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Savaitės 
{vykiai

Atvykęs į valstybės galviu kon
ferenciją Italijoj, JAVprez. Car
ter pareiškė, kad negalima Eu
ropoj tęsti atolydžio politikos su 
Sov. S-ga, kol jos tarinės pajė-
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— Mes turėjome maldų kny
gelę. Dabar neturiu (Per kratą 
paėmė — Red. pastaba).

— Iš kur anksčiau gavai tą 
knygutę?

(tąsa iš praeito nr.)

Lietuvos okupacijos 40 metų IJ1„ Christopher Dodd -r- D.» 
sukakties proga JAV Kongrese Counn Robert Daromi — R-» 
birželio -mėn. 12-21 dienomis Calif., Chrtes Dougherty -*• R., 
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tr kongresmenų. Millicent Fenvick — R-, NJ.»
Lietuvos klausimu pasisakė šie James Florio — D., N JM Ed- 
sinatoriai Bill Bradleyę?— D., win Forsytbe — R, NJ4 Tony 

Hali — D, Ohio, James Han* 
ley — D, M.Yo James Howard 
— Do N. j.; William Hughes 
— D., N.J., Norman Lent — R.» 
N.Y., Robert McClory — R-, U1-,

senatoriai: Bill Bradleyę— D., 
N J.,Robert Dole —R-, Kans^ 
Pete Domenici — R., N. Mex., 
Gari M. Levin, — D-, MicK 
Charles McC.Mathias Jr.— R., 
Md., Donald W. Riegle — 
D., Mich., Strom Thunnond — 
R., S.C., Harrison Williams Jr.

— R.,
R^ III,

R., NJ.»
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turi suprasti, kad ji apgali be 
atodairos grasinti pasaulio taikai 
ir tuo pačiu metu naudotis bend
radarbiavimo vaisiais.

Vos prasidėjus valstybės galvų 
konferencijai, Sov. S-gos prez. 
Brežnevas paskelbė,kad Sov. S- 
ga nutarė sumažinti savo karines 
pajėgas Afganistane Šituo pra
nešimu jis siekė įnešti nesutari
mų į vakariečių tarpu, bet vakarų 
valstybių galvos pripažino, kad 
šituo siekiama tik propagandinių 
tikslų.

Prez. Carter, būdamas Italijoj, 
susitiko atskirai su 'valstybių 
vadais ir stengėsi pašalinti at
siradusius nesutarimus tarp jo ir 
Prancūzijos prezidento ir V. Vo
kietijos kanclerio, kuris pažadėjo 
per susitikimą su Brežnevu ne
sutikti dėl vidutinės tolinašos 
raketų išdėstymo V.Europoj ati
dėliojimo.

Vakarų valstybių ronferencija 
savo baigminiame komunikate 
patvirtino, kad Sov, S-gos Afga
nistano invazija vakaram yra ne
priimtina, nes prieitaraauja tarp
tautiniam principam ir Jungt. 
Tautų chartai; prižadėjo ir to-

— Atsisakau.
Teisėjas skelbia 5 min. per- 

taruką.
Salėje klegesys. Kai kas prie

kaištauja vertėjui: “Koks tu lie
tuvis, jei nemoki lietuviškai kal
bėti?^’ Tas tvirtino, kad tikrai 
esąs lietuvis. Per rankas eina 
kažkieno atsivežti tešlainiai. Visi 
vaišinasi ir siūlo Vaišintis parti
jos atsiųstom “viešniom“. Šios 
purto galvas, tvirtindamos, kad 
nenori. “Nebijokite, neužnuo
dyti! Pasivaišinkite”, — siūlo 
kitoms, — kai kurios paima ir 
valgo. Pertraukos metu per atvi
rą langą į salę įžengė vienas 
ilgakojis vaikinas, nes didelis 
būrys jaunimo atvažiavusio iš 
Kauno, buvo neįleisti į salę. 
Tuojau vienas iš komjaunuolių, 
sėdėjusių salėje tarp žmonių, 
iškvietė teismo tvarkdarį, kuris 
įtūžęs pareiškė, kad šitai geruo
ju nepasibaigs. Tačiau atsiųstas 
milicijos majoras pabarė, kad 
visi laikytųsi tvarkos ir tuo “in
cidentas“ pasibaigė. Matyt, teis
mo kambary sėdis čekistas šiek 
tiek atšaldė perdaug uolius Bal
tarusijos pareigūnus, perspėda
mas, jog neverta erzinti žmonių 
minią.

teroristų veiklą ir įkaitų grobimą; 
nusprendė sumažinti aliejaus 
importus, padidinti anglie s var
tojimą energijos reikalam ir ko
voti su infliacija.

Izraelio min. pirmini Tikas N4e- 
nachem Begin nutarė savo įstai
gą iš Jeruzalės perkelti į anks
čiau arabam priklausiusią Rytų 
Jeruzalę ir susilaukė arabų pro
testo, Jungt. Tautą susirūpinimo 
ir JAV nepasitenkinimo.

Žymios Vietnamo karinės pa
jėgos peržengė Tailarado sieną 
ir puolė pasieny esančias Viet
namo pabėgėlių stovyklas. Viet
namas yra nepatenkintas, kad 
Tailandas leidžia grįžai į Kam- 
bodiją Pol Pot vyriausybės šali
ninkam. Per susirėmimu žuvo 
60 Tailando karių.Fietryčių Azi
jos valstybių sąjunga 'Vietnamą 
už tai pasmerkė, o Kinija — 
griežtai įspėjo.

Lankydamasis Jugoslavijoj, 
-----prez. Carter patikina.-kad JAV 

rems jos neutralus ir pareiškė, 
kad jos sutiktų-renrati . ir Af
ganistano neutralumą., jei Sov. 
S-ga iš jo pasitrauktų.

JAV numato parduoti Jordanui 
100 M-60 patobulintų tankų, nes 
Jordanas tuo reikalu gali kreiptis 
į Sov. S-gą. Šiam planui atkak
liai priešinsis Izraelis ir jo šali
ninkai JAV kongrese.

JAV laivyno operacijų virši
ninkas adm. Thomas B. Hay- 
wood, nukrypdamas nuo prez. 
Carter užimtos linijos, pareiškė 
pritariąs naujokų iaulcimo į ka
riuomenę atgaivinimini.

Kinija apkaltint JAV, kad" jos 
parduodamos ginklus Taivanui, 
pažeidusios su Kinija padarytų 
susitarimų principas.

Japonijos parlamenate rinki
mus laimėjo ją valdžiusi libera
lų partija, kuriai ir atstovų rū
muose ir senate pavyko sudaryti 
didesnes daugumu <iž praėju
siam kongresui turėtąsias.

Popiežius Jom Paulius n 
palaimintąja paskelbė Amerikos 
indėnę Kateri Tetakwvitha, mi
rusią 1680 ir žinomų “Nfohawk

J.T. aukštojo Mmatm pabė
gėlių reikalam pareigūnas Pa
kistane kanadieti Fnederick

tano kalėjime.

Liudininką apklausa
Pirmąja iškviečiama Girių

pirmininko pavaduotoją, direkto
rių, mokytoją ir atvykome į Luk
šos namus. Radome vaikų 
relį, juos apldausinėjome ir su
statėme aktą, kurį pasirašė ma
no atsivežti Girių LDT deputa
tai.

— Kiek buvo vaikų? — pa
klausė teisėjas.

— Buvo penki.
— Kokią literatūrą radote?
— Ant stalo buvo išdėstyta 

literatūra rusų kalba: pasakos, 
eilėraščiai.

— Kokių dar buvo knygų?
— Kitokių nemačiau.

— Ką vaikai aiškino?
— Paaiškino, kad ši mergaitė 

juos moko religijos. Berniukas 
sakė žinąs 2-3 maldeles. Vaikai 
paaiškino, kad jau trys dienos 
mokosi.

įsiterpė advokatas:
— Ar matėte religinės literatū

ros?
— Ne, — atsakė liudytoja.
Krupicos M.J. liudijimas:
— Buvau kolūkio kontoroje. 

Paskambino iš apylinkės pirmi
ninkė ir paklausė ar neprave
dama su vaikais kokių nors už
siėmimų. Pirmininkė Sizo pasa
kė, kad su vaikais pravedamas 
kažkoks užsiėmimas. Apie 14 
vai. paėmėme direktorių ir nu
vykome į Lukšos namus. Ten 
pradėjome klausinėti vaikus. 
Pradžioje jie tylėjo, o paskui 
pasakė, kad mergaitė juos moko

Ravoit Marijos liudijimas: zio
l(g. 1969 m. mokosi Girių aš- Jr, 

tnonmetės m-los 4 klasėje).
— Ar pažįsti šią mergaitę, — 

klausia teisėjas.
— Taip.
— Kada susipažinai?
— Vasarą.

' — Pas ką atvažiavo ši mergai
tė?

— Pas Kutko.
— Ko ji mokė?
— Mokė apie Dievą, maldų.
— Kiek dienų rribkė?
— Aš buvau vieną dieną.
— Kiek jūsų buvo?
— Šeši.
— Kada liepė susirinkti?
— Angelė liepė susirinkti 

vai.
—Ar sakė dėl ko susirinkti?
— Sakė, mokys apie Dievą.
— Ar anksčiau matėte An

gelę?
— Taip.
Kutko Irinos liudijimas:
(g. 1968 m. mokosi Girių aš

tuonmetėje m-loję)
Teisėjas:
— Ar pažįsti šią mergaitę?
— Taip. Susipažinau praeitais 

metais.
~~ ji šiais metais buvo Gi-

. D.;
R.,

• — D., N J., Edward Zorinsky — 
į D., Nebr.

Lietuvos klausimu, pasisakė 
į šie kongresmanai: Joseph Ad- 

dabbo — D., N.YM Glen Ander-
- D-, Calif., Frank Annun-
- D:, III., Adam Benjamin
D^ lndM James Blanchard

D. Mich^ Wm. Broomfield
— R. Mich., William Clinger, Jr' 

-— R., Pa~, James Courter — R.,
N.J., Edward Derwinski — R.,

— R., 
— IUI1L,

D., Ga^ Joe 
Mass., Williams .

Moorhead — D., Pa^ Thomas 
O’Neill, Jr.—D., Mass., Edward 
Patten -D_» N. J., Glaudė Pep- 
per — D, Fla., Robert Roe — 
D., N.J., Eldon Rudd — R., 
Ariz., Marty Russo — D., I1L 
F. James Sensenbrenner — R., 
Wisc., Lyte Wijliams —R., Ohio, 
Larry Winn JrT— R, Kans^ Les- 
ter Wolf- D, N.Y, Gus Yatron
— D., Pa., Clement Zablocki
— D.,Wisc. ‘

PADĖTIS NĖRA BEVILTIŠKA
Lietuvos gen. konsulo 

Aniceto Simučio žodis VLIKo 
sukviestajame veiksnių pa
sitarime birželio 21 pasiruoši
mui Madrido konferencijai
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traferetinį perspėjimą, kad liu
dininkė sakytų tik tiesą ir lie
pia pasirašyti įspėjimą dėl atsa
komybės už atsisakymą arba 
vengimą duoti parodymus ir už 
žinomai melagingus parody
mus.

Sizo liudijimas:
— Liepos 20 d. kažkoks vyras 

paskambino į apylinkės tarybą ir 
pasakė, kad Girių km. pas Lukšą 
vyksta vaikų susirinkimas. Tada 
aš paskambinau kolūkio “Ras- 
viet“ pirmininkui, tačiau jo ne
buvo. Pakvietė pirmininko pa
vaduotoją, kurį paklausiau, — ar 
nepramato kokių susirinkimų su 
vaikais? — Pavaduotojas atsakė, 
kad jokių užsiėmimų nėra. Tada 
pasakiau, kad manęs lauktų, — 
atvažiuoju. Po to paskambinau 
Girių aštuonmetės mokyklos di
rektoriui. Apibariau, kad vaikai 
vasarą neužimti ir liepiau ma
nęs palaukti. Paėmiau kolūkio

maldeles. Buvo sustatytas ak
tas. Atvažiavo milicija; per kratą 
buvau liudininku.

— Ar buvo kambaryje religi
nių knygų? — klausia teisėjas.

— Buvo viena knygelė. Pas
kui per kratą rado daug.

Lukša Tatjanos liudijimas: (g.
1969 m., gyv. Girių km.).

— Kur susitikote šią mergai
tę? — rodydamas į Ramanaus
kaitę, klausia teisėjas.

— Mūsų namuose, — pasigirs
ta baimingas smulkutės mer
gaitės atsakymas.

— Apie ką ji pasakojo?
— Pasakojo apie Dievą, 

maldą.
— Kiek dienų?
— Tris.
— Kiek buvo vaikų?
— Apie dešimt.
— Kaip save mergaitė vadino?
— Angelė. ■.
— Ar knygelių davė?

— Buvo.
— Kas tave pakvietė į Lukšų 

namus?

mokė

— Kiek buvo vaikų?
— Vienuolika.
— Ką veikėte?
— Pasakojo apie Dievą.
— Ar pasakas pasakojo?
— Pasakų nepasakojo.
— Dainų nedainavo?
— Nedainavom. (Vaikai mato

mai, buvo įbauginti ir melavo, 
nes visas tris dienas ne tik bu
vo kalbama apie Dievą, vaikai 
taip pat buvo <mokomi eilėraš
čių, dainelių, pasakų bei žaidi
mų, — Red.)

— Ar davė knygelių apie 
Dievą?

— Davė.
— Kiek dienų lankeisi?
— Vieną. Daugiau tėvelis ne

leido.
<Bus daugiau)

dis lygjungtinės Tautos būtų 
parinktą pasaulio diplomatų de
batų klubas ir daugiau niekas. 
Tokia padėtis neteikia ir mum 
ypatingą vilčių. Nežiūrint to 
mes tikime, kad anksčiau ar vė
liau reikalai pakryps gerojon pu
sėn ir tam mes turime ruoštis 
ir būti pasiruošę.

Dėl Helsinkio baigiamojo 
akto interpretacijos ir mūsų 
veiksnią tarpe yra skirtingų nuo
monių - vieniem atrodo, kad 
Helsinkio aktu Sovietinė Rusija 
be rezervą įteisinama užgrobtų 
teritoriją ribose, Įriti gi linkę 
pasikliauti JAV-bių prezidentų 
ir aukštą pareigūnų pakartoti
nais tvirtinimais, kad Lietuvos ir 
jos kaimynų inkorporavimas į 
Sov. Sąungą nepripažįstamas. 
Pasirašiusios valstybės tik įaipa- 
tėhmio nevartoti 
veiksmą pasėkoje atsiradusiom 
sienom pakeisti. Realistai su
pranta, kad ir be Helsinkio bai
giamojo akto de fakto padėtis 
vargiai būtų kitokia ankstyves
nių nusileidinėjimų Sov. Rusijai 
pasėkoje, tuo tarpu jos įsiparei
gojimai Helsinkio aktu duoda 
mum progą ne tik reikalauti pa
vergtiesiem žmogaus teisių, bet 
ir atkreipti pasaulio dėmesį į .te
besitęsiančią neteisėtą Lietu
vos okupaciją.

