvejus metas ėjo mokyklos 
vedėjos pareigas. Mokyklos ve- 
dėja Aldona MarijoŠienė su šei
ma yra išvykusi į Šveicariją ir 
grįžta tik šį rudenį. Tėvų komi
tetas, atsidėkodamas už darbą 
E. Ruzgienei, įteikė jai gražų 
albumą.

ilgo stalo mokyklos vedėja Ele
na Ruzgienė ir sukvietė didelį 
garbės prezidiumą.

į jį buvo pakviesti Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, švie
timo tarybos pirmininkas J- Ka
valiūnas, Tėv. L. Andriukas, 
Brooldyno pranciškoną viršinin
kas, buvęs rytinių pakraščio mo
kyklų inspektorius A Masionis, 
dabartinė inspektorė D. Bobe- 
lienė, LB New Yorko apy
gardos pirmininkas A. Vekselis, 
LB New Yorko apygardos val
dybos narė Metimo reikalam 
J. Gerdvilienė, devinto skyriaus 
tėvų atstovas dx. V. Vygantas, 
tėvų komiteto pirmininkas G. 
Žemaitaitis ir visi mokyklos mo
kytojai.

Brooklyne mišias koncelebravo 
velionio brolis kun. Antanas 
Kardas ir Tėv. Petras Baniūnas, 
OFM. Dalyvavo sesuo Pranė iŠ 
Chicagos bei kiti velionio drau
gai. Pietūs buvo paruošti V. Dė- 
dinienės jų namuose Wood- 
bavene.

Mokyklos choras
m&iiuino moKyjaa g&n putui* 

džiuoti savo choru. Jį išugdė 
muzikos mokytoja Nijolė Ulėnie- 
nė. Dabar, baigiant šias iškil
mes, visi mokiniai sulipo ant

nienės, mušamaisiais palydėjo 
Matas Nemielas, Tomas Ratas, 
Antanas Vainius; Šėriau šėriau 
sau žirgelį liet liaudies 
daina, Grįšim, grįšim —F. Stro- 
lios (žodžiai Vytės Nemunėlio).

Pabaigai choras gražiai sugie
dojo Lietuvos himną.

Uždegamos žvakės
Ant stalo buvo trys tautinių 

spalvų žvakės. Jos uždegtos su 
specialia ceremonija, su specia
liu įprasminimu.

teL 827-1351 arba pas M. ša- 
linskienę —tel. 296-2244.

Aleksandras Vaksefis, LB

U .... * 'i ■ I i i n r .i' i ■ ■.. I.įl tefttag,1
” nepaisai 

šiemet
Iriuzihės' * Nfiešėn' UBtadesnės buvo 39

visi buvo įvertinti aukščiausiais 
pažymiais.

LDK Birutes draugios New

želio 14 tarėjo savo iškylą gra-

geriausi mokiniai.
Parengiamosios klasės buvo 

net trys: ten mokytojavo P. Si- 
dienė, Regina Leleivaitė, Rita 
Oniūnienė. Toliau pranešimus 
padarė ir savo mokinius apdo
vanojo: 1 skyriaus — Elena

savo šeimos draugų pikniką.

Bronius Keliukas birželio 7 
dalyvavo Vbko tarybos posėdyje 
Chicagoje. Po to visuomeniniais

2 vai. Kultūros Židinyje aka
deminė dalis. Kalbą pasakė 
dr. Petras Vileišis, pagerbti Sibi-

Lfajtufiw okupacijos 40 metų 
sukaktis ir birželio trėmimai 
prisiminti birželio 15. Ta proga 
buvo įspūdingos pamaldos Ap-

Parodos reikalu Tautodailės
melsti už velionę. — Marina irrezoliu-

nos pamokos.
MIC, mirties metinių dieną, b ir

simas ir Genė Kudirkai (ur

vų suvažiavime Kultūros Židi
ny skaitė paskaitą apie Lietuvių

leido savo biuletenio birželio 
mėn. numerį* Čia surinkta bend
rų žinių iš įvairių filatelistų gy-

vėlę 11 metų mirties proga 
mišios bus aukojamos birželio 
28, šeštadienį, 10 v.r. Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. Kvie-

kienė, 3 — Rasa Milukaitė, 
4 — Mara Vygantienė, 5 — 
Giedrė Šaulienė, 6 — Vida Jan
kauskienė, 7 — Birutė Lukoše
vičienė.

Kaip buvo anksčiau skelbta, 
mokykla šių mokslo metų pra-

ronte. Į New Yorką grįgo birže
lio 12.

mokytojai turėjo progos susipa
žinti Su svečiu — švietimo tar

palydėjo Rima Vričaitytė, pianu 
— Vaiva Ulėnaitė; Baltas asiliu
kas — muzika ir žodžiai N. Ulė-

ro
* rajos. Visa




