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Nuorašai:

1 Savaitės I 
Įvykiai | 

flsoscąccosoccoosnasoouRfr
šiaurinės Lenkijos miestų, 

' kaip Gdansk, Gdynia, Sopot, 
Szczecin ir kt., įvairių pramo
nės įmonių apie 100,000 darbi
ninkų streikuoja jau ilgiau kaip 
savaitę, reikalaudami ne tik at
lyginimų pakėlimo dėl padidė
jusių maisto produktų kainų, bet 
ir statydami įvairių politinių rei
kalavimų, kaip paleisti politi
nius kalinius, panaikinti vyriau
sybės cenzūrą, leisti organizuoti 

darbo unijas ir pan. Savo veiks
mam koordinuoti jie sudarė spe
cialią organizaciją.

Lenkijos komunistų partijos 
galva Edward Gierek dėl dar
bininkų streikų pareiškė, kad 
vyriausybė stengsis pakelti dar
bininkų atlyginimą, bet kartu į- 
spėjo, kad Lenkijos politinė sis
tema negali būti keičiama. Rei
kia pažymėti, kad iš vyriau
sybei pateiktų 21 reikalavimo 
daugumą sudaro politiniai reika
lavimai.

Lenkijos darbininkų streiko 
koordinatorius Lech Walesa į- 
spėjo, kad, vyriausybei ėmusis 
represijų prieš streikuojančius 
darbininkus, streikai vėl bus at
naujinti.

Australijos, Austrijos, Graiki
jos, Norvegijos, N. Zelandijos, 
Ispanijos, Švedijos, Šveicarijos 
ir Suomijos ambasadoriai Irane 

henri Rafsanjani padaryti žygių, 
kad parlamentas greitai užbaig
tų krizę dėl įkaitų. Tokį pat rei
kalavimą pateikė ir Europos 
bendrosios rinkos valstybės ir 
Japonija, bet visus šiuos reika
lavimus parlamento pirmininkas 
atmetė.

P. Korėjos prezidentas Choi 
Kyu Hah atsistatydino. Jo pa
reigas laikinai eis min. pirminin
kas Park Choong Hoon, bet spė
liojama, kad prezidentu steng
sis pasidaryti dabartinis karinis 
valdovas gen. Chon Too Hwan.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
pasiūlė" Izraelio min. pirminin
kui Menachem Begin, kad įstri- 
gusiom derybom dėl palestinie
čių autonomijos atnaujinimo rei
kėtų jiem vėl susitikti su JAV 
prezidentu po JAV įvyksiančių 
rinkimų. Izraelis šį siūlymą suti
ko nepalankiai.

Jungtinių Tautų saugumo ta
ryba priėmė rezoliuciją, reika
laujančią visas valstybes savo 
ambasadas iš Jeruzalės perkelti į 
Tel A vi v ir pasmerkiančią Iz
raelį už vienašališką Jeruzalės 
sujungimą. JAV nuo balsavimo 
susilaikė.

Buv. Irano karo aviacijos vir-
gen. mjr. Said Mehdi- 

yun ir 15 kitų iraniečių buvo su
šaudyti kalėjime už įsivėlimą į 
sąmokslą prieš Khomeini.

JAV įstaigų parodytos nuo
laidos Washingtone suruoštų 
Irano studentų triukšmingų de-

prisidėjo prie Irane laikomų JAV

nimo.

Vakaruose gauta papildomų

Tarptautinė Amnestija pa-

pinto su Iranu laikinai uždarė

Japonijos min. pirmininkas 
Zenko Suzuki pareiškė, kad Ja
ponija ir toliau vykdys jau išban
dytą bendradarbiavimo su JAV

"tarybų valdžios atkūrimą”. O 
Dailės muziejaus centriniuose

būtų teisinga, gali boti išlaukta 
tų nežmoniškų sąlygų. Tik pa
leidai jį ir stebint normalio
mis sąlygomis, būtų galima nu-

naudojant narkotikus, ne tik ne
pagerins kalinio būklės, bet ją 
pablogins ir pastatys pavojun jo 
sveikatą ir gyvybę. "Tarptauti
nės Amnestijos" iniciatyva,

lio negalima laikyti tokiomis są
lygomis. Be to, žyprė niekad 
nebuvo psichiškai nenormalus. 
Jam nustatyta "reaktyvinės psi-

ti aliejum tik tada, kai Izraelis 
negalėtų jo gauti kitur, o Izrae
lis įsitikinęs, kad JAV jį turėtų 
aprūpinti ir tada, kada aliejaus 
kainos pasidaro per aukštos.

eiau susitarti dėl JAV pažado 
aprūpinti Izraelį aliejum praktiš
ko įgyvendinimo. JAV teigia, kad

lūs ir grupiniai laiškai Kazanės 
Ypatingos psichiatrinės gydyklos 
administracijai ir Sovietų Sąjun
gos Generaliniam prokurorui 
Rudenkai. (Elta) la Kauno apylinkėse 1936-1940 

metais”, "Šilutės melioratorių 
darbai

Jie pasivadino Atžalynu. Tai Clėvelando ir Detroito skautai ir skautės, stovyklavę

namai išlaisvinimu)!
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KOVA UŽ KLAIPĖDOS BAŽNYČIĄ
’ Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 41

kit! L. Brežnevui

Nuorašai:
1) Lietuvos TSR Ministrų 

Tarybai,
2) Visiems Lietuvos Vysku

pams ir Vyskupijų Valdyto
jams,

3) Tikinčiųjų Teisėms ginti 
Katalikų Komitetui

Klaipėdos m. ir visos Lietu
vos TSR Katalikų

PAREIŠKIMAS
Mes, Klaipėdos m. ir visos 

Lietuvos katalikai, pakartotinai 
kreipiamės į Jus, Tarybų Sąjun
gos Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo Pirmininke, prašydami 
padėti mums, kad būtų grąžin
ta bažnyčia, kuri buvo pastaty
ta Tarybų valdžios leidimu 
1961 m. Klaipėdoje visos Lie
tuvos tikinčiųjų aukomis bei rū
pesčiu. Netrukus ši bažnyčia 
iš tikinčiųjų buvo atimta ir pa
versta filharmonijos sale. Ati
duodami bažnyčią, Jūs, Pirmi
ninke, atitaisysite skriaudą, pa
darytą tikintiesiems ir atstaty- 
site tuometinių vadovų neteisė
tą pasielgimą, taip pat akivaiz
džiai parodysite, kad Jūs esate 
taikos šalininkas, nes ši šven
tovė buvo pastatyta k^p taikos Klaipėdoje Y» tik viena maža
simbolis ir pavadinta Taikos (220 kv.m.), žema, skurdi kata- 
Karalienės vardu.

(Leidimas statyti Klaipėdos 
katalikų bažnyčią buvo gautas 
1956 m. per LTSR MT iš TSRS 
Aukščiausios Tarybos ir TSRS Klaipėda, 1979. VII.1

“TARPTAUTINĖS AMNESTUOS 
AKCUA ŽYPRĖS REIKALU

“Amnesty International" 
(Tarptautinės Amnestijos) sek
retoriatas Londone kreipėsi į 
visas medikų organizacijas, ra
gindamas jas susirūpinti polit
kalinio Algirdo Žyprės likimu ir 
prašyti, kad jis bematant būtų 
paleistas “žmoniškumo sumeti
mais”. Šiuo metu Žyprė laiko
mas Kazanės Ypatingoje psi
chiatrinėje gydykloje "barbariš
komis sąlygomis". Žyprė buvo 
ilgą laiką alinamas psichotropi
niais vaistais Mordovijos lagery
je, o nuo 1977 Kazanės gydyk-

MT. Leidimą buvo pasirašęs 
LTSR MT Pirmininkas■ Su
maus kas. 1960.VIII.15buvo pra
nešta, jog bažnyčia uždaroma 
ir neleidžiama joje pravesti pa
maldų. Bažnyčios statybai vado
vavę kun. L. Povilonis (dabart. 
vysk.) ir kun. B. Burneikis 1961. i 
11.26 buvo patraukti baudžia
mojon atsakomybėn. Prieš su- t 
imant kunigus, LTSR MT nuro
dymu leidimas dėl bažnyčios 
statybos buvo paimtas. 1961 m. 
tuometinio Aukščiausios Tary
bos Prezidiumo Pirmininko 
N. Chruščiovo įsakymu bažny
čia buvo uždaryta).

Po šios bažnyčios paėmėmo ma» buvusi pastatyta didelė
kreipėmės į TSRS vyriausybę, *r Taikos Karalienės šven-
prašydami, kad ji būtų grąžin- tovė buvo paimta ir paversta 
ta, bet mūsų prašymas nebuvo * filharmonijos sale, 
patenkintas. 1979.III.6 Klaipė
dos m. ir visos Lietuvos kata
likų atstovai, šiuo reikalu krei
pėsi į Jus, Pirmininke ir Re
ligijų Reikalų Tarybos Pir
mininką V.A. Kūrojedovą pareiš
kimu, kurį pasirašė 10,241 tikin
tysis. Nesulaukdami teigiamo 
atsakymo, mes, Klaipėdos m. 
ir visos Lietuvos katalikai, pa
kartotinai kreipiamės į Jus, Ta
rybų Sąjungos vadove, prašyda
mi ir žinodami, kad jei Jūs 
mums padėsite, tikrai bus grą
žinta minėta bažnyčia.

likų bažnytėlė, kurioje dėl spūs
ties ir tvankumo žmonės daž
nai alpsta. Netilpdami joje turi 
stovėti gatvėje, nes ir švento
rius labai mažas. Mieste yra

statyti, ar jis psichinės ligonis. 
Visi psichiatrai žino, kad ilgas 
žmogaus laikymas nelaisvėje 
gali sukelti vadinamą "reaktyvi
nę psichozę". Nepaleidus jo, 
bet koks kitokis gydymas, ypač

PAPILDOMOS ŽINIOS APIE 
ČEKANAVIČIAUS TEISMĄ

letento 21-me Nr. (vasario 18) 
aprašo jo bylų. Čekanavičius 
buvo suimtas pernai lapkričio

lyvaujant. Ligoninės skyriaus 
vedėjas Jovaltas teisme pareii-

tok* _tos Kratos jis ouvo Mpraranras 
neteisėtų dokumentą ir medici-

kasapie 170,000 gyventojų ir 
met jų skaičius smarkiai didėja, 
todėl daugelis tikinčiųjų, norė
dami atlikti religines pareigas, 
turi vykti į kitų parapijų baž
nyčias.

Be to, Klaipėdą, kaip uosta
miestį aplanko daugelis jūrei
vių bei kitų įvairių valstybių 
piliečių. Kai kurie iš jų užsuka 
ir į katalikų bažnyčią, kurioje 
pabuvoję nustemba, kad tai vie
nintelė ir tokia skurdi bažny
čia Klaipėdos meiste. Jiems tei- 
raųjantis, ar tik ši katalikų baž- 

, nyčia yra Klaipėdoje, paaiškina-

ir graži Taikos Karalienės šven-

Šios šventovės grąžinimas pa
sitarnautų Tarybinės vyriausy
bės autoriteto pakėlimui ne tik 
mūsų šalyje, bet ir tarptautiniu 
mastu, ir jos grąžinimą sveikin
tų viso pasaulio geros valios 
žmonės.

Mes, vosos Lietuvos tikintie
ji, pasitikime Jūsų pagalba, lau
kiame Jūsų teigiamo sprendimo. 
Priešingu atveju prašysime Jūsų 
tol, kol bus grąžinta mums pri
klausanti bažnyčia-šventovė.

Su pagarba — Klaipėdos m. 
ir visos Lietuvos TSR tikintieji.

Klaipėdds ir visos Lietuvos 
TSR tikinčiųjų atstovai — 148, 
149 parašai.

ninių blankų pasisavinimu, tele
fono svetima pavarde įsivedimu

Neseniai nuleistas j vandenį

"Pasvalys”. Tai būstąi labai mo-

chiatrinėje ligoninėje. Teismas

(Elta) vų vadovauja rusai. Ii Jų tari

4. TSRS Maksiu Akademijai
XVl-jame pasauliniame filoso

fų kongrese, įvykusiame Diusel
dorfe 1978, buvo pabrėžta, kad 
dvasinis aklumas yra kur kas pa
vojingesnis už somatinį ir kad jis 
dabartyje yra tiesiog epideminis 
bei nešąs grėsmę visuomenei.

Šio fakto teisingumą labai aki
vaizdžiai patvirtina pasielgimas 
su žymiausiu žmogaus teisių Ta
rybų Sąjungoje gynėju — No
belio premijos laureatu, akade
miku A. Sacharovu, kuris prieš 
keletą dienų buvo areštuotas ir 
ištremtas iš Maskvos į Gorkį.

Mūsų tai nenustebino. Juk 
prometėjai (o to vardo vertas yra 
ir A. Sacharovas) buvo neken
čiami ir kalami prie "uolų" 
visais amžiais.

Pagaliau ar žino istorija bent 
vieną humanistinį milžiną, kurio 
veiklai nebūtų kliudę visados 
gausūs ir beveik nuolatos val
džios svertus savo rankose lai
kę dvasios pigmėjai?

Kas yra A. Sacharovas? Pir
miausia — tai laisvės kaip tei
sės veikti gėrio labui siekėjas 
ir tikros taikos bei kultūros kū
lėjas. Jis yra vienas iš didžiau
sių švyturių, kuris šviečia XX- 
ojo amžiaus sutemose, kuris yra 
heroiškai principingas, drąsus ir 
ištvermingas žūtbūtiniame susi
dūrime su raudonaisiais vidur
amžiais ir jų nežmoniškumu. 

IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
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— Pavergtos Lietuvos spau
doje paskelbtos trumpos biogra
fijos su nuotraukomis lietuvių 
sportininkų, Maskvos olimpi
nėse žaidynėse laimėjusių me
dalius. Jų yra net 19. Išskirti
nai minimi rekordininkai Lina 
Kačiušytė ir Robertas Žulpa. 
Lietuva turi žymių sportininkų, 
bet olimpinėse žaidynėse jie tu
rėjo dalyvauti kaip Sovietų Są
jungos (ne Lietuvos!) sportinin
kai. Okupantai ir morališkai Lie
tuvą apiplėšia.

— Lietuvoje neperiodiškai 
leidžiamas Kraštotyros žurnalas. 
Šiais metais išleistas jau dešim
tasis numeris. Tačiau tikros 
kraštotyros žurnale esama ne per 
daugiausia. Nr. 10 minėtini tos 
srities straipsniai: "Vilkijos ir jos 
apylinkių praeities paminklai", 
“Muzika ir teatras Panevėžy
je XX-ojo amžiaus pirmoje pusė
je”, “Lietuvos mokyklos XVIII- 
ojo amžiaus pabaigoje ir XIX a. 
pradžioje". Ir smulkesni straips
niai apie pirties apeigas Adutiš
kio apylinkėse, apie užpališkių 
vestuves ir Lt Tačiau daugiau
sia straipsnių skirta komunisti
nei veiklai. Ilgame įžanginiame 
straipsnyje giriamasi "tarybi
niais” nuopelnais Lietuvos kraš
totyrai ir paminklų apsaugai. Pa
skelbti ilgi propagandiniai 
straipsniai: “Mažeikių rajono 
komjaunuoliai 1940-1950 me
tais", “Revoliucinis judėjimas 
Kelmės rajone 1919-1940 me-

rovo ištrėmimas ten, kur jo 
veikla bus sukaustyta — tai di
delis nuostolis visiems pasaulio 
Žmonėms ir tautoms. Mėginimas 
jį nutildyti tuo laiku, kai pasau
lio krizė nuolatos gilėja — tai 
nusikaltimas prieš žmoniją.

