
TEISMAS ASTRAVE
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 40

(nukelta į 2 psl.)

** (•&

RL®«U

bės likvidavimo. Jo vardu pava
dinta Vilkaviškio antroji viduri
nė mokykla, Kaune prie namo, 
kuriame jis gyveno, prikalta įve

lėk mūsų”, kuriame vaizduoja
mi vokiečių okupacijos metai 
Lietuvoje. Vokiečiai veža į Vo
kietiją darbams Kaune sugaudy
tu mokinius. Ateistinė propa
ganda sutelkta į kapelionų Jo-

zui ir Anastazui Januliui dabar 
esanti ruošiama teismo byla už 
religinius įsitikinimus ir religi
nės literattlros platinimų.

institutas praėjusį pavasarį su
ruošė mokslinę ekspediciją į 
Gudiją, į vietas, susijusias su 
Adomo Mickevičiaus gyvenimu 
ir taryba. Lankė Naugarduką, 
Nasvyžių ir jų apylinkes.

NAUJOS KRATOS 
IR AREŠTAI

kun. V. Aliulis. Kny- 
127 psl., iliustruota 

dail. G. Dorė pieši

nis “Glaube in der Zweiten 
Welt”, — Tikėjimas Antrajame 
pasaulyje, — birželio 17 at
spausdino straipsni “Bandymai 
užgniaužti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos leidimų''. 
Straipsnyje yra informuojama

Indijoj gyvenančio Tibeto 
Dalai Lamos brolis, Indianos 
universiteto
Norbu Kinijos pakviestas išvyko 
aplankyti Tibeto. Kintya prieš 
kurį laitą prisipažino, kad jos

Teisėjas išvaro iš salės vieną 
dalyvę, kuri dėl vertėjo juokingo 
vertimo neišsilaikiusi nusijuokė.

Baigus advokatui kalbėti Ra
manauskaitė prašo teismą

Nuosprendis
Baltarusijos TSR vardu. 1979 

m. rugsėjo 18 d.
Astravo rajono liaudies teis

mas, pirmininkaujant liaudies 
teisėjui Chalko IT., dalyvaujant 
tarėjams — Zeniuk G.I. ir Vol- 
kov V.K. valstybiniam kaltinto
jui prokurorui Abramovičiui A.I., 
visuomeniniam kaltintojui Klim- 
čienei, ginant advokatui Savičiui 
N.I. išnagrinėjęs atvirame teis
mo posėdyje Angelės Ramanaus
kaitės bylą, dėl padaryto nusi
kaltimo pagal BTSR BK 139 
su. i

tės paimta religinio turinio lite
ratūra skirta nepilnamečių vaikų 
religiniam apmokymui ir pačios 
religiniam mokymuisi.

Ramanauskaitės veiksmai tei
singai kvalifikuojami pagal 
BTSR BK 139 str. 1 d. Teisia
moji sulaužė Baynyčios atskyri
mo nuo valstybės ir mokyklos

pilnai įrodyta liudininkų paro
dymais ir baudžiamosios bylos 
medžiaga.

Apklaustoji liudininkė Syzo 
parodė, kad 1979 m. liepos 20 
d. jai pranešė, kad Girių km. pil. 
Lukšos bute Girių moki
niams kas tai praveda susirin
kimą. Kartu su mokyklos direk
toriumi Bogočiovu ir kolūkio 
pirmininko pavaduotoju Krupiea 
ji atvažiavo į Girių kaimų. Pi
lietės Lukšos name buvo maž
daug 6 Girių aštuonmetės mo
kyklos mokiniai ir teisiamoji Ra
manauskaitė. Apklausus vaikus 
paaiškėjo, kad laike trijų dienų 
Ramanauskaitė juos mokė religi
jos, mokė maldų, rodė religinio 
turinio fotografijas. Analogiškai 
paliudijo Bogačiov ir Krupiea. 
Iš liudininkų T. Lukša, M. Ra- 
voit, J. Kutko, R. Šturo, R. Ur- 
banovič ir kt. paaiškėjo, kad 
1979 m. liepos 18, 19, 20 die
nomis Ramanauskaitė Lukšos 
name pravedė pamokas vaikams, 
mokė maldų, rodė religinio turi
nio fotografijas, davė jiems reli
ginę literatūrą.

publicistinius eilėraščius , skir
tas A. Vienuoliui, Vaižgantui, 
P. Širviui. Tik 1962 išleista jau 
vergijoje parašyta K. Inčiūros 
knyga “Prie Kauno marių“, ku
rioje mėginta prisiderinti prie 
“socialistinio realizmo” reikala
vimų. Tie reikalavimai ir palau
žė poetų: senojo dainingo tyri-

Respublikonų partijos kon
vencija Detroite partijos kandi
datu į JAV prezidentus nomina
vo pirminius rinkimus lengvai 
laimėjusįjį buv. Kalifornijos gu
bernatorių ir filmų aktorių Ro- 
nald William Reagan, o į vice
prezidentus—buv. ČIA direkto
rių George Bush.

JAV šaltiniai skelbia, kad Af
ganistane kasdien žūva 25 sovie
tų kariai, o partizanų nuostoliai 
yra žymiai didesni. Paskutiniuo
ju metu sovietų aviacija ir tan
kai sunaikino 50 Afganistano 
kaimų tose srityse, kur partizanų 
veikla pasireiškia. Sov. S-ga ati
traukė iš Afganistano didelius ir 
nepaslankius tankus ir priešlėk
tuvines raketas, ir juos pakeitė 
mažais, 2 žmonių įgulos tankais. 
Partizanai pradėję naudoti 
priešlėktuvinius čekoslovakų 
gamybos raketų svaidytojus.

Britanija yra nutarusi sumo
derninti savo branduolinių gink
lų jūrinę sistemą ir tam reika
lui pirks iš JAV moderniausių 
Trident I raketų ir jom reika
lingų įrengimų. Trident I raketų 
tolinaša siekia net apie 4,000 
mylių, arba dvigubai toliau, kaip 
iki šiol jos turėtos Polaris ra
ketos. Be to, kiekviena raketa 
yra ginkluota nuo 8 iki 10 į skir
tingus taikinius nukreiptais svie
diniais. Tam reikalui ji numato leisti kalbėti jos visuomeniniam 
išleisti apie 12 bil. dol. gynėjui, tačiau teisėjas pareiškia,

yaįuMJtirflbėiirig įMMJa savo •UJ-dahar
pirmininku išrinko Zenko Suzu
ki, kuriam buvo pavesta suda
ryti ir ministerių kabinetą, nes 
ši partija sudaro parlamento 
daugumą.

Popiežius Jonas Paulius II, 
dalyvaudamas Brazilijos vysku
pų konferencijoj, juos įspėjo, 
kad jų susirūpinimas gyventojų 
socialiniais reikalais negali pa
keisti evangelijos skelbimo.

Į Egiptą atvyko eskadrilė JAV 
F-4E lėktuvų, kurie per 3 mėn. 
dalyvaus Egipto karo aviacijos 
apmokyme. Per jų 6,000 mylių 
kelionę jie turėjo pasipildyti 
kuru ore net 10 kartų.

Irane buvo susektas kariuo
menės sąmokslas vyriausybei 
nuversti ir Khomeini nužudyti. 
Jį ruošęs Prancūzijoj egzile gy
venąs paskutinis šacho min. pir
mininkas Shalphur Bakhtiar. 
Buvo areštuota apie 150 šarvuo
tos divizijos karių ir daug civi
lių žmonių. Areštuoti ir du ge
nerolai, buvę aviacijos ir žan
darmerijos viršininkai.

Turkijos Juodosios jūros pa
krašty esantį Fatsa miestą, kurį 
laiką valdė svetimu vardu pri
sidengęs komunistinis burmist
ras ir įvairūs liaudies komitetai, 
bet paskutiniu metu jį užėmė 
kariuomenės batalionas ir sugrą
žino prieš tai buvusią tvarką.

Pasulinis žydų kongresas, 
koordinuojąs viso pasaulio žydų 
organizacijų veiklą, priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią suteikti 
palestiniečiam Camp David su
tartų principų teises.

Bolivijos prezidento rinki
muose daugiausia balsų surinko 
kairiųjų grupių kandidatas Her- 
nan Šilęs Zuazo, surinkdamas 
38.74 proc. balsų, centro kan
didatas Victor Paz Estenssoro
— 20.14 ir dešiniųjų kandidatas
— Hugo Banzer Suarez — 16.82 
proc. Nei vienam kandidatui ne
surinkus daugiau kaip 50 proc. 
balsų, prezidentą turės išrinkti 
parlamentas iš šių trijų kandi-

buvnsi apkaltinta Kronikos 42- 
ojo numerio perrašinėjimu, o 
Vilkauskaitė dėl tariamo Kroni
kos platinimo. Šveicarų biulete
nis pažymi, kad Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos 42- 
as numeris kaip tik neseniai po- 
siekė Vakarus ir dabar biulete
nio redakcija ruošia jo vokišką

nusikaltimas ir šito niekada ne
laikysiu nusikaltimu. Ir Lietu
voje, ir Baltarusijoje turi būti lei
džiama kateltizuoti vaikus. Vi
suotinė žmogaus teisių deklara
cija ir Lenino dekretai leidžia 
mokyti religijos ir suaugusius, 
ir vaikus. Ne tik aš, bet ir kiti 
mokys vaikus religijos ne tik 
Lietuvoje, bet ir Baltarusijoje ir 
vaikai žinos, kad religija yra ne 
bobučių pasakos, bet viso žmo
gaus gyvenimo pagrindas.

Teismas išeina pasitarti dėl 
nuosprenežio. Pertrauka virš va
landos laiko. Kai kas mano, kad 
Ramanauskaitė po savo paskuti
nio žodžio bus nubausta griež
čiau, o ji šypsosi ir atrodo, vi
sai nesibaimina pačios griež
čiausios pagal 139 str. bausmės 
— vienerių metų lagerio.

bruožai”. Dabar reikalaujama, 
kad visos disertacijos būtų rašo
mos rusų kalba, nors' ir Lietu
voje ginamos.

— Šių metų “poezijos pava
sario” laureatu paskelbtas poetas 
Petras Palilionis už eilėraščių 
rinkinį “Mažosios poemos”. Jam 
Palemone prie S. Nėries mu
ziejaus buvo įteikta tradicinė 
premija ir ant galvos uždėtas 
ąžuolų vainikas. Dirbtinio pluoš
to gamykla premiją įteikė Kos
tui Korsakui už eilėraščių rin
kinį “Lapkritys”. “Poezijos pa
vasario” almanacho jauniausios 
debiutantės premija teko stu
dentei D. Dubickaitei. Vilkaviš
kio rajono S. Nėries kolchozo 
premija teko poetui V. Rudo
kui už knygą “Tolstantis kran
tas”. Už geriausius poezijos ver
timus premija paskirta poetei 
Juditai Vaičiūnaitei. Geriausio 
skaitovo premija teko Laimonui 
Noreikai. Rašytojų grupėms, vy
kusioms į atskirus Lietuvos 
miestus, vadovavo: A. Maldonis 
(į Kauną ir Alytų), V. Reimeris 
(į Vilkaviškį), A. Drilinga (į Jo
niškį),

— Pagal V. Kadaičio apysaką 
“Mano Galilėjus” režisierius A.

— Lietuvos kurortuose vasa
ros metu duodama įvairios mu
zikos koncertų. Spaudoje rašo
ma, kad šiemet kurortinės mu
zikos sezonas pradėtas Druski
ninkuose M.K Čiurlionio me
morialiniame muziejuje. Grojo 
M.K. Čiurlionio kvartetas, skam
bino pianistas P. Stravinskas.

— Prieš kelerius metus miręs 
poetas ir dramaturgas Kazys In- 
čiūra (1906-1974) pavergtoje 
Lietuvoje pradėtas gerbti ir ver
tinti. Išleista jo poezijos rinkti
ni “Stirnų tekinis”, sudaryta 
Eug. Matuzevičiaus. Rašoma 
apie jį spaudoje. Tik nutylima 
tai, kas poetą palaužė ir nelei
do atsitiesti. Apie Sibiro tremtį 
nutylima A. Miškinio, K. Boru
tos, K Inžiūros ir kitų biogra
fijose. Nors tie trėmimai buvo 
Stalino siautėjimo laikais, bet ir 
šiandien apie juos nedrįstama 
rašyti. O K. Inčiūra nekaltai 
kentėjo Sibire keletą metų; grį-

kus mokė religijos, panaudoda
ma religinę literatūrą.

Teisino metu Ramanauskaitė 
atsisakė duoti parodymus dėl jai 
pareikšto kaltinimo ir kalta ne
prisipažino.

Vienok Ramanauskaitės kaltė
— Angelės Ramanauskaitės 

nusikaltimą įvertino prokuroras 
ir visuomeninis kaltintojas, to
dėl kalbėsiu trumpai.

Ramanauskaitė sakė, kad yra 
įsitikinus, jog vaikus mokyti apie 
Dievą nėra nusikaltimas.

Vaikai papasakojo, kad teisia
moji mokė juos religijos, mokė
si poterėlių, žiūrėjo religinius 
paveiksliukus. Tai nusikaltimas 
prieš BTSR BK 139 str. 1 d. 
Tačiau Ramanauskaitė neturi 
administracinių nuobaudų^ ne
teista, teigiamai charakterizuoja
ma iš darbovietės, gerai atlikda
ma savo pareigas. Neigiama cha
rakteristika — kad yra užsida
riusi, nedalyvavo visuomeninia
me darbe, neatsižvelgdavo į 
komjaunimo sekretoriaus prašy
mus. Šis procesas Ramanauskai
tei, kadangi yra jauna, bus pamo
kantis. Todėl prašau minimalios 
bausmės pagal BTSR BK 139

mai nepriimami; ką ji norėjusi, 
galėjo pasakyti teisino pradžioje.

Paskutinis Ramanauskaitės 
žodis

— Iš visų kaltinimų ir teis
mo eigos man neaišku, už ką aš 
esu kaltinama. Nesijaučiu nusi
kaltus. Nusikaltėliai yra. tie, ku
rie šią bylą iškėlė. Gailėtis ne
turiu už ką. Aš manau, kad vai
kams kalbėti apie-Dievą nėra

Savaitės 
įvykiai

Teisiamoji Ramanauskaitė su
laužė “Bažnyčios atskyrimo nuo 
valstjdpės ir mokyklos — nuo 
Bažnyčios” įstatymą. Nusikal
timas padarytas taip: Ramanaus
kaitė atvyko iš Kauno į Astravo 
rajoną Girių km. ir 1979 m. 
liepos 18, 19, 20 dienomis Luk
šų namuose Girių aštuonmetės 
mokyklos jaunesnių klasių vai

ruose. Vilniaus akademinio ope
ros ir baleto teatro vyriausiuoju 
baletmeisteriu paskirtas Vytau
tas Brazdyiis. Gimęs 1947,1965 
baigė Vilniaus MX Čiurlionio 
meno mokyklą, 1966 baigė 
Maskvos akademinę choreografi
jos mokyklą. Vėliau, po darbo 
Vilniaus balete, 1973-78 studija
vo Leningrado, muzikinės reži
sūros fakulteto baletmeisterių 
skyriuje. Vilniuje yra pastatęs 
L. Mincus’o “Don Kichotą”, J. 
Gruodžio “Jūratę ir Kastytį”, V. 
Ganelino “Baltaragio malūną”. 
Vilniaus akademinio dramos 
teatro vyriausia dailininke pa
skirta Elena Virginija Idzelytė- 
Dautartienė. Gimusi 1949,1973 
baigė Lietuvos valst. dailės in
stituto tapybos fakulteto teat
ro dekoracijos studijas. 1975-78 
dirbo dailininke televizijos ir ra
dijo komitete, taip pat akademi
niame dramos teatre. Yra sukū
rusi gana daug dekoracijų lietu
viškiems ir svetimų autorių dra
mos veikalams. Šiaulių dramos 
teatro vyriausiu režisierium pa
skirtas Saulius Antanas Varnas. 
Keistoka, kad šis vyras 1966-73 
Kauno politechnikos instituto 
Panevėžio vakariniame fakulte
te studijavo statybą. Panevėžio 
dramos teatre vaidinti pradėjo 
1971. Režisieriaus specialybę 
įsigijo Leningrado valstybi
niame teatro, muzikos ir kine
matografijos institute, šaulių 
dramos teatre yra pastatęs kelis 
kitataučių autorių veikalus.

— Šiaulių dramos teatras sezo
no užbaigai pastatė V. Rozovo 
pjesę “Kurtiniolizdas”. Režisavo 
R. Steponavičiūtė, dekoracijas 
sukūrė dailės instituto studentė 
D. Daukšaitė. Veikalas būsiąs 
rodomas Klaipėdoje ir Kaune 
gastrolių metu.

— Liet Mokslo Akademijos

mentinis” filmas
— Tradicinė Žemaitės vardo 

kolchozo premija šiais metais 
paskirta rašytojui Broniui Rad
zevičiui (gim. 1940) už kaimo te
matikos romaną “Priešaušrio 
vieškeliai”.

— Gimtasis Kraštas paskelbė 
žinutę, kad pavergtoje Lietuvo
je išleistas Katekizmas — 60 
tūkstančių tiražu tikinčiųjų po
reikiams tenkinti. Jį parengė jau 
miręs kunigas dr. N. Skurskis, 
redagavo 
gėlė turi 
prancūzų 
niais.