Jei ir pati pesimistiškiausią 
Helsinkio baigiamojo akto inter
pretacija būtų priimta, turime 
prisiminti ir kitą baigiamąjį aktą 
prieš 165 metus Vienos Kongre
se pasirašytą. • Sąjungininkam 
nugalėjus Napoleoną, Vienos 
Kongreso baigiamuoju aktu 
buvo patvirtintas Lietuvos-Len
kijos padalinimas taip Rusijos, 
Prūsijos ir Austrijos, kitaip ta- 

jų metų įvykiai labai susmugdė riant, ketvirtasis padalinimas.
Tuo baigiamuoju aktu nuo Da
nijos buvo atplėšta Norvegija ir 
prijungta prie Švedijos, o iš 
Švedijos atimta Suomija ir ati
duota Rusijai, Belgija ir Olandi
ja buvo sujungtos į vieną valsty
bę. Kaip žinome, Vienos baigia
muoju aktu Europoje sukurtoji 
padėtis laiko eigoje pasikeitė, 
tad ar galima prileisti, kad Hel
sinkio baigiamuoju aktu sukur
toji padėtis nepasikeis?

• ■ 's . •
Tad mano supratimu VLIKo 

ir visų už Lietuvos laisvę ko
vojančią veiksnių pagrindinis 
uždavinys vietoje aimanavimų 
ir pesimistiškiausių interpreta
cijų ieikojimo dėl tų dalykų, 
kurių mes negalime pakeisti,

Dėkoju už man suteiktą garbę 
tarti žodį. Lietuvos Dipl. Šefo 
Stasio Lozoraičio esu įgaliotas 
atstovauti L.D. Tarnybai, VLIKo 
specialiam tikslui sukviestoje 
veiksnių konferencijoje. Tad 
šiuo perduodu jo sveikinimus 
ir geriausios sėkmės linkėjimus. 
Lietuvos atstovas Washingtone 
dr. Bačkis taipgi yra man pa
vedęs šią konferenciją pasvei
kinti ir jo vardu.

Sveikindamas nuo savęs kartu 
norėčiau išreikšti ir savo 
džiaugsmą, kad po išsikėlimO į 
Washingtoną, VLIKas štai ir vėl

pam. Mano pirmtakūnam ir man 
teko per daugelį metų su VLIKu 
bendradarbiauti nuo pat jo pir
mųjų į New Yorką atsikėlimo 
dienų. Pastaraisiais metais ypa
tingai glaudūs bendradarbiavi
mo ryšiai buvo išsivystę su da
bartiniu VLIKo garbės pirm. dr. 
Valiūnu. Tikiu, kad bendradar
biavimas toje dvasioje bus tęsia
mas ir toliau.

Šiuo metu vienintelis mūsų 
kovos ginklas už Lietuvos laisvę 
— tai išnaudojimas progų belstis 
į pasaulio sąžinę per tarptautines 
institucijas. Viena iš tokių pro
gų — tai lapkričio 11 Madride 
prasidedanti konferencija tikrin
ti Helsinkio aktą pasirašiusiųjų 
valstybių įsipareigojimų vykdy
mą. VLIKas budėjo ir darė kas 
galima tiek Helsinkyje, tiek Bel
grade, taį jneąbejotinai dar su di
desne energija veiks ir Madride.

Kaip visiem žinoma, pastarų-

a
 tarptautinių institucijų autori

tetą. Nežiūrint Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos ir Ha- 
gos Tribunolo sprendimų įkai- 
tais paversti Amerikos diplo- 

K matai tebelaikomi nelaisvėje 
F Irane. Sovietinės Rusijos Afga- 

-t nistano invaziją pasmerkė Jung- 
W į tinių Tautų Generalinė Asamb- 

. į lėja 104 balsų dauguma, bet ir 
■■ . t toks pasmerkimas rusų iš Afga- 

4 nistano neišvarė. Susidaro įspū

prez. Abolhassan Beni-Sadr pa- 
: keitė pagrindinius kariuomenės 
! vadus.
i Sov. S-ga bando įsigalėti apie 

1150 mylių į rytus nuo Afrikos
esančiose Seychelies salose, pro 
kurias eina pagrindinis aliejaus 
iš Persijos įlankos į V. Europą 
ir JAV gabenimo kelias ir ku
rias dabar valdo vienos partijos 
vyriausybė, kurioj esą ir proso
vietinių ministerių. Dabar salos 
yra Britanijos bendruomenės
narys.
Ii kroetto Ims mėnesį į JAV 

emigruoja 2/MM) žydų ir ten gi* 
prašią, arba Sabres, žydą emi- 
gnfctfa kasmet auga. H viso Ii 
Izraelio į JAV eraipsvo 400,000 
žydą, kurią 250,000 įsikūrė New 
Yorfce.

— visomis išgalėmis veikti į 
pasaulio opiniją, kad Lietuvai 
padarytoji skriauda būtų atitai
syta.

Dar kartą sveikinu ir linkiu 
sėkmės VLIKo kibiem uždavi
niam ir darbam.



vių dvasiniu vadovu, 1940 jau
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Keturi pranciškonai jubiliatai. Iš k. — Tėv. Viktoras Gidžiūnas, Tėv. Leonardas Andriekus, 
Tėv. Jurgis Gailiušis, Tėv; Petras Baniūnas. Nuotr. B. Keibelienės

nuolyno vyresniuoju. 1952 iš
renkamas pranciškonų proyin- 
ciolu, paskui kartkartėmis per
renkamas. Tose pareigose jis iš
buvo 20 metų, vadovaudamas vi
siem žymesniesiem pranciškonų 
užmojam. Tarp svarbiausių jo 
žygių minėtinas Toronto Prisi
kėlimo parapijos įsteigimas, šv. 
Antano gimnazijos įkūrimas, 
Kennebunkporte meniškos 
šventovės pastatymas, Kultūros 
Židinys Brooklyne, lietuvių 
pranciškonų vienetui teisinių 
privilegijų išrūpini mas ir Adomo 
Galdiko vardo dailės galerijos į- 
steigimas. T. Jurgio nuopelnų 
sąrašą dar praplečia Rochesterio 
ir St. Petersburgo įkurti vie
nuolynai su pastoraciniais lietu
vių aptarnavimais. Visa tai riša- 
si su statybomis, važinėjimais, 
planavimais ir posėdžiais, ku
riem reikia daug ištvermingos 
kantrybės. Dabar T. Jurgis va
dovauja Kennebunkporte vie
nuolynui.

poct, N.Y. 11731. TeL (516)968-5454, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2A vaL vak., šeštad. 9.36-12:30 vaL Lito patalpose: 86-01 
1141h St. Richmond HM. I*.Y. 11410. ToL (212) 441-2811.

AUCE*S FLORfST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėiėe įvairiom progom. 846-5454-9627; vakaro: 835-4149 
167-64 Jamaica Avė., Richmond NHL N-Y. čia veikia Darbininko spau-

SHAUNS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Foiest 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visosemiosto dalyse. TeL 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
condttioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 650 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Toizalra, Jr. laidotuvių direktorius, Neįt
ark Office: 426 Lafayotto St (Cor. W0aon Avė.), telef. 344-5172. Pa-

Daug vietos automobllam pastatytų
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KETURI JUBILIATAI

Sov. S-ga atitraukia iš Afganis
tano tokius kariuomenės dali
nius, kurie Afganistane negali 
būti, panaudojami, kaip sunkiųjų 
ginklų ir raketų dalinius.

Lankydamasis Ispanijoj, prez. 
Carter palinkėjo jai pasidaryti 
Nato ir Europos bendrosios rin
kos nariu.

Indijos min. pirmininkės Indi- 
ra Gandhi sūnus ir artimiausias 
patarėjas Sanjay, lengvam lėktu
vui nukritus, užsimušė su in
struktorium. -

Šią vasarą 4 lietuviai pranciš
konai — Leonardas Andriekus, 
Petras Baniūnas, Jurgis Gailiu
šis ir Viktoras Gidžiūnas — mi
ni 40 metų kunigystės sukaktį. 
Ta proga jie liepos 13 Lietuvių 
dienoje Kennebunkporte aukos 
bendras padėkos mišias. Jubilia
tai lietuvių visuomenei ir Dar
bininko skaitytojam yra pažįsta
mi, todėl kunigiškos sukakties 
šventėj čia bus priminti tik pa
grindiniai jų gyvenimo bei veik
los bruožai.

Pirmiausia pažymėtinai, kad 
jie visi keturi priklauso tai lietu-

7 eilėraščių rinkinius (5 lietuvių 
ir 2 anglų kalba) ir buvęs Lie
tuvių rašytojų draugijos pirmi
ninku 1970-1980. šiuo metu yra 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lyno vyresniuoju ir, susirgus dr. 
J. Girniui, redaguoja Aidus.

T. Petras Baniūnas, OFM, 
gimęs 1912 rugsėjo 1 Vadonių 
kaime, Svėdasų valsčiuje, teolo
giją studijavo centrinės Italijos 
pranciškonų seminarijose Col- 
leviti, Sargiano ir Florencijoj. 
Kunigu įšventintas 1940birželio 
2 Arezzo mieste, kurį laiką dar-

T. Viktoras Gidžiūnas, OFM, 
gimęs 1912 spalio 5 Marinkos 
kaime, Simno valsčiuje, teolo
ginį išauklėjimą įgijo minėtose 
Colleviti, Sargiano ir Florenci
jos pranciškoniškose seminarijo
se. Kunigu įšventintas 1940 bir
želio 2 Arezze. Po teologijos 
studijas gilino pranciškonų uni
versitete Antonianume Romoj. 
Specialybe pasirinko istoriją ir 
visą dėmesį nukreipė į lietuvių 
pranciškonų praeitį. Jo diserta
cija — “Mažesnieji Broliai Lie
tuvoje” (1245-1517) buvo įver
tinta aukščiausiu pažymiu 
“Sumina eum Įaudė”. į JAV jis 
atsikėlė 1946 pradžioj ir čia 
triūsė pastoracinėj, admiriistraci-

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haveh HIN 
Furorai Home, Ine., 104-38 Jamaica Ava., Rlchmond Hm, N.Y. 11418; 
ir Garazva Furorai Home, 231 Bedford Ava., BrooHyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszyos šei
mos generacija yra New York Stato laidotuvių direktoriai ir baiza- 
muotoĮai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly. ______

ANDRIUŠIO Reai Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89*11 Jamaica Ava., Woodhaven, N.Y. Telef. 847*2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėtL kad esate ar 
norite būti J. Andrlušlo kUJentals. _________________________

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wintor Garden Tavam. 
1883 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

FLORIDA
dėjo augti-, T. Augustinui Dir
velei įkūrus Šv. Antano gimnazi
ją Kretingoj. Jie buvo pirmieji 
atvykę į tą naują pranciškonišką 
auklėjimo židinį 1934 metais. 
Visi keturi kartu atliko naujoky
ną ir visi Kretingoj ruošėsi teolo
gijos studijom, kurios buvo nu
matytos užsienyje. Iš Lietuvos 
išvyko jie 1937 ir nuo to laiko 
kiekvienas palengva ėmė reikš
tis savo sugebėjimais.

disidentas Vladimir Borisov pa
reiškė, kad Sov. S-goj plinta dar
bininkų sąjūdis, kad Minske 
įvyko darbininkų streikas dėl 
maisto trūkumo ir kad olimpi
niam žaidimam artėjant vyksta 
masiniai areštai.

Buvęs Vietcongę, arba Vietna
mo išlaisvinimo fronto teisingu
mo ministeris Truong Nhu Tang, 
pabėgęs laivu iš Vietnamo, da
bar dirba Prancūzijoj Michelin 
padangų fabrike. Jis pritariąs 
Vietnamu sujungimui, bet tik ne 
prievartos būdu.

JAV kongresas priėmė įstaty
mą, leidžiantį jaunuolių regist
raciją karinės tarnybos reikalui.

Kalinino univ. matematikos 
prof. Grigori Feiman buvo at
leistas iš darbo už tai, kad skun
dėsi, jog žydai matematikai yra 
diskriminuojami.

Nato valstybių užs. reik, mi- 
ni stėnų konferencija vieningai 
pasmerkė Sov. S-gos invaziją į 
Afganistaną ir pareikalavo, kad ji 
tuoj be jokių sąlygų iš ten vi
sai pasitrauktų.

Prancūzija pasigamino neu
troninę bombą, bet, ar ja bus ap
rūpinama kariuomenė, paaiškės 
tik po poros metų.

Prieš kairųjį Grenados min. 
pirmininką Maurice Brshop 
buvo įvykdytas pasikėsinimas, 
per kurį 2 žmonės žuvo ir 22 
buvo sužeisti, bet pats min. pir
mininkas liko nesužeistas.

Irake įvyko vienos partijos 
parlamento rinkimai.

Žymus sovietų vyriausybės 
kritikas, stačiatikių kunigas 
Dimitri Dudko prieš 6 mėn. už 
savo veiklą buvo areštuotas, bet 
dabar per sovietinę televiziją 
jis viešai prisipažino pasidavęs 
vakarų propagandai, siekiančiai 
sugriauti valstybę, tr savo veiks- atsilaikyti spaudimam laisvu no- 
mus apgailestavo. Jam dabar 
grėsė 10 m. kalėjimo bausmė, 
nes anksčiau už tokius pat veiks
mus jis iškalėjo 8 m.

S. Korėjos laivui su agentais

tarp abiejų Korėjų karo laivų 
ir lėktuvų įvyko susirėmimas, 
per kurį agentus gabenęs lai
vas su įgula buvo paskandintas.
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nėį Italijoj netoli Milano 4M<»- ’ (1958-1950) ir pranciškonų l«b- 
vinciolu, kol Ordino vadovybė 
pašaukė jį Romon naujom parei
gom. T. Viktoro žvilgsnis labiau
siai nukreiptas į mokslą. Jis yra 
paskelbęs įvairiom kalbom dau
giau kaip 10 studijų, bendradar
biavęs lietuvių ir kitataučių 
moksliniuose žurnaluose, skai
tęs paskaitas akademiniuose su
važiavimuose JAV ir Europoje, 
vadovavęs skyriui apie vienuoli
jas Lietuvių Enciklopedijoj ir 
taip pat rašęs bendrojoj lietuvių 
spaudoj. Dar nepamirština, kad 
jis nuo 1962 redaguoja religinį 
žurnalą Šv. Pranciškaus Varpelį, 
labai mėgsta sakyti pamokslus 
rekolekcijose. Jis pastoracinėj 
veikloj ypač reiškėsi 1952-1959, 
kai buvo Ateitininkų federacijos 
dvasios vadu. Dabar T. Viktoras 
gyvena pranciškonų vienuolyne 
Brooklyne ir ruošia knygą apie 
žymų pranciškoną — asketą ir 
mokslininką —Ambroziejų Pa
brėžą.

za), labai daug padėjo lietuviam, 
išsivaduojantis vokiečių dalinių; 
juos globojo ir šelpė, kol įjun
gė į organizuotas tremtinių sto
vyklas. Į JAV atvyko 1946 pa
vasarį. Buvo Greeno ir St. Cath- 
arines (Kanadoje) lietuvių pran
ciškonų vienuolynų vyresniuoju. 
Trumpai pagyveno ir Toronte, 
paskui — Kennebunkporte, rū
pindamasis vasarvietės reikalais. 
Gyviausiai gi T. Petras Baniū- 
nas pasireiškė Brooklyne, kai 
1958 buvo paskirtas Darbininko 
administratorium. Tas pareigas 
jis atlieka iki šiol. Administruo
damas Darbininką, jis turėjo 
progos išvystyti savo didelius 
ekonominius gabumus, sueiti į 
kontaktą su visuomene ir žymiai 
prisidėti prie Kultūros Židinio 
pastatymo. Jam rūpinantis, Dar
bininkas finansiškai stovi ant

T. Leonardas Andriekus, 
OFM, gimęs 1914 liepos 15 
Barstyčiuose, Žemaitijoj,buvo 
išsiųstas studijuoti teologijos į 
pranciškonų seminariją Tirolyje, 
Austrijoj. Uždarius naciam semi
nariją, po dviejų metų persikėlė 
į Milaną ir ten 1940 birželio 29 
buvo įšventintas kunigu. Aukš
tąsias Kanonų teisės studijas 
tęsė 1941-1945 pranciškonų An- 
tonianum universitete Romoj, 
ten gaudamas—daktaro laipsnį.—stiprių kojų. Be rengiamų pikm- 
1946 atvykęs į JAV, įsijungė į 
lietuvių pranciškonų religinę bei 
tautinę veiklą. Daug metų buvo 
vienuolynų vyresniuoju, dirbo 
pagalbiniu Aidų redaktoriumi, 
buvo pranciškonų provinciolu 
(1964-1970), sakė pamokslus 
lietuvių parapijose ir kalbas ra
dijo programose; yra išleidęs

kų, ekskursijų, koncertų, spau
dos kiosko ir kitų žygių tai bū
tų neįmanoma. Gražų darbą T. 
Petras atlieka, ypač platindamas 
lietuvių spaudą. Darbininko ad-

NAUJAUSIUS 1989 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima Įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti Iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St, Maspeth, N.Y. 11378.