Mes manome, jog nepagarba 
tokiems žmonėms kaip A. Sacha
rovas — tai nepagarba ne vien 
Visuotinei žmogaus teisių dekla
racijai ir Helsinkyje laisvai pri
siimtiems įsipareigojimams, bet 
ir TSRS Aukščiausiosios Tary
bos ratifikuotiems bei juridinę 
galią Tarybų Sąjungoje (gavu
siems tarptautiniams paktams, 
liečiantiems žmogaus teises.

Štai kodėl mes protestuojame 
prieš A. Sacharovo represavimą. 
Štai kodėl mes manome, jog 
TSRS vyriausybei reikėtų paro
dyti išmintingumą ir grąžinti A. 
Sacharovą į Maskvą.

Helsinkio Susitarimų Vyk
dymui Remti Lietuvos Visuo
meninės Grupės Nariai:

Lukauskaitė-Poškienč Ona, 
rašytoja

Laurinavičius Bronius, 
kunigas

Jurevičius Mečislovas, dar
bininkas

Statkevičius Algirdas, gydy- 
tojas-psichiatras 

1980 m. sausio 23 d.

naudos taip pat okupantas, o ne 
Lietuva.

— Sovietų Sąjungoje labai ska
tinamos visokios socialistinės 
lenktynės. Šiaulių “Aušros" mu
ziejuje rugpiūčio pradžioje ati
daryta tarptautinė fotofrafijos 
lenktynių paroda. Joje dalyvauja 
Gardino, Jalgavos (Mintaujos), 
Panevėžio ir Šiaulių fotografai 
(33 autoriai su 80 nuotrau
kų).

— Spaudoje rašoma, kad šį ru
denį į Lietuvos aukštųjų mokyk
lų dieninių skyrių pirmuosius 
kursus bus priimta 9100 stu
dentų.

— Dail. Jonas Buračas (1898- 
1977) nepriklausomybės laikais 
pasižymėjo kryžių ir lietuviškos 
ornamentikos piešiniais. Yra lai
mėjęs pašto ženklų ir žyminių 
ženklų konkursus, iliustravo kny
gas, įvairia technika kūrė Lie
tuvos vaizdus. Dabar Juodkran
tėje surengta jo kūrinių paroda. 
Išstatyta apie šimtą akvarelinių 
ir aliejinės tapybos vaizdų.

— Melo ir propagandos paro
da liepos mėnesį buvo Vilniaus 
valstybinėje bibliotekoje. Paro
da pavadinta gražiu vardu: "Lie
tuva — šalis gražioji". Tačiau 
joje buvo vaizduojama 1940 
metų sovietinė okupacija (ten 
vadinama Lietuvos liaudies re
voliucija)- Rodomi ano meto laik
raščiai, plakatai, nuotraukos. Ir 
Meno draugijos parodų salone 
atidaryta propagandinių foto



Savaites 
įvykiai

NEPASIEKĖ SAVO TIKSIU

Indijos Prade! provincijoj 
prasidėjusios religinės riaušės 
tarp indų ir mahometonų per-

korespondento Francobaldo 
Chiocci pranešimą iš Maskvos 
apie susitikimą su katalikų ir sta-

Dėl to jau yra žuvę 142 žmo
nės.

Izraely auga sąjūdis, kad jo 
okupuotos Golan aukštumos taip 
pat įstatymo keliu būtų įjungtos 
į Izraelio valstybę.

Suriname, P. Amerikoj, kairie
ji puskarininkiai nuvertė prezi
dentą dr. Johan Ferrier, suspen
davo konstituciją ir kraštui val
dyti sudarė karinę tarybą, kurios 
pirmininku buvo paskirtas pus
karininkis Chas Mijnak, bet ne
trukus jis buvo areštuotas už 
bandymą įvesti krašte Kubos re
miamą režimą. Tarybos pirmi
ninku buvo paskirtas Itn. Ivan 
Graanoogst

Salvadore kairioji opozicija 
buvo paskelbusi trijų dienų 
streiką, bet kariuomenės saugo
jami prekybininkai krautuves 
laikė atdaras. Streiko metu per 
susirėmimus su kariuomene žu
vo 129 žmonės. Per šiuos me
tus dėl įvairių neramumų 
ten jau yra žuvę 5,000 civilinių 
gyventojų.

Kinijos vyriausybė pirmą kar
tą po Tibeto okupavimo leido 
ten esančiam Drepung budistų 
vienuolynui priimti naujų vie
nuolių.

Sirijoj veikiančios teroristinės 
mahometonų brolijos vadas His- 
ham Jumbaz ir 4 jo padėjėjai 
žuvo per susirėmimą su kariuo
mene.

Prancūzijos žvejai, protestuo
dami dėl laivų įgulų sumažini
mo ir žvejų atleidinėjimo, užblo
kavo prie Anglijos kanalo ir Vi
duržemio jūros esančius uostus 
ir įšaldė į Prancūziją atvykusius 
turistus. ! -Fnis-’

Apie 500 Izraelio lanaj,remia
mų artilerijos -ir- aviacijos, 'įsi
veržė į pietų Libaną ir 
puolė ten esančias palestiniečių 
partizanų bazes. Pagal Izraelio 
šaltinius, buvo sunaikinta 40 
partizanų, o Izraelis netekęs 3 
žuvusių ir 12 sužeistų karių. Pa
gal palestiniečius, žuvę 12 par
tizanų ir 30 Izraelio karių.

Saudi Arabijos keleivinis lėk
tuvas su 281 keleiviu vos paki
lęs užsidegė ir nusileido Riyadh 
aerodrome. Visi keleiviai ir įgula 
žuvo.

Izraelio aukšč. teismas patvir
tino, kad kariniai organai turi 
teisę ištremti arabus iš Izraelio 
okupuotų arabų sričių.

Lenkijoj, susidūrus prekiniam 
traukiniui su keleiviniu prie To- 
run miesto, žuvo 62 ir buvo su
žeista 50 žmonių.

Sovietų Sąjunga vėl pradėjo 
trukdyti Voice of America radijo 
transliacijas į Sov. S-gą. Matyt, 
ji siekia, kad perduodamos ži
nios apie Lenkijos darbininkų 
streiką nepasiektų Sov. S-gos 
gyventojų.

80 mylių į rytas nuo Ohina- 
vos iškilo Sov. S-gos povande
ninis laivas, kurį buvo ištikusi 
nelaimė. 9 įgulds nariai yra žuvę 
ir 3 sužeisti. Laivas atsisakė bet 
kurios pagalbos, kol atplaukė so
vietų laivas, į kurį buvo perkel
ta apie pusė įgulos narių.

nės valdžios iniciatyva buvo at
siųsti į olimpines žaidynes ta
riamai pasirūpinti tikinčiųjų 
sportininkų dvasiniais reikalais. 
Katalikų sportininkų čia jau nuo 
pirmųjų olimpinių žaidynių die
nų laukė trys kunigai: iŠ Rygos 
atsiųstas latvis Jonas Vaivods ir 
du lietuviai — vilnietis Paulius 
Kučinskas ir panevėžietis Gedi
minas Šukys. Italijos ir Austri
jos sportininkai į žaidynes atvy
ko su savais kapelionais.

Dienraščio II Tempo ko-

Pamfilis mėgino susidraugauti 
su iš. Lietuvos atsiųstais 'kuni
gais. Bet greitai buvo pastebėta, 
kad jie yra nuolat sekami spe
cialaus valdžios pareigūno. Dėl 
to į klausimus apie Bažnyčios 
padėtį Lietuvoj arba visai neatsa
kydavo, arba apsiribodavo tiktai 
bendrybėmis.

Italų sportininkai ir žurnalis
tai, dalyvaudami lietuvių kunigų 
aukojamose mišiose, pastebėjo, 
kad eucharistinėj maldoj buvo 
ištariamas ne Vilniaus vyskupo, 
o tik vyskupijos valdytojo vardas. 
Į klausimą “kodėl?” kunigai ne
davę aiškaus atsakymo. Už juos

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta iš 1 nsl.)

— Literatūra ir Menas (Nr. 31) 
paskelbė ilgą Alg. Mačiulio 
straipsnį apie Kauną. Straipsny
je rašoma, kad Kaunas išsaugo
jo skirtingą miesto savitumą. Ki
to tokio miesto Lietuvoje nėra. 
Miesto estetinį vaizdą sudaro 
pastatai, gatvių išplanavimas, 
grindinys, žibintai, medžiai, net 
reklamos. Kauno senamiestis, 
rašoma, buvo sumaniai restau
ruotas, paliekant senąjį kaunie- 
tišką meninį klimatą. Ypač gra
ži esanti Rotušės aikštė. Tikra 
pažiba yra senoji rotušė. Prie 
aikštės derinasi ir Maironio pa
minklas, prie Perkūno namų
— R. Antinio sukurta Perkūno 
statula. Tik prie pilies restau
ruotų griuvėsių netinkanti se
nojo R. ĄHttata'Sadairta.kankh- 
ninko
per dangžtnhlrfrhinga) Miestai 
centras yra Laisvės alėja, dabar 
pavesta pėsčiųjų gatve. Straips
nio autorius kritikuoja tos cent
rinės gatvės namų fasadų dažy
mą per ryškiomis spalvomis. 
Netikusios esančios reklamos: 
jos margekos ir per smulkios, 
ypač su dideliais trūkumais 
esančios šviesų reklamos, nes 
“neono reklamos reikalai 
respublikoje negerėja — iki šiol 
neturime organizacijos, kvalifi
kuotų specialistų, kurie nuolat ir 
profesionaliai dirbtų šį darbą”
— prisipažįsta autorius. O iš tik
rųjų kam ta reklama parduotu
vėms ir reikalinga, kai deficiti
nės prekės parduodamos iš po 
prekystalio? Juk plataus vartoji
mo prekių nuolat trūksta. Rek
lama, kad ir puošniausia, pre
kių nepagamins!..

kėjams dygsta Lietuvoje lyg gry
bų po lietaus. Jų statoma net 
miškuose. Štai liepos 18 iškil
mingai buvo atidengtas pamink
las “žuvusiems tarybiniams akty
vistams” Vižūnų miške, Rokiš
kio rajone. Cementinį stulpą su 
gipsiniais bareljetais sukūrė 
skulpt Arūnas K ynas ir arch. Ed
mundas Stasiulis.

— Kultūros Barų Nr. 5 pa
grindiniai straipsniai yra skirti 
lietuviškos dainos šiuolaiki
nėms problemoms. Duodama 
dešimties saviveiklinių dainos 
ansamblių vadovų pasisakymai. 
Daugumas jų nusiskundžia, kad 
trūksta tinkamos formos naujo
viškų dainų: didžiųjų kompo
zitorių sudėtingi kūriniai esą 
saviveiklininkams per sunkūs,

dažnai modernusis eilėraštis, 
nors ir turi literatūrinę vertę, 
bet neturi tradicinei dainai bū
tinų ritminių vokalinių elemen
tų. Kompozitoriai dažnai dai
noms pasirenka ne poetų, o tik 
gabesnių eilėkalių tekstus — 
gana banalius ir neturinčius po
etinio stiliaus. Iš poetų, suge
bančių parašyti dainoms teks
tus, mini V. Bložę, S. Gedą, 
L. Gutauską, St Žlibiną. At
kreipia dėmesį ir į kalbos ne
tikslumus (pavyzdys: arkliai 
joja). Apie sintaksės ir žodyno 
klaidas dabartinėse lietuviškose 
dainose net ištisą straipsnį pa
skelbė Albertas Rosinas. Apie 
estradinės ir disko dainos ne-

Liudas Šaltenis. Apife lietuviš-

GENEVOJ SVARSTYTI 
LIETUVOS REIKALAI

Tarptautinės Antikomunisti
nės Lygos XIII metinėj konfe
rencijoj Genevoj (Šveicarijoj) da
lyvavo Amerikos Lietuvių Tary
bos atstovai dr. Juozas Kaškelis 
ir Petras Wytenus. Lietuvių de
legacijos pasiūlymu konferenci
ja priėmė rezoliuciją, kuria pri
menama Lietuvos partizanų 
laisvės kova. Kalantos auka, pri
menami lietuviai, kankinami

darbo vergų lageriuose, kalėji
muose ir psichiatrinėse ligoni-

protestas ryšium su nacių-bolše- 
vikų slaptu susitarimu okupuoti 
Lietuvą. Reikalaujama, kad 
Vakarų valstybės naikintų Hitle- 
rio-Stalino slaptų susitarimų pa
darinius, — kad iš Lietuvos bū
tų išvestos svetimos įgulos, pa
šalinta sovietinio teroro vyriau
sybė. Reikalaujama, kad paverg
tų tautų klausimas batų iškel
tas Jungtinėse Tautose ir Euro
pos saugumo konferencijoje. Pa
brėžiamas reikalas imtis griež-

imperializmą ir kolonializmą.

jos gintų nepriklausomybę bu
vusių Tautų Sąjungos narių. 
Liepos 23-27 {vykusioj konfe-

nis administratorius vyskupas 
juiyonss owponmncras jmi <MRi- 
giau negu 20 metų yra ištrem-

reigas...

Dienraščio II Tempo ko
respondentas baigdamas pažy
mi, kad sovietinės valdžios tiks
las kunigų atsiuntimu į olimpi-

jungoj nebuvo pasiektas. Prie
šingai, šių kunigų didelis atsar
gumas, jų baimė nusikalsti griež
tom valdžios pareigūnų direkty
vom aiškiai liudijo tą dvasinę 
priespaudą, kurią kenčia Lietu
vos ir kitų sovietų valdomų 
kraštų tikintieji.

kos dainos kūrybos problemas 
pasisako ir veiklieji kompozito
riai: Algimantas Raudonikis, 
Algimantas Braiinskas, Felik
sas Bajoras ir Teisutis Maka- 
Cinas. Apie dainuojamąją poezi
ją rašo jaunas dainininkas Alf
redas Kukaitis. Tas žanras Lie
tuvoje pasidarė populiarus V. 
Kernagio iniciatyva. Apie dai
nos jėgą ir įtaką pakiliu tonu 
rašo Irena Mikšytė. Iškelta su
modernintos naujosios dainos 
daugybė trūkumų ir mėginama 
surasti kelius tiems trūkumams 
pašalinti.

— Lietuvos pavergimo 40 
metų sukakties proga Vilniuje 
atidaryti Revoliucijos muziejaus 
rūmai. Tie rūmai netoli nuo 
katedros buvo statomi daugelį 
metų. Tą muziejų sąmoninges
ni žmonės vadina melo ir tuš
čio pasigyrimo muziejumi.

— Lietuvos pavergimo ketu
riasdešimtmetis Sovietų Sąjun-

M. Gorbačiovas.
— Sovietų Sąjungos valdžia

zitorių Juozą Karosą apdovano
jo “Tautų draugystės ordinu”. 
Kino režisieriui Vytautai Žala- 
kevičiui suteiktas sovietinės Ru
sijos (RTFSR) liaudies artisto 
vardas.

— Lietuvos kom. partija ir 
ministrų taryba įsakė Vilniaus

Antano Gedmino kapų. Valsty
binės leidyklos įpareigotos iš
leisti knygas apie šių dailinin
kų kūrybą ir visuomeninę veik
lą. Nutarta P. Gudyno vardu 
pavadinti muziejinių vertybių 
restauravimo centrą.

