
(Bus daugiau)

Kultūros Barų Nt. 6

Trečioji Jvn^tiodų Tautų ko*- 
mtmm||b qci jwį {statymo pn- 
MM tlO ptMyMO pRqMt% Kum 
DM pMBinM ĮĮKVuTEutl 8CBKH

mininką Menachem Begiu ati- 
aeu savo Įstaigos penteįimą j 
Rytų Jeruzalę ir sulėtinti žydų 
kolonijų steigimų okupuotam 
vakariniam Jordano krante, kad 
Egipto prez. Anwar el-Sadat su
tiktų atnaujinti derybas dėl pa
lestiniečių autonomijos. Dery
bos prasidėsiančios dar šį mė- 
IMS} uurp ftDMPI vaistyom uzs.

Kinijos liaudies kongresas, 
anksčiau buvęs tik vyriausybės 
tariu pranežimų nuolankus klau
sytojas ir jos planų paklusnus 
tvirtintpjas, dabar jau drįsta 
aštriai klausinėti ministerius dėl

mt,. jų guriniai keliauja'ir į 
“plačiųjų tėvynę”, tik pa&oje 
Lietuvoje jų krautuvėse pritrūks-

LIETUVAITĖ LAIMĖJO 
KONKURSĄ AUSTRALIJOJ

ryžusi ir aš apsaugoti savo lietu
viškų prigimtį, su viltimi, kad 
Australija įvertins jos svarbų šios 
šalies kultūrai.”

veikslo “Miestelis” spalvota i** 
produkcija. Rašoma, kad pa
veikslas yra Dailės muziejaus 
fonduose. Dailininkas, kdis bar
tus lankydamasis pavergtoje 
Lietuvoje, nuvežė ir savo pa- 
veiKSit|. icn panašiu Ducra pa- 
gerbiami tik mokų įsiteikti val
dantiesiems.

ir VVashington Post. Jis pradėjo 
net pirmame puslapyje, plačiau 
rašė apie S. Kudirkų ir jo istoriją, 
apie kitus demonstrantas ir jiem 
keliamų bylų.

tis Mūsų Pastogė. Čta patei
kiama ištrauka iš jos rašinio:

"Naujai atvykusieji į Austrah- 
jų neatsisaze savo kurimos ir 
kalbos, bet tik prisitaikė prie 
naujos aplinkos ir gyvenimo. 
Mano tėvai yra lietuviai, jie gi- 
me sietuvoj, net turėjo ją palikti, 
nes Lietuvą užėmė rusai. Aš gi
miau Australijoj. Nors mano tė
vai namuose kalba tiktai lietu
viškai, ai gana greitai išmokau 
anglų kalbą, bet nepamiršau ir 
lietuvių kalbos. Aš didžiuojuosi,

jog esu Australijos lietuvaitė. 
Lietuviška prigimtis man lūki 
kia priklausomumą tautai, kuri 
turi garbingų vietų kitų tautų 
tarpe Europoj. Lietuvių kalba 
ym viena iŠ gražiausių ir seniau
sių kalbų. Visa tai paveldėdama 
iš savo lietuvių tėvų, aš išdi
džiai ateinu su šiuo turtu į nau
jos tautos — Australijos —tarpą, 
{neidama visa tai į šio krašto gy
venimų ir kultūrų. Mano įnašas

mas 38 naujai pastatytose mo
kyklose.

— Rugpiūčio mėnesį Kaune

— Apie buvusį NKVD virši
ninkų, tapusį rašytoju, Aleksand
rą Guzevičių-Gudaitį išsamių 
monografijų parašė Liudvika Li- 
senkaitė. “Vaga” knygų išleido 
labai puošniai. Autorė taip pet 
nesigailėjo Lietuvos nepriklau
somybės griovėjų gerokai pasa
kuoti.

Danutė Baltutytė laimėjo Pie
tų Australijos etninių grupių 
tarybos vidurinių mokyklų vai
kam paskelbtų rašinio konkursų 
“Ką man reiškia būti etninės 
šeimos vaiku Australįjoj?” Kon
kurse dalyvavo 97 vaikai, pri
klausą 23 įvairiom etninėm gru
pėm. Pirmųjų vietų laimėjusį 
lietuvaftės Danutės Baltutytės 

rašinį persispausdino vietos 
spauda, o Jo lietuviškų vertimų 
— Australuos lietuvių savaitraš- tautai ir kas' yra tauta. Kai mane 
tis Mūsų Pastogė. Cla patai- mokykloje paklausia draugės.

Atžalyno stovyklos vadovybė su svečiais. Iš k. ps. R. Belzinskas, kun. R. Šakalys, OFM, 
ps. J. Jurgutis, vyr. skautė D. Petukauskaitė, vyr. skautė A. Jurgutytė, pš. A. 
Plodzinskienė, v.s. V. Aleknienė, vyr. skn. L Kerefienė, v.s. S. Gedgaudienė, v.*. S. Hgū- 
taS. Nuote V. Bacevičiaus

— Knygų rinkos naujienom 
Albino Žukausko rinkinys “Ata
bradai” išleistas antrų kartų 
12,000 egz. tiražu; Prano Rai
čiaus naujas eilėraščių rinkinys 
“Gimtinė” išleistas 14,000 egz. 
tiražu; jau.senokai mirusio vai
kų literatūros kūrėjo Kosto Ku
biliaus ko eiliuotif pasakų rinki
nys (trečiasis leidimas) “Varlė 
karalienė” išleistas 50,000 egz. 
tiražu; Jono Mačiukevičiaus 
publicistikos rinkinys “Ištakos” 
išleistas 210,000 egz. tiražu.

— Gegužės viduryje dirigen
tas J. Domarkas dirigavo didžio
joje Leningrado filharmonijos 
salėje Leningrado filhannonųos 
simfoniniam orkestrui. Dviejų 
koncertų programoje buvo WA. 
Mozarto ir L v. Beeįhoveno kū
riniai. j. Domarkas taip pat diri
gavo televizijos ir radijo simfo- 

■ niniam orkestrui Maskvoje. Pro
gramoje buvo F. Laszto "Preliu
dai” ir S. Prokofjevo “Penkto
ji simfonija.”

žįsta teritortafų-vandenų 12 m. ir 
išskirtinės ūkinės zonos 900 m. 
tjdq. ragai projeną visi juros
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Vykstant Kinijos liaudies 
kongresui, Kinijos ministeris 
pirmininkas Hua Guofeng pasi
traukė iš pareigų, bet pasiliko 
komunistų partijos pirmininku. 
Jo įpėdiniu buvo parinktas buv. 
Sichuan gubernatorius ZhaoŽi-

būtų žymiai mažesnis, jei aš atsi
sakyčiau savo tėvų kalbos, gra
žių tradicijų ir papročių, kuriuos 
mano tėvai išsaugojo ir atsivežė 

kad galiu laisvai kalbėti dviem iš savo gimtojo krašto. Esu pasi- 
kalbom — lietuviškai ir antiš
kai. Iš tėvų pažinau ir pamilau 
visas lietuviškas tradicijas ir pa
pročius, kurie yra labai gražūs. 
Mano tėvai man dažnai rako, 
jog papročiai ir tradicijos yru, 
tautos turtas ir kultūra. Juos tau
ta sukuria per ilgus šimtmečius. 
Būdama australė su lietuviška

mieste” 
išėjus” 

sostinė” 
mėnulio

jų sudarytų planų ar dėl jų vyk
dymo. Jis taip pat pakeitė vadų 
pakeitimo principų, įgydamas 
teisę juos rinkti, ir priėmė eilė 
ūkinių reformų, kur krašto ūkis 
bus paremtas pelno ir varžybų 
motyvais, o ne tik centriniu pla
navimu.

Lenkijoj, kaip ir galima 
buvo laukti, pasibaigus darbinin
kų streikam, staiga susirgo parti
jos vadas Edward Gierek ir tu
rėjo būti pakeistas kitu. Į jo vietų 
partįjos centro komitetas išrinko 
saugumo reikalais besirūpinusį 
pareigūnų Stanislaw Kania. Be 
to, naujais politbiuro nariais bu
vo išrinkti dar 4 partįjos pa
reigūnai.

Lenkijos komunistų partijos 
naujasis galva Stanislaw Kania 
pareiškė {vykdysiąs visus su 
streiknoiančiais darbininkais

atkakliai siek savo tikslo. Virgi
lijus ne tik nepalūžo (o palūžo 
daugelis), bet tapo vienu iš ak
tyviausių kovotojų už tikėjimo 
laisvę. Per kunigo Juozo Zdebs- 
kio teismų čekistai jį sumuša 
tik už tai, kad jis pasiprašo 
įleidžiamas į teismo salę, o kad 
neužmirštų klusnumo sovietinei 
valdžiai, “geležinio Felikso” 
įpėdiniai jam dar prideda 10 
parų arešto.