— Spaudoje rašoma, kad prie 
Baikalo-Amūro tiesiamo gele
žinkelio 7942 kilometre nuo 
Vilniaus lietuviai įpareigoti pa
statyti Uojano miestelį — mo
kyklą, ligoninę, kelis vaikų dar
želius, pirtis, ryšių centrą, uni
versalią krautuvę, klubo patal
pas su 500 vietų sale ir t.t. 
Statyboje jau dirbą 6000žmonių. 
Gyvenvietę suprojektavo ir dar
bams vadovauja Kauno pramo
ninės statybos projektavimo in
stituto specialistai. Rašoma, kad 
iš Lietuvos esą atvykę dailidžių, 
betonuotojų, tiltų statytojų, kra
nų valdytojų, montuotojų. Darbo 
sąlygos esančios sunkios, nes 
žiemos ten labai ilgos ir šaltos,, 
o vasaros — trumputės.

— Žinomas literatūros kriti
kas Sigitas Renčys (gim. 1948) 
Maskvos visuomenės mokslų 
akademijoje apgynė filologijos 
mokslų kandidato disertaciją 
“šiuolaikinės tarybinės istori-
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mam. Jau kuris laikas Maskvos
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Savaites 
Įvykiai 

te9D655G58B8DB5GDBI
Kaire buvo atnaujintos Egip

to ir Izraelio derybos dėl pa-

MASKVOS OLIMPINIŲ 
ŽAIDIMŲ KARŠTLIGĖ

Visoj Sov. S-foj su dideliu į- 
karščiu vykdomi paskutiniai

pavykus sutarti, derybos vėl 
buvo atidėtos 2 savaitėm.

Nežinomi lėktuvai užpuolė 
Atlanto vandenyne ties Sahara 
Kubos tanklaivius ir vieno kapi
toną užmušė, o 3 karininkus 
sužeidė. Kuba dėlto apkaltino 
Maroko vyriausybę.

Etiopijos teismas nuteisė 
mirti 2 pulkininkus leitenantus 
ir du daktarus už bandymą nu
versti pik. Itn. Mengistu Haile 
vyriausybę.

Sovietų organai uždraudė V. 
Vokietijos TV žurnalistų pagal 
oficialius sovietinės spaudos pa
sisakymus apie sportą ir politiką 
pagamintą filmą pertransliuoti į 
V. Vokietiją.

Burmos prez. Ne Win pakvie
tė 11 m. tremty praleidusį buv. 
min. pirmininką U Nu grįžti į 
Burmą.

P. Korėjos vyriausybė, valdy
dama administracinį aparatą, pa
keitė 4760 aukštesnių parei- 
gųnų.

Izraely buvo išaiškintas arabų 
sąmokslas nužudyti didelį žydų 
kolonijų arabų žemėse steigimo 
šalininką žemės ūkio ministerį 
Ariel Sharon ir jo šeimą.

Detroito arkivyskupas kardi
nolas John Francis Dearden 
pasitraukė iš arkivyskupo parei
gų dėl nesveikatos.

Olimpiniam žaidimam prasi
dėjus, Maskvos gyventojai galė
jo pasidžiaugti pilnom įvairių 
prekių krautuvėm, prie kurių 
tuoj pat susidarė eilės.

Prez. Carter pasiuntė į Indijos 
vaūdenyną 1,800 jūrų pėstinin
kų su 5 karo laivais, kurie pri
sijungs prie ten esančios lėktuv
nešio Constellation vadovauja
mos laivų grupės.

Iš Britanijos į Sov. S-gą 1963 
pabėgęs sovietinis šnipas Kim 
Philby Maskvoj buvo apdovano
tas liaudies draugystės ordinu 
už 40 m. “sunkaus ir garbingo” 
darbo.

Į V. Berlyną atvyksta vis dau
giau Sov. S-gos žydų su suklas
totais dokumentais, todėl teisin
gumo organai numato patikrinti 
net 1,600 žydų dokumentų tei
sėtumą.

su-

LAVVRENCE, MASS. 
šv. Pranciškaus parapijoj

LIETUVIŠKO STK.IAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

Perskaitęs nutartį teisėjas pa
klausė*

SE; (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

priei Lietuvos, Afganistano ir
Idtų knttų sovietinę okupaciją,,

Apie Ii įvykį nM Washi^to-

bilių vairuotojus ir atima regist
racijos numerius už mažiausius 
eismo taisyklių pažeidimus, nes 
tik tuo būdu tikisi sumažinti au
tomobilių judėjimą Maskvos 
gatvėse.

| Maskvą yra sugabenta po
licininkų iš įvairių Sov. S-gos 
sričių, nes Maskvos policininkai 
bus perrengti civiliniais drabu
žiais ir veiks prieš Vakarų 
“provokatorius” kaip paprasti 
sovietų piliečiai —

Nuo liepos 18 iki rugpiūčio 5 
iš daugelio Sov. S-gos miestų 
neparduodami geležinkelio bi
lietai į Maskvą. Juos gali 
pirkti tik Maskvos gyventojai 
ar Maskvoj specialius reikalus 
turį piliečiai.

Maskvos centrinio pašto sie
nos nuklijuotos skelbimais, in
formuojančiais, kad į Maskvą, 
Leningradą, Taliną, Kijevą ir 
Minską siunčiami siuntiniai paš
tui turi būti įteikti neuždaryti.

Beveik visi disidentai ir nepa
tikimieji yra iš Maskvos išvaly-

Sirijos ortodoksų patriarchu 
vietoj mirusio Ignatius Yacoub 
III buvo išrinktas Bagdado arki
vyskupas Elias Zalka.

Kinijos universitetai gali pri
imti tik 4 proc. vidurines mo
kyklas baigusių mokinių, todėl 
ten vyksta didelės varžybos eg
zaminų metu. JAV universitetai 
gali priimti net 40 proc. mokyk
las baigusiųjų.

Teroristai bandė nužudyti Pa
ryžiuj gyvenantį buv. Irano min. 
pirmininką Shaphur Bakhtiar, 
bet jis liko nesužeistas.

Portugalijos vyriausybė at- 
sisakė išduoti įvažiavimo vizas 

gacijom, kurios buvo pakviestos** 
dalyvauti portugalų komunistų 
dienraščio šventėj. Dėl sovietų 
karinės intervencijos Afganis
tane, Portugalijos vyriausybė 
nutraukė kultūrinius santykius 
su sovietais ir, apskritai, smar
kiai aprėžė visus kitus ryšius su 
Sovietų Sąjunga. Pastaruoju lai
ku ir kitom sovietų kultūrinėm 
bei sportinėm delegacijom ne
buvo leista apsilankyti Portuga
lijoj-

pasirengimai olimpiniam žaidi- rišųsti i vasaros stovyklas.

Saugumo darbuotojai nuolat 
laiko fabrikus ir mokymo įstai
ga su paskaitom, raginančio™ 
visus būti budriem prieš užsie
nio kenkėjus ar pamokančiom, 
kaip atsakinėti į suktus Vakarų 
agentų politinius klausimus. Jie 
paaiškina, kad užsienio kenkėjai 
gali staiga iškelti susuktos me
džiagos gabalą su įvairiais politi
niais šakiais, dalyti vaikam už
nuodytą ar venerinėm ligom ap
klėstą kramtomąją gumą ar su
galvoti įvairiausių kitokių išsi
šokimų. Maskvos srities partijos 
laikraštis Moskovskaja Pravda 
balandy įspėjo gyventojus, kad 
prezidento patarėjo saugumo 
reikalam Zbigniew Brzezinski 
apmokyti ČIA agentai stengsis 
sužlugdyti olimpinius žaidimus. 
Neseniai per TV buvo de
monstruojamas valandos ilgumo 
dokumentinis filmas “Melai ir 
neapykanta”, pavaizduojąs 
kaip ČIA agentai sugeba auto
mobiliuose ar specialiai pasiū
tuose drabužiuose užslėpti prieš- 
sovietines knygas ar brošiūra^, 
pamokančias, kaip pasigaminti 
sprogstamąją medžiagą. Tam 
reikalui ČIA panaudoja sionis
tus, fašistus, rusų emigrantų or
ganizacijų narius ir išmoko juos 
Šnipinėti ar vesti psichologinį 
brą.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sltver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia Ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5155.

atizelta iš 1 psl.)

- nuo Bažnyčios įstatymą, bū
tent organizavo ir sistemingai 
mokė nepilnamečius vaikus 
Jriigijos.

teista, teigiamai charakterizuo
jama iš darbavietės ir laiko pa
kankamai nubausti pinigine 
banda valstybės naudai (vertėjas 
vextė: “Ir skaito ... baudą ... 
50 rub”).

Teismas nutarė Angelę Ra
manauskaitę pripažinti kalta su
laužius “Bažnyčios atskyrimo 
ntao valstybės ir mokyklos — nuo 
Bažnyčios” įstatymą ir pagal 
BTSR BK 139 str. 1 d. nubaus
ti pinigine bauda — 50 rub. 
valstybės naudai, 
nuosprendžiui, panaikinti įpa
reigojimą Ramanauskaitei neiš
vykti iš gyvenamosios vietos.

Daiktinius įrodymus — reli
ginio turinio literatūrą atiduoti 
Baltarusijos TSR Teisingumo 
ministerijai kriminalistiniam 
muziejui; daiktus neturinčius 
ryšio su religija, grąžinti Rama
nauskaitei.

Teisino nuosprendį laike 7 pa
rų nuo nuosprendžio paskebi- 
mo galima per Astravo liaudies 
teismą apskųsti Gardino srities 
teismui.

Teismas taip pat nutarė už ad
vokato Savičaus gynybą iš Ra-

— 50 rub. bauda už nusikal
timą ir 30 rub. gynėjui!

Perskaičius nuosprendį, tei
sėjas staiga su didžiausia neapy- 
Icanta suriko:

— Greičiau apleisti salę! 
Eysftro!

knyga ar užrašai.
Saugumo sistema apie olimpi

nių žaidimų miestelį yra dar 
griežtesnė. Jo paplentės aptver
tos aukšta vielų tinklo tvora, pa
gal kurią vaikšto automatais 
ginkluoti kariai. Vieneri vartai 
yra skirti žurnalistam* su akredi
tacijos įgaliojimais, kuriuos pa
keitus į specialų olimpinių žai
dimų pasą, žurnalistai po vieną 
yra įleidžiami per duris ir pa- 

elektroniniais prietaisais. Fil
mavimo aparatai taip pat tikrina
mi, beto, turi būti pademonstruo
tas jų veikimas, nuspaudžiant 
reikalingus mygtukus, nes bijo
ma, kad iš aparato nepasipiltų 
kulkos ar užnuodytos strėlės.

Tik praėjus visus tikrinimus, 
lankytojo laukia mandagūs paly
dovai, šaunūs restoranai, kino 
teatrai ir koncertų salės, disko
teka ir šokių salės; krikščio
nių, žydų ir mahometonų kop
lyčios; bėgimo takai, futbolo 
aikštė, dengtas maudymosi ba
seinas ir trys sporto salės; žurna
listam pasikalbėjimų ir žinių 
perdavimo patalpos; pirtys su 
“samavorais”, užkandinės ir žė
rinčios virtuvės su įvairiausių 
mėsų, žuvų, daržovių, vaisių 
ir pieno produktų pasirinki
mais ...

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 04-02 Jamalca Ava. (prie Forest 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 295-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
condttioned, A. J. BaMon-Baltrūnas, Licensed Manager and Motery 
Public, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Totaoira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 425 Lafayette St (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobSIsm pastatytL

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINES: Havon Hli 
Fanerai Home, Ine., 104-38 Jemelca Avė., Rlchmond HIN, H.Y. 11418; 
Ir Gerszve Funeral Home, 231 Bedford Ave^ Brooklyn, H.Y. 11211. 
Modernios, erdvios Ir v+slnemos koplyčios. Jau trečia Garszvps iši
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai Ir batza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos čermeninės bet 
kurioj miesto daly.
JUOZO AHDRIUŠIO Roal Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Taz pūdymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriučlo klientais.

KJ.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madtoon St, Rldgewood, N.Y. 11227. Tetef. 821-6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaktotuvinial pietos. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Išėję į lauką vieni sveikino Ra
manauskaitę, kiti tiesė pinigus 
baudai sumokėti, o milicija ragi
no visus eiti tolyn. Susirinkę 
šventoriuje, prie uždarų bažny
čios 

SPARTA—Rašomos mašinėlės Įv. kalbomis, radid, spahr. TV, compiute- 
riai, Įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojates Ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tol. (516) 757-0055.

-•nrsa

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kazys, 217-2554tti Ava., Baysida, N.Y. 11304. Tai. 212 229-9134.

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. 
Stekas, Dir. Naujas adresas: 234 SunIK Dr., Watchung, NJ. 07060.

NAUJAUSIUS 1980 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._____________________________

link šventorių zujo saugumie
čiai, pilni baimės, kad neįvyktų 
kokia nors demonstracija. Gatvė
je teismo dalyviai sudainavo 
“Lietuva brangi, mano Tėvy
nė”. Praeiviai sustodavo, nesu
prasdami, kokia proga jų pa
dangėje skamba seniai girdėta 
lietuviška daina.

T? Cnp Ą rrTj* BouievaM,#. Reterteurų Beach,Pl. »706
ILO X XX A Ui Iktefomu (ai» >0-2440♦ Makare (80) 545-27)6

Angelės Ramanauskaitės teis
mas, tai bandymas sukliudy
ti religinei minčiai ir lietuviš
kumui pasiekti Baltarusijos lie-

Įsigalėjus * tuvius.

želio mėnesį buvo suruošti net 
dviem atvejais. Gauta 300 dol. 
Išpardavimui vadovavo Arlene 
Zapėnas.

Parapijos mokyklos mokytojų 
seselių namas parduotas už 
50,000 dol. Baigta mokėti para
pijos skola vyskupijai. Iš likusių 
10,000 dol., dar šiek tiek pridė
jus, numatoma perdažyti bažny
čią iš vidaus.

Parapijos metinė gegužinė 
įvyks rugpiOčio 17 savoj Palan
gos vasarvietėj. Ten statybinin
kas Pilvelis taiso svetainės ne
patikimas vietas, deda geleži
nius balkiust 

voj padaryta operacija. Baigia 
sveikti.

Birželio mėn. tarp 22 ir 29 
mirė net trys lietuvės senutės: 
Marga Komarauskas, Veronika 
Žemis ir Ona Mizeras.

______________________LSk.

66-86 n ST , MTODLE VILLAGE. OOEEMS 
Phoaes: 326-1282 326-3150

_ GAUSI PARODŲ 0*1 P

KVECAS
JONAS 

1,33 +1,1.

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI

LIETUVIAI DEMONSTRANTAI PRIE 
SOVIETŲ AMBASADOS 
VASHINGTONE LANKYMAS

1 LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO Ut PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

TtL:ąi2)NMMI



je jaunimo veidų, rašinių apie 
tautinius šokius?...

kels dar daug aštrios polemikos, 
jei ne viešos, spaudoje, tai vi-

dar visokiom pareigoj bei ti-‘ * didesnių pulpų
tūlais apkrauti naruti-- Ritonė k**usimas’ ° J**P4

Rudaitienė, Dalia Dundzilienė,

rašytais reportažais, visų tautinių

Sukaktys ir prisiminimai
Liepos mėnesio prisiminimai skendo asmeninėj karjeroj, pa

nėrei linksmi Neužmirštamas našiai, kaip nutiko su dalim be
yra tas liepos mėnuo, kada pra- tuvių inteligentijos caro Rusi- 
dėtas lietuvių tautos genocidas . joj. Jaunesniųjų dalis dingo lie

tuviškai galvosenai, panašiai, 
kaip anoj Rusijoj dalis lietuvių 
studentų nuskendo rusų nihilis
tinėj, anarchistinėj srovėj.

Tačiau tautinės bendruome-

— 1940 liepos 7 saugumo de
partamento direktorius ir parti
jos sekretorius A. Sniečkus pa
sirašė NKVD paruoštą įsakymą 
suimti vadovaujančius asmenis 
Lietuvoj. Pagal tą įsakymą' lie
pos 11-12 suimta ir po eilės mė-

linius kacetus 2,000 veikėjų.
Neužmirštama tų metų liepos 

16, kada J. Paleckis ir M. Gedvi
las pasirašė pirmą deportacijų į- 
sakymą, kuriuo buvo išsiųstas iš 
Lietuvos min. pirm. A. Merkys.

Neužmirštama yra liepos 14- 
■ osios ciniška apgaulė — taria

mieji rinkimai “liaudies seimo”, 
kuris liepos 21-22 “nutarė” įves
ti Lietuvoj “socialistinę santvar
ką” ir Lietuvą įjungti į Sovietų 
Sąjungą.

" Tai vis padaryta lietuvių ran
kom pagal svetimųjų įsakymą ir 
interesą.

Liepos mėnesiui tenka ir lie
tuvių egzodo į Vakarus sukak
tis. Kai 1944 liepos 12 bolševi
kai užėmė Vilnių, prasidėjo ma
sinis civilinių gyventojų trauki
ntasis į Vakarus.

Tada buvo tikima, kad pasi
traukimas tetruks, kol karas pasi
baigs. Tačiau gyvenimas ėjo ne

L
mieji karo laimėtojai Atlanto 
chartoj. To rezultatas — jau dau
gelį metų pasitraukusieji iš Lie
tuvos yra išbarstyti po visą pa
saulį. Negalėjusieji ar nenorė
jusieji liko Vokietijoj ir kituose 
Europos kraštuose.