Stasys Domarkas. Jis yra gimęs 
1939. Baigęs Klaipėdos St. Šim
kaus vardo muzikos techniku
mą, 1957-1962 muziką (obojaus 
klasėje) studijavo Liet, valstybi
nėje konservatorijoje. Simfoni
nio dirigavimo dalykus studija
vo Leningrado konservatorijoje 
(1962-1967). Nuo 1967 paskir
tas Kauno muzikinio teatro vy--

— Kultūros Baruose (N r. 5) 
paskelbtas ilgas Tado Vytarto

miestas virto mažu rajono pa-

sąlygų kultūrinei veiklai. Padė
tis pablogėjusi, kai ii K. Nau
miesčio į Būbleliu* išsikėlė Ta-

daribvė. Gėlės įvairiom progoaa. 846-5454-6527; vakaaa: 836-414* 
117-04 Jamaica Aro., Rlchmond Hltt, N. Y. čia veikia Darbtoiatao apate

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-62 Jamaica Aro. (prie Foeeet 
Pvay StJ, Woodhavon, N.Y. 11421. Sartokia garbingas teMoteroe.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME - Modami koplyšia, Ate

Public, 660 Grand St, Brooktyn, N.Y. 11211; ST 2-6043.

ak Office: 426 Lafayette St (Cor. WSaoa Ava.), tolei. 344-6172. Po-

Daug vietos automobiliam pastatyti.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ įSTAIGOS — ŠERMENINES: Navom HM 
Furorai Home, Ine., 104-38 Jamaica Aro., Rlchmond HM, N.Y. 1441*; 
ir Garszva Furorai Home, 231 Bedtord Aro, N.Y. Į1211.
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau Iročte GarsmjM šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai Ir betee> 
muotojei. Tol. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šormoninša bet 
kurtoj miesto daly.

JUOZO ANDRIUŠIO Rosi Esteto, namų pardavimas, visą v*8lą apdraa 
dlnai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia nau|o| vietoj — 0HLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. TeMt 847*2323 
(Miną telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esato ar 
norite būti J. Andrlušlo kMfentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlntor Gardea Tarom. 
1183 Madlson St, RMgewood, N.Y. 11227. Tatof. 821-644*. Salė veato- 
vims Ir kt pramogoms. Be to, duodami poiakfotuvlnlai pietūs. Plnroe 
rtiles lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sihrer Bell BaHng Co. UatovišlB ir 

europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyHaata tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd, Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radld, spalv. TV, compiuto- 
riai,įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo tatoresuėjatos Ir fte 
MĮ autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L Giedraitis, 1* 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. TsL (516) 757-0655.

4-rrn;.
?!

A T'TT 5701 Boutevard.H. Rrtcrdjung 6eoch,FL 77700 ■
LO1A 1 E Telefonas (017) *0-2446. Vakar* (»lD 747-Ž7|*| -

NAUJAUSIUS 1986 METŲ J A V GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti Md 750 doL ir daugiau. Dėl 
Informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2169, arba rašyti: 60-64 
70th St, Maapeth, N.Y. 11378.

NEV JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštod. 4-6 
vA popiet WEVD 1330 AM kH, Ir 7-8 vaL vak. *74 FM. Dr. JJ. 
Štokas, Dir. Naujas adresas: 234 Sunlit Dr,Watcttang, NJ. *7860. 
Tabf. 201 753-5636.

fiEW YORK — Laisvos Žiburys, sekai. 0-10 vai. ryto WHM 1664 
FM. R. Kazys, 217-25 54th Avė., Baysids, N.Y. 11364.ToL212220-6134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

HttSTATOMII VISAS KAPINES NEW YORK,

SE; IŠTAIGA prie šv. joto kapinių.

6MB M ST , JdDDLE VILLACE, OŪEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1733 +1774

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA
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SIMAS KUDIRKA AUSTRALIJOJ
S. ’ *

mas. Čia Simas vėl kalbėjo, buvo perduoti per radiją, televi- šas minėjimas. Vakare TV 7 ka-

į laisvę sutrukdymą, jo skaudų of Simas Kudirka”. Vyko pnsi-

sovietų laivą, jo didvyrišką lai
kymąsi teisme, jo kovą už fcno- 
gaus teises darbo stovykloj. Apie

madienį (VI.23) — į Hobartą

Simo Kudirkos apsilankymas 
Hobarto (Tasmanijoj) padarė

klebonas kun. A. Spurgis pa
moksle pabrėžė, jog Simas nu
kentėjo ir dėl to, kad l>uvo

&arbas tikrovėj ir propagandoj
Darbo diena, gal būt, ir tei

singai švenčiama po vasaros 
atostogų. Prancūzų filosofas Er
nestas Heilo, gyvenęs devynio
liktame amžiuje, yra pastebėjęs, 
kad žmogų nuvargina ne tiktai 
dktbas, bet ir poilsis. Italų prie
žodis“dolce far niente” (saldu 
d&kb neveikti) tinka tiktai jų 
gamtos karščio metui, kai jėgas 
išsemia šiluma.
ihh - <
-^Visiškas nedarbas dar labiau 
^ųs.. prigimtis yra skirta judėti, 
nas ir antras nuvargina, kai yra 
ętNęsaikus prievartinis darbas 

yąm amžių problema, iš kurios 
žmonėm nėra jau taip lengva iš
sivaduoti. Visada atsiranda no
rinčių' “saldžios tinginystės” 
syęfimu prakaitu. Kitados taip 
buvo darbdavių išnaudojami 
darbininkai. Šiandien daug kur 
padėtis yra .pasikeitusi.

Darbininkai yra ginami savo 
uriįjų b- valstybės įstatymų, iš
skyrus. Sovietų Sąjungą ir jos pa
vergtus kraštus. Nors tai vadi
nami “Darbo liaudies” kraštai, 
bet viskas daroma “tobulai... 
atbulai*''anot lietuvių rašytojo

vintos i§ tRitur iijėjos ątb 
verčiamos.. ~ \ •—

Amerika yra “Gegužės pirmo
sios” išradėja, bet dabar tos die
nos nešvenčia, nes ji paversta 
grynai propaganda, kuri jau 
neturi nieko bendro su darbi
ninkų gerove. Dar 1888 Ameri
kos Darbo Federacijos suvažia
vimas Saint Louis mieste nutarė 
pf&dėti kovą dėl 8 valandų dar
bo dienos ilgumo.

Šios kovos pradžiai buvo pa
skirta 1890 gegužės pirmoji. 
New Yorke buvo suorganizuota 
masinė darbininkų eisena. Da
lyvavo apie 30,000 darbininkų.

Mitingo ir eisenos rengėja buvo 
Amerikos Darbo Federacija. Pri
imta ir rezoliucija, kad gegužės 
pirmoji būtų švenčiama Itiekvie- 
neriais metais, kaip darbininkų 
reikalavimų ir laimėjimų diena.

Tokį amerikiečių pasiūlymą 
tų internacionalas. Bolševikų 
tada dar nebuvo nė kvapo. Jų 
vardas iškilo tiktai po keturioli
kos metų (1903).

Demonstracijos ir propaganda 
nustojo savo reikšmės, kai Ame- 
kokoj darbo sąlygos pagerėjo. 
Atsirado ne tiktai darbininkų 
unijos, bet ir valstybės globa bei 
kalus. Yra visiška laisvė ir ly
gybė tartis su darbdaviais ir 
streikuoti. Uždarbis yra pakilęs 
daugybę kartų, darbo laikas vis 
trumpinamas, įvestas nedarbo ir 
kitoks draudimas.

Visais tais laimėjimais besi
džiaugiant, pasidarė kitokia dar
bo šventės prasmė. Nuo propa
gandinės “Gegužės pirmosios” 
nusigręžta į “Darbo dieną”, 
švenčiamą rugsėjo mėnesio pir
mąjį pirmadienį.

\ ^pasitenkinimo diena. Nėra rei- 
kalo ir niekas nevaro į gatves 
ir aikštes vargti, garbinti “liau
dies išvaduotojus” ir šūkauti:

“Mes esame laisvi, o jūs — ka
pitalizmo vergai!” Taip daroma 
Sovietijcje: “tobulai ... .atbulai”. 
Atbulas reikalas visada pasidaro 
iš melo. Sakoma ne tai, kas yra, 
bet kuo norima pasigirti: tuščiai 
ir atvirkščiai. Užtat lietuvių pa
tarlė "pasišaipo: “Pagyrų puodas 
netaukuotas”. Sovietų Rusijoj 
dėl to taip rėkliai giriamasi dar
bininkų gerove, kad jos nėra. 
Jei būtų kitaip, neapsitvertų nuo 
laisvojo pasaulio geležine tvora. 

da visame laisvame pasauly. 
Daug rašė ir kitataučių spauda. 
Jo likimu rūpinosi lietuviai ir 
kitataučiai, buvo rodomi filmai 
apie jo drąsų žygį ir tt

Ir štai š.m. birželio 13 tas visų 
pažįstamas ir laukiamas Simas su 
žmona Gene atskrido į Austra
lijos žemyną — į Sydney lietu
vių koloniją. Tai pirmas jo asme
niškas susitikimas su šiame kon
tinente gyvenančiais tautiečiais. 
Tačiau tik po trumpo pasisvei
kinimo svečiai, pagal iš anksto 
nustatytą maršrutą išskrido į di
džiąsias lietuvių kolonijas, vieną 
nuo kitos atskirtas tūkstančiais 
kilometrų. Pradėta nuo Adelai
dės.

Atvykę į Adelaidę, Kudirkai 
nespėjo nė pailsėti: kitą rytą jau 
pradėjo savo misiją (VI. 14). Ap
lankė abi savaitgalio mokyklas. 
Vaikučiai Kudirkams įteikė gė
lių. Simas draugiškai su jais pa
kalbėjo, ragino likti ištikimais 
savo tautai. Vakare — susitiki
mas Lietuvių namuose su Ade
laidės lietuviais. Kalbėjo kukliai, 
nuoširdžiai, nesigirdamas. Po to 
ALB krašto valdybos pirminin
ko Neverausko namuose priėmi-

Sydnėjųje. Nuotr. E. Karpavičiaus

zimiero lietuvių bažnyčią, kur nei Simas davė atskirą praneši
mą Kitą dieną Kudirkai dalyva
vo sovietų pavargtųjų ir už žmo
gaus teises persekiojamųjų mi
nėjime. Atminimui į vandenį 
buvo nuleistas vainikas. Vakare . _ _
atsisveikinime dalyvavo federa- 8*b| įspūdį visiem — lietuviam 
linio parlamento narių, Vak. 
Australijos švietimo ministeris, 
Pasaulio Laisvės ir Žmogaus 
Teisių Lygos atstovai. Apylinkės 
pirmininkės p. Frenkienės pa
kviestas, Simas papasakojo apie 
gyvenimą Lietuvoj, apie savo 
pergyvenimus sovietų katorgoj.

Birželio 19 Kudirkai iš Pertho 
iškeliavo į Melbourną Melbour- 
no aerodrome juos sutiko dau
giau kaip 100 žmonių. Kai ku
rios moterys buvo apsirengusios 
tautiniais drabužiais; buvo kele
tas plakatų su užrašais: “Svei
kiname Simą Kudirką!”,* “Svei
kas, Simai!” Čia Simo jau laukė 
ir keli reporteriai.

Penktadienį (VIJO) Simas pa
darė pranešimą Lietuvių namuo
se kitų tautybių nariam — apie 
koncentracijos stovyklas; šeš
tadienį dalyvavo Joninių baliuj. 
Sekmadienio rytą lietuvių radi
jo studijoj pasikalbėjimas su G. 
Landsbergiu. Po to į pamaldas, 
kur Simas su apylinkės pirmi
ninku A. Pocium atliko skaity
mus, o abu Kudirkai nešė auką. 
Tai buvo pamaldos už birželio 
kankinius. Po pamaldų — vie-

dirkai nešė auką. Sekmadienį 
Lietuvių namuose Kudirkams 
pietus parengė Vaidilos teatras, 
dalyvaujant veik visiem akto
riam, vaidinusiem V. Baltučio 
parašytą “šuolis į laisvę”. Kiek 
vėliau po pietų Simas kalbėjo 
pabaltiečių surengtame birželio 
įvykių minėjime, kuriame daly
vavo parlamentarai, spaudos at
stovai, pilna salė estų, latvių, 
lietuvių. Simo kalba, pasakyta 
šiame minėjime, buvo pakartota 
perleleviziją/įteikta spaudos at
stovam. Jo apsilankymą Adelai
dėj, su komentarais aprašė Ad- 
vertizer ir Sunday Mail.

Pirmadienio rytą (VI. 16) Si
mas kalbėjo su lietuviškos radi
jo valandėlės vedėju V. Baltu
čiu. Jų pasikalbėjimas vėliau bu
vo transliuotas. Tą dieną kun. 
A. Spurgis surengė pietus, ku
riuose dalyvavo parapijos ir vi
suomenės atstovai. Antradienį— 
į Perthą.

Perthe Simas Kudirka, Pasau
lio Laisvės Sąjūdžio jaunimo 
sekcijos pastangomis, turėjo ga
limybę susitikti su daugeliu at
sakingų asmenų — parlamen
tarų, spaudos atstovų, televizijos 
ir radijo žmonių. Pasikalbėjimai 

ir kitataučiam. Vienoj Simo Ku
dirkos kalboj Hobarto miesto sa- , 
lė nesutalpino žmonių. Birželio 
25 Simas kalbėjo Tasmanijos 
universiteto studentam. Po kal
bos dar apie valandą jis buvo 
klausinėjamas. Kudirka kalbėjosi 
ir su H.E.L.L.P. nariais, ir vien 
su lietuviais. Kudirkus priėmė 
Hobarto katalikų arkivyskupas 
Sir Guildford Young. Trečiadie
nį Hobarto burmistras suruošė 
specialų priėmimą, kuriame 
dalyvavo žymus skaičius kviesti
nių svečių, jų tarpe etninių gru
pių ministeris B.K. Miller su 
žmona (atstovaująs Tasmanijos 
premjerui), opozicijos lyderis G. 
K. Pe ar sali, keletas parlamen
tarų, Belgijos, Danijos, Olandi
jos, Šveicarijos, Prancūzijos gar
bės konsulai su žmonom. Pri
ėmimo'aprašymas buvo paskelb
tas dienrašty The Mercury. Si
mas dar susitiko su spaudos ir 
Tasmanijos Amnesty Inter
national valdybos atstovais. Pri
vati TV 6 stotis plačiai informa
vo apie Kudirkos lankymąsi. 
Taip pat radijo stotys dažnai 
jį minėjo. The Mercury įsidėjo 
didelį S. Kudirkos paveikslą; 
čia Kudirka laikė rankoj didelį 
B. Gajausko, šaukiančio pagal
bos, paveikslą.