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vai. popiet WEVD 1330 AM kil, Ir 7-8 vai. vak. 97.9 FM. Dr. JJ. 
Stukas, Dir. Naujas adresas: 234 Sunllt Dr., Watchung, NJ. 07060. 
Telef. 201 753-5636.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kazys, 217-25 54th Avė., Bayslde, N. Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK,

SE. IŠTAIGA prie šv. jono kapiniu.

Prieš dvejus metus sovieti
niam sekmininkui Piotr Vaščen- 
ko su šeima buvo pavykę, pa
tekt} į JAV ambasadą Maskvoj, 
iš kurios jie tikėjosi emigruoti į 
JAV dėl rėliginių priežasčių, bet 
JAV pareigūnam pavyko juos į- 
kalbėti ambasadą palikti. Išėjus 
iš ambasados, jie visi buvo areš
tuoti, Piotr Vąščenko buvo pa
siųstas į psichiatrinę ligoninę ir 
vėliau į kalėjimą, o. jo žmona 
kalėjime praleido 2 ui- Atlikus 
bausmę, jiem antrą kartą pavyko

ru ambasadą palikti. Sovietų

jei tik jie grįžtų į gyvenamą
sias vietas, jie jau netiki. Ir 
taip jie vargsta ambasados rūsy

bus leista emigruoti olimpinių 
žaidimų metu, dėl invazijos į 
Afganistaną ir sekusio olimpinių 
žaidimų boikoto išgaravo.

leidinių centru, kur randamos 
visos laisvajame pasauly išlei stos 
knygos.

T. JurgisCailiuŠis, OFM, 
gimęs 1912 kovo 20 Troškū-

Keturiasdešimt metų išgyventi 
kunigystėj yra speciali Dievo 
palaima. Pranciškonai jubiliatai , 
džiaugiasi, kad tokį ilgą laiką 
galėjo tarnauti Bažnyčiai ir lie
tuvių tautai — kiekvienas pagal

6MS «> ST.. MIDDLE VILLAGE, ODEEMS 
Phones: 326-1282 326-3150

-GAUSI PARODŲ SALE

giasi ir tuo, kad tebėra aktyvūs 
nuošė, teologijos mokėsi Colle- kunigiško pašaukimo dirvoj.
viti ir Sargiano italų pranciško-

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
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1933 + 1976
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Didžiųjų švenčių proga
Šį savaitgalį yra dvi svarbios 

šventės — Amerikos nepriklau
somybės Šventė liepos 4 ir lietu
vių šeStoji tautinių šokių Šventė 
liepos 6.

Liepos 4
J ungtinės Amerikos Valsty

bės ir visas pasaulis paminės 
Amerikos nepriklausomybės 
Šventę liepos 4. New Yorke, Phi- 
ladelphijoje, Washingtone ir 
kitur bus gražūs fejerverkai, pa
radai, bus daugybė priėmimų, 
kur svečiuosis kitų kraštų dip
lomatai, reikšdami savo linkėji
mus.

Visi, išskyrus Sovietų Sąjungą, 
linkės to paties, kad Amerika 
būtų stipri ir galinga. Tik tokia 
Amerika išsaugos pasaulio taiką, 
demokratiją ir tautom leis gražiai 
ir laisvai gyventi.

Amerika visus skatina ir visur 
palaiko demokratinę tvarką, gina 
žmogaus teises. Gi Sovietų Są
junga daro visai kitaip —ji sten
giasi tautas pavergti. Matydama, 
kad Amerika trukdo užvaldyti 
visą pasaulį, ji visokiais būdais 
naikina tą Ameriką. Griauna iš 
vidaus — žlugdo jaunimą narko
tikais, moralės paniekinimu, 
kursto rasinę nesantaiką, silpni
na ekonominį pajėgumą.

Ir tarptautinėje politikoje 
stengiasi pakirsti pasitikėjimą 
AmėrikS; Priėjo net 'prtff’to, kad 
pagrobia Amerikos diplomatus 
ir laiko juos įkaitais, ir Amerika 
nepajėgia susitvarkyti.

Grobuoniška Sovietų Sąjungos 
politika pagaliau išjudino Ame
riką. Praregėjo pagaliau prezi
dentas, ko Sovietai nori. Karinės 
tarnybos grąžinimas visokerio
pai sustiprins Ameriką. Bus di
desnė karinė jėga. Be to, karinė 
tarnyba sustiprins ir jaunimą ir 
pakels jo moralę.

Džiaugdamies šio krašto 
laisve, kiekvienas turi rūpintis 
ir krašto ateitimi, stengtis, kad 
būtų šalinamos negerovės, kad 
Amerika vėl sustiprėtų ir būtų 
pirmoji galybė pasaulyje, nes tik 

ji apgins žmogaus teises ir išsau
gos demokratiją.

Tegu Liepos 4-toji stiprina vi
sus tuos, kurie gyvena šiame 
krašte ir kurie didžiuojasi šio 
krašto žvaigždėta vėliava!

Šeštoji tautinių šokių 
šventė

Gyvendami laisvame krašte, 
lietuviai turi galimybės puose
lėti savo tautinius papročius, 
kurti savo tautinius menus. Ir tai 
daroma be kokios partijos nuro
dymų, be valdžios liepimų ar 
varžymų.

Suvažiuos daugybė žmonių į 
Chicagą. Ne dešimtys, bet šimtai 
ir tūkstančiai jaunimo, pasipuoš 
tautiniais drabužiais ir pade
monstruos mūsų tautos šimtme
čiais sukurtus, išsaugotus seno
vinius šokius.

Tai bus jaunimo šventė, lietu- 
. viško nusiteikimo šventė ir skati

nimas jungtis į lietuvišką veiklą, 
reikštis savo tautoje ir per savi
tus tautos bruožus atkreipti kitų 
tautų dėmesį. Šokių šventės tai
komos jaunimui. Ir jos tą jauni
mą pakelia, sudrausmina, sujun
gia į vieną lietuvišką bendruo
menę

Jaunimą veikia ta didelė tau
tinė manifestacija, tas didelis 
būrys, ne vienas, bet šimtų šim- 
tai.Tai duoda drąsos išsilaikyti. 

’Trf'dooda drąsos ir prieš" kitfis 
pasirodyti su savo lietuviškumu.

Sveikiname Šeštąją tautinių 
šokių šventę — ansamblius, vie
netus, grupes, kurie suvažiavę 
iš laisvojo pasaulio atliks su
dėtingą programą. Sveikiname 
tuos ištikimuosius tautinių šokių 
mokytojus, kurie su tokia kantry
be ir meile moko savo vienetus. 
Sunkus tai darbas, bet ir jo vai
siai gražūs.

Sveikiname ir visus rengėjus, 
kurie triūsė ir organizavo visa tai.

Būtų gera, kad rengėjai išleis
tų plokštelę. Įdėta daug darbo, 
suorkestruoti šokiai, išmokti gro
ti, pasamdyti orkestrai. Belieka 
tik į plokštelę įrašyti.

varvoje, kuri dabar vadinama 
Varduva, vyksta didieji žemaičių 
atlaidai — Didžioji Kalvarija. 
Ir dabar ten suvažiuoja tūkstan
čiai žmonių iš visos Lietuvos. 
Suvažiuoja ir daug jaunimo. 
Taip šie garsieji atlaidai virsta 
tautine ir religine demonstraci
ja prieš okupantą.

Tad šia proga nukeliaukime į 
praeitį. Kada ir kas įkūrė šią 
šventovę?

Pilaitė prie Varduvos
Kadaise ši vietovė vadinosi 

Gardais. Ąpt dešiniojo Varduvos 
kranto buvo pilaitė ir alkos vie
ta. Istorijoje pirmą kartą paminė
ta 1253 Mindaugo aktuose.

Čia šventoji ugnelė išsilaikė 
gana ilgai. Kai 1413 žemaičiai 
buvo apkrikštyti, krikščionybė 
sklido labai pamažu. Pamažu 
organizavosi ir kūrėsi parapijos.

Gardai gi buvo labai nuošali 
vieta. Tai čia dar kokį šimt
metį žmonės garbino žalčius, 
rinkosi į alkos kalną prie šven
tos ugnelės.

Netoli šios vietos yra Alsė
džiai. Vytautas, {kurdamas že
maičių vyskupiją, vyskupui do
vanojo Alsėdžių dvarą su ežeru. 
15 amžiaus gale tame dvare ėmė 
gyventi žemaičių vyskupai. Ne 
Varniuose, kur buvo vyskupijos 
centras, bet Alsėdžiuose.

Alsėdžiuose dar 15 amžiaus 
gale buvo suorganizuota parapi
ja. Prie jos buvo priskirti ir 
Gardai.

Žemaičių vyskupas Stanislo
vas Kiška (1619-1629) Garduose 
pastatė Šv. Jono Krikštytojo 
koplytėlę ir kalną pavadino 
šventojo vardu. Koplytėlė kaip 
tik ir buvo pastatyta pagoniškos

Procesija Žemaičių Kalvarijoje, Kryžiaus Kelių 7-8 stotis. Nuotrauka iš nepriklauso
mos Lietuvos laikų.

KAIP VYSK. TIŠKEVIČIUS 
ĮKŪRĖ ŽEMAIČIŲ KALVARIJĄ?
šventyklos vietoje — ant dabar
tinio šventojo Jono kalno.

Taip buvo įkurta Alsėdžių 
parapijos filija. _

Jurgis Tiškevičius
1633 gruodžio 19 žemaičių 

vyskupu buvo paskirtas Vilniaus 
sufraganas Jurgis Tiškevičius. Į 
Varnius jis atvyko tik 1634 bir
želio 25.

Naujasis vyskupas buvo uolus 
krikščionybės atnaujintojas, vys
kupo Merkelio Giedraičio darbų 
tęsėjas. Vyskupiją jis tevaldė tik 
15 metų, bet buvo retos veiklos 
žmogus, tad daug ir nuveikė.

Apvažiavęs Vyskupiją ir paste
bėjęs, kad parapijų tinklas ma
žas, jis suorganizavo ir įkūrė 
daug naujus parapijų. Ir Gardų 
filiją 1636 pakėlė į parapiją.

Rūpinosi jis žmonių religiniu 
įsisąmoninimu. Savo pastoraci
niam darbam pasikvietė naujų 
vienuolių. Jis įkūrė domininko
nų vienuolynus Garduose, Ra
seiniuose, Virbalyje, karmelitus 
Kudirkos Naumiestyje, Linku
voje, benediktines Kražiuose.

Įkuria Kryžiaus Kelius
Žmonių religingumui puose

lėti jis Garduose įkūrė Kryžiaus 
Kelius, arba Stacijas. Pats savo 
lėšomis ant kalnelių pastatė 
koplytėles. Paprastos Stacijos 
turi 14 vietų, o čia Kryžiaus Ke
liai turi 20 vietų. Jis pastatė 
19 koplyčių, nes vienoje koply
čioje yra dvi vietos.

Pats atvežė iš Jeruzalės žemę 
ir ją išbarstė kalneliuose. Su 
jaunom karvaitėm išarė vagą 
tuose Kryžiaus Keliuose ir ten 
įbėrė šventosios žemės. Jis pats 
nustatė ir koplyčių atstumus, kad 
būtų panašu į Kristaus kančios 
kelią Jeruzalėje. ' .

Tai buvo 1637 metais. Jis pats 
pirmas su didelėm iškilmėm 
tuos Kryžją»is Kelius ir apėjo. 
Į šias iškilmes atvyko Lietuvos 
kancleris, hetmonas, arba ka
riuomenės vadas, daug senato
rių, didikų.

Surado jis vieną kunigą, ir tas 
parašė specialias maldas bei 
giesmes, kurios tebegiedamos ir 
dabar. Iš popiežiaus išrūpino 
įvairiausių atlaidų. Iš Liublino 
atvežė didelę Švento Kryžiaus 
relikviją. Pasirūpino, kad ir vie
tovės vardas primintų Kristaus 
kančios vietą — per seimą ją 
pavadino Kalvarija. Kad skirtųsi 
nuo kitų Kalvarijų, pavadino Že
maičių Kalvarija.

Ateina domininkonai
Šią įkurtą šventovę jis pavedė 

domininkonam tvarkyti.
Vienuoliai gi iš Romos atsi

vežė Marijos su Kūdikiu pa
veikslą, kuris greitai ėmė garsė
ti savo stebuklais. Jau 1643 
gegužės 3 buvo surašytas proto
kolas apie šio paveikslo stebuk
lingumą. Protokolą surašė vys
kupijos atstovai ir apaštališkas 
notaras. Apie stebuklus vėliau 
rašė ir istorikas Kojelavičius ir 
Valančius. Buvo stebuklų knyga, 

kuri žuvo 1896 metų gaisre.
Taip Žemaičių Kalvarija ėmė 

garsėti nuo 1637 savo Kryžius 
Keliais ir kiek vėliau savo ste
buklingu Dievo Motinos pa
veikslu.

Pats vysk. Jurgis Tiškevičius 
1649 buvo nukeltas vyskupu į 
Vilnių, kur įkūrė Vilniaus kal- 
varjjas su 40 stočių. Jis pats rusų 
invazijos metu 1655 pasitraukė į 
Prūsiją ir tęų.jgįj^ 1656 sausio 
17. Po šimto metų jo palaikai 
buvo pervežti į Žemaičių Kalva
riją ir ten' palaidoti po didžiuo
ju altoriumi.