Išvietintųjų daugumas per 
tuos metus įsikūrė naujose gy
venvietėse, o svarbiausia — 
savo vaikus išleido į mokslus. 
Ši nauja generacija spėjo įsi
tvirtinti, ir kai kurie jau iški
liai reiškiasi gyvenamojo krašto 
kūryboj.

Po tiek išeivijos metų maty
ti, kad ankstesnės ir vėlesnės 
kartos dalis dingo iš lietuviško 
bendruomeninio gyvenimo. Nu

tie, kurie nedingo ir nenutrupė
jo. O pažanga išeivijoj didelė: 
sutvirtėjęs tarpusavio bendruo
meninis solidarumas; pasireiš
kusi tautinė kūryba ir jos mani
festacija; pateisintas buvimas 
užsieniuose kaip viešas balsas ir 
jautri širdis tėvynėj likusių pa
galbai.

Po išeivijos metų eilės maty
ti, kaip vyresniųjų ir jaunesnių- 

labiau, kada vyresnioji karta 
buvo degraduota iš intelektuali
nės profesijos į fizinį darbą ir 
kada laikas jos eiles retina. Ta
čiau neatrodo, kad naujoji karta 
būtų nutolusi nuo tėvų tiek, kiek 
tuo skundžiasi patys amerikie
čiai savo jaunaja karta.

Tegu jie^ftažai dalyvauja or
ganizacijose, kurias vyresnieji 
atgaivino pagal nepriklausomos 
Lietuvos tradicijas. Tegul jie 
gimtojo krašto netekimą kitaip 
pergyvena. Tačiau tiek vyresnie
ji, tiek jaunesnieji neprarado va- 

sią; neprarado „ryšio _su_ tautos 
praeitimi; neprarado noro palai
kyti ryšį su viso pasaulio kitais 
lietuviais; neprarado mėginimų 
kurti, organizuoti tautinę kultū
rą; neprarado pasiryžimo kelti 
balsą prieš tėvynėj esančių pa
vergimą ir persekiojimą.

Kad nuo šio kelio nenukreip
tų gundytojai iš šalies, ar gyve
nimo patogumai, ar su augan
čia karjera augančios ir asme
ninės ambicijos; kad nepaverstų 
čia esančių rankų bei galvų 
įrankiu svetimam interesui, — 
dera prisiminti anuos praeities 
įvykius. Tai yra įspėjantis ir įpa
reigojantis prisiminimas — ne 
tik sentimentas.

.šventės propaguotojų, nei į ste
bėtojų bei komentuotojų eiles 
nebuvau įtrauktas. Tik paskuti
niu momentu, kai nebebuvo 
vilties į Šventę patekti, jos ren
gėjai mane aprūpino visais rei
kiamais bilietais. Užtat juntu pa
reigą savo įspūdžius išlieti. Juo
ba, kad renginio vyriausias šei
mininkas Jonas Talandis įspėjo, 
jog nelaukia liaupsinimų, o tie
sių, kad ir kritiškų, pastabų.

šventei 
renginį 
didžio- 
platus,

Predžtajū buvo bilietas...
Tautinių šokių ir dainų šven

tės (turiu galvoj tokias naujųjų 
ateivių eroje, t.y. po II pasauli
nio karo) — Lietuvių Bendruo
menės renginiai. Išskyrus vieną, 
visos rengtos Chicagoj, tad ren
gimo našta ir garbė teko JAV 
Lietuvių Bendruomenei.

VI tautinių šokių 
(trumpindamas toliau 
vadinsiu tik Švente, iš 
sios) rengti sudarytas 
energingų bei pajėgių visuome
nininkų komitetas. Į jį įėjo: 
pirmininkas Jonas Talandis, 
programos vadovė Nijolė Pupie- 
nė, muzikos vadovas Faustas 
Strolia, Taut. šokių instituto at-~ 
stovė Galina Gobienė, garbės -

pienė, kard. J. P. Cody, burmistrė Jayne M. Byme, kongr. E. Derwinsld ir kiti. Nuotr
V. Bacevičiaus

(Bus daugiau)
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REPORTAŽAS SU KOMENTARAIS
ALFONSAS NAKAS

Chicaga neturi, ateities Iveačių 
kėlimas į Torontą, New Yorteą, 
Clevelandą ar Detroitą.

Pradžioje buvo bilietas... O 
juk pradžioje turėjo būti žodis! 
Žodis apie tautinius šokius, Jų 
puoselėjimą, jų reikšmę. Žodis 
apie tautinių šokių vadovus, jų 
atlikėjus, atlikėjų pasiruošimi*.s. 
Trumpai — prieš šventę rei
kėjo kelti ūpą repeticijose bepra
kaituojantiems grupių vadovams 
bei šokėjams, o taip pat reikė
jo šventiškai nuteikti publikų.
Reikėjo pompos, pompos, pom

pos! Deja, šiuo atžvilgiu šven
tei ruoštasi prasčiausiai. Gaunu 
kone visą JAV ir Kanados lietu
vių periodiką. Veltui ieškojau 
grupių vadovų portretų, Šokėjų 
jaunų veidelių. Išskyrus vieną 
kitą iškilmingiau skambantį re
portažą (Jurgio Janušaičio, Vy
tauto Kąsnio), — tik sausi prane
šimėliai. O jau nuotraukos - tik 
rengimo komiteto, tik visokių 
komisijų. Tie patys veidai šen ir 
ten, tie patys dešimtis kartų, 
tie patys iki koktumo. Taip ir 
galvojai, kad, kai bilietus išpar
davė, prieššventiška pompa nie
kas nebesirūpino. Ak, dar negir
dėtas fenomenas: su žiburiu ieš
kosi šios šventės leidiny spau
dos komisijos, bet nerasi. Rengi
nys dešimčiai tūkstančių žiūro
vų be spaudos komisijos. Vaje,

kaitis, Giedrė Čepaitytė, Jadvy
ga Reginienė, Ada Korsakaitė- 
Sutkuvienė, Dalė Gotceitienė, 
Algimantas Kezys, SJ, Rūta 
Gierštikaitė, Vladas Palubeckas, 
Algis Trinkūnas, Kazys Cijūnė- ' 
lis, Švitrius Gotceitas. Šalia čia 
išvardintųjų buvo įsteigtos ke
lios komisijos su savo pirminin
kais, kiekviena su keliais ar 
keliolika narių.

Bene garsiausia visų šešių 
t.š. švenčių istorijoj liks šios 
Šventės bilietų platinimo komi
sija, Genės Rimkienės vadovau
ta. Beveik pustrečio mėnesio 
prieš Šventę visi bilietai buvo 
išparduoti. Tai pats ant savo kai
lio patyriau, balandžio 25 nuva
žiavęs į Lietuvių operos spek
taklį ir pirma Vaznelių prekybos 
namuose, paskui dar keliose vie
tose bilietų veltui ieškojęs. Tolu 
priešlaikinis išpardavimas, tikiu, 
Šventės rengėjams atėmė didelį 
rūpestį. Bet kitaip pažiūrėjo lie
tuviškoji provincijos liaudis. Jo
kia bilietų platinimo komisija 
nebuvo tiek keikta, kaip ši. Įsi
vaizduokite šokėjų, ypač mokyk
linio amžiaus, tėvus, seseris, 
brolius. Nuvežė vaiką, paliko 
prie amfiteatro, o patys kad ir į 
Michigano ežerą... Tikiu, kad 
ši bilietų platintojų sėkmė su- 

liaudis suvažiavo. 1*94 greitkely, 
man neskubant, liepos 4 vidų* 
dienį mane pralenkė kelios lie
tuviškos mašinos. Lietuviškos, 
nes su Vyčio lipinukais languo* 
«e.fš Ontario, New Yorko ir 
Michigano, detroitie&ai. Kurie 
pastebėjo ant mano plymoutho 
“LABAS”, sutriflbavo, rankomis 
pamojo. Įsivaizduoju, Įdek tuo 
greitkeliu pralėkė liepos 5 ryte! 
Kiek vien detroitiškių ir Toron
to tautiečių! Juk kur tik Mar- 
ųuette Parke vėliau amfitheatre 
pasisukau, vis ant detroitiečių < 
užgriuvau.

Lithuanian Plaza Court — tai 
gabalas West 69th Street, tarp 
Western ir California gatvių. 
Gatvė, į kurią atsiremia Šven
čiausios M. Marijos Gimimo 
šventovė, už skersgatvio į šiaurę 
dunkso impozantiški šv. Kry
žiaus ligoninės rūmai, dar už 
skersgatvio — Marijos aukštes
nioji mokykla, nuo jos į rytus — 
lietuvių seselių kazimieriečių 
vienuolynas. Gatvė, kurioje 
sėkmingai maisto produktais, 
delikatesais, likeriais prekiauja 
“Paramos” savininkai Jurgis Ja- 
nušaitis ir Jurgis Mažeika, ku
rioje klientų nepritrūksta dailės 
darbų prekyvietė “Marginiai”, 
pora restoranų, keletas barų, vi
sokių smulkesnių krautuvėlių. ‘ 
Tai bene šimtu procentų lietu
viškas pusmylis, kuriame angliš
kai tiesiai gėda ir išsižioti...

Liepos 5, šeštadienį prieš 
šventę, šiame pusmyly automo
bilių eismas buvo sustabdytas. 
Dar prieš vidudienį užvirė lie
tuviškasis skruzdėlynas. Jauni 
ir seni, su vaikais ir vaikai
čiais, klegėdami sriuvo šen ir 
ten. Prekyviečių ir barų durys 
atsivėrė. Ant šaligatvių atsirado 
prekystaliai, apkrauti šaltais 
gėrimais, užkandžiais, suveny
rais (jų tarpe dominavo su šven
te surišti lipinukai, medalionai, 
marškiniai, brošiūros, Šventės 
leidinio šūsnys etc.). Iš kiekvienų 
durų angos trenkė muzika, skar
dėjo juokas. O saulė negailestin
gai spigino, ir tik Chicagai bū
dinga džiungliška Sutra kiekvie
ną liejo nedžiflstančiu prakaitu.

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Antanas RubŠys,
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Duobės sienos liudija bent 

archeologijos atpažintas tvanas 
nebuvo visuotinis, bet tik dali-

gų net savo griuvėsiais. Koks tu
rėjo būti reginys, kada jo pakylos 
tviskėjo Eufrato upės ir Perei

lietė Tigro ir Eufrato upių žem
upį — 640 km ilgio ir 160

sluoksnius, kurie atspindi žmo- 

kyšo puodų šukės. Sveiką puodą 
rasti sunku. Ir ne tik Sukės, bet 

likučiai. Tikras šiukšlynas! Ima 
pagunda, ką nors pasiimti atmi
nimui. Tačiau tai būtų nusikal
timas ne tik prieš įstatymą, bet 
ir prieš archeologiją.

molio sluoksnį. Tikrai, jame 
nėra jokios šukelės. Lyg kirviu 
nukirsta. Šios molto sąnašos turi 
bent 6000 metų.

Irako senienų departamento

Atsisveikinu su Tvano pėdsa
kais, klausdamas save apie jo 
apimtį.

Šumerų ir šv. Rašto pasako
jimai apie Tvaną turi ryšį su 
tikru Tvanu. Tačiau archeologi
niai duomenys nėra pakankami, 
kad patvirtintų visus Tvano pa-

Gal geriau seksis su Ur Kalnu

Visi Mesopotamijos ziggurat 
buvo panašiai pastatyti. Septy
nios mažėjančios pakylos viena 
ant kitos. Pakylos kvadratinės. 
Atrodo, kad mesopotamietis jau 
pažino septynias planetas dan
guje. Septynios pakylos Kalne į 
dievybę — jo pasaulėjautos į- 

davo ant pačios aukščiausios pa
kylos. Patogiai nuožulnūs laiptai 
dar ir dabar veda nuo pavir
šiaus virš pirmos pakylos. Ur 
ziggurat yra geriausiai išsilaikęs 
pavyzdys visoje Mesopotamijoje. 

jausmą, kurį išgyvenu. Lyguma,

ant kurios sėdi piliakalnis su 
ziggurat, yra rami savo beribiu 
akiračiu. Beribė lyguma manyje 
kelia nerimą. Lipdamas jaučiu, 

kilti, pasižvalgyti ir praplėsti sa

na kvietimu lipti ir padrąsina 
veržtis iŠ suskirdusios dykumos į 
aukščiau ir į daugiau, — iš sa
vęs į dievybę — dieviškąjį Ki
tą. Jaučiu dėkingumą seniai įni
rusiems architektams už zig
gurat — galimumą pakilti virš 
lygtos aplinkos ir ribotumo. 

jos įlankos fone! Nūdien tupia
moji pakyla stabdo akis. Kadai
se šiais laiptais Ur kunigai lipo 
dievaičio statulos lankyti. Nau
jųjų metų — Pavasario šveotfes 
proga jie nunešdavo statut že
myn procesijai mieste. Prisi
menu Jokūbo sapną Pradžios 
knygoje apie kopėčias nuo dai
gaus ligi žemės (Pr 28,12).

Plytos, iš kurių pastatytos pa
kylos sienos, degtos. Pakylos 
sienose pastebiu eiles plySiig. 
Jie panašūs į skyles patrankoms 
viduramžių pilyse. Mane plyJiai 
stebina. Sargas sako, kad jie ste
bino ir pirmuosius Ur archeolo
gus. Plyšiai gilūs — kerta iš
orinę pakylos sieną iki pstzig- 
gurat vidaus, kuris yra molinis.

boaidas, “surinkau nuo jo Iomb 

tas. Aptrupėję bestogiai molio 
namai spiečiasi apie milžinišką 
Kalną į dievybę. Įsidienoju- 
si saulė krinta kone tiesiai ant 
mirusio miesto, lyg norėdama iš
ryškinti rūmus, šventoves, na
melius ir gatvių raizgyną. Aki

ves su jų sankryžomis į visas 

tame smėlyje.
Kiek tik akys neša, tęsiasi dy

kuma. Akis sustabdo horizon
tas — dykumos jungtis su dieno
vidžio dangumi. Rytuose raitosi 
siaura žalia siūlė rusvu pavir
šiumi. Tai Eufratas — upė, kuri, 
drėkindama datulių gojelius,

šiai. Mintimis keliauju į Ur
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šingoj kiemo pusėj buvo ilgas 
restoranas su staliukais vidtąj ir 
lauke. Buvo įdomu pasidairyti 
viduj. Įėjom į šviesias, ankšto
mis lubomis patalpas. Užstatų 
sėdėjo daug jaunimo ir šiaip tu
ristų, laukiančių savo eilės ir 
kantriai sriubčiojančių čia tokį 
populiarų alų. Pastebėjusi pa
davėjas ant padėklų nešiojant 
rūkytas vokiškas dešreles su 
bulvių salotomis, pajutau apeti
tą. Buvo labai skanu, šalia mūsų besisukinėjančios patarnautojos 
staliuko sėdėjo būrys jauny stu
dentų iš Amerikos. Užmezgėm 
kalbą ir susipažinom. Jie irgi bu
vo belauktą savo eilės apžiū
rėti druskos kasyklas. Pasiteira
vusi, ką jie geria, jie man pa- 
siūlė paragauti labai skanaus 
mišinio; tai amerikietiška Coca- 
Cola maišyta su vokišku limona
du ...

Pagaliau atėjo ir mūsų eilė. 
Palypėjom į paaukštinimą, ku
riame esančios durys vedė į 
garsiąsias kasyklas. Berchtesga- 
deno miestelis įsikūręs šiaurinėj 
Alpių papėdėj, iš trijų pusių ap
suptas Austrijos teritorijos, yra

na vietovė dėl savo garsių se
tai druskos kasyklų ir buvusios 
Hitlerio būstinės kalno viršū
nėj, pavadintos “Erelio lizdu”. 
Kasyklos dar iš dalies veikia, ta
čiau Erelio lizdo telikusi tik 
vietovė su elevatorium, iškaltu 
kietoj uoloj. Kasyklos teikia mi
neralinį vandenį kaimyniniam 
kurortam.

Atsidūrėm siaurame korido
riuj, vedančiame į atskiras rūbi
nes vyram ir moterim. Už stalų

apdalino mus baltomis kelnė- 
mis-kombinzonais, juodais švar
kais ir turkiškomis kepurėmis. 
Kai persirengę susitikom vėl 
koridoriuj, visi atrodėm kaip tur
kai, tik vyrų kepurės buvo lygiai 
juodos, o moterų buvo apves
tos šviesiai mėlynu šilkiniu kas
pinėliu. Kitoj patalpoj jau laukė 
“traukinėlis” ant siaurų bėgių. 
Reikėjo sėstis, kaip ant arklio, ir 
rankomis apkabinti prieky sė
dintį asmenį per liemenį. Paga
liau traukinėlis pajudėjo ir ne
mažu greičiu pradėjo važiuoti 
siaurais, baltintais tuneliais. Va
dovas įspėjo, kad neiškištame 

pagarsėjęs kaip turistų mėgsta^ rankų į šalis.

komendacįjų bei specialios tre-

LIETUVIŠKA SAVAITĖ EUROPOJ

kalba apie dabartinę PLB veik
lą

Rugpiūčio 15, penktadienį, 9 
vai. ryto Žolinių mišias aukoja 
vysk. dr. Antanas Deksnys.

10 vai. ryto kun. Augustino 
Rubiko (Memmingenas) pa
skaita: “Popiežiaus ne
klaidingumas (po H. Kuengo by
los)”.