Canberroj (federalinėj sosti
nėj) S. ir G. Kudirkai lankėsi 
birželio 26-28. Vos atvykus, sve
čius pasitiko The Canberra 
Times korespondentas, kuris pa
sikalbėjimą išspausdino laikraš- 

.trauką. Po pietų S. Kudirka kal
bėjosi ^ politinės kronikos 
vedėju, o vakare apylinkės pir
mininkas p. Martišius pristatė 
svečius Lietuvių klube visuome
nei. Buvo daug jaunimo. Penk
tadienį buvo pasikalbėjimas su 
lietuvių radijo pusvalandžio ve
dėju. Po to Kudirkai buvo pri
imti Canberros arkivysk. Clancy. 
Dar vėliau dalyvavo pabaltiečių 
surengtame trėmimų minėjime. 
Australijos tautiniame universi
tete, politinių mokslų fakultete 
veikia Sov. Sąjungos ir Rytų 
Europos reikalų komitetas, kuris 
domisi disidentų veikla. Jo 
nariai su S. Kudirka kalbėjosi

(nukelta į 4 psl.)
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ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

kelionės įspūdžiai

Antanas Rubšys,

KteSiphon griuvėsiai yra vals- 
bjniame parke. Parkas — oazė, 
amaruose yra Tigro kilpa. Van-

sodintos palmės sudaro paunks- 
mę» atgaivai. Parkas — ne tik 
oa^ė, bet ir muziejus. Be ar- 
chdologinių įdomybių iš persų 
befipartų laikų, yra ir etnogra
finių dalykų. Itin patraukliai

Kirus DMyato giriasi
Persų karalius Kiras nugalė

jo labilontyoe kariuomenę 539 
om ais prieš Kristų prie Opis 
m* sto. taip sako istoriniai ras-

Archeologų spėjimu, Seleukįja 
buvo pastatyta ant Opis griu-

Opis mūšis iš esmės pakeitė 
tuometinį Artimųjų Rytų žemė-
lapį. Juo baigėsi ir žydų tautos 
tremtis Babilonijoje. Izaįjo 40- 
55 atspindi anuometinę nuotai
ką ir nuostabą

Viešnagė Mesopotamijoje -— 
Krašto tarp upių — baigiasi 
rytoj. nežiūrint sunKuraiį ir šie* 
giančio karščio, norisi jame pa
buvoti ilgiau. Tačiau judėti rei
kia, — ir dabar žmogus yn 
judanti Kryžkele.

karinį. Vėl per Salman Pak ir 
per žmonių pilnas Bagdado 
gatves. Aqar Quf yra palei vieš
kelį į Damaską, apie 30 km 
nuo Bagdado.

Į Bagdado gatves per autobu
so langą žiūrėti yra įdomu. Ko 
čia nematysi! Sunku atskirti šali
gatvius nuo gatvės vidurio. Pės
tieji ir važiuojantys juda kartu. 
Važiuojama ir dviračiais, ir dvie
jų ankštų ratų vežime, kurį trau
kia mulas, ir iškiliame limuzi
ne. Kur ne kur sunkvežimis 
pilnas jaunų kareivių. Važiuoja 
stačiomis. Gatvė tiesi, bet judė
jimas daro vingių vingelius. 
Arabai prekiauja: būdelėse, iš

kvapas netelpa nosyje. Valgoma 
stoviniuojant Vienur kitur per 
arbatinės duris vidun kviečia 
prakaituotu veidu riebulis arba- 
tininkas. Paslaugiu kvietimu 
traukia praeivius iš kamšaties 
saulėkaitoje į prakaitu sklidiną 
atgaivą viduje. Be abejo, ten 
orą judina palubės elektrinės 
vėdyklės.

Aqar Quf pasiekiame tik po 
poros valandą Valdiškasis gi
das mums jau kone namiškis.

naši. Turįs net raktus į Rauki
nio baseiną kuris esąs visai 
netoli zuggurat

Kasitai Šventraštyje nėra mi
nimi, bet yra gerai žinomi Me
sopotamijos istorijai kaip įsibro
vėliai į Babiloniją iš Luristano.

Kasitai turėjo būti įdomi tau
ta. Ne semitinė, bet turbūt indo- 
europietinė. Jie gyveno Irano 
plokščiakalnyje. XVIII a. prieš 
Kristą nežinomų veiksnių ver
čiami, jie pajudėjo į vakarus. 
Užkariaudami Babiloniją, ji

iki XII a. galo. Po to, viską 
palikę, grįžo į Irano plokščia
kalnį, kur pamažėle dingo iš 
istorijos. Krikščioniškosios eros 
pradžioje apie juos nieko nebe-

Kasitų karalius Kurigalzu 
buvo iškilus Mesopotamijoje

lis. Treji laiptai, statyti iš degtų 
plytų, tebeveda į aukštesnes 
pakylas. Matau, kad ziggurat

dis buvo pripildyta moliu. Mo
lio sluoksnius kas 20 am stip
rina storulės nendrių virvės.

Į ziggurat nebuvo įeinamą

potamijos Kalnas į Dievą kuris

mą: žmogus yra klausimas į 
Dievą

Paskutinė viešnagėąa^iena 
Irake karštesnė negu pirmo
sios. Su karščiu jau lyg apsi-

ti vandenyje ziggurat lankymą

Jis buvo įsitikinęs, kad kasi- yra vandeningą — Kraš
tų tauta yra sumerų-akadų kul- tos tarp upių! Upes matėme,
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sikalbam. Jis man mielai par
duoda šaltą Pepsi su švaria stik-

čiai. Jaunimas vaikštinėja juo
kaudamas, retkarčiais rankomis 
nubraukdamas lietaus drėgmę 
niro įraudusių skruostų. Matau

kai. Nutariu bandyti savo menką 
italų kalbos žinojimą, kuris susi
daro daugiausia iš lotyniškų žo-

l geleiinkelio stoti teitojo „K“*1" “Sekimas j visos 
leistis plačiais, apHnkllintais Ve"'ci>os «atves yra geras —

=====
pasus Žvalgausi į šalis ir stebiu

tiulis Ir ai palikome vagoną,

vilnos kostiumais ir europietiš
ko, seiliaus lietaus apsiaustais 
apsirengusius vyrus, šaligatvio 
kavinėse pilna žmonių. Mano 
bičiulis ir aš sustojam vidury 
plataus bulvaro po lenkta arka 
vidury gatvės. Sėdam prie bal
tai dažyto, stikliniu viršum sta
liuko su baltomiš, pintos gele
žies kėdėmis, šonuose žydi rau
donos gėlės. Geriam karštą.vie
nišką kavą su putojančia grieti
nėle ant viršaus ir ragaujam 
vaisių tortus. Vilioja įvairių sko
nių ledai, bet skanumynų už
tenka ...

Lėtai žygiuojam viešbučio 
link, nes artinasi laikas vykti 
į geležinkelio stotį Venecijos 
kryptim. Viešbučio tarnautojas 
paslaugiai užsako taksį, kurio 
labai gražios išvaizdos jaunas 
šoferis man primena vengrų di
diką. Važiuojam Pietų stoties 
(Suedbahnhof) link. Iš ten de
vintą valandą vakaro turėsim 
sėsti į itališką ekspresą.

Stoty atsirandam anksti, tai 
nutariam ten ir pavakarieniau
ti. Po vakarienės, pasinaudoda
mi bagažiniu vagonėliu, esančiu 
visose Vakarų Europos stotyse, 
susirandam peroną. Įdunda 
traukinys, kuris savo išvaizda 
jau skiriasi nuo mum iki šiol 
įprastų vokiškų, šveicariškų ir * 
austriškų traukinių. Kažkaip iš
blukęs, su nelabai švariais lan
gais, aprūkęs . . . Buvome užsi
sakę miegamą vagoną, nes į 
Veneciją kelionė trunka devy
nias valandas.

Miegamasis skyrius patogus savo
— Sinjora, jūsų laikrodėlis nesąfitoda nuvejami. Jie tupia 

rodo Vienos laiką. Čia yra vie- tat pečių ir galvos ir iš viso 
nos valandos skirtumas. dominuoja aplinką.

reikia užpildyti sienos perėjimo 
dokumentą ir atiduoti pasus. 
Tai padarom su malonumu.

Pro langus negalim matyti 
jokių viliojančių vaizdų, nes lie
tus vis darosi smarkesnis ir nak
tis visiškai juoda. Tik kur ne 
kur suspinksi pravažiuojamų 
miestelių ir kaimų žiburėliai, 
kaip vienišos, mirksinčios aku
tės. Apie vienuoliktą valandą

nebuvo ... Vilkau laiptais savo
tiltą ir aiškius krypties užra
šus. Kioske nusipirkę Veneci
jos miesto planą, nutariam eiti, 
pėsčiomis iki šv. Morkaus aikš
tės, tuo būdu išnaudodami pro
gą Veneciją pamatyti iš arti.

Žingsniuojam link tilto, kuris 
iš šv. Liucijos geležinkelio sto
ties prieplaukos veda per Didį
jį Kanalą, skeliantį Venecijos 
salą vingiuotu piūviu į dvi da
lis. Liečiu senus turėklus. Stip-

ir švarus. Bet aš jaučiuosi iš
troškusi ir ieškau traukinio pa
lydovo, kuris savo kabinoj, tin-

Palydovas pranešė, kad Vene
cijoj būsim lygiai septintą va
landą ryto, taigi išsimiegoti bus 
laiko. Jis pasisiūlė pažadinti, bet 
aš užprotestavau, nes buvau tik
ra atsibusianti laiku.

Naktis prabėgo be sapnų, gi
liame miege. Atmerkusi akis, 
žvilgterėjau į savo rankinį laik
rodėlį. Nudžiugau, kad iki Ve
necijos dar pusvalandis. Pradė
jau pamažu praustis ir tvarky
tis, prieš tai pabelsdama į savo 
bičiulio kabiną, kad laikas kel
tis. Bet buvo keista, kad trau
kinys stovėjo nejudėdamas. Aš 
kyštelėjau galvą pro langą. At
rodė, kaip didelė geležinkelio 
stotis, bet užrašo neieškojau.

Staiga į mano skyrių pasi
beldė palydovas:

— Sinjora, kodėl tamsta neiš- 
lipat? Mes jau 45 minutės Ve
necijoj, ir traukinys netrukus 
pajudės toliau.

Pradėjom ieškoti pusryčių. 
Restoranas buvo erdvus, aukš
tomis lubomis ir plačiais lan
gais," pro kuriuos galima buvo 
matyti siaurą kanalą ir tingiai 
skraidančius garsiuosius Vene
cijos balandžius. Buvo nešvaru. 
Trupiniai ant stalų, nenuimti 
indai, šiukšlės ant grindų. Pa
stebėjau kelis susivėlusius vy
rus, geriančius kažką labai įtar
tinai stipraus iš matinių stikli
nių.

Kelneris ilgą laiką mūsų ne
pastebėjo, kol pagaliau mano 
bičiulis pareikalavo kavos ir 
pirštu parodė į po stiklu su
krautas itališkas bulkutes, pro 
kurių šonus matėsi itališko kum
pio gabaliukai. Kava buvo karti 
ir nekaršta. Bulkutės kietos, 
kumpis popieriaus storumo, o ar fotografo meniškos lensės. 
kaina kaip Waldorf-Astorijoj. Visi tiltai Venecijoj per vidurį 

iškilę, kad būtų erdviau laivų 
stiebams. Bet nematau laivų su 
stiebais, o gondolos irgi nepasi
žymėjo savo aukštumu. Gal jie 
tokie vien dėl to, kad jie yra 
Venecijos tiltai, to seno miesto, 
kuriam pradžią davė jau devin
to šimtmečio pradžioj į šią Ad
rijos jūros salą būrys atsibasčiu- 
sių pabėgėlių nuo Romos impe
rijos pamatų pirmo svyravimo.

Iš tolo tiltas ir turėklai atro
do balti. Pati prieplauka, išgrįs
ta plokščiais akmenimis, išve
džiota sniego baltumo stambioj 
mis š^metim^mis? figūromis; 
su pato^ihlš'Tautinis, veda tie
siai į vandenį, bet jokių ap
saugos tvorelių. Pakraščiuos 
yra įmūryti stulpeliai gondolūm 
ar laiveliam pririšti.

kaina kaip Waldorf-Astorijoj. 
Nežiūrint, kad valgiau, jaučiausi 
alkana, nes reikėjo kiek ener
gijos sunaudoti, vaikant įkyrias 
muses nuo lėkštutės.

Pagaliau išėjom į kanalo pu
sę. Ties mumis garsusis Canale 
Grande. Geležinkelio stoties

susivėlusių žmonių, kurių da
lis dar miegojo, o kiti tingiai 
krapštėsi akis, pažadinti kait
riositališkos saulės, kurios spin
dulių šviesą dar didino jų at- 

Įcanalo van-
ų» 

is ir

S. Kudirka, L. Kojelis ir B. Zdanytė. Nuotr. Aužros Bagdonavi- 
etotes ,
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ti, vėtrų maudyti, saulės kai
tinti, vis tokie pat, nepasidavę 
laiko bėgimui. Einam su minia, 
vietinių, nudegusių italų, ne- J 
Šančių ant virvės suvertas ką ( 
tik sugautas žuvis turgun. Bū- J 
relis turistų, apsikabinusių ka- ! 
meromis ir žiūronais, sukiojasi 1 
tilto vidury, ieškodami geriau
sio nuotraukai vaizdo. O vaiz
das iš visų pusių vertas daili
ninko paletės, poeto plunksnos

Aidų Nr. 4 atspausdintas rug
pjūčio pabaigoje ir išsiuntinėtas 
prenumeratoriam.

Turinys įvairus, svarus ir ak- 
Ctualus. Aleksandras Flateris is

toriniu straipsniu apžvelgia 
Lietuvos Statutą, nuo kurio pa
skelbimo praėjusiais metais su
ėjo 450 metų. Autorius statutą 
laiko “teisinės kūrybos aktu, į 
kurį panašių vargiai ar galima 
rasti anų laikų (1529) Euro
poje ... Daugumoje Europos ša
lių savi teisynai buvo sukurti 
tik 18 ir 19 amžiais”. J. Drau
gelis pateikia studijinę apžvalgą 
apie religijos padėtį Sovietų Są
jungoje. Duomenys surinkti iš 
pabėgusių iš Rusijos disidentų. 
Įdomus faktas — jaunimas, 
auklėjamas bedieviškoje aplin
koje, nusivilia sovietine sistema 
ir glaudžiasi prie Dievo. Visoje 
Sovietų Sąjungoje jaučiami reli
ginio atgimimo daigai, bet vi
suotinis tautos grįžimas prie 
Dievo artimoje ateityje nenuma
tomas. Kęstutis K. Girnius tę
sia savo studiją apie dvi pagrin- 

idingės šiuolaikines moralines : ’

cillilcą “Redemptor hominis” 
—Žmogaus atpirkėjas. Jį papil
de Vyri. Bagdanąvičius vertimais 
apie Šio popiežiaus idėjas eku
menizmo atžvilgiu. Kęstutis Tri
makas pamini socialinio filosofo 
Ericb Frommo, šiais metais mi- 7 
rudo Meksikoje, gyvenimą ir 
paliOuas. Vytautas Volertas kri
tiškai žvelgia į lietuvių emi
grantų veiklos problemas, priei
damas išvadą, kad pavargome, 
per daug susismulkinę į aibes 
organizacijų, ratelių, renginių, ir 
nebepajėgiame susitelkti į svar
besnius kultūrinius žygius. Juo
zas Rrunskis detališkai aprašo 
Gicagoje ruošiamas Poezijos 
dienas 7 metų būvyje. Skyriuje 
Nišų buityje sutelkti mūsų kul
tūrinio ir visuomeninio gyve-

SIMAS KUDIRKA AUSTRALIJOJ
(atkelta iš 3 psl.)

apie 2 vai. Išvežtųjų minėjime 
dalyvavo keli senatoriai, lenkų, 
ukrainiečių atstovai.