šiuo metu formuojasi pogrin
dinė Kunigų seminarija Lietu
voje, ir Virgilijus pradeda filoso
fijos studijas. Tik mokytis jam 
permaža, jis nori būti kovos už 
Bažnyčios laisvę sūkuryje. 1972 
jis buvo vienas iš uoliausių pa
rašų rinkėjų po 17,000 katalikų 
memorandumu, kuriame iŠ so
vietinės valdžios reikalaujama 
tikėjimui laisvės. Kažkoks Judas 
paskambino milicijai, ir drąsus 
jaunuolis, tarsi žmogžudys, su 

i antrankiais ant rankų atsiduria 
Prienų vidaus reikalų skyriuje. 
Parašai atimami, o jam grasina
ma, jei išdrįsiąs ateityje rinkti 
parašus, griežtomis bausmėmis. 
Tačiau Virgilijus išdrįsta; Santai
kos parapijoje jis eina iš namo 
į namų ir surenka apie pusantro 
tūkstančio parašų po prašymu, 
kad valdžia netrukdytų vyskupui 
paskirti šiai parapijai kleboną. 
Šįkart judo neatsirado; niekas

telis, esąs netoli Panevėžio. Bū
sianti pravesta kanalizacija lie
taus vandeniui nutekėti, būsian
čios išasfaltuotos kai kurios svar
besnės gatvės, nutiesti šaligat
viai. Būsianti pastatyta valgykla- 
parduotuvė, įrengta automobilių 
stovėjimo aikštelė, net atsirasiąs 
parkas ir pramogų aikštelė... 
Keista, kad per 40 “tarybinių” 
metų niekas nesirūpino Smilgių 
purvu ir dulkėmis, o taip smar
kiai giriamasi “tarybiniais” lai
mėjimais.

— Tikrų faktų ir tuščių pasi
gyrimų knyga apie “tarybinį” 
sportą Lietuvoje. Jos vardas 
“Metafir startai” (238psl.,30,000 
egz.). Ji apima 1940-1979 laiko
tarpį. Ją parašė Mindaugas Ba
rysas ir Vytautas Gudelis.

— Tarp naujai išleistų knygų 
minėtinos: naujas Marcel^aus 
Martinaičio eilėraščių rinkinys 
“Tie patys žodžiai”, Janinos De
gutytės eil. rinkinys “Tarp sau
lės ir netekties”, Algirdo Po
ciaus apsakymų rinktinė “Išski
dę iš lizdo”, Leonardo Gutausko 
eil. rinkinys “Svetingumo na
mai”. Jono Mačiukevičiaus eil. 
rinkinys “Apie tave ir tau”. 
Išleistos kelios knygelės vai
kams: Marcelijaus Martinaičio 
“Pelenų antelė”, Violetos Pal
činskaitės “Lietaus nykštukai” ir 
Albino Žukausko pasakojimai

' — Kuršių Nerijos vasarvietėje 
Smiltynėje du vasaroj mėnesius 
kūrė Vilniaus ir Klaipėdso daili
ninkai. KetarioKka savo naujų 
kūrinių dailininkai pastate Klai
pėdos miesto Mažvydo vardo 
skulpttaų parite. Tame parke 
jau esančios 54 dekoratyvinės 
skulptūros. Tačiau spaudoje nu
siskundžiama, kad parkas nepri
žiūrimas, prišiukšlintas, dažnai 
vandalų nusiaubiamas. Nesunku 
atspėti, kad toks jautrimo elgesys 
yra sovietinės mokyklos auklė
jimo vaisius.

Lietuvos geologai, bendra
darbiaudami su Latvijos ir Esti
jos geologais, paruošė penkis 
geologinius žemėlapius, atsklei
džiančius Pabaltijo gelmių vaiz
dą. Žemėlapiai susistemina visas 
iki šiol turimas geologines ži
nias, surinktas geofiziniais mata
vimais, giliais gręžiniais ir kitais 
gelmių tyrimo šaltiniais. Rašo
ma, kad sudaryti žemėlapiai tar
naus tolimesniems žemės gal
inių turtų tyrimams ir net moky
mo reikalams.

—Vilniaus respublikinėje bib
liotekoje rugpiūčio pabaigoje 
buvo Gruzijos knygos paroda, 
kurioje * buvo rodoma gruzinų 
grožinės literatūros, vaikų litera
tūros knygų, visuomeninių ir 
politinių leidinių, net dailės al
bumų. Rašoma, kad iš lietuvių 

Atelbita j griniwųxkafoą esą iš- 
Tulllų-titūŽas 

siekia 224 tūkstančius. Parodoje 
buvęs tik E. Mieželaičio “Žmo
gaus” vertimas.

— Lietuvos pavergimo ke
turiasdešimtmečio minėjimai 
dar vis tęsiami. Štai rugpiūčio 
pabaigoje Vilniuje buvo tarybi
nio kino švente, surišta su pa
vergimo sukaktimi ir Lietuvos 
Įtino studijos taip pat 40 metų 
sukaktimi. Ta proga parodytos 
dvi tos studijos premjeros: “Su
žeista tyla”, režisuota A. Kuode
lio, ir “Mažos mūsų nuodėmės”, 
režisuota H. Šablevičiaus. Koks 
tų filmų turinys, spaudoje ne
rašoma.

— Spaudoje paminėta rdašy- 
tpjos Halinos Korsakienės 70 
metų amžiaus sukaktis. 
Gimusi 1910 Humanitarinių 
mokslų fakultetą Kaune baigė 
1939. Kai kurį laiką mokytojavo, 
dirbo radijo komitete, bet dau
giausia atsidėjo grožinės litera
tūros vertimams. Yra išvertusi S. 
Žoromsltio “Ištikimoji upė”, A. 
Gailičio “Tomas Nipemadis”, 
taip pat A. Čechovo, M. Gor
kio apsakymų. Iš H. Korsakienės 
pačios kūrybos minėtinos kelios 
knygos 
(1949), 
(1955X
(1961), “Neapšviestoji
pusė” (1969). Vaikams parašė 
dvi pasakojimų knygas: “Dova
na” (1950) ir “Klasės garbė” 
(1952). Atsiminimų knyga apie 
rašytojus ir kairiuosius veikėjus 
“Susitikimai” (1977) parašyta 
gyvai, lengvu stiliumi, nors ir 
neišvengia tam tikro kryptingu-

Sukakties proga Pergalės 
žurnalas pradėjo spausdinti H. 
KorMlaeiMs MBinuniiiras apie

ŠVIEČIANTIS ŽIBURYS
Iš Lietuvos K. B. Kronikos Nr. 42

Savaitės 
įvykiai

Sunkūs buvo Lietuvoje poka
rio metai: nekalti žmonės tre
miami į Sibirą, nužudytų patrio
tų kūnai valkiojami po miestų 
gatves, kalėjimai prikišti nekal
tų žmonių, šie metai buvo sun
kūs ir Jaugelių šeimai; tėvas sė
dėjo kalėjime, o motina buvo 
nuolat Saugumo tardoma. 1948 
rugsėjo 9 pasaulį išvydo antra
sis Jaugęlių sūnus — Virgilijus. 
Apvaizda leido šiam berniukui 
nuo pat vaikystės daug kentė
ti. Žiemą alkanas vaikas glaus
davosi prie motinos visiškai ne
kūrenamame kambaryje. Mo
tina, ką turėjo, tą savo vaikams 
ir davė — gyvą tiksimą ir karš
tą meilę Jėzui ir Marijai. Mažy
tis, padėvėtais kailinukais apsi
vilkęs berniukas kasdien skubė
davo į bažnyčią. Čia jis keliais 
eidavo apie altorių, susikaupęs 
kalbėdavo tris dalis rožančiaus 
ir patarnaudavo mišiose.

Užbaigęs vidurinę mokyklą, 
Virgilijus neabejoja kur pasukti, 
o tiesiai eina į Kunigų semina
riją. 1966m. Senunarijos vadovy
bė, neturėdama dėl ateistinės 
valdžios nustatyto labai mažo 
klerikų limito laisvų vietų, net 
neįtraukia Virgilijaus į stojančių
jų sąrašus — Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis vistiek iš
brauks^ kurie bus virš normos.

1967 m. čekistai, sužinoję, kad 
YJįJ8y&» ^tis^Sętatari-

ir įspėjo “prieŠsocialistinius” 
elementas nebandyti išnaudoti 
Lenkijos sunkumų savo reika
lam. Savaime aišku, kad jis pa
kartojo Lenkijos ištikimybę So
vietų Sąjungai ir Varšuvos 
paktui.