8 vai. vak. koncerto programą 
atlieka Elena Blandytė (Chi- 
cago) — “dailusis žodis ir dai
na”, fleististas Petras Odinis 
(Bergish Gladbach), palydint 
dr. V. M. Vasyliūnui (Goettin- 
gen). Po to atsisveikinimo va
karonė.

Rugpiūčio 16, šeštadienį, 9:30 
vai. ryto įvertinama ši savaitė ir 
pasisakoma dėl kitų metų studi
jų savaitės.

šios stadijų savaitės meta vyks 
A. Galdiko, A. Krivicko, J. Ta
mošaičio ir kitų dailininkų dar
bų paroda, filmai, ekskursijos ir 
kt. Pramatomi Europos Bend
ruomenių vadovybių ir kitų or
ganizacijų atstovų posėdžiai.

Moderatoriai: dr. K. Girnius, 
V. Natkevičius, MA., ir dr. J. 
Norkaitis. Dvasios vadas — kun. 
dr. J. Jūraitis. Rengimo komisi
jai: I. Joerg-Naudžiūnaitė, A. 
Grinienė, dr. A. Kuilys.

DJB

Europos lietuviškųjų studijų 
27-oji savaitė įvyks rugpiūčio 
9-16 Austrijoj, Innsbrucke, 
“Haus der Begegnung” patal
pose, Tschurtschenthalerstr. 2.

Rugpiūčio 9, šeštadienį,8vai. 
vak. susipažinimas.

Rugpiūčio 10, sekmadienį, 9 
vai. ryto pamaldos. Po jų savai
tės atidarymas ir dr. Alberto 
Geručio (Bernas) paskaita: “Lie
tuva žlugimo pavojaus akivaiz
doje (Vilnius mūsų — Lietu
va rusų)”.

3 vai. popiet tautinių šokių 
koncertas. Programą atlieka 
Zuericho ansamblis "Viltis”, 
vadovaujamas Joanos Stasiulie- 
nės.

7:30 vai. vak. tėvynės valandė
lė: K. Donelaičio 200 m. nuo 
jo mirties minėjimas. Vincas 
Natkevičius (Viernheimas) kalba 
apie “Metų” idealines ir esteti
nes vertybes. Ištraukas iš 
"Metų” skaito Eglė Juodvalkytė 
(Muenchenas) ir kt

Rugpiūčio 11, pirmadienį, 10 
vai. ryto prof. dr. Vytauto Bie
liausko (Cincinnati) paskaita: 
“Kultūra, pažinimo stilius it as
menybės vystymas”.

8 vai. vak. dr. Kajetonas J. 
Čeginskas (Muenchenas): “Lie
tuvos laisvės kovos 1940-1980”.

Rugpiūčio 12, antradienį, 10 
vai. ryto kun. prof. dr. Povilas 
Rabikauskas, SJ (Roma) skaito 
paskaitą tema: “Konstantino Sir
vydo asmuo ir reikšmė”.

8 vai. vak. Valteris Banaitis 
(Fuerstenberg): “40 metų Lietu
vos okupacijos”.

Rugpiūčio 13, trečiadieni, 10 
vai. ryto dr. Kęstutis Girnius 
(Muenchenas): ‘Tagrindia^s
dabarties moralės srovės”.

8 vai. vak. jaunimo simpoziu
mas: "Metai po jaunimo kong
reso”. Moderatorius Mečys Lan
das (Muenchenas).

Rugpiūčio 14, ketvirtadienį,
10 vai. ryto kun. dr. Atfon- 

. sas Savickas (Bad Woerisbo- 
fen): "Simboliai C.G. Junggel- 
mių psichologijoje”.

8 vai. vak. PLB pirm. irtž. 
Vytautas Kamantai (Chfa<o) 

čiant 
niai. ...... 
tė nelyžtelėjęs sienos ar bent 
pirštu neperbraukęs. Sūru. (Pa
laižiau savo pirštą ir aš.) Drus
kos spalva priklauso nuo joj 
esančių mineralų. Jos esama vi
sų vaivorykštės spalvų, nuo snie
go baltumo iki ryškiai raudonos 
ir juodos.

Ėjom tuneliais, nišomis, ir da
rėsi baugu, pagalvojus, kad čia 
ištisos gentkartės praleido savo 
gyvennimą kalno gilumoj, kąs
damos žmogui taip reikalingą 
druską.

Buvo pasiūlyta dideliais ele
vatoriais leistis į apačią, į kal
no gilumą. Oras buvo drėgnas ir 
vėsus. Patekom į nedidelį amfi
teatrą, kuriame turistam buvo iš
dalintos ausinės pagal mokamą 
kalbą ir buvo rodomas filmas 
apie kasyklų ir apylinkės istori-

Po to vadovas mus vedė į kitą 
tamsią aikštę, kurios pakraščiuo
se buvo į- apačią nutiesti siau
ri, ilgi ir statūs loviai. Į juos 
susėdę ir pakėlę rankas, kas ne
bijojo didelio greičio ir statumo, 
galėjo leistis žemyn į kitą aukš
tą. Sodino “savanorius” po še
šis. Pirmutinis turėjo likti ran
kas iškėlęs (paliestais, dideliu 
greičiu lekiant, mediniais šonais,, 
galima nusideginti rankų odą), o 
likusieji turėjo susikabinti per 
liemenį. Man teko būti pirmai.

Turiu prisipažinti, kad, iš ša
lies žiūrint, daug blogiau atrodo, 
negu iš tikrųjų yra. Buvo visiškai 
malonus jausmas artintis į kitą 
kasyklos aikštę ta primityvia 
priemone, kuria naudojosi drus- 
kakasiai.

Po to leidomės dar žemiau 
tokiais pat loviais. Šį kartą “sa
vanorių” skaičius buvo didesnis, 
nes tokia kelionė žemyn, žy
miai įdomesnė negu eleva
torių. Žemiau reginys buvo ne- ‘ 
paprastas. Prieš mūsų akis tū-‘ 
nojo visiškai juodas nedidelis 
ežeras, iš visų pusių ir viršaus 
apsuptas sūrių juodų uolų. Jo 
dervos spalvos vandeny atsi
spindėjo, kaip vaiduokliai, pa
kraščiais degą fakelai ir šviesos. 
Pačiame tolimiausiame krašte iš 
elektrinių lempučių buvo pa
statytas užrašas “Frueh Auf’— 
tai kasyklų darbininkų tradicinis 
senoviškas šūkis.

Ėjom tilteliais ir pakraščiais, 
stebėdamiesi nuostabiais pa
slėptais gamtos turtais ir puoš
menimis. Kabėjo žvilgą stalakti
tai, o aplink buvo labai tylu. 
Niekas nekalbėjo. Jei kas norė
jo ko paklausti, tai buvo taip nu
teiktas, kad vos šnabždėjo. Tam
sa buvo tokia juoda, kad ir žibu
riai liko izoliuoti, kaip sustingę 
žvilgą taškai, nepajėgia skleisti 
savo spindulių.

Pagaliau pasikėlėm elevato
riais į viršų ir tuo pačiu trau
kinėliu grįžom į patalpas, kurio
se grąžinom gautus drabužius, ir 
išskubėjom į nuostabiai gražią 
dieną Alpių papėdėj. Kontrastas 
buvo toks stiprus, kad iš pradžių 
sunkiai sekėsi kalba. Ilgai išliko 
niūrus ir sukrečiantis kasyklų 
įspūdis.

Užkalbinti kitų turistų iš Ame
rikos, kurie norėjo pasinaudoti 
mano vertėjavimo paslaugomis, 
nutarėm keturiese keliauti į isto
rišką “Erelio lizdą”. Miestelio 
pakrašty yra didžiulis keltas, ku-

naujai akredituoti asmenys.
2. Ištirti sąlygas, kuriuose pa

saulio kraštuose būtų galima at
statyti ar naujai įsteigti Lietuvos 
atstovybes.

suhn. Nors jie ir negalėtų atsto
vauti mošų valstybei, bet atliktų

liais užkelia keleivius stačia 

kelionės tikslo. Aš paprašiau, 
kad jis nurodytų, kaip galima 
greičiausiai pasiekti Erelio liz
dą. "Aš nepatariu jum ten ke
liauti. Kaip matot, čia yra platus, 
vingiuotas vieškelis, kuriuo turit 
eiti kilometrą su viršum. Ta
čiau neturėsit galimybės grįžti į 
slėnį, nes šis keltas yra vienin
telė susisiekimo priemonė, ne
bent norėtumėt keliauti toliau, 
nebegrįžtant į Berchtesgadeną. 
Artėja audra, ir pagal įstatymą 
mes sustabdom susisiekimą kel
tu, nes tai kalnuose labai pavo
jinga. Nusileidę žemyn po dvi
dešimties minučių, aš nemanau, 
kad kelsimės atgal į viršų”.

Ir iš tikro nugirdom griausti
nį. Turėdami dar kiek laiko iki 
nusileidimo į apačią, išėjom į 
platų, modernų vieškelį, kurio 
vienoj pusėj tūnojo stačios uolos, 
o kitame šone — stati pakriaušė, 
pro kurios medžių tankumyną 
galėjom matyti ūkininkų trobe
sius ir ganyklas. Pakelėj dailus 
restoranas buvo uždarytas.

Grįžom nusivylę į apačią ir 
pradėjom lėtai žygiuoti į neto
liese esančią traukinių stotį. Pla
nų keisti negalėjom ir negalėjo
me rizikuoti vėluotis į Salzbur- 
gą, kuriame buvo mūsų lagami
nai ir kur turėjom pagauti trau
kinį į Vieną.

Geležinkelių stoties restorane 
pavalgę vakarienę, susilaukėm 
traukinio į Salzburgą, kuriame 
atsidūrėm apie devintą valandą. 
Mūsų lagaminai buvo savo vie-
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Dr. B. Nomicko paskaJta

Kaip jau buvo minėta, dr. Vy
tautas Vardys savo kalboj ap
žvelgė lietuvių rezistenciją tė
vynėj nuo okupacijos pradžios 
iki dabartinių laikų.

Kitą konferencijos dieną tarp
tautinės teisės daktaras prof. 
Bronius Nemickas apie valandą 
trukusioj paskaitoj istoriko įžval
gumu į tą patį laikotarpį pažiū
rėjo iš kitos pusės, būtent, kas 
buvo padaryta Lietuvos laisvini
mo srity užsieny.

Paskaitininkui minėto laiko- 
tarpio įvykiai yra gerai žinomi, 

- nes jis pats buvo ne tik jų ste
bėtojas, bet ir aktyvus dalyvis. 
Todėl visą medžiagą labai vaiz
džiai perdavė klausytojam

Dr. Nemickas pastebėjo, kad 
Lietuvos laisvinimo akcija užsie
ny prasidėjo su Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos pasi
traukimu į Vokietiją. Čia jis ne
susilaukė malonaus prieglobs
čio bei tinkamų sąlygų veiklai. 
Vokiečiai prezidentą internavo 
ir ragino galimai greičiau palik
ti jų kraštą Nesimatė tinkamų 
sąlygų ir kitose Europos valsty
bėse. Todėl po gero pusmečio 
prezidentas persikėlė į JAV. Čia 
jį labai nepalankiai sutiko kai 
kurios lietuvių organizacijos. Jų 
skundai pasiekė aukštas JAV 
valdžios pareigūnus. Nežiūrint 
visko, prez. A. Smetonai pavy
ko gauti audiencijas pašto meto 
JAV valstybės pasekretorį Sum- 
ner Wellėsą ir prez. Rooseveltą 
1940 Romoj įvyko diplomatų 
konferencija, kurioj norėta suda
ryti egziline vyriausybę.

Toliau dr. Nemickas sumP 
nčjo organizacijas, kurios vieno
kiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie mūsų tautos laisvinimo.

ros pabaigoj JAV-bėae susiorga- 

dernus greitasis “Mozart Ex- 
press”. Pirmos klasės vagonas 
sustojo ties mumis.

V ienos centrinėj stoty (Haupt- 
bahnhof) atsiradom lygiai vie
nuoliktą valandą. Ir Vienoj tu
ristam patarnavimas buvo to
bulas. Keliautojų informacijos 
biure, gavę adresą ir palikę už 
kambarius vienos paros užstatą, 
greitu taksiu atvykom į miesto 
centre esantį seną, bet patogų 
viešbutį Opera Hotel. Už kampo 
buvo garsioji Kaertnerstrasse, 
kurioj yra visos gražiausios Vie
nos krautuvės, restoranai ir iš ku
rios lengva patekti į bet kurią 
įžymią vietovę. Tolumoj matėsi 
garsioji §v. Stepono katedra, ku
rios berniukų choras, vadinamas 
Wiener Domspatzen, yra garsus 
visame pasauly ir yra neseniai

(Bus daugiau)

LB politinėj konferencijoj VVashingtone diskutuoja dr. V. 
Vardys, G. Mickienė ir JAV LB VRT pirm. A. Gečys. 
Nuotr. R. Stiibio

Kalbėtojas kiek ilgiau sustojo 
prie Vliko, kurio veikla pradžioj 
reiškėsi Vokietijoj, o vėliau JAV. 
Tarp Lietuvos diplomatinės tar
nybos šefo ir Vliko vyko ilgi 
kivirčai dėl valdžios pasidalini
mo. Paskaitininkas kritikavo Vli- 
ką dėl jo pasyvumo JAV vals
tybės departamento atžvilgiu, 
kai pastarasis turi intenciją Pa
baltijo valstybių diplomatų tęsti
numą baigti jų išmirimu. Vliko 
vairavimą perėmus paskutiniajai 
vadovybei ir padėčiai negerė- 
jant, visuomeniniais reikalais 
pradėjo rūpintis Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė.

Buvo pabrėžta, kad JAV LB 
steigimąsi labai nepalankiai su
tiko ano meto Altos atstovai. 
Vėliau, jiem pasitraukus, vaira
vimą perėmė ambicingi žmonės, 
ir tarp abiejų organizacijų prasi
dėjo stipri nesantaika, kuri tęsia
si ir iki šių dienų. Aitai supa- 
savus užsibrėžtų tikslų vykdy
me, į visuomeninį darbą metėsi 
šio krašto Lietuvių Bendruome
nė.

Dr. Bronius Nemickas siūlė 
penkis punktus, į kuriuos turė-

1. Daryti žygių JAV įstaigose, 
kad dabartinė Lietuvos diplo
matų “išmtrinimo” politika bū
tų pakeista. Reikia laukti, kad

5. JAV vyriausybėj ir kituose 

rioj choristai savo "karjeros” me
tu ir dainuoja, ir mokosi, ir gy
vena.

Jau vien miesto pavadinimas 
many kelia įvairias asociacijas. 
Čia Habsburgų dinastijos liz
das, valsų gimtasis miestas, ope
rečių tėvynė ir centrinės Euro
pos politinio gyvenimo istorija. 
Jei kelerių metų sovietinės oku
pacijos pėdsakų nesimato, tai 
antrojo pasaulinio karo padaryti 
nuostoliai, kruopščių ir darbščių 
austrų padengti, savo istorija liu
dija karo barbariškumą ir žmo
giškojo sadizmo kraštutinumus.

būdžio Lietuvos laisvinimo 
veiksniam priklausančius dar
bus, kurių neatlieka Vlikas, ir 
dirbti taip, kad nebūtų kenkia
ma Lietuvos bylai.

Diskusijos
Kerti kalbėtojai įvertino dr. Ne- 

micko gerai paruoštą paskaitą, 
kurioj buvo sukaupta nemažai 
istorinės medžiagos. Siūlė ją, 
kiek papildžius, išspausdinti at
skiru leidinėliu, kad ateinančios 
kartos galėtų suvokti, kaip už
sieny per 40 metų buvo kovo
jama dėl Lietuvos laisvės ir kad 
ateity išvengtų klaidų, kurias da
rė mūsų patriotai.

Diskusijose iškilo vienas nau
jas, labai mažai kam žinomas, 
bet šiuo meta mum ypatingai 
svarbus dalykas, tai charge d’ 
affairs, galinčio atstovauti valsty
bei, paskyrimas. Dažnokai girdi
ma, kad naujų diplomatų akredi
tavimas surištas su tarptautine 
teise. Todėl JAV šioj srity nie
ko negalinti padaryti. Dr. Ne
mickas išaiškino, kad 1961 Vie
noj buvo sušaukta diplomatinių 
santykių reguliavimo konferen
cija, kurioj nutarta, jog vienos 
valstybės užsienio ministeris 
gali skirti charge d’affairs prie 
kitos valstybės užsienio ministe
rio. šią sutartį 1972 ratifikavo ir 
JAV. Mūsų diplomatinis šefas 
buvo paskirtas užsienio reikalų 
ministerio Urbšio. Vadinas, rei
kia tik išgauti iš JAV valdžios su
tikimą, kad ji St Lozoraitį trak
tuotų kaip pakaitalą užsienio 
reikalų ministerio, ir naujų dip
lomatų, kad ir žemesnio rango,

bandyti ir žiūrėti, kaip į tai rea
guos šio krašto vyriausybė.

Buvo siūloma didesniuose 
Amerikos miestuose, kaip Phi- 
ladelphijoj, Detroite, Cleve-

kada nėra buvę, to nėra dabar ir 
tbū* sterty”., .
Pokalbius gražiai koordinavo
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1912 Anglijoje Belfasto dirbtu
vėse buvo pastatytas to meto

vienodą kryželių masėje rasi ir 
lietuviškų pavardžių. Kadangi 
kapinės milžiniškos, o kryželių,

siuntinybėje Washingtone ir su 
ja išgyveno 28 metus, iki mirties 
1955 metais.