Kalvarija garsėjo kaip švietimo 
centras. Čia jau 1644 buvo įkur
ta pradžios mokykla, 1803 įkurta 
keturių klasių gimnazija, kuri 
vėliau išaugo iki 8 klasių. Čia 
mokėsi Daukantas ir Valančius, 
mūsų tautinio atgimimo pradi
ninkai.

Pavadino Varduva
Ši religinė šventovė ypač už

kliuvo komunistiniam režimui. 
Kad žemėlapiuose nebūtų pri
minta praeitis ir religija, vieto
vę apie 1953 pavadino Varduva, 
nes per miestelį teka upelis 
Varduva, tose apylinkėse prasi
dedąs ir nubėgąs į Ventą.

Jau greitai bus 350 metų Že
maičių Kalvarijai. Pergyvenoka- 
rus, sumišimus, bado ir maro 
metus, okupacijas, revoliucijas, 
pergyvens ir šį bedievišką reži
mą. Visą laikė ji stiprino ir stip
rins žmones, nešdama geresnių 
laikų viltį, (p.j.).

— PLB valdybos sekretorė 
Daina Kojelytė jau antri metai iš 
eilės Ateitininkų Federacijos 
valdybos kvietimu vyksta į Bra
ziliją, kur savo atostogų laiką 
praleidžia dirbdama su jaunimu 
ir vadovaudama ateitininkų sto
vyklai. Kojelytė į Braziliją iš
skrenda liepos 8. Ten susitiks sri 
Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininku J. Tatarflnu ir ki
tais veikėjais.

— Išeivijos estai liepos 613 
Stockholme rengia estų dienas, 
kur vyks dainų šventė, meno 
parodos, skautų stovykla, rinktų 
atstovų seimas. Tai laisvųjų estų 
protesto pareiškimas prieš oku
panto tuo pačiu laiku Estijoj 
vykdomą dainų ir gimnasitikos 
šventę.

— Prano Čepėno “Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijos” antrasis 
tomas atiduotas spausdinti My
kolo Morkūno spaustuvėm

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS (SPŪDŽIAI

— Antanas Rubšys, ■■ .........
Manhattan College
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Ur: Abraomo miestas

Dievo sandora su Abraomu 
yra vienas svarbiausių Senojo 
Testamento įvykių. Psalmė 104 
(105) primena, kad:

Dievas mums yra patsai 
Viešpats,

visą pasaulį valdo jo galin
gasis žodis.

Amžiais jis atmena sandorą 
savo,

pažadą, duotą kartoms tūks
tantinėms:

sutartį su Abraomu sudarytą, 
priesaiką, duotą kilniam

Izaokui.
Jokūbui jis davė įstatymą 

tvirtą,
amžiną sandorą — Izraeliui .

Pradžios knyga rašo, kad “Ta
rė buvo Abramo, Nahoro ir Are
no tėvas. ... Tarė pasiėmė sa
vo sūnų Abramą ... ir savo mar
čią Sarai ir juos išvedė iš chal- 
dėjiečių miesto U r Kanaano že
mės linkui. Atėję į Haran, jie ten 
apsigyveno ...” (Pr 11, 27-31). 
šv. Raštas sieja Dievo Sandorą 

su Abraomu, o Abraomą su Ur 
miestu.

Ur miestas yra kur kas se
nesnis už Abraomą. Jau šumerai 
jame turėjo savo centrą su iški
lia kultūra ir civilizacija. Ur li
kučiai buvo atrasti ir atpažinti 
XIX a. Tačiau tik mūsų amžiaus 
20-ieji ir 30-ieji metai teatvė- 
rė dulkinas Ur senovės duris. 
Anglas archeologas Sir Leonard 
Woolley pašventė visą savo am
žių jo tyrimui.. Atpažinta, kad 
būta ir Tvano, ir Abraomo čia 

gyventa. Ur — iškilus ir istori
nis Mesopotamijos miestas.

Pradžios knygos plrmle|l 
skyriai

Pirmieji vienuolika Pradžios 
knygos skyrių religiniu požiū
riu yra labai aiškūs. Rašoma apie 
pasaulio ir žmonijos pradžią, 
nuodėmės ir mirties kilmę, blo
gio ir vandens tvaną, kalbų 
ir tautų atsiradimą. Tačiau istori
niu požvilgiu šie skyriai yra pil
ni mįslių. Aplamai paėmus, Se
nojo Testamento mokslinis tyri
mas rodo, kad pirmieji vienuoli

ka Pradžios knygos skyrių turi 
daug bendro su šumerų ir aka- 
dų raštija.

Mesopotamijos raitija: . 
Pr 1-11 fonas

Mesopotamijos raštijoje du 
mitai, dvi epinės poemos yra 
itin garsios: Enuma eliš — Kai 
aukštybėse (vadinama pirmai
siais poemos žodžiais) ir Gilga- 
meš legenda. Enuma eliš ap
rašo pasaulio kūrimą per grum
tynes tarp kosminės damos ir 
kosminio chaoso, o Gilgameš le
genda — žmogaus nerimą bei 
mirties baimę ir nemirtingumo 
ieškojimą. 

Enuma eliš poemą sudaro 
septynios kyliaraščiu rašytos

Midų gyventojų nendrinis namas. Nuotr. A. Rublio

molio plokštelės. Jų atplaišos ir 
skeveldros mus pasiekė trim ke
liais: per Nineveh, Ašurbani- 
palo biblioteką, per Ašur miesto 
griuvėsius ir per Kiš piliakalnio 
likučius. Ašurbanipalo bibliote
ką atkasė anglai archeologai 
(1901-1902), Ašur miestą — vo
kiečiai archeologai (1915), o 
Kiš piliakalnį — anglai ir ameri
kiečiai (1923). Mus pasiekę poe
mos tekstai palyginti jauni. Jie 
tik iš pirmojo tūkstantmečio 
prieš Kristų. Tačiau savo turiniu 
ir išraiška jie priklauso senovės 
Babilonijai — Hamurabio laiko
tarpiui ir Sumerijai, t.y. antra
jam ir trečiajam prieškristiniam 
tūkstantmečiui.

Gilgameš legendą — epinę

poemą sudaro dvylika kyliaraš- 
čio plokštelių. Vienuoliktoji yra 
visų sveikiausia, — mažiausiai 
amžių nudilinta. Ji — ir ilgiau
sia, turi 300 su viršum eilučių. 
Vienuoliktoji plokštelė yra labai 
svarbi Senojo Testamento tyri
mui. Mat, jos turiniu yra Tvanas.

Dauguma Gilgameš legendos 
kyliaraščio plokštelių mus pasie
kė per Ašurbanipalo biblioteką 
Nineveh mieste. Gilgameš le
genda buvo žinoma ir tarp 
Mesopotamijos kaimynų. Tą liu
dija antrojo prieškristinio tūks
tantmečio vertimai. Bogazkoy, 
hititų imperijos sostinės (nūdie
nėj Turkijoj), archyvai išsaugojo 
plokštelių atplaišas ne tik hititų, 
bet ir huritų kalba. Atrodo, kad 
poema apie žmogaus mirties
baimę ir nemirtingumo ieškoji
mą buvo vienu iš labiausiai 
mėgstamų rašinių Derlingojo 
pusmėnulio kraštuose. Gilgameš 
legenda buvo pažįstama ir Pa
lestinoje. Tą liudija molio plokš
telės skeveldra iš XII a. prieš 
Kristų, rasta Megiddo piliakal
nyje- •

MHa*: vtouomanln* žmogau*

Enuma eliš ir Gilgameš le
genda yra svarbiausi Mesopo
tamijos mitai. Mums įprasta mitą 
laikyti netiesa. “Tai yra mitas”, 
dažnai sakome. Be to, mitą vadi
name ir pasaka. Tačiau mitas yra 
spalvingas pasakojimas išreikšti 
tiesai. Mitu bandyta suprasti ir 
aptarti gamtą ir įžvalgą į žmo

gaus padėtį ir paskirtį. Aplamai 
paėmus, mitas — senovės žmo
gaus filosofija, o magija — jo 
mokslas.

Žmogus išgyvena gamtą, pa
jusdamas joje tąsą ir kaitą: die
nos ir nakties seką; savaitės, mė
nesio ir metų laikų raidą. Jis 
su nuostaba seka gamtos atgi
mimą pavasarį; su baime lydi 
gamtos mirtį žiemą. Gamta liu
dija, kad tąsa -ir kaita turi meti
nį ratą. Išgyvendamas metinį 
gamtos ratą, žmogus nuvokia ir * 
jėgas gamtoje: saulę, mėnulį, 
dangaus skliautą, audrą vande
nį, žemę ... Gamtos jėgos seno
vės žmogui buvo asmeniškos. 
Gamta jį kalbino asmeni&ai. 
Neasmeniškų jėgų gamtoje jis 
nepažino. Mitas yra šio žmogus 
pokalbio su gamta spalvinga iš
raiška. Taigi mitu išreiškiu)* 
visuomeninė, arba kolektyvinė, 4 
žmogaus savimonė. Jame ryku 
ir poezija, ir protavimas, ir apei
ginis elgesys. Mat, juo ir {ri
jančiam*, ir protaujama, ir pagl 
jį elgiamasi, — norim įgyvra- 
amu tai, apie Ką mras spuvir 
gai pasakoja.

Per gamtos reiškinius žwh 
gus susiduria ir su bflttiniris 
klausimais: pradžia ir tiksiu; 
nematoma, bet įsakmia, dama 
ir jos svarba matomai darnai pa
vienio asmens ar visuomenės 
gyvenime.



liks 2,300 šokėjų, 120 daininin-

Tai bus didelė mūsų tautinė
***>

Pinigai plaukia, nors loterija 
Siek tiek apvylė. Tikimasi išpla-

išskėstonais mokomis, mylinčio
mis širdimis.

sąmata didelė. Numatoma išlai
dų apie 170,000 dol.

bet Chicagos arkivyskupas kar
dinolas Cody atsisakė pasiųsti 
sveikinimą, nors šventėje daly

CHICAGO — NEW YORKAS

te, susiklausymu. Plevėsuojant 
Lietuvos vėliavai, skambant 
himno garsam, vėju skris į tė
vynę mūsų pasveikinimas, prisi
rišimas ir ištikimybės žodžiai.'

Kokiu garsu nuskambės ši di
džioji šventė amerikiečių tarpe, 
parodys ateitis. Norėtumėme ir 
jiem plačiau pademonstruoti 
savo tautinį gyvastingumą.

šventės spaudos komisijos 
pirmininkė Dalia Gotceitienė 
sušaukė spaudos atstovus, kad 
painformuotų apie paskutinius 
paruošiamuosius darbus. Jos 
darbštumą, sumanumą spaudos 
atstovai vertina.

šventės rengimo komiteto pir
mininkas Jonas Talandis prane
šė, kad viskas vyksta labai pla
ningai. Marija ir inž. Antanas 
Rudžiai vadovaus garbės svečių 
priėmimui. Ar dalyvaus JAV 
prezidentas Carter— klausimas. 
Baltieji Rūmai pranešė, kad pre
zidentas nesiunčia sveikinimų 
etninėm mažumom. Taip pat at- 

. sisakė būti garbės globėju (pre
zidentas Fordas buvo globėju). 
Rimas Česonis pranešė, kad 
šventėje dalyvaus prezidento 
žmona Rosalyn Carter.

Iš Vokietijos atvyksta dvi šo- 

Tautinių šokių šventės leidinio dailininkė Ada Korsakai- 
tė-Sutkuvienė. Nuotr. V. Jasinevičiaus

st. va.

vaus 34 garbės svečiai, jų tarpe 
senatoriai, gubernatorius, bur- 
mistrė ir kiti žymūnai. JAV 
House speakar TipJ&Neill pri
ėmė šokių šventės komiteto 
pirm. Joną Talandį ir inž. An
taną Rudį, kalbėjo su jais apie 
vieną valandą ir atsiuntė labai 
gražų, prasmingą sveikinimą.

šventės choras labai geras. Jį 
sudaro operos, Dainavos, Lietu
vos vyčių ir evangelikų Tėviš
kės parapijos chorai. Liaudies 
instrumentalistai orkestre daly
vaus iš Kalinausko, Lapino, Mi
kulskio ir Pakšto vedamų gru
pių- .

Šventės leidinį redaguoja 
inž. Jonas Baris, dailininkė 
— Ada Sutkuvienė. Kaina 3.50 
dol. Leidinys turiningas, gra
žiai, meniškai apipavidalintas.

ST. PETERSBURG, FIA

Jaunimo tautinių tokių grupė 
Banga

Šių metų pradžioj St.Peters- 
burge susiorganizavo jaunimo 
tautinių šokių grupė, kuri įsi-

Ryšium su tautinių Šokių 
švente, Marųuette Parko preky
bininkai, remiant Jonui Talan- 
džiui (T.ž.š.pirm.), senatoriui Sa
vickui, aldermanui Brady ir 
Ethnic Community Service 
(pirm. Z. J. Petkus), rengia Lie
tuvių dieną, kuri įvyks liepos 
5, šeštadienį, Lithuanian Plaza 
Court (69 gatvė). Atidarymas 
įvyks 10:30 vai. ryto, dalyvaujant 
miesto burmistre i Jane Byrne.

Programa bus įdomi ir įvairi: 
meno parodos, muzika ir orkest
ras, maisto ir gėrimų būdelės, 
futbolo rungtynės bei kiti pasi
rodymai iki 11 vai. vakaro. Toje 
gatvėje automobilių judėjimas 
bus sustabdytas. Prekyba vyks 
ant šaligatvių. Dienos rengėjai 
nori pasirodyti, kad lietuviai 
stipriai reiškiasi Chicagoje. Jos 
rengimą remia taip pat įvairios 
lietuvių organizacijos.

Vytautas Kąsnis

registravo lietuvių klube ir pasi
rinko sau vardą Banga. Grupę 
sudaro 20 jaunuolių. Šokių mo
kytoja yra S. Vaškienė. Organi
zuojant daug pastangų padėjo li
tuanistinės mokyklos mokytoja 
S. Vaitienė. Repeticijos vyksta 
sekmadieniais St. Petersburg 
miesto savivaldybės salėj, kuri 
duodama naudotis nemokamai.

Pirmasis grupės pasirodymas 
įvyko Bayfronto Centre tarptau
tinio festivalio metu kovo 7-8. 
Lietuvių klubo salėj gražiai 
pasirodė gegužės 11 Motinos 
dienos minėjime.

Savo naujausiam kūdikiui bir
želio 11 klubas suruošė vakarą, 
kur pasirodė visi klubo meniniai 
vienetai. Programą atliko Ban
gos šokėjai, pašokdami 5 šokius, 
po 4 dainas padainavo moterų 
Dainos vienetas, vadovaujamas 
E. Rūkštelienės, ir mišrus choras 
vadovaujamas muz.P. Armono, 
gi vaidybos būrelio narys St 
Vašios paskaitė savo parašytus 
kupletus. Programai vadovavo 
bangietė Linda Jurgėlaitė. Miš
riam chorui akomponavo Mar- 
garet Sullivan.