Birželio 28 — vėl į Sydnėjų. 
Čia Kudirkų laukė tikra rugia- 
piūtė. Vos išlipęs iš lėktuvo 
(11 vai. ryto), Simas tuojau nu
skubėjo į lietuvių radijo valan
dėlės studiją ir užrašė vėliau 
Transliuotą kalbą. Vakare -Ku— 
dirkai kaip svečiai dalyvavo 
Australijos Lietuvių Fondo po
būvy-vakar e. Čia visuomenei 
juos pristatė p. Stašionis. Buvo 
gera proga susipažinti su Sydnė- 
jaus visuomene. Sekmadienį ap
lankė savaitgalio mokyklą, o po 
pusvalandžio — į lietuvių pa
maldas. Simas atliko skaitymus, 
o abu su žmona nešė auką. Po 
pietų — Lietuvių klubo salėj 
gausus susirinkimas. Dalyvavo 
daugiau kaip 500 žmonių. Jų tar
pe buvo senatorių, etninių gru
pių atstovų, korespondentų. Ku
dirka ilgai kalbėjo. Po kalbos 
apylinkės pirmininkas dr. Al. 
Mauragis Simui įteikė dovaną— 
p. Lašaičio meniškai išdrožtą 
kryželį.

6 vai. buvo susitikimas su

ukrainiečiai pakvietė į Ukrainos 
Laisvės paskelbimo šventę. Ku
dirka savo kalboj prisiminė ke
letą ukrainiečių veikėjų, su ku
riais drauge jam teko būti kon
centracijos stovyklose. Pirmadie
nį beveik visą dieną teko lan
kytis radijo ir TV stotyse, kur 
buvo įrašyti pasikalbėjimai, vė
liau transliuoti. Vakare S. ir G. 
Kudirkai dalyvavo kaip svečiai 
Pavergtų Tautų pobūvy, kur iš
buvo iki 2 vai. ryto. Po šio 
pobūvio jau teko rengtis išvykti į 
JAV.

Būdami Sydnėjuj, Kudirkai 
buvo rūpestingai globojami S. ir 
Al. Mauragių namuose, visur jų 
vežiojami, ypač skubant iš vie
nos vietos į kitą, dažnai net už 
kelių ar keliolikos mylių. Trum
pų laisvalaikių metu šiek tiek 
buvo aprodyta ir Sydnėjus bei jo 
gražios apylinkės.

Simo ir Genės Kudirkų kelio
nės Australijoj paliko gilius pėd
sakus. Retai kada susirinkimuo
se būdavo tiek žmonių, kad jų 
negalėtų sutalpinti erdvi Lietu
vių klubo salė. Visi norėjo savų-

džius. Australijos lietuvių spau
da plačiai aprašė jo lankymąsi, 
susitikimus su tautiečiais ir kita
taučiais, su įtakingais žmonė-

dos iitraukų, kuriose atsispindi

Simo Kudirkos kelionių vaisiai.

Mūsų Pastogė š.m. 26 nume-

jus” tarp kita ko rašė: .. .“per
važiavę per Australiją, jie ste
bėtinai išbudino vėl visus lietu- giem 
vius. Simą pamatyti ir jo pasi
klausyti kiekvienoje vietoje lie
tuviai rinkosi masėmis, ir Simas 
jų visų neapvylė, greičiau suža
vėjo; jo paprastumas, kukli ir be 
pretenzijų laikysena, jo be ma
nierų nuoširdus žodis buvo tas 
magnetas, kas palenkė jo pusėn 
jaunus ir senus, mokytus ir ne 
tiek daug mokytus”.

Pradėjom eiti siaurutėmis 
Venecijos gatvelėmis tarp niū
rių, aukštų mūrinių namų, kurie 
atrodė be jokio gyvybės ženklo. 
Daugumas langinių buvo už
darytos. Prie durų matėsi bron
zinės lentelės su pavardėmis, 
plyšiai laiškam. Kampuose buvo 
dailiai sukrautos šiukšlės___ Su
komės gatvelėmis, ėjom tiltais 
per siauras, ramias, Venecijos 
miestą raižančias upes. Ramūs 
irkluotojai tingiai plaukė į kana
lus siaurais vandens keliais. Se
nos gondolos, čia tik “turtin- 

ir turistam prieinamos, 
savo riestais galais stiepėsi į 
dangų, o jų tamsiame dugne 
galima buvo matyti blunkančio 
raudono pliušo sėdynės.

rašo apie Lietuvos vyskupų dva
sinę genealogiją, ty. kas ką kon
sekravo, nueidamas į praeitį net 
iki 16-ojo amžiaus. Studija, pil
na statistinių duomenų bei sche
mų, rodo autoriaus mokslinį 
kruopštumą.

Literatūrai šiame Aidų nume
ryje atstovauja Bernardas Braz
džionis trijų puslapių eilėraščių 
pluoštu ir šį pavasarį miręs ra
šytojas R. Spalis pasakojimu 
“Bitnikai”.

Apžvalginei žurnalo daliai 
skirta 21 psl. Kun. Vald. Cuku- 
ras gvildena Jono Pauliaus en-

laygų apžvalga: Violeta Keler
tienė vertina Algirdo Landsber
gio novelių rinkinį “Muzika 
įrengiant į ne£gėtus miestus”, 
Irv- R.. — R. Spalio romaną 
"Širdis iš granito” ir A. Masio
nis — Antano Rinkūno vadovė
lį “AT kalbate lietuviškai?”. Re
cenzijos: ilgos ir išsamios.
Šis Aidų numeris iliustruotas 

daugiausia dail. H. Šalkausko 
tapybos darbų nuotraukomis.
Tenka paminėti dar ir tai, kad 

įžanginiame puslapyje Aidų lei
dėjai, apžvelgę dr. Juozo Gir
niaus daugiau kaip 15 m. reda- 
įavrimą ir jį dėkingai įvertinę, 
praneša, kad žurnalą nuo šio nu
merio redaguoja T. Leonardas 
Andriekus, OFM.
Aidų adresas: 361 Highland 

81 vd., Brooklyn, NY 11207. 
Prenumerata — 15 dol. Žurna
las išeina kas du mėnesiai 60 
psL leidiniu.

CHICAGO, ILL.
Kursas apie lietuvių literatūrų

J. Vis.

Tėviškės Aidai š.m. 25 nume-

tarp kitko rašo:.. .“Nestebėtina, 
kad, Šimui Kudirkai atvykus į

Atsidūrėm nedidelėse aikštė
se, kurių centre dominavo ko-

Chicago Lawn bibliotekoje, 
6120 S. Kedzie, bus ruošiama 
lietuviškos literatūros serija, aš
tuoniom savaitėm, rugsėjo ir 
spalio trečiadieniais, 7-9 v.v.

vos gotikos bažnyčia buvo arti 
San Vio upės, kurią reikėjo 
pereiti siauru, aukštai išlenktu

vieniai turistai. Negalėjau ša

Saulaitytė, University of Illinois, 
Chicago Circle, lietuvių kalbos 
profesorė. Serija, kuri vadinasi 
“America's Edmic Heritage —

kiečius ir platesnę visuomenę

tos , filmai ir programos, išsky-

Rugsėjo 10 — Elena Bradfl- 
naitė kalbės apie liaudies dai
nų poetiškumą imigrantų gyve
name- Algimantas Kexys rodys 
savo filmą “Ten, kur anglių kal
nai stsėri”.

■ Rugsėjo 17 — Nijolė Gražu*

Kugsėjo 24 — Rimvydas Šil-

Spalio 1 — Daiva Meškelyte

SJ, kalbės apie literatūrą ir pe

čio* apylinkės. Kada jaunimas

klausė su didele ati-
paminkHnėmisvinėmis

Kadaise atvirukuose matyti 
Atodūsių ir Rialto tiltai tapo 
tikrove. Rialto tiltas, baigtas

a- -1'. • - • tona: x
Rugsėjo 3 — Iškilmingas ati-

išstovėjęs šimtmečius, atrodo 
amžinąs tiek savo orios archi-

tėjusį už savo tautą ir jos lais
vę, visi norėjo išginti jo žp-

taip buvo. Melbourne užtai susi
rinko jaunimo ne tik iš viso

yra

valiuoja rami* siaura upė, o įkelta® vėliau).

tikri, tad tai nėra pasaka, kad yra



KAI TAU PAMINKLAI KALBA

Pačioje aikštėje patiesti čio-
lė aikštė prieSais vasarnamį.

rte ateina iš pušynų. Vidurdie
nio šviesoje paminklai lyg nuo-

išryškina visas linijas, kurios 
vidurdienį būna nuslopintos 
aštrios šviesos.

rimt Lyg kokia poezija.
Vidurdienį* čia pilna saulės,

do grotos koks puikus, kaip gra
žiai tų eglių viršūnės atsimuša 
dangaus fone. Kitur tamsių me
džių plote įsodino berželį, kad 
paįvairintų ritmą.

kia.
Bet kitaip jau yra vakare. Va-

šuba. Tai puikus ir nuotaikingas 
darbas. Atvirame ore prastovėjo 
jau 22 metus ir nepasikeitė. 
Atrodo, lyg vakar tie reljefai 
būtų iškabinti.

cemento ar kokio skalūno ak
mens.

Stacųų skulptūras sukūrė New

Cia priešingai — tai didelė 
dailės muziejaus aikštė.

Jau pirmieji tos aikštės staty
tojai rūpinosi jos grožiu. Surin
ko čia skirtingus medžius, juos 
taip sugrupavo ir susodino, kad 
nebūtų nuobodu. Kartais me- 

tdtylįps pasodino grupėmis, pavyz- 

I-

Pagražino gamtą
Naujieji šeimininkai, lietuviai 

pranciškonai, dar labiau pagili
no tą gamtos grožį ir jį įpras
mino. Toje pačioje aikštėje jie 
pastatė religinius paminklus. Pa
statė taip, kad jų kiekvienas yra 
atbaigtas meno kūrinys.

Nevienam teko lankyti senas 
katedras, bažnyčias. Jos žmogų 
patraukia ir sužavi savo nesi- 
kartojančiu autentiškumu. Tokio 
jausmo juk nepatiriame, kai už
einame į paprastas kvartalo baž
nytėles, kur visos formos stan
dartinės, daug kur matytos. Ne
randi kūrybinio mosto, randi tik 
pakartojimą ir kartais nesko
ningą pakartojimą. Tokių šven
tovių statybą vykdė žmonės, ku
rie neturėjo didesnio polėkio, 
o žiūrėjo tik paprasto patogumo, 
išviršinio blizgesio.

Čia gi, lankydamas tuos pran
ciškonų pastatytus paminklus, 
pajunti tikrą kūrybinį autentiš
kumą — tikrą kūrybą.

Tie paminklai nėra taip sau 
parioglinti aikštėje, bet jie yra 
suderinti su aplinka, paversti 
aplinkos dalimi. Lyg kokios me
džių šakų užuolaidos prasisklei- 
dj(ia ^ątideųgiąg^ų^tatipį. Ir

"* pats paminklas, pagerbdamas las, panašūs į japonišką pago- 
gamtą, ner^kauja/nėšibTaško ' ’dą. Tai Kryžiaus Keliai — S ta-, 
savo formomis. Jis pratęsia gam- cijos. Paminklas pastatytas 1958

metais. Prie jo statybos tada 
. daug dirboTėv. Kęstutis Butkus,
OFM, kuris šiuo metu gyvena 
St. Petersburge, Fla. Statyba 
rūpinosi ir visas vienuolynas, jo 
viršininkai.

Suprojektavo jį architektas Jo
nas Mulokas, į paminklą įvesda-. 
mas daug lietuviškos ornamen
tikos. Pagrinde yra keturi stul
pai, kurie lenkiasi į centrą ir su
sijungia į vieną, toliau aukštyn 
keliasi aukštų aukštais, baigiasi 
lietuvišku metaliniu kryžiumi. 
Prie stulpų apačios iš trijų pusių 
yra lietuviškos koplytėlės, kurios 
taip pat baigiasi lietuviškais me
taliniais kryžiais. Žiūrovą ypač

tos ritmą ir pačią gamtą gili 
įprasmina ir labiau papuošia.

Vakarinėj saulėj
Visoje aikštėje ir parke pra

vesti patogūs takeliai. Vieni jų 

plauką, kiti čia ištiesti aikštėje 
ir atsiremia tai į vieną, tai į 
kitą paminklą. Aikštėje prie 
didžiųjų kelių auga dekoratyvūs 
ir vešlūs krūmai. Kiek atokiau 
nuo kelio prasideda didžioji lapi
ja — didieji medžiai. Ir čia 
pakai Syta įvairių gėlių, kad tą 
liniją — medžių susijungimą su 
žeme — sušvelnintų ir padarytų 
patrauklią.

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių diena

Taip jau yra, kad žymi dalis 
pajamų Lietuvių Namų išlaiky- 

rių renginių. Tam tikslui čia 
būdavo rengiamos gegužinės, 
Lietuvių Namų dienos, lietuvių 
mugės ir kita. Buvo pastebėta, 
kad į šiuos renginius noriai lan
kosi ne tik naujieji ateiviai, bet 
ir ankstesniosios emigracijos 
tautiečiai bei jų priaugančios 
kartos susitikti ir pabuvoti su

plaukia tautiečiai pabendrauti, lės dirbinių ir suvenyrų. Čia

nutildyti išeivijos balsą, jie nesi
drovi net žiaurių žygių, bet jie 
savo tikslo neatsiekia. Išeivija 
vis randa kelių prabilti į įvairių

motėje, Putname, Kenne- “Aušrinės” tautiniam šokiam.

LB apylinkė minėjo birželio 13. 
Du dvasiškiai, evangelikas kun. 
Fricas Skėrys ir katalikas kun. ___________ * ______  w s___
Bronius Liubinas, kartu atlaikė tautų žmones apie tikrąją padėtį

Lietuvoje.

Jau kuris laikas, kai Lietuvių

Vėfa

kilme. 2.50 ir 1 dol. Jeigu lytų, viskas

viams susiburti ir suartėti. Ta- « Lietuviu diena botų įdomi ir

Joms trūko visuotinio cha- **<i Lietuvių Na

niui taptų visų šiame rąjone gy- vietovių, 
venančių lietuvių susiartinimo

anglų kalba.

Čia atvažiavęs, stengies kuo 
greičiau aplankyti tuos pamink
lus ir parko grožybes. Ėjai va
sara iš vasaros, ėjai vienas, su 
draugais ir palikai čia savo prisi
minimus. Lyg tavo dienoraštis 
čia išskleistas. Ir malonu dabar 
visa tai prisiminti. Truputį ge
liančiai malonu. Dabar eidamas 
palieki šių dienų mintis, jaus
mus. Sustoji, pasidžiaugi bitele, 
kuri supasi pakelės gėlėje, pasi
džiaugi ir visa tvarka.

globojami
Šie statiniai nėra palikti nuo

gai gamtos priežiūrai, kad juos 
suėstų pajūrio rūkai, kurie su 
savimi nešasi daug druskos, kad 
juos draskytų rudeniniai vėjai, 
plaktų lietūs. Tiesa, jie visi stovi 
atviroje gamtoje, atviri pasitinka 
visa, ką duoda gamta, bet pa
minklai nėra suvargę. Jie rūpes
tingai globojami, prižiūrimi. Kad 
ir tie takai, kuriais eini, ir jie 
rūpestingai aptvarkyti, kad sve
čiui teiktų malonumo ir skatin
tų eiti tolyn.

Ties Kryžiaus Kelių

Aikštės kairėje pusėje tarp 

dienomis ar net šventėmis, ku
rių surengimui prisidėtų Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
ir visos lietuviškos organizacijos. 
Kadangi tokia mintis kilo tik 

tikimasi, kad tai bus daroma 
ateityje.