Buvęs JAV karo laivyno or
kestro dirigentas Martynas 
Jurkus.

lietuvių veikloje, tikėkime, ne-, 
'užmirš ateities kartos ir laisvam 
gyvenimui pakilusi Lietuva.

VL.R.

Kun. Petras Svarinskas

visiem 13

kaftė-

B 
k 
I

Bublienė, I. Tįjūnėlienė ir kiti. 
paskaitas

ŽEMAITIS, BUVĘS JAV KARO 
LAIVYNO ORKESTRO DIRIGENTAS'

SAVO DARBUS IR LAIMĖJIMUS 
SKIRIAM LIETUVIŲ TAUTAI IŠ VISUR

Vaikščiodamas po Ariingtono

.kuriose ilsisi tūkstančiai JAV ir

no poilsio vietas, eilės tiesiog 
nesibaigia, surinkti visų lietuvių 
pavardes būtų tikrai milžiniškas 
darbas.

štai liepos 25 sueina 25 metai, 
. kai mirė ir Ariingtono kapinėse 

, buvo palaidotas žemaitis Marty
nas Jurkus (Eurkoos), buvęs JAV 
karo laivyno orkestro dirigentas. 
Jo žmona Liudvika Jurkienė, 
buvusi viena didžiųjų sostinės 
lietuvių veikėjų, tebegyvena 
Washingtone, sulaukusi 86 m. 
amžiaus. Kai Dievulis ją pa
sauks amžinybėn, bus palaidota 
tose pačiose Ariingtono kapinė
se šalia savo vyro.

Martynas Jurkus gimė 1879 
rugsėjo 10 Raudėnuose, Telšių 

~ apskr. Muzikos pradėjo mokytis 
Rucavoje, Latvijoje. 1892 su tė
vais atvykęs į JAV, Bostone mo
kėsi toliau ir įgijo fleitos, picco- 
lo ir klarneto specialybes. įsto
jęs į JAV karo laivyno orkestrą, 
jame ištarnavo 30 metų, ilgą lai
ką eidamas orkestro dirigento 
pareigas. M. Jurkaus vadovauja
mas orkestras grodavo įvairiose 
oficialiose iškilmėse ir ne kartą 
yra lydėjęs šios šalies preziden
tus į iškilmes užjūriuose. Žmo
nos Liudvikos pasakojimu, jos 
vyrui teko lydėti tuometinį JAV 
prezidentą į Kielio (Vokietijoje) 
kanalo atidarymo iškilmes, kur 
susitiko su tuometiniu Vokieti
jos kaizeriu, ir taip pat kitur.

Matomai Martynas Jurkus ak
tyviai reiškėsi ir lietuvių tarpe, 
nes su savo būsimąja žmona su-

EKSPEDICIJA RENGIASI 
IEŠKOTI TITANIKO LAIVO

Titaniko laivo tragedija nuo
lat prisimenama spaudoje. Ba
landžio 16 Daily News rašė ir 
klausė, kas tikrai atsitiko, kodėl 
didžiausias pasaulio laivas pir
moje kelionėje nuskendo?

Birželio 24 The New York Ti
mes paskelbė, kad rengiama 
mokslinė ekspedicija, kuri ieš
kos Titaniko griaučių, nustatys 
tikslią vietą, kur jis nuskendo.

Titaniko laivo tragedija visiem 
žinoma, bet ar žinoma, kad ten 
plaukė ir vienas lietuvis — kun. 
Juozas Montvila?

?

čiausias, didžiausias, kainavęs 
10 milijonų dolerių laivas ir pa
vadintas Titanic.

Laivas buvo 882 pėdą ir 6 co
lių ilgio, 96 pėdų pločio, 46,000 
tonų keliamosios jėgos, su galin
giausiais motorais. Kadangi jis

tai turėjo tik 18 gelbėjimosi 
valčių. Tikra ironija!

Laivas nuskendo 1912 balan
džio 14, naktį į 15, apie 1000 
mylių nuo New Yorko. Laivo į- 
gula buvo gavusi žinią, kad pa
sirodė plaukiantys ledo kalnai,

neš laivas — neskęstantis. Net 
nesumažino laivo greičio.

Vidurnaktį laivas smaigaliu 
atsimušė į ledo kalną, kuris ir 
pramušė skylę, ir laivas pradėjo 
skęsti, Skendo apie 3 valandas,

bių ir daug turto. Išgelbėta tik 
apie 700 žmonių.

yra labai gili 
15,000 pėdą.

Burba. Liudvika gimė ir augo 
Pennsyhranijoje, o 1910 baigusi' 
vidurinę mokyklą, persikėlė į 
Rochesterį, N.Y., kur labai akty
viai įsijungė į lietuvių veiklą. 
Dėl to 1918 pradžioje Liudvika 
buvo išrinkta moterų draugiją 
atstove į Amerikos lietuvių 
kongresą, įvykusį 1918 kovo mė
nesį New Yorke. Jau prieš tai, 
dirbdama Tautos Fondo Ro- 
chesterio skyriuje, ji rinko aukas 
Lietuvos nepriklausomybės

1918 Liudvika grįžo atgal į 
Pennsylvanijos angliakasių Lie
tuvą, kur baigė gailestingų se
serų mokyklą ir, išlaikiusi Civil 
Service egzaminus valžios dar
bui gauti, pasirinko sostinę 
Washingtoną, kur atvyko 1925 
ir su juo jau nebesiskyrė. Jos 
įmintos pėdos ypač vietos lietu
vių gyvenime liko labai gilios ir 
ją čia kiekvienas lietuvis pa
žįsta bei gerbia. Anksčiau čia 
nebuvo nei Lietuvių Bendruo
menės apylirikės/nei kitų jun
giančių organizacijų. L. Jurkienė 
buvo viena pirmųjų steigėjų 
Washingtono lietuvių-amerikie- 
čių draugijos, kuri anksčiau 
čia buvo pagrindinė organizacija 
ir išvystė plačią veiklą: palaikė 
ryšius su Kongreso ir vyriausy
bės žmonėmis, ruošė prasmin
gus Vasario 16 minėjimus ir t.t 
Taip pat vėliau ji dalyvavo Bal
to, abiejų Susivienijimų, Lietu
vos vyčių veikloje, o jos ryšiai 
su Lietuvos pasiuntinybe buvo 
labai artimi. Ji puikiai prisi
mena buvusius Lietuvos diplo
matus K. Bizauską, B. Balutį, 
Bagdoną, P. Žadeikį, K Kajecką, 
o su dabartiniu Lietuvos atsto-

Texas aliejaus firmos savininkas. 
Jo išlaidos siekia net pusantro 
milijono dolerių. Jis tikisi tuos 
pinigus paskui atgauti iš pada
ryto ekspedicijos filmo.

Laivo įgula sudaro 37 moks
lininkai, įvairių sričių specialis
tai. Jie nori išaiškinti labai daug 
klausimų. Ar laivės skendo greit. piauti ir iškelti, 
ir smaigaliu atsimušė į okeano 
dugną? Gal skęsdamas atga
vo normalų traukos centrą ir 
skendo pamažu nusėsdamas 
ant dugno? Ar laivas surūdijęs? 
Kaip jį paveikė jūros druska, nes 
jau praėjo 68 metai nuo jo sken
dimo.

Vandens spaudimas ten yra la
bai didelis, — nuo 8,000 
iki 9,000 svarų į kvadratinį colį. 
Ten yra visiška tamsa. Ar yra ko
kia gyvybė, — dar niekas neiš
tyrė.

Kaip laivą suras?
Tiksli nuskendimo vieta — 

nežinoma. Ekspedicija mano iš
tyrinėti 15 mylių ilgio ir 15 
mylių pločio vietą. Į vandenį 
bus įleistas aparatas — savotiška 
lenta — 10 pėdų ilgio ir 4 
pėdų pločio. Iš tos lentos bus 

grįš atgal. Tą pulsą lenta laidais

mui ir greičiau grįš. Laive ant

nustatyti, kur laivo likučiai guli, 
kaip jie guli.

Kada bus žinoma jo tiksli vie- 

vu dr. S. Bačkiu ir jo žmona 
yra artimi bičiuliai.

Prieš trejus metus ištikęs šir
dies priepuolis gerokai sulai
kė L. Jurkienės tempą, bet ji 
iš lietuviško gyvenimo visiškai 
nepasitraukė. Jei kas ją tik nu
veža, ji dalyvauja kiekvienose 
svarbesnėse lietuvių iškilmėse, 
pamaldose, gi, laiko turint, kiek 
įdomių prisiminimų galima būtų 
užrašyti iš tos mielos Amerikos 
lietuvių veiklos veteranės, 
Pennsylvanijos angliakasių Lie
tuvos dukros. Dalis jos atsimini
mų, įrašytų į magnetofono juos
tas, yra saugojama “Amerikos 
Balso” archyvuose.

Prisimindami jos vyro 25-tą- 
sias mirties metines, su pagarba 
kartu prisimename ir našlę 

gerą pasisekimą, nes Titaniko 
tema yra labai populiari.

Ekspedicinis laivvas iš Fort 
Lauderdale, Fla. išplaukia liepos 
12. Pirma sustos Bennudoje, o 
paskui plauks į Titanico nusken
dimo vietą. Tyrinėjimo darbus 
pradės liepos 25.

Kitais metais į tą vietą numa
tomas siųsti specialus povande
ninis laivas su specialiais robo
tais, kurie jau galėtų geriau 
ištyrinėti laivą, jį apžiūrėti iš 
arčiau, net kokią jo dalį nusi

Šie vandenyno dugno tyrinėji
mo prietaisai yra nauji, bet jau 
naudoti. Jie veikia tiksliai ir ap
čiuopia ant jūros dugno net men
ką daiktelį. Mokslininkai tikisi, 
kad ir ši ekspedicija jiem pasi
seks — jie apčiuops didįjį Ti
taniko laivą ir išaiškins daug 
paslapčių.

Apie nuskendusį lietuvį
Prisiminus Titanico laivą, pri

simename ir su juo nuskendusį 
lietuvį kun. Juozą Montvilą. Jis 
buvo vos 27 metų, susipratęs 
lietuvis. Caro valdžios persekio
jamas, jis buvo atleistas iš dar- 

pareigom. Ten jis ir keliavo.
Iš Anglijos jis pasirinko Tita

niko laivą, nes tikėjosi greičiau 
perplaukti Atlantą.

Smulkiau apie jį yra parašyta 
knygoje “Kai grįžta praeitis“. 
Knygą parašė jo brolis, Petras

New Yorko lietuviam, nes čia 
ilgai gyveno, dalyvavo lietuvis-

kūręs Matulaičio namuose Put-

kurio

Aprašytas ten ir Titaniko lai
vas, kaip jis keliavo ir kaip 
nuskendo. Aprašo jis ir ano meto

ir vadovus, suvažiavusius iš Eu- 
prie laisvės kovą aukuro lieta- ropos, Pietą Amerikos, Kanados 
vių atstovai iš laisvojo pasau
lio kraštų, kad simboliškai iš
reikštame ravo mintis ir jaus-

dar didesnį pasiryžimą ateityje 
išlaikyti tautinę lietuvišką kultū
rą savo ir mūsų vaiką širdyse, 
mintyse ir darbuose. Ryžtamės 
išlaikyti tą tautinę kultūrą, kuri 
ypatingai gražiai atsispindi lie
tuviškose dainose ir tautiniuose 
šokiuose.

Su giliu liūdesiu prisime
name ir pagerbiame mirusius ir 
laisvės kovose žuvusius lietuvių 
tautos sūnus ir dukras, kurių 
aukos ir darbai kasdien mums 
primena, kad visos lietuvių 
tautos ateitis priklauso nuo 
bendrų ir vieningų išeivijos lie
tuvių pastangų visokiais bū
dais padėti pavergtai lietuvių 
tautai tėvynėje atgauti laisvę ir 
valstybinę Lietuvos nepri
klausomybę.

Šiandien visi čia išgyvename 
didelį džiaugsmą ir pasididžia
vimą, matydami į laisvojo pasau
lio lietuvių šeštąją tautinių šo
kių šventę gausiai susirinkusį 
jaunimą, tautinių šokių šokėjus

LIETUVIS KUNIGAS 
NAUJOSE PAREIGOSE

Kun. Petras Stravinskas yra 
naujai paskirtas organizatorium 
rytiniame pakrašty organizacijos, 
kuri vadinasi “Catholic League 
for Religious and Civil 
Rights” — Katalikų Susivieniji
mas Religinėm bei Civilinėm 
Teisėm. Tai 30,000 narių organi
zacija, kuri gina katalikų teises 

. bei jų gerą vardą. '

Kun. Stravinskas, kuris nėra 
pakeitęs savo lietuviškos pavar
dės, gimė 1950 Kalėdų dieną 
New Jersey valstijoj. Tėvas — 
lietuvis, motina — ukrainietė. 
1971 baigė Seton Hali univer
sitetą. 1975 įsigijo aukštesnį 
laipsnį iš Šv. Rašto Immaculate 
Conception seminarijoj prie 
Newarko. Šiuo metu siekia dok
torato Fordhamo universitete, 
specializuojasi švietimo admi
nistracijoj. Gyvena pas motiną, 
Toms River, New Jersey.

Kun. Stravinsko straipsniai 
.įvairiais klausimais yra plačiai 
pasirodę Amerikos katalikų 
spaudoj. Jis ypatingai susidomė
jęs ekumeniniais klausimais bei 
katalikų mokyklomis. Tais 
klausimais jau yra parašęs dvi 
knygas.

ARTĖJA MOKYTOJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖS

kviečiami šia proga pasinaudoti 
ir registruotis pas J. Kavaliūną 
(Dainavai) telef. 219 827-3129, 
arba pas tėvą Steponą (Kenne- 
bunkportui) telef. 207967-2011.

šios vasaros mokytojų studi
jų savaičių programa yra labai 
plati ir labai įdomi. Prelegentais 
yra pakviesti patyrę švietimo ir 
kultūros darbuotojai, profesoriai 
ir kiti savo srities specialistai.

Dainavoj paskaitas skaitys: dr. 
L. Sabaliūnas, dr. Br. Domans- 
kienė, dr. B. Kazlas, dr. R. Šil
bajoris, kun. K. Pugevičius, dr. 
D. Tamulionytė, J. Masilionis,

JAV ir Kanados lituanistinių 
mokyklų mokytojų studijų savai
tės yra labai svarbios lituanisti
niam švietimui išeivijoj. Jose ne 
tik pasidalinama mūsų švietimo 
problemomis, bet jom ieškoma 
sprendimą, patobulinimų, su-

jinant senus pasiryžimus, atgai-

turima patirtimi.
šią vasarą turime dvi mokyto

jų stndįją savaites. Viena sa- 

lavietėj rugpiūčio 17-23, o aatro-

ir Jungtinių Amerikos Valstybių 
miestų ir miestelių mums lietu
viams ir kitataučiams vaizdžiai 
parodyti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės šeimos tautinį 
sąmoningumą, gyvastingumą, 
jaunatvę ir vienybę.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės garbės pirmininko Stasio 
Barzduko ir visos PLB valdybos 
vardu sveikinu visus ir džiau
giuosi, kad daugelio asmenų ir 
institucijų bendrų pastangų 
dėka, ypatingai JAV Lietuvių 
Bendruomenės, Tautinių šokių 
Instituto ir Vl-osios lietuvių tau
tinių šokių šventės rengimo ko
miteto darbų dėka, pradedame 
didingą ir įspūdingą kelių dienų 
šventės programą.

Šios šventės darbus, pasiseki
mus ir laimėjimus skiriame lie
tuvių tautai, herojiškai ir kūry
bingai kovojančiai už savo reli
gines, tautines ir valstybines tei
ses per Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikas, pogrindžio 
spaudą ir kitokiais būdais, visi 
giliai tikėdami, kad bendromis 
jų ir mūsų pastangomis vėl su
lauksime laisvės dienų mūsų 
visų tėvynei Lietuvai.

Jaunas, energingas, gabus ku
nigas formaliai priklauso Boise, 
Idaho, vyskupijai. Ten jis anks
čiau dėstė tikybą bei anglų kal
bą.

Kun. Stravinskas domisi lietu
vių veikla, ir jam rūpi tikinčiųjų 
persekiojimas Lietuvoj. Ieško 
būdų, kaip jo milžiniška ameri
kiečių organizacija galėtų padė
ti Lietuvoj veikiančiam Tikin
čiųjų Teisėm Ginti Komitetui, 
kurį jis laiko giminingu minėtai 
amerikiečių organizacijai. 

Abeją savaičių programos yia

ilgametis Škotijos lietuvių dva
sios vadas, liepos 4 atšventė ku
nigystės 60 metų sukaktį* Prel. 
Gutauskas gimė 1896 lapkri
čio 1 Lazdijų parapijoj, Seinų 
apskr. Kunigu įšventintas Sei
nuose 1920 liepos 4. Didžiausią 
savo amžiaus dalį praleido tarp 
Škotijos lietuvių — buvo jų dva
sinis ir kultūrinis vadas. 40 
metų redagavo Škotijos lietuvių 
laikraštį “Išeivių Draugą“.

— Putnam, Conn., naujo vie
nuolyno kertinio akmens šventi
nimas įvyks liepos 27, sekma
dienį, 2:30 vai. popiet, per lietu
vių susitikimo šventę. Apeigas 
atliks vysk. Daniel P. Reilly iš 
Norvich.