Tautinių šokių šventės rengėjai: iš k. Sofija Džiugienė — baliaus pirmininkė, Rima 
Rėklaitienė — registracijos piratu, Genė Rimkienė — bilietų pirm., Dalia Goceitienė 
— spaudos, Edvardas Lapas — loterijos, Modestas Jakaitis — JAV LB atstovas, Jonas Baris

Spaudos atstovai po paskutinio tautinių šokių šventės informacinio susirinkimo. Iš k.
— Darbininko atstovas Vytautas Kasniūnas-Kasnis, Tėviškės Žiburių — Jurgis Janušaitis, 
spaudos komisijos pirmininkė — koordinatorė — Dalia Goceitienė, Dirvos atstovas
— Antanas Juodvalkis. Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus .» »: j

Klubo vicepinn.P. Vasiliaus
kas pasidžiaugė, jog tai esąs isto
rinis įvykis, kad šiame klube 
tenka matyti tokį būrį gražaus 
jaunimo, kuris atstovaus St. 
Petersburgo lietuviam Chičagoj 
šokių šventės metu.

Publikos susirinko apie 230 
asmenų, atnešdami Bangos šo
kėjų kelionei į Chicagą per 900 
dol.

Skaudžiųjų birželio įvykių mi
nėjimas įvyko St Petersburgo 
lietuvių klube birželio 15. Daly
vavo su vėliavomis Kalantos 
šaulių kuopa ir Palangos jūros 
šaulių kuopa. Klubo užprašytas 
pamaldas Šv. Vardo bažnyčioj 
Gulfporte atlaikė Tėv. Kęstutis chorui pritaikė J. Zdanius), A. 
Butkus, OFM. Jis pasakė ir pa
mokslą dienos tema.Per mišias 
giedojo mišms klubo choras, ku
riam vadovauja muzikas P. Ar- 
monas.

Pietų metu klube minėjimas 
buvo tęsiamas toliau. Minėjimą 
pradėjo klubo vicepirmininkas 
P. Vasiliauskas. Kalbėtoja O. 
Petrikienė gražiai ir įspūdingai 
nušvietė skaudžiuosius birželio 
įvykius ir jų pasekmes lietuvių 
tautai. L. Jurgėlaitė padeklama
vo B. Brazdžionio — Tremtinio 
malda ir Ir. Punkrienė, viešnia 
iš Toronto, — Tremtiniai. Ji pa
sipasakojo, kad kadaise, dar pra
džios mokykloj, deklamavusi tą 
patį eilėraštį ir labai pergy

venusi, nes buvo išvežta jos gera 
draugė.

Minėjimą baigė mišrus choras. 
Vadovaujamas muziko P. Armo- 
no, jis padainavo: J. Gaidelio
— Malda už tėvynę, J. Štarkos
— Tėviškės medžiai (mišriam

Vanagaičio — Malda, J. Gaižaus
ko — Tėvynė. Akomponavo M. 
Sullivan.

Minėjimą pradedant, invoka- 
ciją sukalbėjo Tėv. K. Butkus, 
OFM. Užbaigiant sugiedotas 
Lietuvos himnas. Žmonių minė
jime buvo per 300.

A. Daukantienė-Moriarty ba
landžio 11 Lietuvių klubo mažo
joje salėje suruošė paskaitą te
ma — Kaip išvengti ligų pasi
naudojant taisyklinga mityba. 
Klausytojų nuomone, paskaita 
buvusi labai įdomi. Po paskaitos 
visi buvo pavaišinti pačios pre
legentės paruoštais sveiko mais
to užkandžiais.



sukakties tvalanėse politinė 
konferencija, sušaukta Pasaulio 
Lietuvių len&ruomenės, JAV 
Lietuvių Beodruoanenės ir Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių Reikalų Komisijų 

» 1980 birželio 8-9 AVashingtone, 
išklausiusi pranešimų bei 
svarstybų aktualiais Lietuvos 
laisvės siekimo pastangų klausi
mais, nutari

— Lietuvių tautai tarti broliš
ką žodį, kuris bus perduotas ra
dijo bangomis į okupuotą kraš
tą.

— Pasiųsti popiežiui Jonui 
Pauliui II, JAV prezidentui J. 
Carter ir JAV Olimpinio komi
teto pirminiikiai laiškusPabalti- 
jo kraštų okupacijos, Lietuvos ti
kinčiųjų, olimpinių žaidimų ir 
Afganistano Jausimais.

— Išeivijos lietuviam pristaty
ti šias konferencijas išvadas: ~

1. Konferencija atkreipia lais
vojo pasaulio lietuvių dėmesį į 
kintančią tarpūautinę padėtį, 
ypač Sovietu Sąjungos didėjan
čią agresiją ką rodo Afganista
no okupacija, t>ei vis stiprėjan
čią lietuvių tautos kovą už žmo
gaus bei tikinčiau teises ir tau
tinį apsisprendimą. Atsižvel
giant į šiuos falctus išeivija turi 
sustiprinti savo pastangas for
muojant pasaulio nuomonę 
prieš Sovietą agresiją ir iške
liant lietuvio tautos kovą už lais
vę. šiai veiklai vykdyti nepa
kanka solisfcių veiklos momen
tų. Naujos sąlygos reikalauja, 
kad mūsų laisvas siekimo orga
nizacijų vadovybės, išlaikyda
mos savo tretinius pagrindus, 
atsiremtų į plačiausius išeivijos 
lietuvių sluoksnius.

2. Siekiantsustiprinti išeivijos 
paramą tautai jos kovoje už lais
vę, išeivija tupėtų vystyti įvai
riausius komunikacijos būdus su 
Lietuvos žmonėmis. Tai yra rei
kalinga ne tilc tautos siekių 
supratimui, bet taip pat tų 
siekių palaikymui. Išeivijos 
vaidmuo Šioje veiklos plot
mėje neturibūri nuvertinta.

3. Konfertncija skatinaPasau- 
lio ir Kraštų Lietuvių Bendruo
menių vadovybes rūpintis, kad 
būtų sustiprinta Lietuvos laisvės 
siekimo orjani rzacija ir jos vals
tybinis bei visuomeninis reiški
masis.

Užtat reikia įgyvendinti šiuos 
siekius:

a. Atitinkamose JAV įstaigose 
daryti žygių, kad būtų pakeista 
dabartinė politika, t.y., kad būtų 
pripažįstami Lietuvos diploma
tais naujai akredituoti asmenys, 
kurie nėra butvę nepriklauso
mos Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos nariais.

b. Bendrai s v Lietuvos Dip
lomatine Tamyrba ištirti sąlygas, 
kuriuose laisvojo pasaulio kraš
tuose būtų alinu atstatyti — ar 
pradėti kurjo nebuvo — Lietu
vos atstovybių veikimą (pilną ar 
dalinį), neaplenkiant ir tų vals
tybių, kuriom Lietuva nebuvo 
akreditavusi savo atstovų, bet tu
rėjusi diplomatinius santykius.'

c. Kraštų Lietuvių Bendruo
menės turi stengtis palankiai 
nuteikti savo valstybių vyriausy
bes Lietuvos reikalui.

d. Kraštų Lietuvių Bendruo
menės turi ištirti sąlygas ir su
rasti Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos veiklai pastovius rei
kalingų lėtų šaltinius.

i

4. Konfeemcija konstatuoja, 
kad sėkmingai visokeriopai Lie
tuvių Bendiuo menės veiklai yra 
būtina turtti nuolatinį informa
cijų telldmir skleidimo centrą. 
Konferencija pripažįsta, kad šiuo 
meta veikianti Lietuvių Infor
macijos Tmyla atlieka visoke
riopos informacijos funkciją ir 
ypatingai reiškia padėką kun. 

tą triasą bei pastangas išplėsti 
informacijos centro veikimą.
Konferencija skatina Pasaulio ir ] 
Kraštų Lietuvių Bendruomenių 
valdybas bei visą lietuvių išei- • 
vįjos visuomenę šiam centrui j 
talkinti, telkiant ir skleidžiant, 
žinias apie lietuvius bei Lietu
vą ir teikiant finansinę paramą.

Iškilus žmogaus teisių judėji
mui Lietuvoje, išeivijos pareiga 
yra kuo greičiau ir kuo pla
čiau paskleisti to judėjimo do
kumentaciją plačiame pasaulyje, 
susisteminti tos dokumentacijos Į 
skleidimą, vertimą ir kitas kal
bas bei jos platinimą.

5. Konferencija teigia, kad lie
tuvių studijų centras ar panaši 
institucija galėtų daug pasi
tarnauti Lietuvos reikalui ir to
dėl ragina lietuvių visuomenę 
ir visas organizacijas šiuo klau
simu vesti diskusijas ir surasti 
atitinkamą sprendimą.

6. Konferencija pabrėžia, kad 
žmogaus teisių ir tautų apsi- J 
sprendimo teisės reikalavimai 
turi būti nedviprasmiškai tvirtai 
įtraukti į JAV prezidentinių kan
didatų rinkimines platformas, ir | 
įpareigoja JAV LB Krašto valdy
bą kontaktuoti prezidentinius ; 
kandidatus ir perduoti jų plat
formų formuotojams JAV lietu
vių visuomenės nusistatymą j 
šiuo reikalu.

Konferencijos žodis j Lietuvą

Su atnaujintu pasiryžimu kon
statuojame, kad lietuvių tauta 
1918 metais apsisprendė už 
Lietuvos nepriklausomą valsty
binį gyvenimą. To apsisprendi
mo dvasia tauta tebegyvena Lie
tuvoje ir išeivijoje. Šiuo metu 
dar daugiau kaip pusė milijardo 
žmonių pasaulyje tebėra kolo
nializmo priespaudoje. Jūsų 
kova su okupantu yra dalis pa
saulinės kovos už laisvą tautų - 
apsisprendimą savistoviam gy
venimui. Esame įsitikinęjcad 
Jūsų kova bus sėkminga — tai 
rodo pati istorijos eiga.

Laisvajame pasaulyje gyveną 
lietuviai didžiai vertina lietuvių 
tautos nepalaužiamą kovą už 
laisvę bei tautinio gyvastingumo 
išlaikymą ir visokeriopai sten
giasi remti Jūsų ištvermę šioje 
nelygioje kovoje, užsitęsusioje 
daugiau kaip 40 metų. Išeivijos 
lietuviai atidžiai seka Jūsų dar
bus ir pastangas, didžiuojasi Jū
sų narsa ir visaip stengiasi, kad 
Jūsų kovos našta būtų paleng
vinta ir kad laisvasis pasaulis 
išgirstų Jūsų balsą.

UKMeteos.

Iš LB politinės konferencijos Washingtone. I-oje eilėje iš k. PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas, Ona Bačldenė, Lietuvos pasiuntinys Washingtone dr. Stasys Bačlds, dr. Domas 
Krivickas.

PLB VADOVYBĖS RŪPESČIAI

Dvidešimtšeštas PLB valdy
bos posėdis įvyko birželio 25, 
Jaunimo Centre Chicagoj. Posė
dy dalyvavo valdybos nariai V. 
Kamantas, A. Juodvalkis, V. 
Kleiza. D. Kojelytė, S. Kuprys, 
R. Sakadolskis, M. Šilkaitis, Z. 
Žiupsnys, G. Aukštuolis, reikalų 
vedėjai D. Korzonienė ir S. Gir
nius, PLJS vykd. vicepirminin
kas S. Gyvas ir “Pasaulio Lietu
vio” redaktoriai R. Kasparas ir E. 
Sakadolskienė.

Nors paskutinis posėdis įvyko 
tik prieš mėnesį, nuo to laiko yra 
įvykę daug. “Nerijos” ansamblis 
sėkmingai aplankė Pietų Ame
riką. Simas Kudirka lankosi 
Australijoj, kur jo viešnagės 
metu buvo parodytas filmas 
“The Defection of Simas Kudir-

juose, kur liepos 6 taip pat bus 
rodomas tas filmas ir, be to, 
įvyks pagerbimas Havajų uni
versitete. Washingtone įvyko 
politinė konferencija, kurios nu
tarimai jau pasiekė spaudą. Bir
želio 15 d. ištrėmimų sukakties 
proga Chicagoj ir kitur įvyko pa
maldos bei minėjimai.

“Nerijos” koncertai sėkmingai 
praėjo. Jau pasirodė pirmieji at
garsiai Pietų Amerikos lietuvių 
spaudoj. Ansamblis turėjo birže
lio 25 grįžti, tačiau kelionę su
trukdė Rio de Janeiro mieste 
įvykę studentų neramumai— 
negalėjo privažiuoti prie aero
dromo. “Nerijos” kelionės išlai
dos yra labai pakilusios dėl stai- 

kontinento. “Europos Lietuvio” 
(leidžiamo Anglijoj) redakcija 
skundžiasi, kad trūksta žinių 
iš kitų Europos kraštų veiklos. 
Atrodo, kad kai kuriem Europos 
lietuviam Anglija atrodo taip 
toli, kaip ir Amerika. Visur pra
šoma paramos bei pagalbos li
tuanistiniam švietimui, šie ir kiti 
aktualūs klausimai bus diskutuo
jami Europios Lietuvių studijų 
savaitės metu įvykstančiame 
Europos LB pasitarime.

Liepx>s 4-6 Toronte įvyksta 
Laisvoji Olimpijada, kurioj daly
vaus pabaltiečiai, ukrainiečiai, 
gudai bei armėnai. Šis renginys 

’ yra sulaukęs tam tikro dėmesio 
ne tik mažumų tarpe, bet ir 
plačioj visuomenėj. Olimpinių 
žaidimų metu pramatomi plates-

ga pakilusių lėktuvo kelionių 
kainų ir tai yra nepaprastai ap
sunkinę PLB iždą. Praėjus VI 
Tautinių šokių šventei (kurios 
metu LB neskelbė kitų vajų) 
teks telkti lėšas paremti šį ir ki
tus numatytus darbus.

M. Šilkaitis, valdybos iždinin
kas, tarnybos reikalais išsikelia 
nuolatiniam gyvenimui į Flo
ridą. Jis pasiliks PLB valdybos 
narys ir talkins specialiem pro
jektam. Laikinai buhalterijos pa
reigas perims reikalų vedėjas . 
Saulius Girnius.

D. Korzonienė pranešė apie 
planuojamą ekskursiją į Austra
lijos Lietuvių dienas. American ni pareiškimai spaudai. Kanados 
Travel Service yra pranešusi, 
kad lėktuvo kainos tarp Chica- 
gos ir Sydnėjaus plius pačioj 
Australijoj šiuo meta yra apie 
1650 dol. Dar prisidės viešbu
čių ir maisto išlaidos. Ekskursija 
pačioj Australijoj rūpinsis vieti
nė lietuvių agentūra “Palanga”. 
Reikia patsiminti, kad lėktuvų 
kainos gali pakilti dar9%. Tačiau 
susidomėjimo kelione yra labai 
daug ir agentūra gauna daug 
paklausimų.