Dėl to dabar ketvirtąją Dela- 
ware slėnio Lietuvių dieną ren
gia Lietuvių Namų tarybos su
darytas specialus komitetas. Ji 
įvyks rugsėjo 7 d., 1 vai. p.p. 
“Polankes” parke, kurio smul-

prižiūrima, žolė nupiauta, pa- I 
minldo tvorelė sutaisyta. Toje I 
tvorelėje yra varteliai į pamink- • 
lo aikštelę. Iš abiejų pusių klūpo * 
angelai ir laiko žibintą. Ilgai tie 
žibintai buvo sugadinti, nudau
žytos lemputės. Dabar visa su
taisyta, ir vakare žibintai dega.

Aplink paminklą persodinti 
medžiai. Pirmame plane—spyg
liuočiai, antrame — lapuočiai. 
Lapuočių šakos sudaro gražų 
foną ir pačiam paminklui. K

Prisimenami žuvę dėl 
Lietuvos laisvės

Kryžiaus Keliai ir skirti Kris
taus kančios apmąstymui. Drau
ge besimeldžiąs ir tą vietą be
lankąs apmąsto ir savo gyveni
mą, žmogiškąją kančią, prisime
na ir kitų vargus. Dabar su šiuo 
paminklu prisimenama Lietuva, 
žuvę dėl jos laisvės. Simboliš
kai primena dabartines Bažny
čios pastangas iškovoti teises ti
kintiesiem, tuo pačiu ir visai 
Lietuvai. Pagarbiai prisimenami 
ir žuvusieji.

Pačiam paminklo centre yra 
lyg altorėlis, aukštas pedesta- 
las, ant kurio viršaus stovi nu
kryžiavimo scena. Kairėje ir de
šinėje — dar dvi Kryžiaus Ke
lių stotys.

Šio pedestalo priekyje įtvirti
no juodo granito plokštę, visai 
nepakeisdami paties paminklo 
architektūros. Tame granite įra
šyti šie prasmingi dedikacijos 
žodžiai:

Žemai padėta gėlių puokštė.
Visa atrodo įspūdingai ir žmo

gų nuteikia rimčiai ir susimąs
tymui. Ypač šis įrašas ir visa 
aplinka patinka svečiam ameri
kiečiam.

Visa tai įrengė dabartinis vie
nuolyno viršininkas Tėv. Jurgis 
Gailiušis, OFM, ilgametis pro
vincijolas, kuriam teko rūpintis 
visų šių pastatų statyba.

Paminklas turi žalvarinius kry
žius, įvairias dedikacijų plokšte
les. Pį&i barbarai buvo nupiaus- 
tę kryžius, nulupę plokšteles.

VOKIETIJOS LIETUVIUOSE
Minėjimas Schwetzlngane lantos ir panašių lietuvių pasiau

kojimas liudija, kad lietuvių tau- 
Birželio mėnuo yra tragiškas ta yra gyva ir ryžtinga. Jau vien 

pogrindinės spaudos buvimas 
rodo, kaip stipriai ir aiškiai ko
vojama prieš pavergėją. Antroji 
kovos linija esanti išeivijoj. Iš
eivijoj, tiesa, šiek tiek pasigen
dama ryžtingumo ir vieningu
mo, bet iš esmės ir čia kovoto-

lietuvių tautai. Šiemet sukako 
jau 40 metų nuo Lietuvos oku
pacijos, kuri įvyko birželio 15. 
Svetimuose kraštuose jau ne- 

tokį to žiauraus įvykio prisimi
nimą. V. Vokietijoje tai padaryta 
keliose vietovėse. Lietuvos oku-

Kryžiaus kelių paminklas, dedikuotas žuvusiem dėl Lietu
vos laisvės. Nuotr. V. Augustino

IN MEMORY 
OFTHOSE 

WHO DIED FOR 
THEFREEDOMO

RETA IŠKILMĖ

Dedikacinė lenta Kryžiaus 
Kelių paminkle

Dabar visa surasta, sugrąžinta į 
vietą, sutaisyta.

Vakare paminklas irgi apšvies
tas įspūdingai. Minkštos šviesos 
atidengia jo apačią, koplytėles, 
kai viršutinės dalys mažiau iš
ryškintos.

Iš čia einame kitų vietų lan
kyti. (Bus daugiau) (p.j.)

siribojęs paskaita ir Lietuvos 
himnu. Paskaitą laikė kun. Br. 
Liubinas. Trumpai suminėjęs

datos, nei 40 metų. Pasirinko du

Rugpiūčio 15 pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje Kennebunk- 
porte buvo atšvęsta labai įdomi 
ir gana reta iškilmė.

4 vai. popiet mišių metu, ku
rias aukojo provincijolas su bū
riu kunigų, buvo priimti į vie
nuolyną 7 jaunuoliai kandida
tais, 3 apvilkti pranciškoniškais 
abitais ir du padarė vienuoliš
kus įžadus.

Iškilmėj, kuri atlikta su jaudi
nančiomis apeigomis, dalyvavo 
minėtų jaunuolių tėvai, giminės 
ir vasarvietės svečiai. Daug kas 
stebėjosi tokiu staigiu prieaug
liu.

Šiais laikais jaunimas nerodo 
dėmesio nei kunigystei, nei vie
nuoliniam pašaukimui. To atša
limo vaisiai jau aiškiai matomi. 
Lietuvių parapijos, neturėdamos 
naujų kunigų, užsidarinėja. Var
gas taip pat ir su mokyklom bei 
stovyklom — reikalaujama jaunų

ma.

Praėjusiais ir šiais metais 
pranciškonai susilaukė 15 "naujų 
narių, tarp kurių du kunigai. 
Rugpiūčio 15 įvilktieji į abitus 
pradės noviciatą, priimtieji kan- 

šis noviciatui, susipažindami su 
religiniu bei vienuoliniu gyve
nimu. Padariusieji įžadus studi
juos ir ruošis kunigystei.

Toks gausus pašaukimų der
lius laikytinas savotišku Dievo 
Apvaizdos ženklu.

— šv. Pranciškaus seserų 
vienuolija, Pittsburgh, Pa., tu
rėjo savo kapitulą — visuotinį 
susirinkimą, kuriame buvo iš
rinkta nauja vienuolijos vado
vybė ketveriem .metam. Vienuo
lijos vyriausia vadove išrinkta 
sės. Marian Blodis, generaline 
asistente ir bendrojo gyvenimo 
tvarkytoja — sės. Margaret Car- 
ney, darbų tvarkytoja — sės. 
Marietta Žvirblis, auklėjimo va
dove — sės. Mary Leoną Bač- 
kus ir ekonominių reikalų va
dove — sės. Mary Louis Kve- 
deris.

— Amerikos Lietuvių Biblio
tekos leidyklos naujai išrinkta 
direktorių taryba pasiskirtė pa
reigomis: kun. A. Kezys — ta
rybos pirm., Vincas Lukas — 
vicepirm., Nijolė Gražulienė — 
s e kr., dr. Saulius Girnius — 
ižd., Petras Aleksa — narys. 
Naują valdybą sudaro: P. Alek
sa — pirm., N. Gražulienė — 
sekr., S. Girnius — ižd.

— Popiežiui Jonui Pauliui 
II lankantis Brazilijoj, Sao Paulo 
mieste, minioj aiškiai buvo at
stovaujama ir Lietuvai. Lietu
viai popiežių pasitiko organi
zuotai, pasipuošę tautiniais dra
bužiais, su tautinėmis vėliavo
mis ir transparantais.

— Inž. Vytautas Kamantas, 
PLB pirmininkas, lankydamasis 
Europoj, atsiuntė Darbininkui 
sveikinimus iš Paryžiaus ir iš 
Romos. Apie jo pasimatymą su 
Lietuvos diplomatijos šefu S. 
Lozoraičiu žinia buvo pereitam 
Darbininko numery.

— Chicagos Jaunimo Centro 
dienoj (rugsėjo 6) didžiojoj sa
lėj programą atliks “Spindulio” 
teatrinė grupė iš Lemonto. Gru
pės organizatorė ir režisierė — 
Rasa Šoliūnaitė,.

— “National Catbolic Regis- 
ter”, amerikiečių katalikų savait
raštis, rugpiūčio 24 pirmam pus
lapy įsidėjo “Balsą iš Lietuvos” 
— Petro Paulaičio ranka rašyto 
laiško nuotrauką. Pažymima, kad 
75 m. P. Paulaitis už tautinę 
ir religinę veiklą atlieka 25 me
tų bausmę. Šeštas šio numerio 
puslapis skirtas nuotraukom iš 
okupuotos Lietuvos.

— Dr. Feliksas Palubinskas, 
savo sabatical semestro proga 
su žmona Saule ir vaikais Gin
ta, Kovu, Milda ir Aidu išvyko 
Europon. Jis turi bendrus pro
jektus su universitetais Angli
joj ir Suomijoj. Rudenio semest
rą praleis Prekybos mokslų uni
versitete Helsinky, Suomijoj. 
Pavasario semestrui grįš į Cali- 
fomijos valstybinį universitetą 
Long Beach.

— Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas iš Federalinės JAV 
valdžios gavo 50,000 dol. para
mą plėsti jo programai.

— Dr. Petras Kaufmanas, dir
bąs Duke universitete, daly
vavo septintame povandeninės 

se, Graikijoj. Skaitė paskaitas 
apie aukšto atmosferinio spau
dimo įtaką į centrinės nervų

dol. premiją labiausiai pasižy
mėjusiam lietuviui visuomeni
ninkui. Mecenatas — kun. dr. 
Juozas Prunskis.

— Brisbanėj susiorganizavo

ruošiasi dalyvauti Australijos



išdėstyti lietuviiki drožiniai,

Veda Kuya Markia

kosi skaidrės ir ekrane rodė Lie
tuvos vaizdus. Salės pasieniais

Šiais metais Bostono miestas 
švenčia įsikūrimo 350 metų su
kaktį. Ta sukaktis pradėta bu- 

. rinių laivų atvykimu į Bostoną. 
Po to kas savaitę vyksta kon
cernai, vaidinimai, parodos ir ki
tokie pasirodymai.

Į sukakties minėjimą įtrauk
tos ir etninės grupės. Jom skir
tas rugpjūčio mėnuo. Lietuvių 
pasirodymas vyko rugpjūčio 6. 
šiai lietuvių reprezentacijai 
buvo sudarytas specialus komi
tetais, kuriam vadovavo Mykolas 
Dranga. Pasiruošimas buvo gana 
intensyvus.

Rugpjūčio 6 jau nuo pat ryto 
lietuviai triūsė Bostono miesto 
rotušėj. Antrame aukšte buvo 
paroda Aukštai virš laiptų į antrą 
aukštą kabėjo Lietuvos vėliava 
ir Vytis. Užlipus laiptais į antrą 
aukštą, kairėj pusėj buvo matyti 
Lietuvos žemėlapis. Šalia jo — 
palyginimų lentelė: Amerikos 
nepriklausomybė — 1776, Lie
tuvos — 1236, Amerikos gy
ventojų — 220,000,000 Lietuvos 
— 3,400,000. Nelaimingiausias 
laikas Amerikai — civilinis ka
ras, o Lietuvai — Sovietų 
Rusijos okupacija Amerika per 
tą nelaimingą laiką neteko 1.6 
procento savo gyventojų, o Lie
tuva 30 procentų. Ši lentelė 
patraukė daugelio lankytojų akį.

Čia pat salėj automatiškai su

— įvairios brošiūros apie 
Lietuvą ir jos okupaciją. Kitoj 
salėj — lietuvių tautodailės au
diniai, lėlės ir kita. Tą tauto
dailės parodą paruošė Lietuvių 
tautodailės instituto Bostono 
skyrius, Jono Vanagaičio šaulių 
kuopos narės ir net pavieniai 
asmenys. Čia pat lankytojai ga
lėjo nusipirkti pyragaičių ir lietu
viškos giros ar kaip kitaip va
dinamos. Prie šios parodos ir vi
sos reprezentacijos prisidėjo ir 
Lietuvos vyčių organizacija, 
ypač Joseph White.

12:30 vai., pietų metu, lauke 
prie rotušės rūmų specialiai į- 
ruoštoje 350 metų sukakties mi
nėjimui programom estradoj pra
sidėjo lietuvių tautinių šokių, 
dainos ir tautinių drabužių de
monstravimo programa. Visos 
dalyvės ir dalyviai šioj progra- . 
moj buvo pasipuošę tautiniais 
drabužiais. Pranešėja Jūratė 
Aukštikalnienė tiksliai ir puikiai 
supažindino su lietuviais Ame
rikoj. Ji pradėjo, kad ir lietu
viai kartu su Bostonu švenčia 
ne tik Bostono miesto, bet kartu 
ir lietuvių imigracijos pradžios 
350 metų sukaktį. Prieš 350 me
tų lietuvis mokytojas atvykęs 
į Ameriką ir New Yorke pra
dėjęs organizuoti mokyklas. Po 
jos supažindinimo, Gedimino 
Ivaškos vadovaujamas tautinių 
šokių sambūris pašoko tris tau
tinius šokius. Po jų Naujosios 
Anglijos konservatorijos studen
tė ir jau mūsuose pasižymėju
si solistė Marytė Bizinkauskai- 
tė labai gražiai padainavo: plau
kia sau laivelis, Miela širdžiai, 
Kur bakūžė samanota ir Pamylė
jau vakar. Prieš pradėdama kiek
vieną dainą, ji angliškai supažin
dino su jos turiniu ir reikšme. 
Po dainos Etnografinio ansamb
lio vardu Gitą Kupčinskienė 
išrikiavo kelioliką lietuvių pąne-

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Mln. 9.5% palūkanų už 6 mėnesių indėlius

THghm: (312) 23M787

BOBELĮ, 212 Oderis Lene, Woodhaven, M. Y. 11421, M. M 7-9937.

MA8TERCHARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE, PC.

119-09 Myrio Avonue 
Rlehmoad HM, N.Y. 1141S

Wales universiteto profesorius, 
Kensington, Australija, šią vasa
rą lankosi Amerikoj. Užsukęs į 
Los Angeles, svečiavosi pas p. 
Baltučius. — L.Ž.K.

Sustv. savo nariams moka dividendus ir taikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norj įsirašyti kreipkitės j SUSIV. CENTRĄ, P.O. Bos 32 (71-73 Bo.

PADĖKA

vietovėj, kurią pasirinkome 
Sunny Kilis, Fla. Esame dėkin
gi L.V. Adomavičiams, AV. Bal
siams, S.J. Ožalams, AJ. Mus- 
teikiams ir A. Deivienei. Vi
siems tariame ačiū už visokerio
pą mums pagalbą. Visada laukia
me Jūsų. -Marija ir Antanas 
Balčiūnai.

Esame labai dėkingi krikšto 
sūnui Antanui Kaspariūnui už 
suruoštą smagią atsisveikinimo 
popietę. Tariame nuoširdų ačiū 
A.P. Normantams, G. K. Kaspa- 
riūnams, o taip pat visiems sve
čiams, kurie mums palinkėjo _______________
daug laimės ir geto pasisė- Ijų ir ponių su tautiniais drabu- 
kimo įsikurti naujoj gyvenimu ^ais. I?Jaukdama į priekį po 

dvi ar tris, aiškino tuos tauti
nius drabužius ir kokiai Lietu
vos daliai jie atstovauja: Žemai
tijai, Aukštaitijai, Dzūkijai ir Lt. 
Po šio supažindinimo, ansamb
lis dar padainavo: Vai Juze, 
Juzeli, Oi eisiu, eisiu ir Nėr 
gražesnės už mane. Prieš pra
dedant kiekvieną dairią Kupčins-

KELIONĖ LAIVU PO KARIBŲ 
JOROS SALAS, 

gruodžio men. 7 d. — 1 savaitę.
Reagia

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 
JAUNIMO SĄJUNGA IR LIETUVIŲ 

GYDYTOJŲ SĄJUNGA.