Dėl Lenkijos vadų pasikeiti
mo neribotam laikui buvo atidė
tas V. Vokietijos kanclerio Hel- 
mut Schmidt susitikimas su Len
kuos ir R. Vokietijos vadais. 
Taip pat buvo atšauktas ir Bri- 
tanįjos darbo unijos kongreso de
legacijos numatytas vizitas į 
Lenkiją.

Naujasis Irano min. pirminin
kas Mohammed Ali Rajai vieton 
dabartinio užs. reikalų ministe- 
rio Ghotbzadeh paskyrė ki
tą. Pasitraukdamas Ghotbzadeh 
parei&ė, kad visas ministerių 
kabinetas nesąs kompetentingas 
valstybės reikalus spręsti.

Irano prezidentas Abolhas- 
san Bani-Sadr patvirtino 14 mi- 
nisterio pirmininko Rajai prista
tytų ministerių kabineto narių, 
b kiti jo manymu, nėra kvalifi
kuoti būti ministeriais. Dėl to 
ministerių tvirtinimas parlamen
te buvo atidėtas.

Prez. Carterio specialiam įga
liotiniui Art. Rytų taikai Sol. M. 
Linowitz įvairiais grasinimais

tvirtas Virgilijaus būdas ir 
“Erodo šalininkai pastojo Virgi
lijui kelią į Seminariją”; Semi
narijos rektorius pranešė: “Šiais 
metais Jūsų pareiškimas nepa
tenkintas”;

1968 m. Virgilijui vėl nenusi
šypsojo laimė; rektorius rašė: 
“šiais metais dėl vietų stokos 
Tamstos prašymo patenkinti ne
galime. Kreipkitės sekančiais 
metais gegužės mėnesį”. 1969 
m. Seminarijos atsakymas netei
kė jokių vilčių: “Šiuo praneša
me, kad Tamstos prašymas nėra 
patenkintas ir Jūs negalėsite mo
kytis Tarpdiecezinėje Kunigų 
seminarijoje Kaune. Seminarijos 
Rektorius”.

Virgilijus pradeda dirbti vai
ruotoju, bet jo neapleidžia min
tis: “turiu būti kunigui” Jis tam
pa tretininku, atlieka uždaras re
kolekcijas, gilina savo religinę 
pasaulėžiūrą, padeda iš griu
vėsių pakelti Pajevonio bažny
čią. 1970 seminarijos rektorius 
vėl atsiunčia standartinę prane
šimą: “Tamstos prašymo priimti 
į Kunigų seminariją šiais metais 
patenkinti negalime. Mėginkite 
kreiptis sekančiais metais”. Vir
gilijus mėgina, bet čekistų “ve
to” buvo toks griežtas, kad bai
lus seminarijos vicerektorius 
1971 neleidžia Virgilijui parašy
ti net pareiškimo.
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TALKA DEMONSTRANTAM

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamalca Avė. (prie Foreat 
Pteay SL), Woodhavon, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose miesto dalys*. Tol. 295-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūna*, Lieensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand SL, BrooMyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

AUCE*S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlė* (vairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4ftg 
107-04 Jamalca Avė., Rtchmond H UI, N.Y. Čia veikia Darbininko *p*u-
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Newsweek žurnalas speku
liuoja, kad Sov. S-ga priversian
ti Lenkijos vyriausybę paleng
va dėl įvairių priežasčių panai
kinti streikuojantiėm darbinin
kam duotus politinius ir ūki
nius pažadus, nes jų įgyvendi
nimas sudarys pavojų visai ko
munistinei sistemai.

Britanija atšaukė iŠ Irano pas
kutinius savo diplomatus ir pra
dėjo deportuoti Britanijoj už 
demonstracijas sulaikytus iranie
čius studentus.

Sovietų Sąjunga yra žymiai 
sustiprinusi Varšuvos pakto kari
nes jėgas įvairiom raketom ir 
kitom karo priemonėm, tačiau ji 
ne visus pakto narius traktuoja 
lygiai. Pvz., Lenkijos aviacija 
yra aprūpinta tik MIG-21 karo 
lėktuvais, o pati Sov. S-ga 
— MIG-23, 25 ir 27; taip pat 
Čekoslovakija turi tenkintis 1960 
m. gamybos tankais, o Sov. S- 
tunsžpmiai modernesnius.
^J^Vigmldavimo ekspertas, gy- 

nybbS'f pasekretirtis < William> 
Peny su delegacija atvyko į Ki
niją ištirti, kiek Kinijos kariuo
menė gali pasinaudoti modernia 
karo technologija.

Pagal slaptą JAV armijos verti
nimo pranešimą iš 10 JAV lai
komų kariuomenės divizijų 6 
nėra pasirengusios karui, ir rei
kės 6 savaičių jom tinkamai ap
mokyti ir aprūpinti. Net ir 
staigaus panaudojimo junginio 2 
divizijos nėra tinkamai pasiruo
šusios staigiem veiksmam. Šių 
divizijų tinkamumui pagreitinti 
iš V. Vokietijoj laikomos JAV 
kariuomenės atkeliama 8,000 ir 
P. Korėjoj laikomos 800 pus
karininkių.

Australijos vyriausybė sutiko, 
kad JAV B-52 bombonešiai galė
tų, reikalui esant, nusileisti 
Australijos aerodromuose. Iki 
šiol jie galėjo tik perskristi šiau
rinę Australiją.

Lenkija pasiskundė JAV, kad 
Amerikos unijų teikiama pini
ginė parama nepriklausomom 
unijom* steigti gali kai kieno 
būti laikoma kišimosi į krašto 
vidaus reikalus.

Britų bendruomenės Azijos ir 
Pacifiko 16 valstybių savo kon
ferencijoj, nežiūrint < Induos 
prieštaravimų, pasmerkė sveti
mų karinių, pajėgų įsiveržimą į

Kai savo pašto dėžutėj radau 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
prašymą padėti liepos 18 prie, 
sovietų ambasados Washingtone 
demonstravusiem lietuviam, aš 
kreipiausi į eilę savo pažįstamų, 
klausdama, ar ir jie tokį pra
šymą gavę. Pokalbio metu teko 
patirti, kad mūsų nukentėję 
demonstrantai (jų tarpe kun. Ka
zimieras Pugevičius, Simas Ku
dirka) nebuvo pakankamai mūsų 
pačių išreklamuoti. Tas “smul
kus incidentas” buvo greitai pa
mirštas. Tuo tarpu aštuoniolika 
lietuvių, skatinami idealizmo ir 
patriotinių jausmų, rizikuodami 
savo asmeniška laisve, demon
stravo laisvo krašto laisvoj sosti
nėj prieš didžiausio pasauly ka
lėjimo valdžios ambasadą, kad 
pareikštų savo pasipiktinimą Af
ganistano okupacija, Pabaltijo 
valstybių vergija ir Maskvos 
olimpiniais žaidimais. Dalis de
monstrantų - bandė grandinėm 
prisirakinti prie ambasados var
tų. Tai būrelis taikingai nusitei
kusių, daugiausia jaunų žmonių, 
reiikfeii6'ų-' savo n tioriioiię pn- 
irttti "JAV būdu, kirtį ypatingai 
savo naudai išnaudojo Amerikos 
atžvilgiu nedraugiškai nusistatę

ties rašysim laiškus preziden
tui, reikalaudami tą neteisybę 
atitaisyti ir visus kaltinimus at
šaukti.

Tai jau nebe pirmas kartas, 
kada kreipiamasi į mūsų visuo
menę rašyti masiškai laiškus se
natoriam, prezidentui ir kitiem 
įtakingiem asmenim vienu ar 
kitu reikalu. Gyvenimas parodė, 
kad esam apsnūdę ir neturim 
pareigos jausmo, nes mūsų laiš
kų rašymas yra visiškai minima
lus. O yra žinoma, kad visi rink
ti valdžios pareigūnai, neišski
riant nė paties prezidento, la
bai skaitosi su laiškų rašytojų 
nuomonėmis. Tom nuomonėm 
klasifikuoti yra samdomas gžub 
sus personalas, kuris laiškus 
perskaito ir daro raportus laiško

pat laiškais prezidentui su 
aukščiau minėtais reikalavimais. 
Atminkim, kad kiekvienas mūsų 
yra balsuotojas, kurio balsas 
kada nors, gal ir gana greitai, bus 
reikalingas .. .Tūkstančiai mūsų 
laiškų negali likti be rezultatų. 
Tai ne tik parodytų mūsų talką 
jaunimui, bet ir sutaupytų dide
les pinigų sumas, jei laiškų 
išdavoj byla būtų numarinta. 
O Jaunimo Sąjungos atstovam 
siūlau nepasitikėti paštu. Sekr 
madieniais po pamaldų lietuviš
kose patalpose, kavinėse ir klu
buose reikia turėti savo atstovą, 
kuris pasisiūlytų rašyti laiškus 
tiem, kurie pakankamai nepa
jėgia rašyti anglų kalba. O tiem, 
kurie patys gali rašyti, toks pa
vyzdys būtų gyvas paskatinimas.