—- “Lietuvių katalikų jauni
mo įnašas į lietuvių išeivijos 
veiklą“ tema bus svarstoma sim
poziume Lietuvių Fronto Bičiu
lių studijų stovykloj Dainavoj. 
Svarstybose dalyvaus dr. Saulius 
Girnius, Linas Kojelis, Daina 
Kojelytė ir kiti.

— Vasario 16 gimnazijoj 
mokslo metais pasibaigė birželio 
28. Po vasaros atostogų 1980- 
81 mokslo metai prasidės rugsė
jo 1. Mokiniai į bendrabutį su
važiuoja rugpiūčio 31. Dabar ga
lima paduoti į mokyklą įstojimo 
prašymus kreipiantis adresu: 
Private Litauische Gymnasium, 
6840 Lampertheim 4, W. Ger
many. Tel. 06256-322.

— Washingtono, D.C., LB 
apylinkė, įvertindama Darbinin
ko talką, per valdybos iždinin
kę Danutę Vaičiulaitytę atsiuntė 
10 dol. auką. Ačiū labai.

— Radijo programų Vilniaus 
universiteto sukakties konkurse, 
paskelbtame JAV LB Kultūros 
tarybos, antrą vietą laimėjo Los 
Angeles radijo klubas, kuriam 
vadovauja Danutė Kaškelienė. 
Premijuotą programą paruošė ir 
transliavo Stasė Pautėnienė.

— Ona Razutienė, Los Ange
les, Calif., LB jaunimo ansamb
lio Spindulys vadovė, įvertinda
ma Darbininko talką garsinant 
ansamblio veiklą, atsiuntė 10 
dol. auką. Ačiū labai.

— Studentų Ateitininką Są
jungos vasaros stovykla įvyks 
rugpiūčio 24-31 Camp Tippi- 
canoe, Tippicanoe, Ohio. Sto
vyklos tema: Susipažinimas su 
dabartine Lietuva. Stovyklavietė 
pasiekiama važiuojant dvi su 
puse valandos į pietus nuo Cle- 
velando, valandą nuo Pitts- 
burgho aerodromo ir Canton 
Amtrak traukinio stoties. Susi
domėję studentai ir gimnazijos 
abiturientai gali registruotis ir 
smulkesnių informacijų gauti 
kreipiantis adresu: Edis Razma, 
1100 Buell Avė., Joliet, 111. 
60435. Tel. 815 727-1196.

— Cleveland, Ohio, Lietuvių 
Namuose rugpiūčio 9-10 vyks 
šaulių Sąjungos kultūrinis sa
vaitgalis.

— Dr. Petras Vileišis Lietu
vos okupacijos 40 metų sukak
ties proga Waterbury American 
laikrašty liepos 12 išspausdino 
straipsnį “Voice of the People”

nedrįstama Sovietam aiškiai pa
sakyti tiesos dėl jų žmogaus tei
sių laužymo ir Baltijos kraštų 
persekiojimo. Laiške nurodoma 
įvairus amerikiečių apsileidimo 
atvejai.

dar yra kelios vietos. Norį ato

d



zįją, Italiją, Vokietiją, Austriją ir
LITHUANIAN FEDERAL CREDtT UNION

džių” turnyrą Amsterdame, su-

i
mėjo K. Merkio laimėtą “nepri
imto valdovės gambito” žaibo ' 
turnyrą, Boylston CC surinko 
9-1 tš., o sicilišką ir Giuoco Pia
no žaibo turnyrus jis baigė antra.

J. V ii pliauskas surinko po 
2.5 tš.

LIETUVIŲ BANKINIS KOOPERATYVAS

KASA

TeL (212) 4414799

KIEKVIENO ASMENS SANTAUPOS FEDERAUNIŲ 
IŠTAIGŲ APDRAUSTOS IK1100,000 DOLERIŲ

Nartais gali boti visi lietuviai
Kooperatyvo įstaiga veikia savaitės dienomis nuo 9 

vaL ryto Iki 9 vaL vakaro, penktadieniais nuo 9 Iki 9 vaL 
Ir šoėtadleniais nuo 9 Iki 5 vaL vakaro.

Dėl Informacijų taip pat galima kreiptis raštu, arba 
skambinti telefonu aukščiau pažymėtom valandom.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškusipdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir telkia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Boa 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės j organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421, tat Ml 7-6837.

PLB Valdyba.

VISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus prtva-

kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0901

Susitarti dM laiko Ir pasitikrinti kalnas

žaidimą boikotavimo.

ir žmonijos išnaikinimas.

11949 Myrio Avenue 
Rlchmond HM, N.Y. 11418

Woodhaven, N.Y., 11421. Telefonas 212 949-2731 arba 
441-2409. Kabama angliškai, lenkiškai ir ukrainletlškal.

matų varžybas N. Yorke laimėjo 
Kazys Merkis 4-0. E. Staknys ir

Mūsą prezidentas savo gąsdi
nimais sujungė 70 tautą priešvykdyti. Jo partijos kongresas 

irgi tam pasipriešino. Carteris

Antanas Ir Edvardas Lorence atlieka Įvairiausius namų 
Įrengimo, patobulinimo ir pataisymo darbus. įrengiamos 
modernios HoHywood stiliaus virtuvės, vonios kambariai,

Demokratų partijos vadai kal
tina mūsų prezidentą, kad jis su
kėlė pasaulio karinį įtempimą. 
Jie sako, kad prez. Carteris su

nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

aš tariu legalią ir moralią tei
sę kritikuoti savo partiją.

Dabartinis mūsą prezidentas 
Carteris labai nepopuliarus. Jo

Antanas Gudynas 
sekretorius

LORENCE CONTRACTING C0„ INC.

ATIDARYTAS NAUJAS DAMTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius,
Vedėjas

MA8TERCHARGE

1980 METŲ 
KELIONĖS 
Į LIETUVA

t WttfTEOAK ROAD

J. Petreliu Paryžiuj. Rngp. 5 bus

fu min. S. Lozoraičiu, Lietuvos 
atstovu prie šv. Sosto St Lozo
raičiu Jr., Italijos LB pirm-ku 
prel.V. Mincevičium, Vatikano 
radijo vedėju kun. dr. V. Kaz
lausku ir kitais. Rugpiūčio 8-9

Laisvės radijo darbuotojus. Rug
piūčio 9-16 dalyvaus Europos 
lietuvių studiją savaitėj Inns- 
brucke, Austrijoj, ir jos metu 
vykstančiame II-ąjame Europos

veik* Vengrijos dm Riblly, o

9 tš.
— Danijos Eisbjergo mieste 

rungiasi dėl šiaurinės Jūros tau
rės tų šalių meisteriai. Po ketu-

PADĖKA
Urugvajaus Lietuvių Kultūros 

Draugijos vadovybė atsiuntė 
PLB valdybos pirm. V. Kamantai

Did. Gerb. Pirmininke,
Širdingai dėkojame Jums, o 

per Jus ir visai PLB Valdybai 
ir PLB Kultūrinės Talkos Komi
sijai už tą didelę garbę, kurią 
suteikėt mūsų kolonijai pakvies- 
dami mūsų tautinį ansamblį 
“Ąžuolyną” į JAV ir Kanadą, su
mokėdami visas jų kelionės iš
laidas ir rūpestingai globodami.

Ši kelionė subrandino mūsų 
ansamblį ir sustiprino jo pasiti
kėjimą savimi, matant, kad jo 
kūrybingas darbas ir pastangos 
buvo palankiai įvertinti, parodė 
jam naują lietuvišką pasaulį, 
atvėrė platesnius horizontus ir

Rugpiūčio 16-18 bus Londone ir 
susitiks su Didž. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos valdyba ir jos 
pirmininku Zigmu Juru, aplan
kys Lietuvos atstovą Londone 
V. Balicką, Europos Lietuvio 
redakciją, lietuvių parapiją ir Irt.

Kelionės tikslas yra sustiprinti 
Europos kraštų lietuvių ryšius 
su PLB ir pasitarti bendrais 
švietimo, kultūros, politikos, 
jaunimo ir kitais reikalais.

PLB pirmininkas Vytautas Ka
ntautas dalyvaus Australijos Lie
tuvių Dienose ir jų atidaryme 
1980 gruodžio 26, o 1981 vasa
rio 11-15 bus Pietų Amerikos 
lietuvių kongrese Buenos Aires, padidino mūsų jaunimo džiaugs- 

t Argentinoj. mąpriklausyti lietuviškai šeimai,
o malonūs kelionės prisimini
mai pasiliks ilgai ąžuolyniečių 
atmintyje ir širdyje ir, tikimės, 
paskatins juos dar aktyviau įsi
jungti į mūsų kolonijos lietuviš
kąjį veikimą.

Už visa tai malonėkite pri
imti mūsų pagarbą ir tikrai nuo
širdų dėkingumą.

Su geriausiais linkėjimais, 
Gividas Mačanskas

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI

Introductioh to Modem 
Lithuanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

. Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol. .

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas pa
veiksluotas — 6 dol.

Persiuntimas 50 c. Graži dova
na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis.

Dr. Alfredas Stanevičius 
“Ąžuolyno” vadovas 

Pastaba: Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė pajėgė atsikviesti 
Urugvajaus “Ąžuolyną” ir Ar
gentinos “Žibutes” tik JAV ir

DĖL JAUNUOLIŲ 
REGISTRACIJOS

Mūsų krašto prezidentas pa
skelbė jaunuolių (vyrų ir mote
rų) registraciją į kariuomenę. 
Kaip žinom, prezidentas yra šio 
krašto vyriausias karinių pajėgų respublikonu Henry Kissingeriu 
tvarkytojas ir žino, kas yra rei
kalinga šio krašto apsaugai.

Aš esu ir būsiu demokra
tas. Tik vieną kartą per sa
vo gyvenimą balsavau už res-

labai gerai žinojo, kad Irano . 
šacho įleidimas į Ameriką, su
kels revoliuciją Irane. Taip ir 
įvyko. Jie abu leido šachui įva
žiuoti į šį krašto, esą, jo svei
katos sumetimais.

Demokratų vadai sako, kad, 
jei šachui buvo reikalinga medi
ciniška pagalba, jis galėjo 10 ar 
daugiau gydytojų pasikviesti į 
Meksiką, kadangi nebuvo klau
simo dėl pinigų. Pagal spaudos 
pranešimus, šacho turtas Ameri
koj siekia ne milijonų, bet bili
joną sumą. Dėl to dabar įvyko

mes esam didžiausiame pavoju-

Jusupovu, turėdami po 3 ti. ir

jaus 12-kos partijų mečas. Veng
ras Portisch su vokiečiu Hueb- 
neriu rungsis Reikjavike, Islan
dijoj.

meisteris A. Karpovas ir Olandi-

nyrą, abu turėdami po 4.5 talko. 
Dm Zoltan Ribly (Vengrija) tu
rėjo 4 tš. Antrąjį ratą Karpovas

Van der Will (Olandija) ir dabar 
turi 5.5 talko. Timmanas sužai
dė lygiom su savo varžovu ir va-

Prieš 25 metas, 1955 Toronto 
Vytis išsikovojo Toronto šach
matų pirmenybes. Tai buvo ant
ras vytiečių laimėjimas Toronto 
p-bių; pirmą kartą laimėjo 1950. 
1955 komandos vyrai sužaidė ši
taip: P. Vaitonis — 4.5 iš 5, 
J. Matusevičius —2.5, H. Stepai- 
tis — 2.5, L. Fabricius — 3, R. 
Ramas — 4 ir A. Sirutis — 4.

P. Vaitonis laimėjo Hamiltono 
pirmenybes 8-0! Kanados p-bė
se jis sužaidė silpniau, tesurin
kęs 5 tš. (laimėjo F.R. Ander- 
son — 8.5 tš), nors ir nugalėjo 
garsų ukrainietį dr. Bohatyrčiu- 
ką. Vaitonio simultanas St 
Catherines šachmatininkam 
buvo sėkmingas: 36-2. Lake Erie 
Open p-bėse Vaitonis antras, 
pustaškiu atsilikęs nuo laimėto
jo dr. E. Marshand 4.5.

P. Tautvaiša ir M. Turjans- 
kis laimėjo Trans-Mississippi p- 
bes, abu surinkę po 6-1. Alek
sandras Zujus baigė su 4 tš.

Alb. Sandrin ir Tautvaišas lai
mėjo Chicėgos p-bes surinkę po 
7.5 tš.

Alg. Nasvytis sėkmingai žaidė 
The Atlantic International ko
mandoj, kuri laimėjo Clevelando Philadelphia, Pa., J. Jasys, New 
lygos pirmenybes. London, Conn. fi> ,.

Clevelando jaunių nugalėtojo . 
titulas atiteko Gyčiui Bartkui, 
surinkusiam bendrose Cleve
lando p-bėse 5-3 tš.

Ignas Žalys iš Montrealio da
lyvavo JAV Open p-bėse Long

, Beach, kur surinko 8-4 tš. Jis 
buvo vienintelis dalyvis iš Ka
nados. Quebeco p-bėse Žalys 
buvo trečias su 3.5 tš. Laimėjo 
Joyner ir Marikai, surinkę po 4-1. 
Žalys laimėjo Montrealio Žaibo 
p-bes, surinkęs 4.5-1.5.

skyriai Drauge ir Darbininke į- 
žengė į dvidešimt šeštuosius me
tas. Lietuvių Dienos rugsėjo nu
mery įdėjo platų K. Merkio, 
straipsnį “Lithuanian Chess” su , 
Vaitonio, Tautvaišos, Škėmos, 
Žalio, Arlausko, N. Yorko ir Bos
tono komandų nuotraukom. Ęps- , 

. ton S. Globė spalio mėn. įdėjo
iš N. England pirmenybių dvi, 
būdingas partijas: Suesman- 
Merkis ir Wolk-Merkis.

DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs-; 

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

20 dol. — J. Ardys, Fair- 
view, Pa. . ,

17 dol. — V. Kutkus, Dear- 
bom, Mich.

Po 12 dol. — J. ir H. Shatas, 
Waterbury, Conn., B. Andrašiū- 
nas, Milwaukee, Wisch.

Po 10 dol. —A. Zabela, Jer- 
sey City, N.J., K. Gečas, Toron
to, Ont.

Po 7 dol. — J. Iškauskas, 
Wayne, NJ., A. Danta, Guay- 
nabo, Puerto Rico, A. Kupčins
kas, Walpole, Mass., A. Kazlaus
kas, Philadelphia, Pa., S. Mor
kūnas, Verdun, Que., Canada, 
E. Skobeika, Richmond Hill, 
N.Y., V. Žilinskas, Pittsburgh, 
Pa.

Po 5 dol. ' — J. Gaila, Elli- 
cot City, Md., M. Petkus, Bal- 
timore, Md., kun. P. Patlaba, 
Hot Springs, Ark., A. Čepulis,

J9 Ą Ar.
roe, Conn., D. Averka, Dorches- 
ter, Mass.

Po 2 dol. — R. Petronis, So. ' 
Boston, Mass., B. Janulis, Cle- 
veland, Ohio, J. Malsiąs, Cle- 
veland, Ohio, J. Andrulis, Isling- 
ton, Ont., Canada, A. Hinten- 
dorf, Hickory Hills, III., G. Alek- 
nevičius, Toronto, Ont., Canada, 
kun. M. Jarašiūnas, Maizeville, 
Pa., B. Galinantis, Westminster, 
Md.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.
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Apie 40 metų amžiaus.
jo veiklą už visų žmonių geres-

na

nagaičio Saulių kp. moterų va
dovė, Mykolas Dranga, Baltic

Ona IvašBenė, Liet, tautinių 
šokių sambūrio vedėja, Elena

prieš įvairius valdžios biurokra
tus. Savo programą pavadino 
“People First"

PUTNAM, CONN 
(vykiai Ir žinios

Plaza viešbuty Bostone specia
liu pažymėjimu pagerbs Joe 
Casper, iškilų lietuvį.

žybos orkestras visiem šokiam 
gros iki 9 vai. vak

Rankdarbių, gražuolių ir šokė-

rūsiam muz. Broniui Jonušui 
sukūrė našlė Emilija Jonušienė, 
gyv. Omahoj, Nebr. Ji įsteigė 
stipendįjų fondą dainos bei 
muzikos mokslo siekiančiam 
jaunuoliui ar jaunuolei, skirda
ma metinę 1,000dol. stipendiją.

1979-80 m. muz. Br. Jonušo 
vardo stipendijos skyrimo komi
siją sudarė: Emilija Jonušienė — 
mecenate, PLB švietimo rei
kalam atstovas kun. A. Saulaitis, 
SJ, PLJS atstovė R. Pareškytė, 
Pasaulio Lietuvio redaktorius 
R. Kasparas ir komisijos sekreto
rius Č. Grincevičius. Balsų dau
guma komisija nutarė premiją 
skirti Marytei Bizinkauskaitei, 
gyvenančiai Brocktone.

Komisija įvertino Marytės ta
lentą dainoj, studijose ir lietu
viškoj veikloj. Stipendijos gavi- . 
mas Marytę kilnių ryžtų sieki
me dar labiau sustiprino. Ji ir 
jos tėveliai Petras ir Veronika 
Bizinkauskai mecenatei E. Jo
nušienei ir stipendijos skyrimo 
komisijai dėkoja.

Marytė Bizinkauskaitė yra 
Amerikoj gimusių tėvų Petro ir 
Veronikos Bizinkauskų dukra. 
Tėvas, būdamas muzikalus, nuo 
pat jaunų dienų savo penkis vai
kus lavino muzikoj ir dainoj. 
Dažnai tėtį prie pianino apsupę 
visi penki vaikai gražiai per
duodavo lietuviškas giesmes ir 
dainas. Ne kartą šis “choras” 
linksmindavo atsilankiusius 
svečius. Marytė šeimoj yra tre
čioji. Ji savo balsu ir sugebėji-

sutę.