Aplankys: NASSAU, SAN JUAN ir ST. THOMAS.

Pasidžiaugsite saulute žiemos metu, atsipalai
duosite nuo pilkos kasdienybės, turėsite neuž
mirštamas atostogas!

Galima prisijungti iš visų Amerikos ir Kana
dos miesų! Skubėkite registruotis — vietų skaičius 
ribotas..

Užsiregistravę dabar, turės geresnį patoges-

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Peter Wytenus ir prel. Antanas Jonušas Romoje 

kienė aiškino dainos žodžius ir 
dainos prasmę. Tada ir vėl šo
kėjai pašoko tris tautinius šo
kius. Apie šokius aiškino pats 
vadovas Gediminas Ivaška. Ypa
tingai labai šiltai publikos buvo 
sutikti du mažieji šokėjai, kurie 
šoko solo.

Šios programos klausėsi ir žiū
rėjo tūkstantis su viršum bosto- 
niškių ir svečių. Taip pat ir pa
rodą lankė labai daug. Šią 
dieną tur būt visiem lietuviam, 
kurie čia buvo, buvo miela ir iš
didų būti lietuviu. Kaip paroda, 
taip ir visa programa buvo labai 
gerai paruošta ir suorganizuota. 
Tai gražus pavyzdys, kaip galima 
gerai reprezentuotis. Šią dieną 
prasidėjo ir Lietuvos vyčių sei
mas Bostone. Labai daug jų da
lyvavo ir šioj šventėj. O mes 
visi lietuviai turime būti dėkin
gi šios reprezentacijos organi
zatoriam, programos dalyviam 
ir vadovui Mykolui Drangai, 
kad taip gražiai viskas buvo pa
ruošta ir atlikta.

Šurūm Būram
S. Bostono Lietuvių Piliečių 

draugijos Šuram-Būram įvyks 
spalio 19 nuoisavose patalpose. 
Parengime bus pagerbti vetera
nai nariai.
Laisvės Varpas iš naujos stotie^' nės apylinkė.

Laisvės Varpo radijo programa - Dr. A.P. Kabaila, New South
nuo rugpiūčio 24 perduodama iš 
stoties WCAS iš Cambridge, 
banga 740. Praneškime Laisvės 
Varpo vedėjui, ar gerai ji girdi- 
ma- (nukelta į 7 psl.)

Visada darbštus ir rūpestingas 
lietuvių sporto darbuotojas Al
girdas Bielskus vėl atsiuntė 
pluoštą žinių apie artimiausias 
lietuvių bei pabaltiečių sporto 
varžybas. Čia spausdinam vė
liausių aplinkraščių santrauką.

šiaurės Amerikos lietuvių lau
ko teniso pirmenybės šiemet į- 
vyko rugpiūčio 23-24 Chicagoj. 
Dėl informacijų kreiptis į A. 
Bielskų, 3000 Hadden Rd., Euc- 
lid, Ohio 44117. Tel. 216 481- 
7161.

Lietuvių golfo pirmenybės į- 
vyks rugpiūčio 30-31 Detroite, 
Mich. Vykdo Detroito lietuvių

LOS ANGELES, CALIF sporto klubas Kovas.
Pabaltiečių lauko teniso pir-

Metinis Šv. Kazimiero lietuvių nenybės įvyks rugsėjo 6-7 Cle- 
parapijos bazarinis balius su lo- v®lande. Gia viską rengs Hetu- 
terija rengiamas spalio 18 para- sP°rto klubas Žaibas. Dėl 
pijos salėse. Pelnas bus skiria- informacijų kreiptis į A. Biels- 
mas įvairiem parapijos pastatų arba skambinti kitiem rengė- 
pataisymam ir pagerinimam. ^am: Vytui Kltoriui 216 531-

Skautų ir skaučių stovykla- 6459 ir Vincui Urbaičiui 216 
vietės Rambynas komitetas rug- 442-9091. New Yorko apylinkėj 
sėjo 13, šeštadienį, 7:3O vai. vak. kreiptis į Praną Gvildį 212 356- 
Šv. Kazimiero parapijos salėj7871; Lietuviai tenisininkai 
rengia tradicinį cepelinų vakarą kviečiami gausiai dalyvauti ir 
Programą atliks jaunimo orkest- duoti i kaulus esjtam ir yPač 
ras su savo dainininkais. Pelnas stipriem latvių žaidėjam.
skiriamas stovyklavietės pasku Neatsilieka ir šaudymo spor
tinėm skolom išmokėti. to Neto i Toronto esan

čioj latvių šaudykloj Berzaine
Lietuvių Bendruomenės die- rugsėjo 6 įvyks smulkaus kalibro 

nos šiais metais rengiamos rug- ir medžioklinių šautuvų varžy- 
sėjo 27-28 Šv. Kazimiero para bos, o rugsėjo 13 ten pat bus pra- 
pijos salėse. vestos ir pistoletų šaudymo

Šv. Kazimiero šeštadieninė rungtynės, 
mokykla naujus mokslo metus 
pradės rugsėjo 13, šeštadienį, S 
vai. ryto. Prie mokyklos veiks ir 
specialios klasės lietuviškai ne- 
mokantiem: viena vaikam, kita 
suaugusiem. Mokyklos globėjais 
yra prel. J. Kučingis, direktorius 
V. Pažiūra, tėvų komiteto pir
mininkė R. Vitkienė. Mokykla 
rūpinasi Lietuvių Bendruome-

DVI NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

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, Micb. 48084. 
Gaunama ir Darbininko admir 
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. Kaina 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.

Nauji leidiniai

J. Gliaudą, Bausmė, novelės. 
Kietais viršeliais. 10 dol.

Br. Raila, Vaivos rykštė, 100 
kalbų į Lietuvą. 10 dol. Laumių 
juosta — 3 dol. Paguoda, I ir II 
dalis — po 5 dol., III dalis — 
6.50 dol.

V. Petraitis, Pasakėčios pagal 
Krylovą. 3 dol.

Dešimtoji pradalgė — litera
tūros metraštis, red. K. Barėno. 
Kietais viršeliais. 12 dol. Pradal
gės nuo 1 iki 10-tos papigin
tomis kainomis.

J. Brazaitis, Raštai, I tomas, 
red. A. Skrupskelienė ir Č. Grin- 
cevičius. Kietais viršeliais. Nag
rinėjama: Vaižgantas, Jakštas, 
Donelaitis, Daukantas, Valan
čius, Baranauskas ir Pietaris. 15 
dol.

Persiuntimui pridedamai dol. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

LORENCE CONTRACTING CO-, INC.

vių sporto klubas Žaibas. Dėl

rėdanti dalyvauti varžybose, pra
šomi kreiptis į Balį Savicką, 
Dixon Rd., Apt No. 2004, Wes- 
ton, Ont. M9R 1T1, Canada. 
Tel. 416 244-2267. Alg. S.

y. ■

Rugpiūčio 13 Brocktone mirė, 
sunegalavus širdžiai, a.a. Petras * 
Kontautas, 84 m. amžiaus. Pa- J 
laidotas rugpiūčio 16 Bostono lį 
Naujosios Kalvarijos kapinėse, ą 
Velionio dukrai Adelei su'šei-. 1 
ma, Bostono parapijos klebonui ' 
kun. Albertui Kontautui ir 
Felikso Kontauto šeimai reiš
kiam gilią užuojautą.

A. a. Petras Kontautas prieš 30 
metų buvo aktyvus So. Bosto- i 
no lietuvių šachmatų klubo na- j 
rys. iškovojęs 1950 Bostono “B” ; * 
klasės meisterystę. Pažymėtina, 
kad tais metais lietuviam atite- į 
ko abu Bostono šachmatų titu
lai: A kl. — Kaziui Škėmai ir . 
B kl. — Petrui Kontautui. Bos? ' 
ton Herald 195O.X. 15 rašė: “Two 
Lithuanian DP’s lašt night made 
a complete sweep of the Boston 
Ghess toumament by winning 
the Class A and Class B champ- 
ionships”. 7

Velionis šachmatininkų tarpę 
turėjo nemažai draugų.

Šachmatų skyriaus vedėjas 
Kazys Merkis staiga mirė rug
pjūčio 21 Bostone. Čia spausdi- • 
narnos žinios buvo gautos priešZ 
pat jo mirtį.

LIETUVIŲ BANKINIS KOOPERATYVAS

KASA

Kasoje duodama:

Max. 7% Palūkanų už paprastų einamųjų sąskaitą

KIEKVIENO ASMENS SANTAUPOS FEDERALINIŲ 
{STAIGŲ APDRAUSTOS IK1100,000 DOLERIŲ

Paskolų lengvatos kooperatyvo nariams 
Nariais gali būti visi lietuviai 

Kooperatyvo įstaiga veikia savaitės dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 9 vai. vakaro, penktadieniais nuo 9 iki S vai. 
Ir žežtadienlais nuo 9 iki 5 vai. vakaro.

Dėl informacijų taip pat galima kreiptis raitu, arba 
skambinti telefonu aukščiau pažymėtom valandom.

VIENUOLIKA DIENŲ 
LIETUVOJ

DVI KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 
IR LENKIJĄ, ĮSKAITANT 
11 DIENŲ LIETUVOJ

i

i



YORKE

Organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis Tautos šven
tės minėjime, kuris bus rugsėjo 
7, sekmadienį, Apreiškimo para
pijos bažnyčioje ir salėje. Iškil
mingos pamaldos 11 vai. Pa
mokslą pasakys kun. K. Pugevi- 
čius. Pamaldų meta bus daroma 
rinkliava Religinei Šalpai, kuri 
įvairiais būdais remia persekio
jamą Bažnyčią Lietuvoje. Po pa
maldų parapijossalėje akade
minė dalis — paskaita ir meninė 
programa.

Liet. Kat Moterų Sąjungos 

sėjo 7, sekmadienį, Apreiškimo 
parapijos salėje. Užkandžiai bus 
tuoj po Tautos šventės minė
jimo. ___
| šaulių kultūrinį savaitgalį, nūs. 

kuris bus rugpiūčio 30-rugsėjo 1 
Kennebunkporte, iš New Yorko 
Simo Kudirkos šaulių kuopos 
vyksta šauliai: Vladas Vasikaus- 
kas, Vacys Butkys, Bronius Bo
belis.

Kultūros Židinys dabar re
montuojamas ir parengiamas ru
dens sezonui. Perdažyta mažoji 
salė, metalinės lauko durys, kai 
kurios vidaus durys, nudažyti 
laiptai. Dažo patsai K. Židinio 
prižiūrėtojas bei tvarkytojas Si
mas Kudirka.

Bronius Bieliukas praeitą sa
vaitę buvo nuskridęs į Chicagą 
ir rugpiūčio 23 dalyvavo Vliko 
tarybos posėdyje.

Dafl. Romas Viesulas su šei
ma dalyvavo moksleivių atei
tininkų stovykloje Nerin
goje ir skaitė dvi paskai - 
tas: 1. Čiurlionis, ką jis reiškia 
mums ir kitiems, 2. Lietuvos 
koplytstulpiai.

Tautos šventė ir Marijos gi
mimo šventė V. Atsimainymo 
lietuvių parapijos bažnyčioj bus 
minima rugsėjo 7, sekmadienį, 
sumos meta. 11 vai. giedos pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Vytauto Kerbelio. Lietuvos 
vyčių 110 kuopa rengiasi daly
vauti organizuotai ir su vėliava.

Jean Batukas, lietuvaitė, gi
musi ir augusi Brooklyne, bili
jardo čempijonė, buvo pa
rodyta televizijoje rugpiūčio 19 
vakare 5 kanale. Komentatorius 
pastebėjo, kad ji nepaprastai ge
rai Žaidžia bilijardą. Buvo pasi
kalbėjimas ir su ja. Ji pasakė, 
kad nori būti moterų klasėje ge
riausia. Darbininke ji buvo jau 
ne kartą paminėta. Ją yra foto
grafavęs Vytautas Maželis žai
dimo meta.

Prano Naujokaičio paruošta 
knyga apie kalbininką Juozą 
Senkų, mirusį Lietuvoje, baigia
ma surinkti Pranciškonų spaus
tuvėje. Knyga bus gausiai iliust
ruota.

Kennebunkporte šią savaitę 
vyksta mokytojų studijų savai
tė. Baigiasi rugpiūčio 30, šešta-

šaulių kultūrinis savaitgalis, ku
ris baigiasi rugsėjo 1.

KVIEČIAME 14-JĄ DELAWARE SLĖNIO 

LIETUVIŲ DIENĄ

nuo Street Rd.).

Redakcija —(312) 8S7-13S2 
Adounūtr. _ (212) 827-1351 
Spaustuvė — (212) 827-1350 
Vienuolynas ..(212) 235*5962 
K. Ž. salė — 212) 827-9645 

Antanas Vytavis ir Audronė ____
Bružaitė susituokė rugpiūčio 16 Mokykla veikia įprastinėje vie- 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj, fojė — Holy Child Jesus mokyk-

Už ia Viktorijos Šimkienės Joje, 111 St. ir 85 Rd. kam- 
vėlę mišios bus aukojamos rug
piūčio 30, šeštadienį, 10 vai. ryto 
lietuvių pranciškonų koplyčioj.

Algis Uknevičius išvyko sa
vaitės atostogų pas savo seserį

netoli Los Angeles, Calif
Kun. A. Račkauskas yra išvy

kęs atostogų į savo namus Sun- 
ny Hills, Fla. Grįžta rugsėjo 3.

čys Vilkas buvo išvykę atostogų 
į Sunny Hills. Svečiavosi pas 
Genę ir Vytautą Gedminus. Grįž
dami dar aplankė bent kelias 
valstybes, įvairius parkus ir kal- 

dyba, įvertindama Darbininko 
talką lietuvybės išlaikyme ir su
prasdama lietuviškos spaudos 

20 dol. auką. Administracija’ 
dėkoja.

Atlanto rajono skautų stovyk
los “Suktinis” vadovybė iš Re- 
solute Scout Res., Bolton, Mass., 
atsiuntė Darbininkui nuoširdžius 
sveikinimus su gausybe parašų. 
Redakcija už dėmesį ir talkos 
įvertinimą nuoširdžiai dėkoja.

Lietuvos vyčių 110 kuopos su
sirinkimas įvyks rugsėjo 3, tre
čiadienį, 8 vai. vak. V. Atsimai
nymo parapijos salėj, 64-15 56th 
Rd., Maspeth, N.Y. Prieš susirin
kimą, 7 vai. vak. bus šokių 
pratybos. Programoj bus pra
nešimas apie vyčių seimą, įvy
kusį Bostone.

PERKŪNAS KVIEČIA
New Yorko lietuvių vyrų cho

ras Perkūnas po vasaros ato
stogų jau grįžta prie savo darbo 
ir rugsėjo 12, penktadienį, 7:30 
v.v. pradeda repeticijas savo bu
veinėje Kultūros Židinyje.

Prašome choro narius jau iš 
anksto pasirūpinti sudaryti gali
mybes ir visus šioje repeticijoje 
dalyvauti.

Tuo pačiu kreipiamės ir į tuos 
choro narius, kurie praeituose 
sezonuose dėl tarnybinių, šei
myninių ar asmeninių reikalų

ticijų, prašome šį sezoną nepa
miršti savo choro. Mum visiem 
bus džiugu vėl turėti jus savo 
tarpe, nes kiekvienas narys yra 
labai brangus ir labai reikalin
gas!