adresantui, o šis atitinkamai 5 Kas neturim 10 minučių laiko 
guoja. - laiškui parašyti, kuris gal padės

Šį‘kartą iniciatyvą į savorapH nulemti svarbią bylą? Neleiskim 
kas pasiėmė JAV Jaunimo S^-_ lietuviškm sąžinei miegoti, ypač 
junga, kurios darbus esam pratę’ tada, kada mūsų jaunimas tos 
vertinti ir iš kurios tikimės Į 
sekėjų vyresniųjų pėdon* 

" voš ‘laisvinimo ’ 
ų, Šokių š

siųsti adres 
Carter,

sąžinės šauksmą girdi.

ir vasaros stov 
ganizuotai planuoja mūsų de^ 
monstrantų gynybą. Todėl dabar

iraniečiai. Iraniečių yra visų mūsų pareiga ne vien 
cija buvo panaši į riau- prisidėti pinigine auka, bet taip

šes, o jų elgesys rodė panieką 
šitam kraštui, kurio privilegi
jomis jie reikalauja naudotis. Ira
niečiai buvo suimti, bet netru
kus paleisti be kaltinimų. Mūsų 
lietuviai buvo suimti ir vėliau 
paleisti. Bet skirtumas -yra tas, 
kad lietuviam teisingumo depar
tamentas kelia bylą ... Mūsų antraštė dar su klausttf-

' ku, nes nuostabus pagijimas- 
apie kurį praneša prancūzų 
dienraštis Le Figaro, dar nėr? 
galutinai ištyrinėtas. Galutinį

Naujas stebuklinį 
pagijimas Liurde

, BUYUSFUNERAL HOME, Mario Teixelra,Jr. laidotuvių direktorių*, New- 
ark Office: 428 Lafayette SL (Cor. Wllson Ava.), telef. 344-5172. Ra- 
ruošlamos garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoiųa** 
Daug vieta* automobiliam paatatyti.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Havop^HiN 
Funeral Hoiąe, Ine., 104-38 Jamalca Ave^ Richmond HIII, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooldyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvlo* ir vėsinamo* koplyčios. Jau tračia Garazvo* šal
inos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai Ir balza- 
muotoįai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamo* šermeninė* bet 
kurioj miesto daly.
JUOZO ANDRIULIO Real Estete, namų pardavimas, vlaų rūšių apdrau- 
dimai, Income Tax pūdymas, (staiga veikla naujoj vietoj — OHLERT* 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodbaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). (steigoj kreipianti* paminėti kad esate ar 
norite boti J. Andriušis kUjentei*.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, *av. Wlnter Garden Tavom. 
188TMadlson SL, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-5440. Salė vestu
vėm* Ir kt pramogom*. B* to, duodami polaidotuvlnlai piette. Pirmo* 
rūšie* lietuviška* maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėm*, vestuvėms bei pokyliam* tor
tai, Dalia ir Alberta* Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Coron*, 
Ouėens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

1 SPARTA—Rašomo* mašinėlė* įv. kalbomis, radid, spalv. TV, compiUfe- 
rial, (v. biznio mašino*—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojate* ir fir
mų autentišku* katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 

. Bany Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

FLORIDA

Rašyti laiškus dar nėra vėlu,

kelta į spalio 7. '
Aurelija Balašaitienė

, .... totSIT
T? CT’ A TF ** BovtoOfd,tt. fetotemų Seodi.FL W0ė
IZaJ 1A 1 L tridonct* (613) yo>244e. Makare (5H) 345-27^6

gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 doL ir daugiau. Dėl 
informacijoš Skambinti: L- Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60,54 
70teSL,Maspeto, N.Y. 11378.' 1,

NEW JERSEY, NLW YORK Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5

NEW YORK — Laisvė* Žiburys, aekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105J 
FM. R. Kazys,217-2554tti Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

Po penkių dienų grįžo atgal. 
Sveikata nebuvo pagerėjusi, bet

tikėti Dievo Motinos pagalba.

Ii kasmet sugrįždavo į Liurdą,

_ GAUSI PARODŲ SALE

vendinti reikės bilijonų dolerių.

no, kad jis yra “moksliškai ne-
rėjo didelių nuostolių.

Delicijos'pagijimas nebuvo5 m. tremties už “priešsovieti-

lio turėjo "piktybinį naviką”.

vietų ir afganų kariuomenės ir 
partizanų įsiveržta į partizanų

tas Aleksandr Ogorodnikov Kali- 
ninomieste buvo nuteistas 6 m.

Sov. S-gos javų derlius nepasieks 
užplanuotų 235 milijonų tonų.

Lenkijoj iškilo didelė išeikvo
jimo afera. Dėl to buvo atleistas 
ir yra tardomas partijos radi
jo ir televizijos komiteto pir
mininkas Maciej Szczepanski.

Savaime suprantama, kad by
los gynimas kainuos gerą sumą 
pinigų. Bet galima būtų padėti 
pastangų, kad prie bylos eigos 
nebūtų prieita, jei visi be išim-

rodė tik apie Kalėdas, tai yra po 
keturių mėnesių nuo apsilanky
mo Liurde. Mergaitė pradėjo 
valgyti, augti ir lankyti mokyklą.

Assad atvyko į Libųą ir sutarė 
sujungti abi valstybes kovai 
prieš Izraelį.

vilų ir vedė išlaidų ir lengva
būdišką gyvenimą.

Tasolino Jl hembiau '
6M6 « ST.. MWDL£ VTLLAGE, OUEEMS 

Pboses: 326-1282 326-3150

PRMTATtMH f VMM KAPRIS* NEW YORK, 
NEW JStSEY IR CONNSCTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ.

LIETUVIŠKO ŠTAMU* PAMINKLAI

■i

Prancūzijos organai areštavo 
buv. R. Vokietijos karo aviaci
jos štabo viršininką gen. Heinz 
Bemhardt Zom už šnipinėjimą. 
Jis buvo sulaikytas su prancūzų 
tankų ir prieštankinių ginklų

po kelerių metų, kai įvykį 
kruopščiai ištyrinės tarptautinė 
gydytojų ir teologų komisija.

Bažnytinė teologų komisija 
nuostabaus pagijimo atvejus stu
dijuoja su nepaprastu griežtumu 
ir atsargumu. Dėl to per daugiau 
negu šimtą metų Liurde tik
rai stebuklingų pagijimo atvejų 
yra užregistruota tik 64. Žinoma,

gurno kitų nuostabių pagijimų, 
kurių čia įvyksta tūkstančiai. 
Deja, ne visus juos yra įmano
ma visu mokslišku griežtumu iš
tirti ir dokumentuoti.

Naujausias spaudos dėmesį 
atkreipęs atvejis yra 16-kos metų 
italės mergaitės Delicijos Cirok 
li nuostabus pagijimas. Ištyrinė
jęs visus turimus duomenis,

nis vėžys yra galutinai prany
kęs. Liko tik mažas kojos kaulo

Įėjęs iki nepagydomos stadijos.

Visus mokslinius Šio nuosta-

no, kad jis yra bęjėgis atgaivinti 
piktybinio vėžiu sumdldntus

kaimo gy-

KVECAS
JONAS 

IY33 +1974

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

LČKTUVAI

iuerwą
* e. *

MOKĖTI GALIMA ViSOMBS

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA
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—

ti Vilnių.

minti. Jei nedemonstruosime,

padėti, dėl to Vytautas nutarė

Visi

tamsoje ir pražūčiai. Jie patys 
negali šaukti ir demonstruoti, tai 
turime jiem padėti. Už juos 
šaukti, už juos kalbėti, kad iš
girstų pasaulio sąžinė. Tik nuo-

tinai, kad, Kęstučiui išvykus 
malšinti sukilusio Kaributo, Jo-

sus, pasuko į Vilnių ir jį užėmė, 
suėmė Jogailą ir jo šeimą. Ta-

VKTORASCIDŽICNAS,OFM gabefi ‘J**?'’Ž** 
’ esą, Kęstutis po 4 dienų 

~ . buvo atrastas negyvas. Vytauto

demon^racijas

vokacįja, Kęstutis nutarė nu
bausti Jogailą. Nusiuntęs Vy
tautą Gardinau, pats surinko

1

go. kalėjimo^ tuo sugriaudė-_____________ ____ _ _
mas visus Jogailos ir jo brolių Vytautas buvo priverstas 1*384 
laimėjimo planus. tamfo 21 Karaliaučiąe užrašyti

Kai buvo rengiamos kiančio 
13 demonstracijos 1965 neitais, 
jom vadovavo jaunimas. Buv-o iš
judinti visi miestai, visos kolo
nijos. Suvažiavo autobusais iš 
tolimiausių kolonijų. Taiparodė, 
kokia gausi yra lietiiviSkogi 
bendruomenė Amerikoje, kokia 
organizuota, solidari, kaiiSkyla 
reikalas.