BALTIMORE, MD.
Lietuvių svetainės kambarius 

baigia remontuoti. Tai yra vie
nas iš Baltimorės lietuvių cent
rų. Antras — Šv. Alfonso graži 
lietuvių bažnyčią. Lietuvių Na
muose rudenį, žiemą ir pava
sarį vyksta koncertai ir kiti pa
rengimai. Ketvirtame aukšte yra 
pagarsėjęs lietuviškas muziejus, 
trečiame aukšte Lietuvių Posto 
154 Amerikos legionieriai ir jų 
padėjėjos posėdžiauja ir turi sa
vo parengimus, antrame — dide
lė ir puošni salė. Prie baro yra 
gintaro kambarys, sienos gražiai 
išpuoštos piešiniais. Prie 
Svetainės yra gražus lietuvių 
parkas.

ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ STOVYKLA 

KENNEBUNKPORTE

Kaip buvo skelbta, ateitininkų 
sendraugių stovykla vyksta rug
pjūčio antrą savaitę. Prasideda 
rugpjūčio 10 vakare ir baigiasi 
rugpiūčio 16 vakare. Atvykimą į 
stovyklą ir išvykimą reikia de
rinti su užsakytų kambarių dato
mis, kad nesusidarytų sunkumų 
vasarvietės administracijai.

Organizatoriai kviečia visus 

Tatai <417) 544-7244

‘ftrijber Helidays”
1M N. EKSKURSIJOS | LIETUVĄ

dėl Lietuvos laisvės. Kritusieji

bus Cibas.

296-4130

TRAB-ATLANDC TRAVEL SERVICE, INC.

■Matote

šiai dalyvauti šioje stovykloje, 
kur vyksta gražioje pranciškonų 
sodyboje. Drauge pailsėsite, o 
vakarais turėsite progos daly
vauti turtingoje programoje.

Bus surengtas Kristijono Do
nelaičio 200 metų mirties mi
nėjimas. Paskaitą apie Donelaitį 
skaitys Pranas Naujokaitis. Bus 
skaitoma ir jo kūryba.

Bus ir koncertas. Dainuos so
listė Gina Capkauskienė iŠ

Maine04046. Tel. 207 967-6011. 

nuos rugpiūčio 10 Kenne- 
bunkport, Maine, lietuvių 
pranciškonų vasarvietės sa
lėj.

Marytė solo pradėjo dainuoti 
mokyklos, parapijos ir Brockto

no lietuvių didžiųjų švenčių mi- _ ___ _____ ______
nėjimuose. Jai akomponuodavo pasimelsta nž twi kankintus ir nu

žudytus lietuvius. Visa tai praėjo 
susikaupimo ženkle.

— Alkos direktorato valdybos 
nariai ir kviestiniai liepos 5 
turėjo pasitarimą Dr. A. Matu
kas, statybos darbų prižiūrėtojas, 
pasitraukė, nes darbai daugiau
sia baigti ir jo sveikata nestip
ri, bet buvo priprašytas pasilik
ti direktorate ir toliau pagal išga
les talkinti Alkai. Alkos priežiū
ra sutiko rūpintis kun. R. Kra
sauskas, naujasis Matulaičio na
mų kapelionas, padedamas dr. J. 
Kriaučiūno. Alkos tvarkymas be
veik sustojo dėl lėšų stokos. 
Jei pavyks gauti prašytą valdžios 
paramą (tai paaiškės rugpiūčio 
ar rugsėjo mėn.) nors daug nau
dos iš to nebus, bet vis dėlto 
pajudės katalogavimas, kilnoja
mų parodėlių, paruošimas, bro-

jos tėvelis. Marytė taip pat dai
nuoja ir Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos chore, kur irgi atlieka 
solo partijas. Kaip solistė ji yra 
mielai kviečiama ir aplinkinių 
kolonijų lietuvių.

Marytė yra baigusi parapijos 
mokyklą, Brocktono lituanistinę 
mokyklą ir joj dvejus metus dir
bo kaip mokytoja specialioj lie
tuviškai nekalbančių klasėj, o 
taip pat mokė visos mokyklos 
mokinius dainuoti. Gimnazijoj 
ketverius metus lankė lietuvių 
kalbos ir dainavimo kursą. Taip 
pat dainavime lavinosi privačiai. 
Baigusi gimnaziją, dainavimą 
studijuoja Bostono konservato
rijoj.

Vienas iš solistės Marytės 
Bizinkauskaitės koncertų įvyks 
rugpiūčio 10 lietuvių pranciško
nų vasarvietės salėj, Kenne- 
buhkporf, Mdirie? ”

E. Riboldenė

taip uoliai auklėja vaikučius Šv. 
Alfonso parapijoj, šiuo metu, 
vienos atostogauja, kitos ruošiasi 
naujiem mokslo metam. Kas 
nori leisti savo vaikučius į mo
kyklą turi kreiptis pas seseles. 
Parapijos kunigai ragina parapie- 
čius siųsti savo vaikučius į Šv. 
Alfonso mokyklą.

Amerikos legionierių orga
nizacijos Marylando valstijos 
metiniame seime Ocean City, 
Maryland, liepos 8-11 dalyvavę 
Lietuvių Posto 154 legionieriai 
ir jų padėjėjos grįžo į Balti- 
morę linksmi, nes jų kapelionas 
kun. A Dranginis buvo išrink
tas visos Marylando valstijos 
Amerikos Legionierių Organiza
cijos kapelionu. Sveikiname 
kun. Antaną ir linkime jam sėk
mės šiose pareigose.

Juozas Kukarskas, naujos kar
tos lietuvis, po sunkios ligos 
mirė savo namuose Baltimorėj 
liepos 7. Juozas buvo karinin
kas Lietuvos kariuomenėj ir kaip

— Putnamo seselės ir LB 
riai birželio 15 minėjo prieš 40 
metų Lietuvoj pradėtus vykdyti 
nekaltų žmonių suėmimus ir trė
mimus. Prel. V. Balčiūnas vie
nuolyno koplyčioj aukojo mišias 
ir pasakė pritaikytą pamokslą. Po 
pietų buvo suruošta eisena prie 
Fatimos Marijos paminklo, 
melstasi už Lietuvą ir lietuvius, 
o po to aplankytos kapinės, kur 

garsinimas. Tikimasi, kad tada 
daugiau lietuvių prisidės prie 
Alkos ugdymo.

— Metinei seselių šventei- 
iškylai, įvykstančiai liepos 27 
seselių sodyboj, stropiai ruošia
masi. Ruošiamasi tam ir aplin- 

susipratęs lietuvis dalyvavo su 
savo žmona Ona lietuviškuose 
parengimuose. Malonaus būdo 
žmogus, uoliai dalyvavo lietuviš
kose pamaldose Šv. Alfonso baž
nyčioj. Dirbo siuvykloj iki tapo 
pensininku. Gedulingos mišios 
aukotos už jo sielą Šv. Alfon
so bažnyčioj liepos 11. Palaido
tas Loudon Park kapinėse. Nu
liūdime liko žmona Ona ir gimi- . 
nės.

Jonas Obelinis

SDEXTBtPARK ggų 
PHARMACY B 

Wm. AnastsU, B. 8.
77-01 JAMAICA A\emiB

Prieš eilę metų Joe Casper 
iš didelės radijo stoties WRKO 
Bostone suorganizavo “Talk 
Show”. Jo programa girdima vi- 4 __ _ , 
soj Naujojoj Anglijoj kiekvieną miesto, valstijos ir federalinės 
sekmadienį nuo 9 iki 11 vai. va
karo. Programoj kiekvienas gali 
skambinti telefonu ir klausti į- 
vairių klausimų. Šalia “Talk

kinėse lietuvių kolonijose, nes 
stengiamasi, kad iškyla pasisektų 
ir susidarytų pajamų naujo se
selių vienuolyno ir religinio 
centro statybom tęsti. Dalyvaus 
ir vietos vyskupas. Loterijoj, be 
anksčiau skelbtų dovanų — 100 
dol. pinigais, dail. Galdiko pa
veikslo, rankomis megzto lovos 

užtiesalo ir daugelio kitų, iš
leidžiamas ir vienas tautinis kos
tiumas.

— Veiklusis kun. S. Yla birže
lio 18 grįžo iš ligoninės po ope
racijos ir pamažu sveiksta. Sese
lė Bonifacija Griniūtė, jau kuris 
laikas išleista iš ligoninės, kelias 
savaites praleidusi Matulaičio 
namuose, jau grįžo • į 
vienuolyno pagrindinius namus 
ir pradeda įsijungti į seselių dar
bus. Linkim abiem greitai pil
nai pasveikti.

— Joana Lukoševičienė, apie 
88 m. amžiaus, mirė birželio 22.- 
Ji išbuvo Matulaičio namuose R°bertąP. Volungevičių 
nuo tų namų atidarymo, prieš 
11 metų. Buvo vietos LB narė.

J.Kr.
Merkelis Giedraitis, tai nau

joji knyga apie žymųjį lietuvį ir 
jo nuostabius laikus.‘Gaunama 
pas lietuviškų knygų platintojus 
ir tiesiai iš leidyklos: Amberland 
Publishing Co., 1813 Larch- 
wood Avė., Troy, Mich. 48084. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
BrooHyn, N.Y. Kaina 7-^-doL, - 
ki^tais viršeliais 11 dol.

LIETUVIŲ ŽINIAI

Lietuvis jaunuolis, baigęs ko
legiją ir pradėsiąs studijuoti 
Pittsburgho universitete, ieško 
kambario lietuvių šeimoj ar lie
tuvio savininko name. Turį tokį 
kambarį malonėkit pranešti ad
resu: J. Baltrus, 14 Rumbarger 
Avė., DuBois, Pa. 15801. Telef. 
371-5642.

CAPE COD, MASS.
Prisimintas birželis

LB Cape Cod apylinkė bir
želio 29 minėjo birželio liūd
nuosius. įvykius.

Minėjimas pradėtas 12 vai. pa
maldomis Centerville bažnyčioj. 
Vietos kunigas pamoksle išsa
miai atpasakojo Lietuvos paver
gimą ir 40 metų besitęsiančią 
lietuvių kovą su okupantu. Baž
nyčioj buvo keli šimtai maldi
ninkų, tadlietuvių tautos skun
das buvo išgirstas daugelio kita
taučių. Brocktono Šv. Kazimiero 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. J. Gaidelio, giedojo mišių 
metu.

Po pamaldų bažnyčios salėj 
vyko minėjimo tąsa. LB Cape 
Cod apylinkės pirm. V. Židžiū- 
nas pareiškė, kad susirinkome 
pasverti nueitą kelią ir toliau 
vieningai siekti visų lietuvių 
tikslo — “Laisvės Lietuvai I”. 
Jis kvietė išklausyti maldos ir 

pirm. J. Rūtenis. Jis ii širdies 
kylančiu Žodžiu paryškino sun-

rasų. Lietuvių taute ilgoj 
nepalūžo. Ji randa vis nauju 
būdų tai kovai tęsti ir siekti 
laisvės. R. Kalanta tą tikslą ssr- 
žiam įrašė lietuvių tautos isto
rijoj ugnies raidėmis "Laisvės

Pavergėjų teisme: "Reikalauju 

brendo, kad reikia visiem lietu- 

valdžios įstaigose. Jis taip pat 
yra žmogus, kuris tiki, kad mū
sų tautinės šetojrs ir tradicijos 
yra brangiausias turtas. Mes, esą, 
neprivalom leisti, kad paverg
tos tautos būti) užmirštos. Pri
valom tęsti kovą už pavergtų 
tautų išlaisvinimą.

The Boston Herald-American 
apie Joe Casper ir jo satyrinį 
humorą taip rašė: “Joe Casper 
makes the people’ s voice roar”.

Jis taip pat priklauso prie Lie
tuvos vyčių.

Prieš prasidedant seimui, Pa
vergtų Tautų savaitės vardan jis 
turėjo trijų valandų “Talk Show” 
grynai apie pavergtų tautų žmo
nių persekiojimą.

Vyčių seimo metu jam bus į- 
teiktas pažymėjimas už kovą dėl 
visų žmonių laisvėsir gerovės.

Naujis vikaras
Šv. Petro lietuvių parapija So. 

Bostone jau eilė metų buvo be 
vikaro. Buvo tik vienas klebo
nas. Nuo liepos 1 kardinolas 
Humberto -Nadeiros paskyrė

Minioj gegužinė
Seniausia lietuviška radijo 

programa Naujojoj Anglijoj rug
piūčio 10 lietuviškame Romuvos 
Parke, 71 Claremount Avė., 
Brocktone, rengia 46 metų su- 

kitokių ..laimėjiino dovanų. Bus 
trys piniginės dovanos už gra
žiausius rankdarbius (mezginį us, 
drožinius ir tapybą), atneštus į 
pikniką. Pirm 50 dol. dovaną 
dovanojo S. B.Lietuvių Piliečių 
dr-ja, antra dovana — 25 dol. ir 
trečia — 10 dol.

Programą 4vai. pradės magi- 
kas Donohue. Bus iškiliosios 
lietuvaitės rinkimai ir šokių kon
kursas, grojantMickey Habereck 
orkestrui. Šokių laimėtojam bus 
skiriamos dovanos. Po šokių var- 

tikslui. Reikia suprasti, kad tik 
vieningai dirbdami, to tikslo pa
sieksime.

Pabaigai šv Kazimiero para
pijos choras padainavo keletą 
dainų-

Pirm. V. Židžiūnas pranešė 
apie apylinkė veiklą ir kvietė 
visus atsilankyti į gegužinę rug
piūčio pradžioj. Padėkojęs kun. 
McLellais už pamaldas ir salę, 
Šv. Kazimiero parapijos chorui 
ir komp. J. Gaideliui už gies
mes ir dainas, p. Jančiaus
kienei ir p. Jansonienei už 
vaišių suruošimą, prašė visus 
sugiedoti Lietuvos ir JAV him
nus.

Po minėjimo visi pakviesti 
vaišių. — J.M.

Klaudijus Šakenis ir biznierius 
Henrikas Čepas.

Naujai išrinkta iškilioji lietu
vaitė iš pereitų metų laimėto
jos Nijolės Ivanauskaitės iš Dor- 
chesterio gaus grožio kaspiną, 
puikią statulą, skirtą Ronald 
Reagan, respublikonų kandidato 
į JAV prezidentus, raudonų rožių 
puokštę iš Baltic Florist gėlių 
ir dovanų krautuvės, 40 dol ver
tės auksuotą grandinėlę ir apy
rankę iš Ketvirčio brangenybių 
krautuvės iš So. Bostono.

Antanas Andrulionis organi
zuoja autobusą, kuris išvyks nuo 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
klubo 1:30 vai. popiet. Kelio
nės kaina į abu galus — 5 dol., 
įėjimas į pikniką 2 dol. suau
gusiom ir 75 c. vaikam.

Pikniko šeimininkas bus Vy
tautas Jurgėla, o skanius lietu
viškus piknikinius patiekalus 
gamins šeimininkė Monika Ple- 
vokienė ir jos malonios talkinin
kės.

Steponas ir Vajęntina Minkai 
kviečia visuomenę į šią lietuviš
ką gegužinę ir kartu su daugais 
užbaigti vasarą.

į Šv. Petro lietuvių parapiją vi
karu. Kun. Volungevičius yra gi
męs So. Bostone, iki šiol dirbo 
nelietuvių parapijose.

r
Bostono 

parengimų 
kalendorius ■

Lietuvos vyčių seimas vyks
Park Plaza viešbuty rugpiūčio 6- 
10.

Minkų radijo valandos rengia
ma gegužinė Romuvos Parke, 
Brocktone, įvyks rugpiūčio 10.

Tautos šventės minėjimas 
vyks rugsėjo 7 Lietuvių Piliečių

Lietuvių Bendruomenės Bosto
no apylinkė.

Laisvės Varpo radijo rudens 
koncertas įvyks spalio 12 Lietu
vių Piliečių dr-jos salėj, So. Bos
tone.

Antras Kaimas iš Chicagos at
vyksta į Bostoną spalio 18. Spek
taklį Lietuvių Piliečių dr-jos III 
aukšto salėj rengia Bostono 
skautija.

Lietuvių diena vyks spalio 26 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

‘ dr-jos salėj. Bus suvaidintas A. 
Gustaičio “Sekminių vainikas”. 
Bus šokiai ir vaišės. Rengia LB 
Bostono apygarda.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų S-gos Bostono sky
riaus 30 m. sukakties balius vyks 
lapkričio 1, 7 v.v. Chateau de 
Ville restorane, Randolph, Mass.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjimas įvyks lapkričio 23 
Lietuvių Piliečių dr-jos salėj, So. 
Bostone.
LAISVES VARPAS Sakmadtontato
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K. 2. salė — 212) 827-9645

ORKE MOOKLYN, M.Y. 11ZS7

Organizuojamas autobusu į

-(212) 07-1351 
.(212) 827-1356

liepos 27. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 v. ryto iš Kultūros 
Židinio kiemo, 341 Highland 
Blvd., BrooHyn, 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. §a- 
linsldėnę — tel. 296-2244.