Taip pat kviečiame įsijungti į 
mūsų choro eiles visus taurius 
lietuvius, mėgstančius ir bran-

Nepamirškime dainos, bet su 
meile ją puoselėkime, skleiski- 

tavos laukam, sodžiam, — tenai, 
iš kur ji ištikimai atlydėjo į

Tad visiem iki pasimatymo re
peticijoje rugsėjo 12,

Kul-

Nuo ajudr. Vytaute Slavinsko 
Mirties rugpiūčio 30 sueina me
tai. Rugsėjo 6, šeštadienį, II 
vai. ryto lietuvių pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje (prie Kul
tūros Židinio) bus aukojamos 
mišios velionies intencija. Po 
mišių Cypress Hills kapinėse 
bus paminklo pašventinimas. 
Velionies našlė Marija kviečia 
draugus, kolegas ir pažįstamus 
dalyvauti.

Po

kviečia
ir pažįstamus

naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 6, šeštadienį, 9 v. r.

pas, Richmond Hill, N.Y. (ėji
mas iš 111 St

Maironio mokyklos mokytojų 
posėdis, pradedant naujus moks
lo metas, šaukiamas rugsėjo 3, 
trečiadienį, 7 v.v. Kultūros Ži
diny.

Į 9 ir 10 Maironio mokyklos 
skyrius kviečiami ne tik praei
tais metais baigę 8 skyrius, bet ir 
anksčiau baigusieji. Kviečiami 
taip pat ir apylinkių mokyklų 
mokiniai. Programa bus įdomi 
ir pritaikyta.

Organizuojama ekskursija į 
Holland, Pa., seselių kazimie- 
riečių pikniką. Dėl vietų autobu
se rezervacijos skambinti Mary
tei šalinskienei tel. 296-2244 
arba T. Petrui 827-1351.

Maironio mokyklos šokių va- 

nį. Kalėdų eglutė bus gruodžio

jonas Jurašas rugpiūčio 23, 
praeitą šeštadienį, 6:30 vai. po
piet vėl buvo pristatytas 13-ojo 
kanalo televizijos žiūrovam. Bu
vo supažindinta su labai sėkmin
gomis J. Jurašo pastangomis re
žisuojant Nikalojaus Erdmano 
veikalą “Savižudys” Trinity 
Square teatre, Providence, R.I.

Algis ir Adelė . Mikelevičiai 
iš Littleton, Colorado, aplankė 
AG. Ruzgus, Woodhaven, N.Y.

gas. Denver, Colo., lietuvių yra 
apie gerą šimtinę ir turi savo 
klubą, bet dar neturi savų pa
talpų.

Šv. Onos sodalietės V. Atsi
mainymo parapijoj liepos 27 
atžymėjo veiklos 40 metų su
kaktį. Narės išklausė dvasios va
do kun. Prano Bulavo pamokslą, 
bendrai priėmė komuniją. Bend- 

tarane vyko su programa ir svei
kinimais. Šv. Onos sodalicija yra 
viena gausiausių ir veikliausių 
draugijų V. Atsimainymo parapi
joj.

Pabaltiečių laisvės žygio po
sėdis aptarti demonstracijos rei
kalus įvyks rugsėjo 4, ketvirta
dienį, 7:30 v.v. estų namuose, 
243 E. 34 Street, Manhattane.

jos, pavadintos Pabaltiečių lais
vės žygiu, ruošiamos rugsėjo 27,

New Yorko apylinkės lietuviškos 
organizacijos kviečiamos įsi
jungti į demonstracijos ruošos 
darbus ir pasiųsti atstovus į šį 
svarbų posėdį. Kas nori dau- 

binti Gintei Damušytei — 212 
441-2179.

Choro valdyba amžiaus vyrui. Duodamas atski- 
ras kambarys, geras atlyginimas. įį*?**" ■_ 
Graži New Jersey aplinka. Dėl 
informacijos skambinti collect . f -
201 7SMB41 v*™ nu. 8 iH
IV VB1. n lanfu

kevičienės “Opera” ir Paškevi
čiaus “Gitaristas”. Tel. 212 
776-1687.

jos reikalais (Heating instalh-

Rugpiūčio 30 sueina metai.

*petho lietuvių bažnyčios 

apskrityje. Tėvas Jenas Slavins
kas buvo patriotas, savo tris sū- 

dais — Vytautas, Algirdas, Kęs
tutis. Tėvas mirė 1921 metais.

leisti į mokslus. Turėjo valgyk- 

tuvos dailininko Petro Kalpoko 
sesuo. Taip brolis dailininkas ir 
jo draugai dažnai užeidavo į jos 
valgyklą.

ziją. Vytautas tą gimnaziją baigė 
1932* metais ir tą rudenį įstojo į 
Karo mokyklą, kurią baigė 1933 
artilerijos leitenanto laipsniu.

1933 metų rudenį įstojo į Vy
tauto Didžiojo Universitetą, 
studijavo mediciną. Universitetą 
baigė 1940 birželio 19. Teisės 
verstis gydytojo praktika gavo 
1941 metu lapkričio mėn.

1941-1944 buvo Raudonojo 
Kryžiaus (vėliau Savitarpinės 
pagalbos) ligoninės chirurgijos 
skyriaus asistentas pas prof. Vin
cą Kanauką. 1944 pasitraukęs iš 
Lietuvos, pusę metų dirbo Bres-

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS

Linden, N J.
Kaip pavasarį, taip ir š.m. ru

denį Linden High School patal
pose, 121 St George Avė. West, 
bus dėstoma lietuvių kalba pra- 
dedantiem ir pažengusiem. Pa
mokos vyks pirmadienių vaka
rais 7:00-8:20 vai. pradedantiem 
ir 8:30-9:50 vai. pažengusiem 
mokyklos kambary Nr. 303. Mo
kestis už visą kursi) 15 dol. ir 
1 dol. registracijos. Lindene gy
veną ir 65 m. sulaukę asmenys 
už mokslą nieko nemoka.

Registracija vyks rugsėjo 2, 8 
ir 15 nuo 7:00 iki 8:30 vai. vak. 
mokyklos kambary Nr. 210. 
Mokslo pradžia rugsėjo 22, pir
madienį. Čekius rašyti: Linden 
Adult Education vardu ir siųsti 
Mrs. Irene Osoliniec, 420 Am- 

Redakcijoje lankėsi Anta
nas Mačionis. Aukščiau jis gyve
no New Yorke. Prieš porą metų 
išsikėlė į St. Petersburgą, Fla. 
Dabar su žmona buvo išvykęs 
poros savaičių atostogų į Cape 
Cod. Grįždami sustojo New Yor
ke aplankyti pažįstamų ir bi
čiulių.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
Maspethe metiniai pietūs ir šo
kiai įvyks rugsėjo 13.

V. Atsimainymo H.'tuvių para-, 
pijos metinė šventė švęsta rug-

eucharistinė parapijos valanda 
vyko 4 vai. popiet Jai vadova
vo klebonas kun. Pranas Bulo
vas. Buvo pritaikyta pamaldų 
programa su Šv. Rašto skaity
mais, giesmėmis ir pamokslu, 
kurį pasakė kun. Stasys Rai
la, parapijos vikaras. Valanda 

dienoj BarnesviBe, Pa. Iš Mas- veiklos lietuviškuose darbuose. Jm — s. n. Jakubauskas, stovyk- 
petho mdmliavo pilnas autobu- Tą jis mielai padarė. Tačiau re los kapelionas — ps. kun. Pau- 
sas o kiti vyko privytais au- kia žinoti, kad prelatas nėra vien liūs Baltakis, OFM, LSB dvasios 
tomobihais. tik paneities žmogus. Lietuvi! vadas. Nors kelias dienas oras

Antanas ir Ssfly Zupfad rug- veikloje jis yra gyvas k buvo nelabai palankus stovyk- 
9Ą s™—a vedybinio «v- tvirtas. Jo veikla yra nesustojai lavimui, tačiau buvo išeita pa- 

veirimo 40 metu «Ankti V. Al- *i it tokia pat gyva. Jo patari- nsošta išsami stovyklos progra- 
■fmaFmrmū Duanifas bažnyčioj mai Y1* naudingi, nes juose ma, Hleista laikraštėlis. Kaip ir 
ta brtendta miltas aukoto klebo* dvelkia patirtis. per kelis praėjusius metus, sto*

įteikė ir Tėvo palaiminimą. Susirinkimui vadovavo Tasrta ir svečių — skautininkų ir M* 
M«ių metu giedojo parapijos vĮ^ms pirminfaakas ) suomenininkų.Phtesnisstovyk-

5 choras. VaiMa vyko J. Belecko Giedraitis. Sodrinkime Mp pt aprašymas ir nuotraukos tilps 
restorane. Minė&nu labtadsiai dalyvavo Tautos Pomdo taryba -teinančio mėnesio Skautų Pa-

lš ten pateko į Berlyną, o ii

Ten sulaukė karo pabaigos. 
194546 buvo Uffenheimo ap
skrities ligoninės vedėju ir 
chirurgu, 1947-48 UNRRA’s tr-

Į Ameriką atvyko 1948 pas sa
vo dėdę į Pittsburghą, bet teiį- 
sikurti negalėjo. Po trijų mėtė- * 
šių persikėlė į New Yorką. Čia 
dirbo Midtown ligoninėje. 1951 
vasario 1 persikėlė į Monticello, 
N.Y. čia būdamas, išlaikė rei
kiamus egzaminus ir 1954 nig- 
piūčio 31 gavo teisę verstis gy
dytojo praktika New Yorko vals
tijoje. Buvo chirurgas. Su kitu 
gydytoju turėjo privačią ligoni
nę. Ją įsigijo 1960 sausio 1, 
pardavė 1979. Toje ligoninėje 
dirbo visa eilė lietuvių.

Velionis buvo didelis meno 
mėgėjas. Mėgo muziką, mėgo 
ir dailę, o į amžiaus galą net 
pats pradėjo tapyti. Vertino savo 
dėdės dail. Petro Kalpoko kūry
bą, tos kūrybos ir buvo pats 
veikiamas, iš vidaus skatinamas. 
Tarp kitko, Petras Kalpokas yra 
nupiešęs pieštuku jo portretą.

Priklausė prie lietuvių gydy
tojų korporacijos Fraternitas 
Lithuanica, į kurią įstojo 1935. 
Amerikoje dar priklausė prie 
specialios draugijos gydytoją, 

herst Rd., Linden, NJ. 07036, 
tel. 925-2731.

Lietuvių kalbą dėstys mokyto
ja Danguolė Didžbalienė. Jos 
telefonas 9254761.

Union, N J.
Šį rudenį Union Township 

suaugusiųjų mokykloj taip pat 
bus pradedama dėstyti lietu
vių kalba pradedantiesiem ir ja- 
žengusiem. Pamokos vyks kiek
vieną trečiadienį nuo 7:00 iti 
8:30 vai. vak. pradedantiesiemir 
nuo 8:35 vai. iki 10:05 vai. vnk. 
pažengusiem Union High 
School, North 3rd St., Union, 
N.J., kambarys Nr. D 104. •

Registracijos pradžia — rugsė
jo 2, nuo 12 iki 4 vai. p.p., o va
karais — rugsėjo 22,23 ir 24 nuo 

- 7 vai. iki 9 vai. vak. Mokslo 
pradžia — rugsėjo 24, trečiadie-

Kursas kainuoja 22 dol. če
kius rašyti Union Township 
Board of Education vardu. Ah 
kursus dėstys mokytoja Danguo
lė Didžbalienė, tel. 925-4761.

PRANEŠIMAS
Dėl susidėjusių aplinkybių 

numatytos pamaldos, Tautos 
šventės minėjimas ir gegužinė 
V. Vebeliūnų sodyboje rugsėjo? 
atšaukiami.

Visi, kurie ruošėsi dalyvauti, 
prašomi atsilankyti tą pačią 
dieną į Apreiškimo parapijos or
ganizuojamas pamaldas ir minė
jimą.

LB New Yorko apygardos 
valdyk

TAUTOS FONDO VEIKLOJ

Kaip žinome, prel. J. Balkūnts 
yra palikęs New Y orką, ieško- SKAUTŲ STOVYKLA

Atlanto rajono skautų-Čių sto
vykla “Suktinis” šiemet vyko 
Resolute Scout Reservation, 
Bolton, Mass., rugpiūčio 16- 
24. Šioje stovykloje stovyklavo 
200 su viršum Atlanto rajono 
skautų ir skaučių bei vadovų. 
Stovyklai vadovavo — viršinin
kas ps. Stepas Zabulis, Seserijai 

_____ ___ _ ___ _ — s. fil. M. Mickienė, Broli- 
veUdos lietuviškuose darbuose, jai —- R. Jakubauskas, stovyk-

matome vėl čia, besisielojantį 
įvairiais lietuviškais reikalai!. 
Tautos Fondo valdyba turėjo
progos su juo pasidalinti minti
mis savo susirinkime.

Kadangi dainai galima pasi
mokyti iš praeities, preL J. Bal
konas buvo paprašytas pape-

Dr. Vytautas Slavinskas 

kurie administruoja ligonines.
Liko žmona Marija Janulevi- 

ėiūtė-Slavinskienė, kilusi iš Lin
kuvos. Būdama gailestinga se
suo, ji daug padėjo savo vyrui, 
ypač jų privačioje ligoninėje. 
Liko taip pat dvi pusseserės Chi- 
cagoje — Ona Mironaitė ir Ste
fanija Grybauskienė.

Našlė Marija Slavinskienė 
rugsėjo 6, šeštadienį, rengia pir
mąsias mirties metines. Mišios 
bus 11 vai. pranciškonų koply
čioje. Po mišių šventinamas pa
minklas Cypress Hills kapinėse. 
Kviečiami visi bičiuliai ir arti
mieji.

DIPLOMATAI DEMOKRATŲ 
PARTIJOS KONVENCIJOJE 

NEW YORKE

113 ambasadų, pasiuntinybių 
ir diplomatinių misijų Washing- 
ton, pakviesti Baltųjų Rūmų, at
siuntė savo ambasadorius ir ki
tus aukštus pareigūnus daly
vauti svečiais stebėtojais demo
kratų partijos konvencijoje rug
pjūčio 11-14. Lietuvos, Latvi
jos, Estijos pasiuntinybės taip 
pat buvo atstovaujamos.

Rugpjūčio 11 dienos vakarę 
žymi demokratų partijos veikėja 
turtuolė Carol Hauseman suren
gė diplomatam šaunų priėmimą 
savo ištaigioje rezidencijoje 
Central Park, South. Po priėmi
mo diplomatai buvo nuvežti į 
Madison Square G arde n, kur 
specialiose patalpose galėjo ste
bėti konvencijos eigą.

Atsisveikinimui rugpjūčio 14 
vakare New Yorko miesto komi- 
sijonierė Barbara Margulis taip 
pat surengė vaišes savo rezi
dencijoje diplomatam, miesto 
aukštiem pareigūnam. Dalyvavo 
ir miesto burmistras Koch. Po 
vaišių svečiai buvo nuvežti į 
Madison Square Garden pasima
tyti su Valstybės sekretorium 
Muskie ir dalyvauti konvencijos 
užbaigimo ceremonijose.

Lietuvos gen. konsulas A. Si

tuvos pasiuntinybei atstovo dr. 
S. Bačkio pavedimu. Jie daly
vavo konvencijoje ir abiejuose