šią vasarą jaunimas iiji gnsi- 
trijose vietose: Filadel- 

phijoje, VVashingtone, Sa Fran- 
cisco. Jie surengė deaoiastra- 
cįjas, kurios atkreipė visos Ame
rikos dėmesį. Visur buvo pa
brėžta, kodėl jie demoistrvoja, 
ko jie siekia. Buvo paminėta 
Lietuvos 40 metų okupacija, bu
vo protestuota prieš ją protes
tuota prieš žmogaus teisių lau
žymą, reikalauta laisvės ilki tiem 
pavergtiem kraštam.

Dabar rengiamos jungtinės 
demonstracijos. Visi kvieCiami

reikalus gyvus, primename pa
sauliui padarytas skriaudas, ne
teisybes.

Kas būtų buvę, jei nebūtume 
demonstravę gatvėse, aikštėse, 
salėse, jei nebūtume siuntę re
zoliucijų. šiandien tikrai būtų 
pripažinta Lietuvos okupacija ir 
Lietuva būtų kalte įkalta į So
vietų Sąjungą. O dabar demon
struodami išlaikėm Lietuvos by
lų gyvą, net ir politikam buvo 
nepatogu užsimerkti prieš Lie
tuvą ir pripažinti jos inkor
poravimą. Bijojo dar didesnių 
demonstracijų.

Simo Kudirkos atveju vyko pa
čios spontanišldausios demon
stracijos ir jos davė savo vaisių 
— jos išjudino visą kraštą, ap
jungė ne tik lietuvius, bet ir 
daugelį kitų, kurie pasipiktino 
drąsaus jūrininko išdavimu. Ir 
jei nebūtų demonstravę, niekas 
nebūtų susijaudinęs dėl Simo 
Kudirkos likimo, būtų jis taip ir 
likęs sovietiniuose kalėjimuose, 
gal net ir žuvęs.

Demonstracijos labai blogai 
veikia patį okupantą. Jis nuolat

Komitetas ir kviečia dalyvauti ten gera gyventi, 
šiose demonstracijose. EZsame 
ne kartą dalyvavę ir net gal pa
vargę nuo demonstravi-o. Nori
me gal net numoti rankir pasa
kyti — gana, juk tai niek: n-ereiš
kia. Ką laimėjome pertuos 40 
metų demonstruodami?

Yra ir taip galvojančių. Bet — 
tik. pagalvokime, jei nebotume 
demonstravę, kas tada liiti> buvę > 
— kokia sunki priespauda, batų 
surakinusi kraštą.

Pagalvokime, jei paty būtume 
ištrėmime ar gyventume oku
puotame krašte, juk sorfetunae, 
kad būtume neužmiršti o prisi

šeštadienį, 12 vai. vidiiradienį 
prie Jungtinių Tautų, Eag Kam- 
marskjold Plaza, 47 Steet ir J 
Avė. Šitoje aikštėje dažai -vyks
ta demonstracijos. Čia demon
stravo ir lietuviai ne katą.

Demonstracijų tikslą pami
nėti Lietuvos, Latvijos, Estijos 
40 metų okupaciją. Pačios de
monstracijos pavadintos— Pa- 
baltiečių Laisvės Žygis

Tų kraštų jaunimo atstovai 
įeina į jungtinį komitetą Imicia-

, kad tie kraštai 
patys savo noru prisijungė ir da
bar nepaprastai džiaugiasi, kai 
juos valdo kieta komunistinė 
diktatūra, suvaržiusi žmogaus 
laisvę, atėmusi nuosavybę, per
sekiojanti žmones dėl jų religi
nių įsitikinimų. Okupantas jau
dinasi ir širsta, nes tie balsai 
ir jam primena jo baisius darbus.

Tad visi į laisvės žygį, į de
monstracijas. Visi įsijunkime. 
Nepalikime namuos. Parodykim 
miestui ir visam pasauliui, kokia 
mum brangi pavergtų kraštų 
laisvė.

sutartis su kryžiuočiais, pašalino 
Jogailą nuo didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio sosto ir, Vytautui 
užtarus, pavedęs jam valdyti 
Krėvos ir Vitebsko kunigaikšti
jas, pats pasiskelbė didžiuoju

Po šio perversmo Lietuvoje 
kurį laiką buvo ramu Visa ka
riuomenė perėjo Kęstučio pu
sėn. Tada jis, nustatęs sienas su 
Maskva, 1382 m. sausio mėnesį 
atliko žygį į Varmę Prūsijoje, o 
pavasarį apgulė Vokiečių ordino 
pilį, pastatytą Jurbarke, kurios 
nepaėmė, nes išgirdo, kad Jo
gailos brolis Kaributas Dimitias, 
Naugardo Sieversko kunigaikš
tis, atsisakė jo klausyti. Todėl, 
palikęs Vytautą Lietuvoje, pats 
išvyko sudrausti nepaklusnaus 
Kaributo. Tuo tarini, Vytautui iš
vykus į Trakus, Vilniuje Jogailos 
šalininkai, vokiečiai piridiai,.va- 
dovaujant Rygos pirkliui Hanu- 
lui, 1383 m. birželio 12 d. iš
mušė sargybas ir užėmė pilį, o 
Jogaila, atvykęs su kariuomene, 
užėmė Vilnių. Greičiausiai prieš

dėt to jį priėmė ir pažadėjo jam 
pagalbą.

Vytautui dar esant kalėjime, 
Jogaila su Vokiečių ordinu per 
delegatus 1382 spalio 31 ir lap
kričio 1 Dubysos žiočių saloje 
buvo padaręs tris sutartis: pir
moje jis pasižadėjo per 4 metus 
su Prūsijos ir Livonijos ordinais 
laikytis taikos; antroje — per 4 

Kęstutį ir Vytautą abu broliai, vyko į Jogailos stovyklą, tuoj bu- metus su savo pavaldiniais apsi- 
Kaributas ir Jogaila, veikė sutar- vo visi suimti ir Skirgailos nu- krikštyti; trečioje užrašė Vokie

čių ordinui Žemaičius iki Duby
sos, Bet kai 1383 vasarą reikė
jo sutartis ratifikuoti, tai Jogaila 
nenorėjo susitikti su Vokiečių 
ordino magistru.

to Ronald Reagan dukra —- Maureen Reagan kalbasi su

ko su Trakų įgula, bet Vilniaus 
atgauti nepajėgė, nors kovoje 
krito apie 1000 karių. Tada jis 
pasitraukėįTrakus, bet, išgirdęs, 
kad Jogaila su kariuomene trau
kia Trakų link, o Skirgaila at
vyksta su Livonijos kalavijuo
čiais, palikęs įgulą, pasitraukė į

karui. Prie Trakų atvyko ir Prūsi
jos Vokiečių ordino kariuomenė, 
čia Jogaila, motinai Julijonai ir 
broliams dalyvaujant, liepos 6 d. 
sudarė naują sutartį. Tuo tarpu 
Švitrigaila užėmė Trakus.

Tada Kęstutis, suorganizavęs
Žemaičiuose 9000 vyrų, su jais ■ ieškoti pagalbos pas Vokiečių 
atvyko prie Trakų, kur jau rado 
atvykusį ir Vytautą. Jogaila, 
matyt, bijodamas pralaimėti, 
sugalvojo klasta suimti Kęstutį ir 
Vytautą. Jis atsiuntė į Kęstučio 
stovyklą pasiuntinius, kurie pra
nešė, kad Jogaila nori taikos, ir 
pateikė derybų sąlygas, pagal 
kurias būtų atstatyta senoji pa
dėtis: Kęstutis pasiliktų di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu, o 
Jogaila grįžtų į savo žemes. Kęs
tutis, Vytauto skatinamas, pasi
ryžo tartis, bet,- vos tik jis su 
sūnumis Vytautu ir Tautvilu at-