Putname, seselių sodyboje, 
liepos 27, šį sekmadienį, bus 
lietuvių diena. Pamaldos 11 vai., 
pietūs — 12 vai., vienuolyno 
kertinio akmens šventinimas 
2:30 vai. šventina vyskupas 
Daniel P. Reilly. Neringos mer
gaičių programa — 3:30 v. po
piet. Iš New Yorko eina autobu- _ 
sas, kurį organizuoja Darbi
ninko administracija.

Autobusas į skautų stovyklą 
išvyksta rugpiūčio 16, šeštadienį, 
7 v.r. iš Kultūros Židinio kiemo. 
Stovyklautojam kelionė atseis 
tarp 10 ir 12 dol.

Skautam remti komitetas spa
lio 4 rengia balių. Laėmėjimam 
bus leidžiama: dail. Česlovo Ja- 
nušo paveikslas, dail. Vytauto 
Igno grafikos kūrinys, Birutės 
Kidolienės siuvinėtas gobele
nas, Mindaugo Jankausko me
džio drožinys, advokato V. Duo
bos ir Lito bendrovės piniginės 
— 100 dol. premijos. Už įėjimo 
bilietą bus galima laimėti gėry
bių krepšį.

Vytautas ir Vanda Vebeliū- 
nai liepos 26, šį šeštadienį, savo 
namuose Lattingtovvn, L.I., ren
gia priėmimą savo svečiam. Pra
sideda 3 vai. kokteiliais, paskui 
maudymasis baseine ir kiti žai
dimai.

Apie dail. Albino Elskaus vit
ražus knygą išleido New Yorko 
žinoma leidykla — Charles 
Scribner & Sons, 597 Fifth 
Avė., New Yorke. Knyga pasiro
do rugpiūčio 1. Jos kaina 17.95 
dol.

Pranciškonų spaustuvė po 
atostogų darbą pradeda liepos 
28, pirmadienį.

Brazilijos šokėjų grupė Ne
munas svečiavosi New Yorke. 
Liepos 19 Kultūros Židinyje bu
vo jų išleistuvės. Dalyvavo gra
žus būrys newyorkiečių. Marytė 
šalinskienė, lietuviškų kultū
rinių reikalų rėmėja, Brazilijos 
šokėjam paaukojo 100 dol.

šiemet vadovauja pranciškonų 
vasarvietei Kennebunkporte, 
Maine. Anksčiau šiose pareigose 
eilę metų buvo Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM.

Sofija Macėnas, iš Jamaicos, 
Kennebunkporte pranciškonų 
vasarvietėje praleido dvi sa
vaites. Nuvyko sn ekskursiniu 

lietuviškos deš-

vairių daržovių, kava.Dabar gyvena pranciškonų va-

VASARVKTE

lietuviškasPranciSkonai kviečia lietaviš-

gen. konsulas A. Simutis, LB (

lyvauti ir maloniai praleisti lai-
lietuviais, Brazilijos Šokėjai lie-

MONY — Dr. M. Hemoaeit,

si New Yorke 1945, ieSko savo 
tėvelio, kurio pavardė Skrip- 
kunis. Jis pats arba apie jį žiną 
prašomi pranešti Darbininko re-

venti pas dr. J. Vidą. Pranciš
konų vasarvietėje yra surengta

pos 19. Ji paaukojo daug daiktų 
įvairiem laimėjimam, kurie vyko 
per pikniką liepos 13.

Vakselis if LJS New Yorko sky
riaus pirm. R. Balsys, šiek tiek

Liepos 14, pirmadienį, vie
nuolyno viršininkas Tėv. Jurgis

pos ir rugpiūčio mėnesiai. Infor
macijų ir rezervacijų reikalais 
kreiptis adresu: Franciscan 
Guost House, Kennebunkport, 
ME 04046. Telef. 207 967-2011.

BrooHyn, N.Y. 11207.
Dafl. Vida KrBtelaitytė iSvyko

BRAZILUOS

212 847-5642.

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

listės Daivos Mongirdaitės kon
certas liepos 27, sekmadienį. 
Akomponuoja Saulius Cibas.

Kun. dr. Kornelijus Bučinys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
atostogaus liepos 28 — rug
piūčio 8.

šv. Ona švenčiama liepos 26, 
šį šeštadienį. Sveikiname visas 
Onas!

Eugenija Karpiūtė išvyko vi
sai vasarai į Kennebunkportą, 
kur dirba pranciškonų devocio- 
nalijų ir suvenyrų krautuvėje.

Vincas Mailiūnas, architektas, 
iš New Yorko, Kennebunkporte 
atostogavo nuo liepos 4 iki lie
pos 14.

Tautinių šokių šventės repor
tažas, paruoštas Petro Petručio, 
bus perduotas per Laisvės Žibu
rio radiją liepos 27, šį sekmadie
nį.

Stasė Steponaitienė iš Santos, 
Braziluos, atvykusi į Š. Ameriką, 
buvo užsukusi ir į New Yorką. 
Lydima Liudo Tamošaičio, ap
lankė Darbininko redakciją ir 
Adomo Galdiko vardo galeriją.

Ieškomas Aleksas Lapkus, gi
męs Sugynčių kaime, Vegerių 
valsčiuj, Mažeikių apskrity. Jo 
ieško Jonas Voveris, 144 La 
Perouse St, Griffith, A.C.T. 
2603. Australia.

Kultūros Židinio rudens ba
lius, taip pat tradicinis, rengia
mas gruodžio 6, šeštadienį, Kul
tūros Židinyje.

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, inžl 
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.

Dalytė Šaronaitė, okupuotoj 
Lietuvoj baigianti gimnaziją ir 
besiruošianti medicinos studi
jom, norėtų susirašinėti su savo 
amžiaus lietuvaitėm iš JAV. Jos 
adresas: Kęstučio gatvė 10-1. 
Kėdainiai. Lithuanian T.S.R.

ir dirba prie rengiamo išleisti

z (Namai stovi visai priešais vie
nuolyno vartas). Visi dalyvavo 
lietuvių dienoje, keturių pran
ciškonų jubiliejuje ir jų pagerbi
me, kuris buvo liepos 14 pran
ciškonų vienuolyne. M. šalins
kienė iš Kennebunkporte grįžo 
liepos 17 su vienu broliu, kuris 
gyvena Los Angeles, Calif. Se
suo ir kitas brolis grįžo liepos

Inž. Antanas Sabalis su šeima 
liepos 19 išvyko dviejų savaičių 
atostogų į pranciškonų vasar
vietę Kennebunkporte.

SĖKIMIGA LIETUVIŲ DIENA KENNEBUNKPORTE 
KETURIŲ PRANCIŠKONŲ JUBILIEJUS

Tradicinė lietuvių diena Ken- 
nebunkporto vienuolyno sody
boje šiemet buvo liepos 13, sek
madienį. Porą dienų prieš šią 
šventę sodyboje vyko nemažas 
judėjimas — iš sandėlių vežė 
suolus, stalus ir juos išdėstė taip, 
kad svečiam būtų patogu užkan
džiauti ir poilsiauti.

Aikštėje, kur lapoja keturi di
džiuliai Idevai buvo pastatyti sta
lai įvairiems žaidimams — lai
mės ratams, kioskams. Ties di
džiuoju vasarnamiu kėdės iš 
dviejų pusių supo aikštę. Čia 
buvo parengta tautinių šokių 
ir choro koncertui.

Diena pasitaikė graži ir saulė
ta, patogi piknikauti. Tai žmonių 
šiemet suvažiavo daugiau nei ki
tais metais. Autobusai atvyko iš 
Bostono, Brocktono, Worcester 
rio, Providence.

Valstybės sekretorius
Kiekvieną sekmadienį į 8 va

landos mišias atvyksta Valstybės 
sekretorius E. Muskie. Jis čia 
netoli gyvena. Čia jis nuolat lan
kėsi, kai buvo senatoriumi. Lan
kosi ir dabar, kai jis jau Vals
tybės sekretorius.

Dabar jį palydi saugai. Kai lie
pos 4 buvo specialios pamal
dos, tai jį palydėjo net gausus 
saugų būrys. Ir liepos 13 jis 
buvo aštuntos valandos mišiose. 
Apsirengęs labai paprastai, su 
sportiniais marškiniais.

Prieš keletą metų jis buvo pa
kviestas į tokią lietuvių dieną. 
Atvyko su savo šeima ir pa
sakė kalbą. Šiemet jau nė ne
drįso jo kviesti, ir vargiai jis bū
tų galėjęs dalyvauti, nes skubūs 
valstybės reikalai jam atima visą 
laiką.

Vienuolyno koplyčioje rytais 
kas valandą būna mišios anglų

NEW YORKE
Brazilijos lietuvių tautinių šo

kių grupė Nemunas po VI tauti
nių šokių šventes Chicagoj pasi
ryžo aplankyti ir kitas lietuvių 
centrus. Lankėsi Clevelande, 
Hamiltone, Toronte, Bostone, 
New Yorke, Washingtone, St 
Petersbufge, Miami. Iš ten grįžo 
į Braziliją.

Nemuno šokėjai, iš viso 27 
asmenų grupė, dviem autobu
siukais į New Yorką atvyko lie
pos 17 popietėj ir apsistojo Kul- 

tfcm and repairs, plumbing), no-

KNGHlSor'

Pavergtų Tautų savaitę New Yorke minint, liepos 13 New Yorko Centrinio Parko muzikos 
aikštėj vyko speciali programa. Čia matyti gausios lietuvių grupės dalis. Nuotr. L. Tamošaičio

kalba. Lietuviškos mišios būna 
11:30.

Žmonių prisirinko pilna kop
lyčia. Iš zakristijos pajudėjo pro
cesija, nešdama priekyje kryžių. 
Mišias koncelebravo net devyni 
kunigai: Tėv. Jurgis Gailiušis, 
koncelebracinių mišių vadovas, 
Tėv. Leonardas Andriekus, Tėv.
Viktoras Gidžiūnas, Tėv. Petras pyragaičiais, saldainiais*,žaislais. 
Ramūnas, visi šiemet švenčią Netoliese stovėjo juodas auto- 
savo kunigystės 40 metų sukak- mobilis su lietuviškų temų pla- 
tį. Prie jų dar prisidėjo Tėv. katais — Gedimino pilimi, už- 
Justinas Vaškys, kuris šiemet mi
ni savo kunigystės 45 metų su
kaktį. Tėv. Paulius Baltakis, 
pranciškonų provincijolas, Tėv. 
Steponas Ropolas, Tėv. Jonas 
Bacevičius, visi pranciškonai, 
ir prel. Vytautas Balčiūnas iš 
Putnamo.

Gražų pamokslą pasakė Tėv. 
Leonardas Andriekus. Jis nekal
bėjo apie sukaktuvininkų nuo
pelnus, bet bendrai ryškino ku
nigystės prasmę ir esmę.

Brocktono Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos choras, sustojęs 
vidury koplyčios, giedojo labai 
pakiliai ir įspūdingai. Chorui va
dovauja kompozitorius Julius 
Gaidelis. Pradžioje sugiedojo 
Pulkim ant kelių, paskui giedo
jo kun. Gedimino Šukio Taikos 

karalienės mišias. Jų tarpuose 
dar pagiedojo ir Juliaus Gaide
lio sukurtas giesmes — Skais
čioji Marija, Benamio malda ir 
pabaigai — Teka nuo amžių.

Koplyčia buvo gražiai papuoš
ta gėlėmis. Vitražai žėrėte žė
rėjo pilni vidudienio saulės. 
Kvepėjo smilkalai. Tai sudarė 
šventišką pakilią nuotaiką.

Tuoj po pamaldų sujudo visa 
didžiulė aikštė. Aplink automo
biliai, autobusai, žmonių būre
liai. Vieni varsto savo vežimus 
ir ten tari atsivežę šio bei to. 
Susėda po medžiais kaip lietu
viškuose atlaiduose. Užkan
džiauja*

Dauguma skubina į vasarna- 

valgykloje, kiti sėda lanke prie Dar “ vėjas pučia. Atokiau sto- 
stalu. T^nke nėia taip tvanku, vėdamas, girdi banguojantį dai- 
kaip viduje, nes Čia pūsteli gal- J*8 pagauna tave,
vus vėjelis.

Po didžiaisiais aikštės^

moka net bent kelis kartas dau
giau. Jei tavo numerio neilsu- 

suka tą laimės ratą, tuo patar
naudamas pikniko rengėjam.

Buvo ir antras žmogus, taip 
pat specialistas rato sukėjas. Tai 
Edmundas Augūnas su savo sū
numi Raimundu. Jis atvyko net 
iš Montrealio specialiai šiai 
šventei —piknikui.

šalia buvo stalai su gėrimais,.

rašais, kuriuos klijuojama ant 
automobilio. Juos visus suorga
nizavo ir pagamino Gintaras Ka
rosas. Dabar jo paties nebuvo. 
Budėjo kitas jaunuolis su ameri
koniška balta šiaudine skrybėle, 
ant kurios šono buvo užrašyta — 
Labas. Vėjas gaivus pūsteli į jo 
stalą, ir tie užrašai, plakatai ima 
skristi.

Prie vieno staliuko matau 
atostogaujančią prancūzę iš Ka
nados. Ir ji atėjo į talką parda
vinėti. Čia visi stengiasi įsi
jungti į d arbą. Taip prie vartų 
pakaitomis stovi atostogautojai. 
Prie visos eilės stalų stalelių 
irgi matai atostogautojus.

Prie didžiųjų durų šešėlyje 
net keli stalai. Ir ten vyksta pre
kyba. Ties gražiąja pušimi sta
las su lietuviškomis knygomis.

Iki programos dar yra daug 
laiko. Dabar visi svečiuojasi. Su
sitinki čia visokiausių žmonių, 
iš kitų miestų, senokai matytų. 
Taip ir užsimezga kalba. Atvy
kę lanko atostogaujančių kamba
rius ir ten pasikalba, užkan
džiauja, gurkšnoja. Visą laiką per 
garsiakalbius skamba lietuviška 
muzika — dainuoja solistai, 
estradiniai dainininkai.

Choras sustoja visai prie va
sarnamio aikštelės. Popiečio 
saulė stipriai Šviečia į choristų 
veidus. Ji dar karštoka, nors jau 
yra 4:30 v. popiet. Pastatytas ir 
pianinas. Ateina maestro Julius 
Gaidelis. Visada jis toks papras
tas, Šiltas. Be įžangų

Dainom įpusėjus, kalbėjo 
pranciškonų provincijolas Tėv.

dienos sukaktuvininkus, kurie 

tuvius pranciSkonus Amerikoje. 
Prisiminė Tėv. Justiną Vaikį, 

ną, kuris pasižymėjo savo fi
nansiniais gabumais, išgelbėjo 
Darbininką iš finansinės krizės, 
stambiais įnašais prisidėjo prie 
Kultūros Židinio statybos, prie 
vienuolyno įkūrimo St Peters- 
burge, Fla.

Dėkojo visiem už atliktus dar
bus. Toliau prašė melstis, kad 
būtų daugiau pašaukimų į kuni
gus, į vienuolius. Prisiminė ir 
Pavergtųjų tautų savaitę.

Po jo kalbos vėl dainavo cho
ras.

Tautiniai šokiai
Jau 30 metų, kaip čia atvyksta 

Onos I Vaškienė s vadovaujama 
tautinių šokių grupė iš Bostono. 
Šiemet toji grupė buvo ką tik 
grįžusi iš Šeštosios tautinių šo
kių šventės Chicagoje. Visa gru
pė buvo pakilioje nuotaikoje.

Šokiams vadovavo Ona Ivaš- 
kienė ir jos sūnus Gediminas, 
kuris pranešinėjo apie šokius.

Šokėjai, apsivilkę tautiniais 
drabužiais, šią karštą popietę 
nemažai vargo, bet pašoko grakš
čiai ir patraukliai. Šokiai buvo iš 
tautinių šokių šventės reper
tuaro. Publika jiem šiltai pa
plojo.

Kalba Tėv. Jurgis Gailiušis
Programos pabaigoje kalbėjo 

šio vienuolyno viršininkas Tėv. 
Jurgis Gailiušis. Pirmiausia jis 
padėkojo Brocktono Šv. Kazi
miero parapijos chorui už gražų 
giedojimą, Bostono šokėjams, jų 
vadovams —: Onai Ivaškienei ir 
jos sūnui Gediminui Išvaškai. 
Prisiminė ir tai, kad grupė čia 
lankosi nuo pat šio vienuolyno 
įsteigimo. Padėkojo visiems or
ganizatoriams, talkininkams.

Po jo kalbos buvo laimėjimų 
traukimai, kuriuos pravedė Tėv. 
Jonas Bacevičius. Kaip įprasta, 
tokių piknikų metu laimėjimam 
leista daug įvairių daiktų.

Grojo dar muzika, bet žmonės 
ėmė staiga skirstytis. Jau buvo 
šešta valanda vakaro. Tai pro 
vartus skubėjo automobiliai, 
sunkiai linguodami ir mauroda- , 
mi, ritosi ir autobusai.

Aikštė liko tuščia, primėtyta 
popierėlių, dėžučių. Praūžė lie
tuvių diena — piknikas, šiemet 
jis praėjo sėkmingiau, nei ki
tais metais. Sutraukė kur kas 
daugiau publikos.

Kitą dieną vėl vienuolyno 
gyventojai vežė stalus ir dėjo į 
sandėlius. Kitiem metam visa 
padėjo.

Paulius Baltakis. Viso buvo pa* 

nuolyno artumoje atostogavusi 
Maryte Šalinskienė ro tavo 
dviem broliais ir seserim. Buvo

Tolimieji Brooklyno svečiai