PLJS vykd. vicepirm. S. Gy
vas papasakojo įspūdžius iš savo 
kelionės į Europą. Kelionės 
metu jis susitiko su visa eile 
Bendruomenės veikėjų bei kul
tūrininkų. Sparčiai ruošiamasi 
Europos Lietuvių studijų savai
tei, kurioje dalyvaus visų Eu
ropos kraštų LB ir LJS pirmi
ninkai, ir taip pat PLB pirminin
kas V. Kamantas. Europos lie
tuviai labai įvertina kultūrinius 
atsilankymus, kaip pvz. neseniai 
įvykusius sol. Ginos Capkaus- 
kienės koncertus. Jaučiasi infor
macijos stoka tarp Anglijos ir

LB Toronto apylinkė vadovauja 
lėšų telkimui lietuvių tarpe. Ka
nados LB KV yra paskyrusi 1000

dol. ir ragina lietuvių organi
zacijas ir pavienius asmenis pri
sidėti prie šios šventės pinigine 
auka bei dalyvavimu.

Nors PLJS ir PLB valdybų 
didžioji dauguma narių gyvena 
Chicagoj, tačiau jaučiasi tam tik
ra informacijos stoka. Bendrai 
pasiinformuoti bei aptarti pla

nus ateičiai nutarta vėl šaukti 
rudenį bendrą abiejų valdybų 
posėdį. Posėdis įvyks rugsėjo ar 
spalio mėn.

Trumpiau buvo aptarta “Pa
saulio Lietuvis”, II Pasaulio 
Lietuvių Dienos, Vasario 16-tos 
gimnazija, lituanistikos katedra 
ir kitkas.

Daug lietuviškų plokštelių

Skambink 212 827-1351 ir pra
šyk, kad plokšteles atsiųstų į 
namus.

KENNEBUNKPORTO 
PRANCIŠKONŲ

METINIS

1980 LIEPOS 13 DIENĄ
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PRANCIŠKONAI VISUS KVIEČIA ATVYKTI IR 
MALONIOJE NUOTAIKOJE PRALEISTI DIENĄ.

— Simas Kudirka, kuris šiuo 
metu PLB pastangomis lanko 
lietuvių kolonijas Australijoj, 
grįždamas į namus, sustos Hava
juose, kur Young Americans for 
Freedom organizacija Honolulu 
universitete liepos 6 jam ruošia 
pagerbimą.

— ALFAS — Australijos lie
tuvių fizinio auklėjimo sąjungos 
— pirm. Jurgis Jonavičius pa
siuntė organizacijos vardu laišką 
Australijos premjerui Malcolm 
Fraseriui, kuriuo išreiškė nuo
monę, kad Australija turi boiko
tuoti olimpinius žaidimus Mask
voj. Nurodoma, kad dalyvavimas 

i pateisintų Sovietų įvykdytą Af- 
į ganistano užgrobimą ir pažeistų 

jų puoselėjamą nesiskaitymą su 
žmogaus teisėmis.

— Vytautas Bieliajus, įvairių 
tautų šokių specialistas, daug ra
šęs apie lietuvių tautinius šo
kius ir leidžiąs bei redaguojąs 
žurnalą “Viltį”, atvyksta iš Den
verio, Colo., į lietuvių tautinių 
šokių šventę Chicagoj. Jam lie
pos 3Martinique restorane ren
giamas pagerbimas. Pagerbimo 
vakariene rūpinasi Frank Zapo- 
lis ir Margi Mankus. V. Bielia
jus Amerikoje gyvena nuo 1923.

i
— Kennebunkporto vasarvie

tėj šią vasarą dainuos trys so-
> listės. Operos solistės Daivos 

Mongirdaitės koncertas bus lie
pos 27, solistės M. Bizinkaus- 
kaitės — rugpjūčio 10 ir operos 
solistėsGinos Capkauskienės — 
rugpiilėio 16. Vasarvietėj bus į- 
vairiųirkitų renginių.

— PLB valdybos iždininkas 
Mečys Šilkaitis liepos 7 išvyko 
nuolatiniam profesiniam darbui 
ir gyvenimui Peteęsburg,
Fla. val
dyboj kaip vicepirmininkas ir 
ateity rūpinsis PLB finansiniais 
vajais bei kitais specialiais bend
ruomeniškais projektais. PLB 
iždo reikalus tvarkys PLB reika
lų vedėjas Saulius Girnius, 5620 
So. Claremont Avė., Chicago, 
III. 60636. Telef. 312 778-2200.

— Pranas Razminas, Pedago
ginio Lituanistikos Instituto lie
tuvių kalbos lektorius, birželio 
14 PLI lektorių tarybos išrink
tas PLIakivaizdinio skyriaus di
rektorium. Vicedirektorium iš
rinktas Lietuvos istorijos lekto
rius dr. Saulius Girnius.

— Adomas Vainauskas studi
juoja Phoenix kolegijoj ir yra 
olimpinis sportininkas, šaudyto
jas lanku (archer). Gegužės 15- 
18 Miami universitete Oxford, 
Ohio, buvo tos srities sportinin
kų varžybos, kuriose A. Vainaus
kas laimėjo pirmą vietą ir gavo 
atitinkamą žymenį.

— VI-sis JAV ir Kanados 
teatro festivalis ruošiamas lap
kričio 26-30 Jaunimo Centre, 
Chicagoj.

—Lituanus Fondacija kviečia 
visus JAV-se ir Kanadoje uni
versitetus baigusiuosius tuoj po 
tautinių šokių šventės (liepos 
6) atsilankyti Chicagos Amfiteat
ro garbės svečių sutikimo vietoj 
trumpam susitikimui.

— “Pasaulio Lietuvio” balan
džio mėnesio numeris pasirodė 
gerokai, pavėlavęs ir jau išsiųs
tas visiem prenumeratoriam, 
šiame numeryje plačiai aprašy
tos ir iliustruotos Urugvajaus 
“Ąžuolyno” ir Argentinos "Ži
bučių” gastrolės šiaurės Ameri
koj, PLB vykdomojo vicepirmi
ninko Vaclovo Kleizos įspūdžiai 
iš jo kelionės po. Pietų Ameri
ką, minimi areštai Lietuvoj ir kt.

jai: A. Špokauskas, Pbdadelphia,

A. Kaminskienė, Philadelphia, 
Pa, R. Kaminskas, Hamden, 
Com, A. Astravas, Mehose,

tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
tik 10dr»l. Atnaujinant — visiem 
13 <W. metam.

A
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vos, jų tartie ir Lietuvos vėliava.
Salėje rengiamos tautinės pa

rodėlės', kanos parodo to krašto 
ypatybes. Tokį parodinį išstaty
mą turi ir lietuviai.

Programa buvo pradėta su 
kultūriniu susųtažinimo vakaru 
šeštadienį. Čia klubo nariai ir 
svečiai turėjo progos pasiklausy
ti gražių lietuviškų dainų, pa-

zųabaigiasdvodO-taorius metus. 
Ji buvo įkurta 1990 Diepholze, 
o 1954 įsikūrė savose patalpose 
Rennhofo pily, Huettenfelde. 
Nors nuo pat jos įsikūrimo ėjo

bet mokiniai 1965 persikėlė į 
naują Masių pastatą. Mergaitės 
1972 apsigyveno naujai pastaty
tame ben&abuty. Berniukai gy
vena senoje pilyje, tačiau atrodo,

pročius. Tam reikalui buvo pa
statyta skirtingų mažų trobelių, 
kurios yra išpuoštos tautiniais 
motyvais. 1973 buvo pastatytas NAUJASDHREKTORIUS 

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

zika, dailė, darbeliai ir kflno kul
tam. Mokiniam iš JAV ir Kana
dos atskirai dėstoma anglų kal
ba, Amerikon istorija, biologija

tono bei Indianos universitetus. 
Jis mokytojavo Lietuvoj, Volde- 
tųoj ir nuo 1958 ii Sol moky-

UETUVA IR LENKIJA: 11 dienų — rugsėjo 2-12; 
spalio 13-23: 6 dienos, A naktys VMuje, 2 dienos, 1 
narus varsnvoj, i Matos rianuaros .. .........>t,psy

LIETUVA Kt LENKIJA: 12 dteną — rugpttčto 11-22:

bus galima atremontuoti ir mo
dernizuoti. Taigi sąlygos moky
tis lietuvių gimnazijoj nuolat

viškų tautinių šokių. Po progra
mos buvo vaišės.

Sekmadienį gražioje parko 
vietoje Spindulys atliko šaunią 
programą. Dieelė minia žiūrovų 
su įdomumu klausėsi lietuviškų

rių Organizacijos seime OceŠn 
City, Maryland, prie Atlantic 
Okeano. Seimas vyks liepos fi
li. Seimo sesijos ir naujos val
dybos rinkimai bus Convention 
Hali. Ketvirtadienio vakarą 6 
vai. įvyks paradas, kuriame daly
vaus viso Marylando legionierių 
atstovai ir delegatai, orkestrai.

Lietuvių 
Bendruomenės veikėjas. Jis yra. 
buvęs Pasaulio lietmvių Bend
ruomenės valdybos vicepirmi
ninkas švietimo reikalam ir šiuo 
meta yra JAV LB švietimo tary
bos pirmininkas.

Naujas direktorius J. Kavaliū-

skyrius. Tačiau patartina iš JAV 
bei Kanados atsiųsti vaikus, ku
rie yra baigę bent 7 skyrius. To
kiu bodu jie galės geriau ir grei
čiau prisitaikyti prie dėstomų 
kursų.

Mokslas nemokamas. Tik vo
kiečių kalbos pamokom iš už
jūrio atvykusiem reikia mokėti 
20 DM į mėnesį. Pragyvenimas 
bendrabuty kainuoja 3,000 DM f 
metas. Mokestis išdėstytas dvy
likai mėnesių po 250 DM.

Nauji mokslo metai prasidės 
rugsėjo 1. Mokiniai į bendrabu- 

_____________ tį atvyksta rugpjūčio 31. Įstojimo 
bei rūsį kalbos/matematika, fi- prašymai siunčiami adresu: bi
riką, chemija, biologija, visuo- tanisdres Gymnazium, 6840 
menės mokslas, Lietuvos istori- Lampertbeim 4, West Germany, 
ja, tikyba, visuotinė istorija, mu- M. Su

BALTIMORE,MD.
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Tmtimų šokių šventėj daly
vaus Baltimorės lietuvių šokių 
grupės: Kalvelis, Ratelis ir Aras. 
Repeticijos vyksta Lietuvių Na
muose. Visos grupės išskris iš 
Baltimorės United Air Lines lėk
tuvu liepos 4.

Lietuvių Postas 154 ir jų pa
dėjėjos daro planus dalyvauti

ną Lorraine kapinėse įvyks ypą- 
. tingos iškilmės. Daug veteranų 

n jyra 
r. > Amerikos legionieriai, pagerb-

' Vasario 1« ginėja butelio 
kapmėm dideli stulpą su vėlia- £8 pradėjo vasara atostogas, 
va. Stulpą ir vėliavą pašventins V w i^Rinma-
kun. A. Dranginis, legionierių ________________ ograma-
kapelionas. Jis pasakys ir pa- . ,3



P*l. didelio formato leidiniu. Tai 
ypač padeda apžvalginei daliai, 
kuriai tenka daugiau vietos į- 
vairiom kultūrinėm aktualijom 
gvildenti. - '

baltųo etninė praeitis** — Rosi
te Miaitis^SSiR’^^^^ .. -

Literatūrai šiame Aidų nume- šiuo Aidų numeriu užbai- 
ryje. atstovauja Alfonsas Nyka* gramas pirmasis piirmrtir, bet 
Nilifknas, pateikęs eilėraščių niekad nėra vėlu utripfenumr 
trim puslapiam. Taip pat spaus- moti žurnalų. Prenumerata 15

sofinė dr. Kęstučio Girniaus stu- iš okupuotos Lietuvos. Numeris -Highland BfaL, BtooHyn, NY 
dįja “Dvi pagrindinės šiuolaiki- iliustruotas dail. V. Vizgirdos ta- 11207.
nės moralinės teorijos”, būtent 
pasekmizmas ir absoliutizmas, 
šiame Aidų numeryje autorius 
nagrinėja pirmąją teoriją, tvir
tinančią, kad “kiekvieno elgesio 
ar veiksmo moralinė vertė slypi 
tik jo pasekmėse, o ne kurioje 
nors elgesio aptarime nurodyto
je savybėje”. Pagal ją, “asmuo, 
norintis nustatyti, kaip jis mora-

• liškai turėtų elgtis, tik apskai
čiuoja kiekvieno galima elgesio 
pasekmes ir pasirenka tą, kurio 
pasekmės atneša daugiausia gė
rio”. Tai skamba gražiai, bet ve
da į klystkelius. Jaunas filoso
fas savo 12 puslapių straipsny
je šią moralinę teoriją analizuo
ja ir kritikuoja. Panašios studijos 
nėra buvę mūsų spaudoje.

Dail. V. Vizgirda išsamiame 
pokalbyje su redaktoriumi pla
čiai apibūdina savo gyvenimą 
bei kūrybą, kurią jis puoselėja 
daugiau kaip 50 metų. Įdomūs jo 
kelio vingiai ir samprotavimai 
apie dailę Lietuvoje bei emigra
cijoje. Be šio pokalbio neišsi
vers meno istorikas, rašydamas 
apie V. Vizgirdos įnašą į lietuvių 
meną bei įtaką kitiem dailinin
kam.

Visiem, bet ypač mokytojam, 
įdomus straipsnis — “Lietuvos 
mokyklų tragizmas”, gautas iš 
okupuotos tėvynės, kuriame 
vaizduojama sunki mokytojų pa
dėtis. Komunizmas spaudžia 
juos prievarta skiepyti vaikam 
bedievybę ir niekinti tautybę. 
Liūdna, kad dalis mokytojų aklai 
pasiduoda okupanto valiai, tap
dami žiauriais vaikų kankintojais 
ir komunistų partijos pastumdė
liais.

NEW LONDON 
ČONN.

Tragiškasis birželis

Apylinkės lietuviai tragiškąjį 
birželį paminėjo birželio 8 Šv. 
Marijos bažnyčioj, New Londo
ne. Kun. Adolfas Klimanskis, 
vadovaująs Nonvich vyskupijoj 
ispanų sielovadai, aukojo lietu
vių kalba mišias ir po evange
lijos, trumpai užsiminęs apie 
Lietuvą, iš kurios jis išvyko bū
damas vos 11 m. amž. į Argen
tiną, sakyklą perleido J. Jasiui. 
Šis savo kalboje priminė Lietu
vos okupacijos 40 metų sukaktį, 
trėmimus į Sibirą, masines žudy
nes ir kankinimus. Kalbą baigė 
generolo Plechavičiaus malda, 
sukalbėta Salaspilio koncentra
cijos stovykloj, Latvijoj, 1944 
ten minint tragiškąjį birželį. 
Gen. Plechavičius ten buvo na
cių įkalintas drauge su kitais (51) 
lietuviais karininkais. Maldą pa
rašęs kalinys lietuvis leitenan
tas (Henrikas Žemelis, “Oku
pantų Replėse”, 141 psl.).

Mišiose dalyvavo ir New Ha- 
ven Lietuvos vyčių veikėjas Jur
gis Kisielius. Skaitytojais buvo 
St Miknius ir A. Pakštienė. 
Buvo giedamos lietuviškos gies
mės.

Tautos Šventė bus paminėta 
mišiomis toj pat Šv. Marijos baž

min. popiet. LB apyl. valdyba sukaktis. j Gečiauskas
prašo apylinkių lietuvius gau- . * 
siau dalyvauti (pasižymėkite tą 
dieną kalendoriuose). Automo
biliam pastatyti yra didelis kie
mas.