Vytautui, dabar likusiam be 
nieko, reikėjo atgauti Jogailos 
užgrobtą tėviškę — Trakų kuni
gaikštiją, ilgą vidurinės Lietuvos 
plotą nuo Livonijos iki Gar
dino, Gardiną ir žemes tarp 
Jasioldos ir Pripetės pelkių iki 
Alšėnų ir Mozūruos ir — Žemai
čius. Tam jis galėjo ieškoti pa
galbos tik už Lietuvos ribų. Pra
džioje jis prieglaudą rado pas 
savo svainį Jonušą, Mozūruos 

ordiną, su kuriuo Jogaila buvo 
sąjungoje. Tari buvo labai rizikin
ga, nes ordinas galėjo jį atiduoti 
Jogailai, tačiau ordino politikai

ruoštis karui ir labiau ėmė remti 
Vytantą, kuris tuo metu buvo, lai- 
^JpZęuM^ųpataAui^^ai Kauno, birią jisjau

apgulimo lapkričio 4 sugriovė.
Vytautui grįžus, Jogaila jam 

atidavė valdyti Gandino, Vol- 
kovisko, Brastos, Drohičino, 
Mielniko, Bielsko, Suražiaus ir 
Kamienco žemes, be Trakų, ku
riuos valdė Jogailos brolis Skir
gaila. Gaudamas šias žemes, Vy
tautas turėjo pripažinti savo pri
klausomybę nuo Jogailos. Tada 
jam teko tenkintis, bent tuo 
tarpu, esama padėtimi. Jis tikė
josi pagerinti savo padėtį, Jogai
lai perėmus Lenkijos karūną.

daugiau)

3000 žemaičių. Atvykus prie 
Trakų Vokiečių ordino ir Vytau- 

pasidavė Vytautui, bet Vilnius 

1383 m. kova baigėsi be laimė
jimų.. Grįžtant iš šio žygio, Vy
tautas Tapiau miestelyje, Prū
suose, spalio 21 buvo pakrikš
tytas Vygando vardu. Tada Vo
kiečių drdinas pavedė jam val
dyti Naujojo Marienburgo pilį 
prie Dubysos žiočių. Apie tai 
patyrę, čia rinkosi Jogailos per-

ir ruožą palei Nemuną, kad Kau
nas ir Rumšiškės tekų ordinui, 
o atgavus Trakus ir Gardiną, jis 
juos turėtų valdyti kaip ordino 
vasalas. Kai Vytautas padarė 
šiuos užrašus, tai ordinas pilnai 
juo pasitikėjo. Tuo metu buvo 

kur Jogailos ir Skirgailos kariuo
menės gavo stiprų, bene lemia
mą, smūgį. Tada Vokiečių ordi
nas, kartu su Vytautu, pastatė 
labai stiprią Kauno pilį, pavadin
tą Naujuoju Kvedzinu. Ją valdyti 
taip pat pavedė Vytautui, kuris 
1384 birželio 14 pakartojo ir dar 
praplėtė savo pažadus ordinui, 
nors jau slapta tarėsi su Jogaila 
dėl grįžimo į Lietuvą.

Kai Jogailai lenkai pasiūlė 
Lenkijos sostą ir Jadvygos ranką, 
tai jis, norėdamas atsisėsti į sostą 
ir vesti Jadvygą, turėjo susitai
kyti su Vytautu, kuris galėjo jo 
sumanymą sutrukdyti. Tada jis 
1384 pavasarį per savo pasiunti
nius ragino Vytautą grįžti, žadė
damas jam grąžinti Trakus su vi
sa tėviške ir dar pridėti Palen
kę su Lucku. Vytautas, patikė
damas Jogailos pažadais, savo 
šalininkų raginamas, pasiryžo 
grįžti. 1384 liepos 9, sudeginęs 
jam pavestas valdyti Marienbur
go, Jorgenbergo ir Naujojo Ba- 
jerbergo pilis prie Nen&no, grį
žo į Lietuvą. Taip jis, taikyda
masis su Jogaila, Nemuno kran
tus apvalė nuo Vokiečių ordino 
piMų..Patiko tik Nteienverderio

tF
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spalvomis tupi. eilėse ir yri

lia...

budelės su pasienin policijos

žiūri. Pavarto saro abėcėlinį

amt paso ir,

mūsų, tiesia ranką su “M y 
name is Rebekah”. “Wekome! 
Bienvenu!”

'i
Keleivių eilės trumpėja labai 
greitai. Eilėje stovi jauna motina

Gatvė iš orauosčio į miestą 
yra Dwight D. Eisenhower bul
varas. Pirmoji gatvių sankryža 
veda į EI i žabe th II bulvarą.

Pastebi, kad esame dulkini ir 
barzdoti. Juokaujame apie 
Hatra, Mosul, Dur Kūrintai...

Nuaileidžiame atokiau nuo 
orauosčio pastatų. Ii lėktuvo 
mus persodina į ilgį lanksčiu

kas remiasi Rytais, o Iranas — 
Vakarais.

Gatvių sankryža turi persišką 
vardą: Sachyad ~ Šacho pa-

Kariniams poremm. wtKravai

♦
i k

Atrodo, lyg miestas b praeities. 
Nesinori tikėti, kad ei virš vie
nos Artimųjų Rytų valstybių sos
tinės. Rodos, kad apačioje yra 
Californijos Los Algeles su 
Western ir Vermon! gatvėmis. 
O automobilių gausa gatvėse! 
Teheranu! trūksta didžiųjų vieš
kelių.

kas ją nuveda prie pasų tikrini
mo būdelės be eilės. Ana, senu
kas sijonuotas arabas iš Bagda
do su keletu gabalų mantos. 
Policininkas ir jį nuveda be ei
lės prie pasų tikrinimo tarnau
tojo.

Muitinėje lagamino atidaryti 
nė vienam iš mūsų nereikia. Tik 
paklausia, ką turi apmuitinti. 
Viens, du ... ir esame' Irane.

Iranas nėra arabiškas kraštas, 
arabiškai; kak

Bagdade turėjome didelį rik

orauostyje aukštos sienos ligi lu- 
' bų nėra. Poros metrų sienelė 

teskiria laukiančiuosius nuo at
vykstančiųjų. Koks džiaugsmas 
matyti iškeltą įrašą: “Archae- 
ological Survey “76”. Nematau

įrašą. Esame laukiami! Telegra-

Skubame prie nematomų ren
iną — asmens, kuris laiko įra
šą. Dėkinga širdimi ir pakilu
sia nuotaika apspintame vidur
amžę moterį su plačia šypsena. 
“I am Near East Tours”, ji sako.

Šypsosi, sakydama “Irane atsi
gausite ...” “Ar jau visi?” klau
sia. “Tik 22? Kur dar vienas?” 
Rebeka yra labai pastabi ir 

gide.
Lanke karšta. Sausas vidurva

sario karštis. Prie orauosčio 
mūsų laukia autobusas. Patogus 

si, bet sostas liljb tas pat. 
Paminklo vardas iškilus: Arya 
Mehr — Arijų saulė. Jį pastatė 
dabartinis šachas Muhammad 
Rėza 1971 metais, 2,500 metų 
sukaktį minėdamas. Nūdien 
Arya Mehr paminklas yra Tehe
rano Eifelis. Tačiau jis tėra tik 

mj. Neatrodo, kad jis būtų žmo
nių-lankomas. Tik automobilių 
upė teka abiem kryptim pro pa-

Argų Mis
Pokalbis vyksta baro kampe. 

Rebeka pataria nesivaržyti ir

čia yra tautinis gėrimas. Be to,

Pokalbis žada būti jšrakus.

Nustembu, kad Iranas — Kil
niųjų valstybė —nėra vientautė 
šalis. Apie azeriridžanus, kur-



buvo

(Bus danįuuu)

lMiagak

natello, Gozzoh talentų ir be
veik antžmogiškos ištvermės.

issue did an ercellent job. I 
would likę to suggest to you to 
dėvėto one of thetesues of your

51,500 doL su viršum JAV LB 
apylinkės šiais metais surinko 
Vasario 16 proga. Vadovaujantis 
aukotojo laisvo apsisprendimo 
principu, tos pačios apylinkės 
šiais metais rinko aukas Vlikui

ir turinio mozaika. Čia angelai, 
šventieji, Senojo ir Naujojo Įsta
tymo vaizdai rodo tą patį grožį 
ir kruopštumą, kuriuo pažymė
jo visi renėsanso memimkai.

tų vykdomą genocidą bolševikų 
pavergtoj Lietuvoj. Nepapras
tai pavėluotas reikalas! Reikėtų 
pajudėti šioj srity visa sparta.
- Btttų tikslu ir reikalinga kiek
vienam lietuviui parašyti po 
kelių sakinių laiškutį The An- 
atls tnmalu redaktoriui ir kviesti

Iki šiol lietuviai nėra išleidę 
nė vieno rimtesnio veikalo sve-

Bet to dar nepakanka. Jei at
skiri žurnalų numeriai yra ski
riami nacių genocidui, žymiai 
daugiau vietos turėtų rasti lais
vojo pasaulio spaudoj komunis-

vokatas Voldemaras Bylaitis pa
informavo JAV LB krašto vaidy
bą, kad reorganizuotos Bend
ruomenės apeliacija buvo atmieš
ta ir byla grąžinta į Circuit Court, 
kur ji bus nagrinėjama irspren-

bos vicepirmininko dr. Antano 
Butkaus vadovaujamos socia
linių reikalų komisuos pastangų 
rezultatas.

perkūno trenksmu, dvaras nu
skęsta ir vėl prasideda kasdieni
nis gyvenimas. Čičinskas nėra 
tik žmogus, bet blogis, kuris gy
venime nėra sunaikinamas.

Apie Čičinsko legendą yra pa
rašyta keletas veikalų ir poemų, 
bet muzikos iki šiol nebuvo su
kurta. Muzikas Aloyzas Jurgutis 
ryžosi šiai poemai sukurti muzi
ką ir išvesti į sceną.

sodamasis- pro savo išdailintus, 
bet ilgokus ūsus, mudu vedė net 
per tris patalpas ir pagaliau pa
sodino prie sienos jaukiame 
kampe. Patalpoj buvo vazonai 
su gėlėmis, ant sienų daugybė 
paveikslų. Baltos staltiesės,

jį pasaulį sujudino savo vei

kalam ir jauną visuomet! 
Audronę Kasputytę sek 
anglų kalba pareigom. Jj 
tarybos prezidiumas praves ko
te spondencinį balsavimą tų nau
jų narių patvirtinimui. , I

kad komunistų genocidas tebe
vyksta, ir nesimato bent iki šiol 
jam galo.

Laisvasis pasaulis apie ko
munistų genocidą toli gražu nė-

Gyvastingasis DAINAVOS an
samblis, šiais metais švenčiąs 
35 metų veiklos sukaktį, stato 
lietuvišką naują operą “Čičins
ką”. Šiai operai libretą parašė 
rašytojas Anatolijus Kairys pa
gal žinomą ir populiarią to vardo 
legendą. Librete palikti pagrin
diniai elementai, kurie kartojasi 
ir kituose Čičinsko vardo veika
luose bei poemose. Veiksmas 
vyksta vienos paros bėgyje. Vi
durnaktyje, gaidžiam pragydus, 
iškyla prieš 100 metų nuskendęs 
dvaras ir atgyja gyvenimą*. Po

tokio tarinio: — Sir, I read the 
July, 1980, issue. of The Annals 
wmcn was <mv<xb<j to tne riazi 
genocide^ (hotocaust) srith a

sons**. Veikalą redaguoja dr. D. 
Cuddy. Jame bus paliesti 20- 
ties tautų imigrantai. Papildomų 
žinių apie knygą galima gauti 
kreipiantis į JAV LB visuome
ninių reikalų tarybą.

Prof. dr. Bronis Kasias, JAV 
LB visuomeninių reikalų tarybos 
patariamosios komisijos narys, 
LB-nei tarpininkavo surandant į 
prancūzų kalbą vertėją dr. Vy
tauto Vardžio įvadiniam straips
niui L. Kerulio dokumentiniame 
veikale apie sovietų vykdytus 
trėmimus. L. Kerulio veikalo iš
leidimą finansuoja JAV LB-nė 
iš per ją visuomenės skirtų lais
vinimo darbo aukų. Veikalas tu
rės specialius įvadus didžiųjų 
laisvojo pasaulio valstybių kal
bomis. z

perduoti ir peninti.
Nauji JAV LB krašte valdybos 

nariai. JAV LB švietimo tarybos 
pirmininkui Jonui Kavaliūnui 
išvykus į Vokietiją direktoriauti 
Vasario 16 gimnazijai, Violetai 
Abariūtei pasitraukus dėl darbo 
senatoriaus Donald W. Riegel 
įstaigoj ir Irenai Dainorienei pa
sitraukus dėl sveikatos, JAV LB 
krašto valdybos pirm. Vytautas 
Kutkus pristatė JAV LB tarybai 
patvirtinti šiuos kandidatus į 
JAV LB krašto valdybą: dabar
tinį JAV LB švietimo tarybos 
sekretorių Juozą Piačą JAV LB 
švietimo tarybos pinninir 
reigom, jauną delegatą res 
konų konvencijoj Saulių

re>- 
dnkę

» neminė- 
rio te tne- ?
UniversP Laisvė*

l^garoatvaizdavimas-fristus NACIŲ IR KOMUNISTŲ 
Teismo vaidmeny.Ęašęadseste-., ., 7 . . ; v .
buri Donatello Marijos Magdale
nos medžio skulptūrą, InkStytd- 
jo statulą ir Jono XIII kapą—

JĮ skirti vieną iš to žurnalo nu
merių ateity komunistų genoci
do klausimo pilnam išnagrinė
jimui. štai to žurnalo redakto
riaus vardas, pavardė ir adre
sas: Mr. Richard D. Lambert, 
Editor of The Annals, 3937 
Chestaut Street, Philadelphia, 
Pennsyivanfa 19101.

niatorė — Živilė Modestienė, 
chormeisterė — Rasa Šoliūnai- 
•ė, apšvietimas — Česlovo Ru-

Midvvay Inn viešbuty. Suvažiavi
mą šaukia JAV LB tarybos pre
zidiumas, kuriam pinnūidcauja 
inž. Vytautas Izbicką gyv. 
Bostone. Suvažiavimą globoja 
LB Vidurio Vakarų apygarda, 
kuriai pirmininkauja Kazys lau
kaitis.

Dr. Petras Kisielius yra JAV 
LB krašto valdybos pasteus at
stovauti JAV Lietuvių Bendruo
menei Čiurlionio galerijos, kuri 
yra Jaunimo Centre, globos ko
mitete. JAV LB krašto valdyba

Keturi lietuviai yra įtraukti į 
The National Center for Urban 
Ethnic Afiairs tarybą, kuri vei
kia prie Baltųjų Rūmų. Iš viso 
taryboj yra 26 asmenys. Lietu
viam atstovauja Galina Sužiedė- 
lienė, dr. Regina Kulienė, Eva 
Migonis ir Violeta Kuncaitis. Tai

NAUJA LIETUVIŠKA 
OPERA — ČIČINSKAS

nį susitikimą kongr. Dodd buvo 
labai susirūpinęs lietuvių de
monstrantų prie Maskvos amba
sados suėmimu (jų tarpe kele
tas yra iš Conn. valstijos) ir ža
dėjo dėti pastangas jiem padėti.

Tw*yne leidykla ateinančiais 
metais ruošiasi išleisti dvitomį 
veikalą “Contemporary Ameri
can Immigration”. šiame vei
kale bus ir JAV LB visuome
ninių reikalų tarybos nario dr. 
Algirdo Budreckio studiją apie 
pokarinins lietuvius ateivius 
“The Reluctant Immigrants:

vykdomą genocidą bolševikų 
pavergtuose kraštuose Europoj, 
Azijoj, pačioj Sovietų Sąjungoj ir 
Raudonojoj Kinijoj nėra beveik 
nė vieno žodžio. Nėra tikslių 
duomenų, kiek naciai išžudė ir 
nukankino Žmonių savo siautė
jimo laikais Europoj. Spėjama ir

®įw«ro nacių «nkų Žuvo apie 54 mfli- 
stannės, t00** Bydų ■P|e milijonai 
1 uliBjili^ kitų tuštybių žmonių.

tobulą simetriją tiek dekoraty- 
vimame išdėstyme, tiek dvfcpal- 
vro marmuro papuošime. Gana 
didėlio diametro kupolas yra iš
dėliotas penkių skirtingų stilių

liau Muenchene, nežMtet to, 
kad skyriaus perkėlimas jloneri- 
ką sutaupytų pinigų.

padėjo. Man staiga kilo šviesi 
mintis. “Ar jūs turit saldaus 
(dolce) vermuto ir whisky Ame- 
rieano ęon glacco?” Kelneris 
nusišypsojo ir po keleto minu
čių prisistatė su užsakytais gė
rimais. Bet jo smalsumas jam ne-

- leido mūsų, išleisti iš ridų. Tuo 
tarpu mano bičiulis, panaudo- - py Florencija išgyveno audrin
damas didesnį vermuto stiklą,, gą istoriją, vėliau tepdama rene- 
perpylė degtinę su ledu, šaukš- sauso laikotarpio žydėjimo cent- 
teliu viską gerai sumaišė ir pada- ru, 11 šimtmety pastatyta nuo- 

ehilėto į dvi dalis. Gėrimas buvo, stabaus gražio $¥« Jono krikštyk- 
skanus. ir, jei ne vyš^. ^ t^ Piri“®^ impozantišku 

lės trūkumas,, jo neatskirtum architektam* paminklo 
nuo amerikietiško M^nh^tten— Šiuo metu Florencija yra ne
Vėliau prisistatė vyriausias kel- vien pramonės ir prekybos cent-

Bendradarbiaujant libretistui 
A. Kairiui, režisieriui P. Maže
liui ir kompozitoriui A. Jurgu- 
čiui, pavyko išspręsti ir suderin
ti charakterius, muziką, jude
sius, mintį, scenovaizdį, drabu
žius ir kitus dalykus, reikalin
gus vientisam veikalui.