Tautos šventė bus paminėta 
mišiomis toj pat Šv. Marijos baž
nyčioj rugsėjo 14 d. 2 vai. 30 
min. popiet. LB apyl. valdyba 
prašo apylinkių lietuvius gau
siau dalyvauti (pasižymėkite tą 
dieną kalendoriuose), Automo
biliam pastatyti yra didelis kie- rėjęs išsiskirstyt atostogų, gausiai 

dalyvavo ir gražiai giedojo. So
lo pakiliai giedojo solistė Ona 
Pliuškonienė. Baigdamas mišias, 
kun. K. Sakalauskas sukaktuvi
ninkam suteikė specialų palai
minimą. Gautas palaiminimas ir 
iš popiežiaus Jono Pauliaus II.

Straipsnių skyriuje dar spaus
dinama Jono Paparčio studijėlė 
apie ukrainiečių disidentą Va
lentiną Morozą, ilgai kankintą 
koncentracijos stovyklose ir pa
galiau išleistą į užsienį. Jis turė
jo ryšių ir su lietuviais. Mum 
žinotinos jo pažiūros į tautybę 
ir disidentines sritis.

Apžvalgų skyrius itin platus. 
PovilasDilys ir Kęstutis Trima
kas savo informaciniais straips
niais pamini 450 m. nuo vadi
namo Augusburgo Išpažinimo, 
kuris išreiškia reformacinę Liu
terio doktriną. Apie psicholo
giją, jos dėmesį religijai ir jos į- 
našą kultūrai kalba dr. V. Bie
liauskas,atsakydamas klausi mus, 
pateiktus mokslinio skyriaus re
daktoriaus dr. K. Trimako. Adol
fas Damušis ilgame nekrologi- se> kankinimo kamerose ir vadi- • 
riiame straipsnyje apžvelgia Ka
zio Škirpos gyvenimą ir jo 
veiklos laikotarpius. Toliau api
būdinamas režisieri a'u s 
Jono Jurašo-Erdmano “Savižu
džio” pastatymas Providence, 
R.I. Knygų skyriuje vertinami 
trys veikalai: The Baltic States 
in Peace and War (red. V. Vardys 
ir R. Misiūnas). Juozo Kralikaus-

mas.
Užsprings Kremliaus paver

gėjai. Birželio 17 dienraštis 
“The Day” įdėjo J. Jasio laišką, 
kuriame jis rašo apie Lietuvos, 
Latvijos, Estijos okupacijos 40 
m. sukaktį, trėmimus į Sibiro 
koncentracijos ir žmonių naiki
nimo stovyklas, lietuvių žudy
nes partizanų kovose, kalėjimuo- 

narnose “psichiatrinėse ligoni
nėse”. Laiško gale pabrėžta, kad 
Lietuva buvo viena pirmųjų So
vietų kolonizacijos aukų, o “Af
ganistanas — paskutinė. Bet ar 
paskutinė iš tikro? Tikėkime, 
kad — taip ir kad Kremliaus 
laisvųjų tautų pavergėjai ja už
springs ir Sovietų kolonijų im
perija tuoj išnyks”.

tus veikliai -dalyvavęs Groton,

tarybos nario burmistro ir kitose 
pareigose, birželio 10-atsisakė iš 
miesto tarybos ir birželio 16 
išskrido į Bahamas gydytis kau
lų vėžį. Ten, Freeport mieste, 
amerikietis gydytojas naudoja 
naujus vėžio gydymo būdus, ku
rie nepripažįstami JAV-se. (Apie 
tą gydymą neseniai buvo kalba
ma CBS TV “60 minutes” pro
gramoje). Prieš išvykdamas 
Bartinik pareiškė, kad nesitiki ir skautus ir į tautinių šokių 
išgyti-, bet tikisi kiek nors pa
gerinti sveikatą.

Bartiniko pavardė ir nuotrau
kos dažnai būdavo “The Day” 
puslapiuose, o birželio 11 šiame 
dienraštyje įdėtas ilgas apie jo 
veiklą ir ligą straipsnis ir jo su
sirūpinusio nuotrauka. Jis yra gi
męs Saint Louis mieste, kalba 
lietuviškai. Grotone pasiliko, at
sitarnavęs JAV laivyne. Jo tėvai, 
ankstieji Lietuvos emigrantai, 
atvyko į JAV, Idejf laiko pagy
venę Anglijoj.

Jurg. Ežer.

PHILADELPHIA, PA.
Gečimiskų sukaktis

Fhiladelphijoj birželio 20 pa
minėta Justino ir Jadvygos Ge- 

buvo paskutinis nepriklausomos 
Lietuvos centrinio pašto Vilniuje 
viršininkas.

Šventė prasidėjo mišiomis Šv. 
Andriejaus bažnyčioj. Sukak
tuvininkus atlydėjo sūnus 'Algi
mantas, marti Teresė ir anū
kė Gintarė. Mišias aukojo ir pri
taikytą pamokslą pasakė kun. 
Kajetonas Sakalauskas. Per mi
šias sūnus Algimantas atliko 
skaitymus. Parapijos choras, tu-

Priėmimas kviestiem svečiam 
vyko sūnaus A. Gečio šeimos 
gražioj rezidencijoj. Dalyvavo 
svečių ne tik iš Pa., bet ir iš 
Mass., New Jersey ir New Yor- 
ko. Svečių buvo 50 su viršum. 
Esant gražiam orui, svečiai vai
šinosi lauke, prie stalų didelių 
medžių pavėsy. Sūnus šampano 
tostu pasveikino tėvelius, o 
svečiai sugiedojo Ilgiausių 
metų. Gauta dovanų ir sveiki
nimų raštu iš žymių asmenų, 
jų tarpe ir iš JAV prezidento 
Carterio.

šv. Petro ir Povilo parapijos sa
lėj tautinių Šokių grupė/‘Lieps
na” surengė vietinė^ kultūrinės 
veikios filmuotago Vlado Audėno 
susuktų filmų demonstraciją. I 
mažai garsintą renginį, nepai
sant puikaus oro, susirinko gal 
apie 60 žmonių. Rinktasi pama
žu, todėl ankstyvieji galėto pa- 
sivrišinti grupės šokėjų mamyčių
kairiniais ir paruošta kava. Prieš 
pradedant filmų demonstravi
mą, grupės vadovės padėjėja 
Debbie Didžbalytė priminė 
Vlado Audėno pomėgį filmuoti 
įvairius apylinkėse vykstančius 
renginius, kaip šeštadieninės 
mokyklos eglutes ar mokslo metų 
užbaigtuves, skautų iškylas, 
sporto šventes, na, ir šokių gru
pės pasirodymus. Iš to susidarė 
keletas trumpų filmų, kuriuos 
čia ir kvietė pasižiūrėti. Audė
nas atsiprašė iš anksto už į- 
vairius techniškus filmų ne
sklandumus ir kvietė prisiminti 
prabėgusius metus, ypač šešta
dieninės mokyklos veiklą, nes iš 
jos jaunimas atėjo ir į skautes 

grupę, ir į sportininkus.
Filmai buvo mielai žiūrimi, 

nes beveik kiekvienas juose ga
lėjo atpažinti ir savo kiek jau
nesnius veidus. Jei pradžioj fil
mai buvo kiek tamsoki ir men
kai sinchronizuoti, tai vėliau vis 
tobulėjo ir pabaigoj rodytas pas
kutinio šokių grupės renginio 
filmas buvo puikiai susuktas. Už 
filmų pagaminimą ir viešą pade
monstravimą Audėnui susirin
kusieji padėkojo plojimais.

Vėliau buvo turtinga loterija, 
nes šokių grupė “Liepsna”, nu
sprendusi dalyvauti liepos 5 
Chicagoj įvyksiančioj tautinių 
šokių šventėj, buvo sumaniusi 
šituo renginiu papildyti savo iš
teklius kelionės išlaidom apmo-

didelio uždarbio negalėjo "boti, 
bet sveikintinas pats grupės žy
gis. * 7 > \

K.J.

LEIDINIAI APIE 
ARKIVYSKUPĄ JURGĮ 

MATULAITĮ-MATULEVIČIŲ

“Arkivyskupas Jurgis Matulai
tis Matulevičius — Užrašai”. 
2.50 dol.

Stasys Yla, “Jurgis Matulai
tis”. 7.00 dol.

Dr. A. Kučas, “Arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis Matulevičius”. 
$15.00 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj.

DVI NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

LosVALIO JAUNYSTEI,
Angeles L.B. Jaunimo ansamblio 
“Spindulys” choro įdainuota 11 
lietuviškų dainų.

LlK SVEIKAS, Raiša Urbonie
nė dainuoja B. Gorbulsldo 16 
lengvos muzikos dainų.

Abi blokštelės po 8 dol. Per
siuntimui pridedama 1 dol. 
Gaunamos Darbininko adm. 341 
Highland Blvd. Brooidyn, N.Y. 
11207.

Lietuviška knygų yra gražiau
sias namų . papuošalas ir di
džiausias turtas.

rican laiškas, parašytas-LB Bos
tono apylinkės pirm. Aloyzo 
Astravo.

Laiške Astravas primena, kad 
prezidentas Carter'ir Kongresas 
remia sovietų disidentus ir so
vietų žydus. Mes, esą, irgi re
miame tuos reikalus. Bet Ame
rikos lietuviai susirūpinę kitu 
judėjimu Sov. Rusijoj. Sis judėji
mas yra lietuvių kova už laisvę, 
šis judėjimas yra toks stiprus, 
koks jis buvo 1940 birželio mė
nesį, kada Sovietų Rusijos armi
ja okupavo Lietuvą ir išvežė 
10% lietuvių tautos į Sibirą.

Mes tikime, kad prezidentas, 
remdamas kitus persekiojamus 
Sovietų Rusijoj, neužmirš ir Lie
tuvos žmonių, kurie kovoja ne 
tik už civilines teise, bet taip 
pat ir už laisvą apsisprendimą. 
Tos teisės yra suteiktos Helsin
kio susitarimuose, o tai turi būti 
iškelta ir Madrido konferenci
joj.

Ivaška apdovanotas

Ramūnas Antanas Ivaška, bir
želio 12 baigė Boston Latin 
Academy labai gerai. Jis buvo 
priimtas į National Honor So- 
ciety, išrinktas baigiamosios kla
sės pirmininku ir mokslo baigi
mo iškilmėse mokinių vardu pa
sakė kalbą.

Už pasižymėjimą matematiko
je Ramūnas gavo Kimba! Ingalls 
Award — piniginę dovaną, už 
pasižymėjimą lotynų kalboj — 
Mary C.McMacldn Award — pi
niginę dovaną ir už pasižymėji
mą bendrai moksle gavo Frank- 

buvo {teiktas geriausiam berniu
kui irmergaitei.

Ramūnas buvo šachmatų ir 
lauko teniso komandų kapitonas, 
o taip pat žaidė futbolo (soc- 
cer) ir krepšinio komandose. 
Šoko tautinius šokius tautinių 
šokių sambūry. Be to, kas sek
madienį su broliu Darium Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioj So. Bostone per mišias pa
tarnaudavo kunigui ir skaitė 
maldas.

Kitais metais Ramūnas eis į 
Northeastern universitetą, kur 
studijuos mechaninę inžineriją.

Mūsų dienomis tokių gabių ir 
gerų jaunuolių netiek daug yra.

Ramūno tėvelis Rymantas 
Ivaška yra advokatas ir National 
Guard pulkininkas, o mamytė

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatų, ne- 

(N. Y., N.J. ir Corm.) Apsidraus- 

surinkti. Skambinti dienų: 201

654-3756.

Ramonas Antanas Ivaška

Dalia yra chemikė ir dėsto aukš
tesniojoj mokykloj. Sesuo Nijolė 
yra baigusi Bostono Kolegiją ir 
dabar dar tęsia studijas Chica- 
goj, brolis Darius studijuoja Bos
tono kolegijoj, o jaunesnioji se
sutė Dalia lanko Latin mokyklų.

Tai labai lietuviška šeima,' o * 
Ramūnas labai gražiai kalba lie
tuviškai nors jo tėvelis yra gimęs 
ir augęs Bostone.

Naujas inžinierius 
Veitų šeimoje

Rimantas Vertas, Irenos Lušy- 
tės ir Brutenio Veitų vyresny
sis sūnus, baigė Northeastern 
universitetą with honor jr birže
lio 15 gavo diplomą, įgydamas 
statybos inžinieriaus (Civil En- 
gineer) vardą ir teises. Naujasis 
inžinierius birželio 16 atšventė 
savo amžiaus 23 metų sukaktį 
su pasiryžimu tęsti studijas to
liau magistro laipsniui įsigyti. 
Toliau studijuos taip pat Bosto
ne, garsiame M.I.T., į kurį yra 
jau priimtas ir ateinantį rudenį 
pradės tolimesnių studijų darbą, 
kurį planuoja baigti per viene
rius metus.

u. Qwte®rtoA^;iFenąJr Bru- 
tenis Veitai, birželio 15 surengė 
šaunų priėmimą, kuriame daly
vavo Rimo jaunoji žmona Vida 
Čapkauskaitė-Veitienė, jų sūne
lis Matas, nemažas skaičius gi
minių iš abiejų pusių ir gausus 
būrys Vidos ir Rimo Veitų drau
gių bei draugų.

Tėvai, broliai, seneliai, kiti gi
minės ir draugai nuoširdžiai 
sveikino Rimantą Veitą su sėk
mingu studijų baigimu ir įsigy
tu statybos inžinieriaus diplomu. 
Sveikino taip pat ir Vidą Vei- 
tienę, kuri daug padėjo Rimui, 
sudarydama reikiamą aplinką 
studijuoti ir sėkmingai studijas 
baigti.

Geriausios sėkmės ir laimės 
Rimantui šia reikšminga proga, 
o taip pat jo ir Vidos mielai 
šeimynėlei..

Tatat (017) semta

Lietuvos operos solistas

ROMANAS MARIJONUS
po sunkios Ilgos mirė Vilniuje birželio 25. - 
Apie tai pranoks brolis

Vytautas MarijoSius

Sukaktuvininkas savo ir žmo
nos vardu padėkojo svečiam už 
atsilankymą, sveikinimus ir do
vanas. Savo kalbon įpindamas 
gražaus humoro, sukaktuvinin
kas priminė, kad juos kan. Tu
mas sujungęs neatmezgamu 
mazgu.

NAUJI 
LEIDINIAI

V. Liulevičius, Amerikos lie-

1980 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ

AGOTAI UOGIENEI

šventė praėjo labai puikiai ir 
svečiai sukaktuvininkam linkėjo 
sulaukti deimantinio jubiliejaus.

OA.

6 dol.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios

$ 87MB
$ 7TMB

viršeliais 8 dol„ minkštais — 6 
dol. Trečias tomas, minkštais — 
4 dol.

Lietuvos žemėlapiai, mažes
nis 2 dol„ didesnio formato 6

ir bingo sekcija

Parsiuntimui pridedama- 
kam užsakyme — 1 dol„ že
mėlapių — 50 e.



leMeija — 817-1352
Adamnistr. .....(212) 817-1351 
Spaustuvė —(212) 827-1350 
Vienuolynas ..(212) 235-5962 
K. Ž. salė — 212) 827-9645 

bus spalio 4 > 5 Kultūros Ži- 
dinyje. Rengia LMK Federacijos 
Nev Yorko Įdubas. Dailininkė 
gyvena Juno Beach, Fla.

ApaeiNdyno' gUMgjjos pikui- 

piūgio 3 Phttdeąrtscbe Parke.
PreL L. P-A., Šv Ka

zimiero kolegijos rektorius Ro
moje, buvo atvykęs į Ameriką, 
lankėsi Įvairiose vietovėse, grįž
damas buvo sustojęs Apreiški
mo parapijos klebonijoj. Liepos

gauja nuo liepas 5 iki liepos 28. 
Tuo me|n nepriimami jokie 
spaudos darbai. pasbiirinko laik-

tvaria.
Lietuvių diena Kennebunk

porte bus liepos 13. Tą dieną 
Liurdo grotoje mišias koncele- 

. bruos pranciškonai sukaktuvi
ninkai, šiemet švenčią savo ku
nigystės 40 metų sukaktį: Tėv. 
Jurgis Gailiušis, Tėv. Leonardas 
Aridriekus, Tėv. Petras Baniū- 
nas, Tėv. Viktoras Gidžiūnas. 
Pamokslą pasakys Tėv. Leonar
das Andriekus.

Skautam, skautėm pradedami 
siuntinėti kviesliai į Atlanto ra
jono vasaros stovyklą. Visi pra
šomi registruotis per savo viene
tų vadovus nurodytu laiku ir ad
resu.

N. Y. skautam remti komite
to rengiamo baliaus metu pro
gramą atliks jaunieji talentai — 
vokalistai ir instrumentalistai. 
Balius bus spalio 4 Kultūros Ži
dinyje.

Lithuanian Pioneer Priest of 
New Eiigland—knyga apie kun. 
Juozą Žebrį, jo gyvenimą ir tra
gišką mirtį jau yra sulaužyta ir 
atiduota autoriui kun. William 
Wolkowich-Valkavičiui perskai
tyti ir padaryti paskutines korek
tūras. Knyga turi 204 psl.

Vita Simonaitienė su savo sū
numi Arūnu Simonaičiu, žino
mu šachmatininku, buvo išvy
kusi dviejų savaičių atostogų į 
Floridą. Buvo apsistojusi pas 
Aldoną Krulikienę St. Peters- 
burg Beach.

Antano Rūkšos knygą “Kovos 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės”, II tomą, spausdina pran
ciškonų spaustuvė. Dabar knyga 
laužoma. Bus apie 800 puslapių. 
Leidžia ramovėnų centro valdy
ba.

Dail. Juozo Bagdono paroda 
bus rugsėjo 13-14 Kultūros Židi
nyje. Bus išstatyta pastelės, tem
peros ir aliejinės tapybos kūri
nių. Parodą globoja Moterų Vie
nybė.

Paulius Jurkus, Darbininko 
redaktorius, liepos 4 išvyko į 
Kennebunkportą dviejų savaičių 
atostogų. Į darbą grįžta liepos 21. 

L.Š.S.T.
SIMO KUDIRKOS ŠAULIŲ KUOPA
NEW YORKE

VOS KUNIGAIKŠTIS ALGIRDAS jau atiduota apaustavoL

dviejų metų mirties sukaktį mi
nint mišios bus aukojamos Ap
reiškimo parapijos bažnyčioj lie
pos 5, šeštadienį, 9 vai. ryto. 
Giminės ir artimieji prašomi ve
lionį prisiminti savo maldose.

Kultūros Židinio A. Maceikos 
vardo biblioteka liepos ir rug
pjūčio mėnesiais bus uždaryta. 
Bibliotekos vedėjas dėkoja už 
dovanotas knygas Henrikui 
Andruskai, Vytautui Anoniui, 
prof. dr. Vladui Jaskevičiui, Ba
liui Raugui ir dar vienam neži
nomam aukotojui.

Stovykla jaunimui, rengiama 
ateitininkų, įvyks rugpiūčio 17- 
30 Neringos stovyklavietėj, Ver- 
monte. Stovyklos metu bus at
švęsta ateitininkijos 70 metų su
kaktis. Į vadovybę įeina MAS 
c.v. pirm. Arvydas Žygas, pianis
tė Dalia Sakaitė, dr. Bernadeta 
Tutinaitė, Vytenis Čyvas, inž. 
Petras Tutinas, tėv. Rafaelis Ša
kalys, OFM. Padėjėjai bus Ri- 
tonė Ivaškaitė, Danielius Mališ- 
ka, Morkus Sungaila. Registraci
jos reikalais kreiptis į Petrą Tu
tiną, 223 Lincoln Avė., Brook- 
lyn, N.Y., 11208. Telef. 212 
647-1406. Registraciją priima ir 
Rasa Razgaitienė, 304 Bayville 
Rd., Lattingtown, N.Y. 11560. 
Telef. 516 671-7975.

Iškilmės prie Laisvės statulos, 
baigiant pavergtų tautų savaitę, 
bus liepos 20. Organizuoja uk
rainiečių vadovaujama organiza
cija Americans to Free Captive 
Nations.

Peter C.- Wytenus, AF-ABN 
New Yorko skyriaus pirminin
kas, dalyvaus Antikomunistinių 
Tautų Lygos konferencijoje 
Zueriche, Šveicarijoje. Konfe
rencija bus liepos 20. Į ją vyks
ta ir Altos atstovas dr. Kaš kelis.

Agota Uogienė, 81 m. am
žiaus, gyv. Woodhavene, mirė 
birželio 27. Palaidota birželio 
30 iš Angelų Karalienės bažny
čios Cypress Hills kapinėse. 
Paliko liūdintį vyrą Jurgį, sūnus 
Stasį, Edvardą ir Bronių, dukte
ris Joaną Dreserienę ir Roveną 
Kubilienę su šeimomis bei 11 
anūkų. Laidotuvėmis rūpinosi 
Shalins šermeninė.

skirta National Endowment for 
tbe Arts 1980 — 10,000 dol. 
Craftsmen's Fellovrship Grant 
už atsiektus darbus vitražų srity
je. Dailininkas planuoja ateinan-

ir laisvai kūrybai.
Vytas Gerulaitis praeitą sa

vaitę buvo išvykęs į Londoną, 
kur vyko didelės teniso varžy
bos. Ten žaidė jo sūnus Vytas ir 
dukra Rūta.

Pavergtų tautų savaitė yra nuo 
liepos 13 iki 20. Pagrindinis 

minėjimas New Yorke bus lie
pos 13, sekmadienį. Bus pamal
dos Šv. Patriko katedroje, para- 

kos aikštėje Central Parke. Da
lyviai renkasi 9 vai. prie 5 Avė. 
ir 59 St kampo arba po pamal
dų prisijungia prie parado. Ma
noma, kad šiemet paradas bus 
didesnis. Dalyvaus apie 30 tau
tų. Ukrainiečiai, kubiečiai, af
ganistaniečiai, pabaltiečiai, ka
talikai veteranai ir kiti rengiasi 
pasirodyti didesnėmis grupėmis 
negu kitais metais. Parado mar
šalu sutiko būti gubernatoriaus 
pavaduotojas Mario Cuomo. Ko
mitetui vadovauja Horst Uhlich, 
vokietis. Lietuviam komitete at
stovauja: Helen Kulber, Peter
C. VVytenus ir Petras Ąžuolas.

A. a. Agotos Uogienės prisi
minimui Viktoras Ralys su Šei
ma paaukojo 35 dol. Darbininko 
spaudai; A. Milukas 30dol. ir Al. 
Daukša 20 dol. aukojo Kultūros 
Židiniui. Visiem aukojusiem 
nuoširdus ačiū.

Maironio šeštadieninėje mo
kykloje* šiais mokslo metais dir
bo šie mokytojai: Tėv. Antanas 
Prakapas, OFM, seselė M. Ur- 
bana, P. Jurkus, B. Lukoševi
čienė, A. Vaičaitienė, G. Šau
lienė, M. Vygantienė, R. Milu
kais, K. Sabalyte, E. Ruzgienė,
D. Bobelienė, A. Samušis, N. 
Ulėnienė, J. Oniūnas, R. Balsys, 
R. Oniūnienė, R. Leleivaitė, P. 
Sidienė, R. Juozapavičienė, K. 
Česnavičiūtė, V. Jankauskienė. 
Viso 21 mokytojas. Baigus 
mokslo metus, pasitraukia iš mo
kyklos šie mokytojai: Rita Oniū
nienė, Jurgis Oniūnas, Giedrė 
Šaulienė, Mara Vygantienė, Ri
ma Juozapavičienė, Regina Le
leivaitė.

Moteris, vyresnio amžiaus, 
ieško trijų kambarių buto Wopd- 
havene arba Richmond H 31. 
Skambinti telef. 201 272-4996 
arba rašyti adresu: R. Malakas, 
49 Roselle Avė., Cranford, N.J. 
07016.

Ruoniai maudosi Ne w Yorko zoologijos sode. Nuotr. r. Kisieliaus

PERKŪNAS PRADĖJO 
VASAROS ATOSTOGAS

Birželio 14 Kultūros Židinio 
mažojoj salėj įvyko Perkūno 
choro sezono užbaigimas. Po 
įtempto metų darbo choras, prieš 
išeidamas vasaros atostogų, tu
rėjo nuotaikingą šeimyninį ba
lių, kur susirinko ne tik choris
tai su žmonomis, bet buvo pa
kviesta dar visa eilė svečių. Tai 
žmonės, talkinę Perkūnui per jo 
pasirodymus metų eigoj. Tačiau 
šį kartą jau niekas netalkino, 
visą ruošą atliko pati choro val
dyba.

Vos įėjus į salę vaizdas buvo 
pasigėrėtinas. Stalai padengti, 
papuošti gyvom gėlėm. Publikos 
prigužėjo nemažai, nežiūrint 
kad ne visi choristai dalyvavo, 
nes kai kurie turėjo kitus įsipa
reigojimus ir dalyvauti negalėjo. 
Baras buvo ne tik gausus, bet 
ir įvairus ir galėjo patenkinti 
kiekvieno skonį. Susėdus vi
siem prie stalų, valdybos pirmi
ninkas Lionginas Drangauskas 
visus pasveikino, pasidžiaugda
mas tokiu gausiu dalyvių skai
čiumi. Pastebėjo, kad nors ir są
lygoms sunkėjant, choras jau

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnamė, Conn., 
liepos 27. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 v. ryto iš Kultūros 
Židinio kiemo, 341 Highland 
Blvd., Brooldyn, N.Y. Septintą 
valandą sustoja ties Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. Kelionė 
asmeniui 17 dol., įskaitant ir 
įėjimą į pikniką. Registruotis 
Darbininko administracijoje — 
tel. 827-1351 arba pas M. Ša- 
linslaenę — tel. 296-2244.

kurie Fort Lauderdale, Floridoje 
prižiūrėtų dvejus namus ir du 
daržhs. Už tai gaufų 3 kambarių 
butą arti jūros. Teirautis Darbi
ninko administracijoje.

kviesti išsilygiuoti prie baro ir 
labai nuotaikingai padainavo 
“Keleivio dainą” ir “Draugai, 
pakelkime taures”. Svečiai atsi
dėkodami nuoširdžiai jiem plojo. 
Visą laiką grojo švelni plokšte
lių muzika ir bematant poros 
pradėjo suktis.

Po vakarienės vėl bufetas pa

įžengė į 18-tus savo gyvavimo 
metus. Sąlygos sunkėja ta pras
me, kad žmonės, ieškodami pa
togesnio gyvenimo, išsikelia į 
užmiestį, o paskiau darosi sun- ■ sipuošė tortais, auselėm ir pira- 
kiau rinktis iš tolimų vietų į re
peticijas. Prisiminė ir mirusius 
choro narius, o ypač choro įstei
gėją — muziką Vladą Baltrušai
tį. Jie buvo pagerbti atsistoji
mu ir tylos minute. Po to buvo 
paminėti ir linksmesni momen
tai. Pasveikinti Antanai tik ką 
praėjusių vardinių proga, tai An
tanas Sakaitis ir Antanas 
Hughes. Pasveikintas Povilas 
Dulkė, atšventęs gimtadienį. At
sirado ir savo sukaktis bešvenčią. 
Tokie buvo dr. Svogūnas su 
žmona, Bronius Krištaponius su 
žmona ir Ramutė ir Algis Čes- 
navičiai. Jiem visi dalyviai su
giedojo Ilgiausių metų,

Buvo pakviesti į vaišes visi 
talkininkai, kaip Dalia Sakaitė ir 
Vytautas Strolia, buvęs Perkūno 
dirigentas. Jiem visi sukėlė ova
cijas. Kiti talkininkai: Slyžiai, E. 
Bublaitienė, Gražulienė, Pocius, 
Poyilaitis, A. Petraitis, M. Vil
kas, J. Jurkuvėnas, A. Stelingis, 
M. Šulskienė ir O. Barauskienė.

Užbaigęs savo žodį L, Dran
gauskas visus pakvietė vaišintis. 
Švediškas stalas buvo gausus 
įvairiais skaniais šaltais valgiais, 
o.vėliau buvo ir karšti patiekalai. 
Besivaišinant- choristai buvo 
chorvedžio Viktoro Ralio iš-

gaičiais, pakvipo kava. Pradėjo 
ir atskiri stalai dainuoti, ir taip 
linksmai besisvečiuojant, lai
kas bėgo labai greitai, bet pub
lika visai nesiskubino namo. Ta
čiau ir “gerai radus, reikia pa
likti”. Teko padėkoti mielam 
pirmininkui L. Drangauskui už 
svetingą vakarą, palinkėti vi
siem perkūniečiam malonių 
atostogų ir vėl rudenį visiem su
sirinkti su nauja energija ir būti, 
kaip ir iki šiolei — New Yorko 
pasididžiavimu!

O.B.

PRANCIŠKONŲ . 
VASARVIETĖ 

KENNEBUNKPORTE

Pranciškonai kviečia lietuviš
ką visuomenę atostogauti gražioj 
vasarvietėj Kennebunkporte, 

. Maine. Čia ideali .vieta ir fizi
niam, ir dvasiniam poilsiui. Jė
gas stiprina didinga Maino gam
ta — jūra, miškai, tyras oras, o 
taip pat ir geras, lietuviškas 
maistas, patogūs kambariai. Dva
siai atgaivos teikia meniška ap
linka — monumentinės skulptū
ros lauke, nuostabaus grožio 
koplyčia, dailės parodos, kon
certai, literatūros vakarai, pa
skaitos.

Atostogavimo sezonas — lie
pos irrugpifičio mėnesiai. Infor
macijų ir rezervacijų reikalais 
kreiptis adresu: Francisęan 
Guest House, Kennebunkport, 
ME 04046. Telef. 207 967-2011.

Namų šildymo ir kanalizaci
jos reikalais (Heating installa- 
tion and repairs, plumbing), no
rint pakeisti alyvos šildymą j 
gazo sistemą ir pan., galima 
kreiptis į Antaną Skėrį, Jr. Telef. 
212 847-5642.

vr> reUtalintia finansinė barama, kad Un ttvvntM dinama kvinaa nu. 
matytu laiku.
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