Režisieibis Maželis džiaugėsi 
nuoširdžiu visų bendradarbiavi
mu ir tiki, kad ši naujoji lietu
viška.opera patiks žiūrovam ir 
bus šiltai sutikta. Režisieriaus 
darbas sunkus ir nedėkingas, 
bet, visiem sutariant, pavyksta 
visas kliūtis nugalėti. Režisie
riaus padėjėja yra Vanda Alek
nienė.

są sū puikiai keturiomis kalbo
mis kafibemfiu gidu, jaunu Flo
rencijos senojo universiteto stu
dentu. Florencija, savo skambų 
vardą (Firenze) paveldėjusi iš 
senojo herbo, reiškia lelijos gėlę; 
šiuo metu turi daugiau kaip 
pusę milijono gyventojų- Ji y™ 
abipus Arno upės krantų, apsup
ta Tuskanįjos Alpių ir Chianti 
aukštumų. Tose aukštumose yra 
milžinirid vynuogynai, kuriuose 
auginamos vynuogės garsiam to 
paties vardo vynui. Arno upės 
slėnio civilizacijos pradmenys 
siekia Vilią Nova periodą gele
žies amžiuj. Jame daugelį šimt
mečių viešpatavo etruskai, kol 
pagaliau atsikėlė romėnai, tą vie-

vos pusę išlaidų bus gdim pa
dengti. Pirmieji rėmėjai jau atsi
liepė: Lietuvių Fondas {varfe- 
mė 2^000 doL, o Dainavos an- 

Ve&ėjai sofistai — RimasStri- samblio gobėjai dr. Lman ir 
matete, Mamaite Mamkienė, 
Roma Mastienė, Audfonė Gai- 
ŠteieBė, Vali Mhiai Uorentas,

Rugsėjo mėnuo — Lietuivių 
Bendruomenės mėnuo. Jis yra 
skirtas švietimo reikalam. Visos 
apylinkės paragintos organizuoti 
Tautos šventės minėjimas vyk
dyti mokinių telkimo vają, kad 
šiais mokslo metais mokinių 
skaičius būtų padidintasbemt 10 
procentų, ir rinkti aukas ^rieti
mo reikalam.

JAV Lietuvių Bendrumrenės 
tarybos suvažiavimas įvyks špa

tą primenančiu peiliu, užbarsty- 
damas pipirų iš plono, kelių pė
dų^ aukštumo pipirų malūnėlio. 
Visas tas salotų prirengimas bu
vo kaip koks spektaklis.

Nutarėm dar ir kitą kartą su
grįžti į Otelio, nebent kur nors 
kitur kitas panašus restoranas 
mudu suviliotų.

ir Altai. Atskaičius išlaidas, pa- 
sšųsta Vlikri 2,093.62 doL, o Al-

guteys indai ir stiklai rodė, res
torano ankštą kokybę.

Prie mūsų prisistatė kelneris 
su juoda tmifcnna, po pažastim 
pekHę* milžinišką baltą vrvefA- 
lę ir aksomo viršeliais valgių 
bei kyno sąrašus. Jis bandė kal
bėti an^iftai, bet aš nutariau 
sutelkti visų savo kalbų žinoji
mą ir gerai pastudijuoti valgius. 
Savo dideliam nustebimui, įsiti
kinau, kad valgių sąrašas man 
supramtamas...

Mano bičiulis panoro atšvęsti 
mudviejų atvykimą į Medičių 
sostinę savo mėgstamu ameri
kietišku "Manhattan** kokteiliu.

Visi minėtu klausimu straips
niai nėra propagandiniai, o pa
rašyti kolegijų ir universitetų 
profesorių. Straipsniuose | nacių 
genocidą yra pažiūrima iš visų 
pusių. Jokių priekaištų nei mi
nėtam žurnalui, nei straipsnių 
autoriams negalima padaryti. 
Skaitant tuos straipsnius, susi
daro įspūdis, kad tik naciaLtėra

se, kurių šonuose visada stovėjo 
kokia nors garsi bažnyčia, o vi
dury — nuostabaus grožio fonta
nai. Sustojom Piazza dėl Duo- 
mo, pačiame miesto centre, prie 
garsiojos Šv. Jono krikštyklos. 
Tai taisyklingai aštuoniakampis lio 25 ir 26 Chicagoj, Sberaton 
pastatas su trejomis neįkaino
jamos vertės durimis. Seniausios 
durys buvo išpjaustytos 14 šimt
mečio pradžioj. Jos susideda iš 
28 atskirų dalių, vaizduojančių 
šv. Jono gyvenimą ir dorybių 
alegorijas. Rytinės pusės duris 
Michebmgelo pavadino Rojaus 
Durimis, kuriom išpjaustyti rei
kėjo 27 metų ir kuriose vaiz
duojamas Naujasis Testamentas 
ir dešimty paveikslų dalis Seno
jo Testamento, pradedant Ado
mo ir Ievos sutvėrimu.

Tom durim išstudijuoti ir pa
jėgti įvertinti jų grožį reikėtų 
ištisos dienos, bet man pakako 
ir valandos, kad būčiau nepa-

Apie nacių genocidą (holo- 
caust) yra jau parašyta ir teleis
ta šimtai knygų laisvojo pasaulio 
kalbomis ir tam reikalui skirta 
ištisai eilė žurnalų numerių. Šio
mis dienomis pasirodęs ameri
kiečių mokslinio pobūdžio žur
nalo — The Annals — vasaros 
numeris (July 1980) ištisai skiria
mas nacių genocidui (Reflec- 
tions on the HolocaustJ. Tai yra 
rimto ir mokslinio pobūdžio žur
nalas, ir daugiau kaip 20 stjraips- 
nių skiriama nagrinėti minėtam 
klausimui. Tai nėra menkas 
leidinėlis. Šis žurnalo numeris 
turi 316 puslapių. Žurnalas yra 
leidžiamas rimtos organizacijos 
— The American Academy of 
Political and Sočiai Science.

Dta Mftn* Pūkštys, New Lon- 
dono LB apylinkės pirmininkas, 
ir dr. Elona Vaišnfenė vado
vauja Connecticut lietuvių ko
mitetui, Riekiančiam išrinkti

muzikos testhralidi sutraukia ctehn 
te. kūtoteo* mylėtojus ir ________ t______

- milųonm taristų. 1966 lapkričio Aiefio painformavo JAV LB iorib \nriteto nariai susirinks pareigų 
buvo šimtmečiais ramiai ban- to valdybą, kad Radio lilnetty

gavusi Arno upė tesiliejo iš savo ‘ ~
krantų, persisotinusi Alpių šalti
niais, vietomis, pakildama virš 
penkerių metrų, ir užpylė per 
keletą valandų visą miestą, pa
skandindama ir paplaudama 
daugybę gyvenamų pastatų ir 
krautuvių, su savo gaivalinga 
srove nusinešdama ir visą juose 
buvusį turtą. Tačiau dabar to 
potvynio nėra likę nė pėdsakų, 
jei jo neprimintų vietomis pa
minklinės lentos ir, deja, nepa
taisomai apgadintos kai kurių 
senovinių galerijų grindys ir kai 
kurių bažnyčių meno paminklai.

Keliavom siauromis Floren
cijos gatvėmis, retkarčiais atsi- 
rasdami kvadratiniuose skveruo-



Tos

Ronald fceagan su Illinois gu
bernatorium Thompson rugsėjo 
8, kaip ir buvo žadėta, atvažia
vo j Chicagos lietuvių Centrą,

i

ę
I

Tačiau norėtųsi tvirtinti, kad jū
siškė pirmoji pažintis su šia dai
lininke bus tikrai maloni, turtin
ga jr teiks dvasinę atgaivą.

Kūrybinis polinkis, gyvybinga 
energija ir neretai itin šviesus 
meninis nusiteikimas tikriausiai

teriopas progas stebėti ir vertin
ti iškiliausias svetimųjų ir savų
jų menines pastangas. Vargiai ar 
dar kas jus nustebintų ar pajėgtų 
tiesiai širdin prakalbėti. Vis 
dėlto dail. R. Zotovienės at-

? Vadinasi, sutinkate dailinin
kę mažiau ar daugiau .savo kū
rybiniame subrendime, tačiau 
atvfrąsau pačiai ir laiko dva
siai, neinančią į kompromisus 
masių skonių patenkinimui ar 
principų išsižadėjimui. Taip ir

te su talentais gausia Jonynų 
šeima. Savo kūryboje ji yra visiš
kai laisva, nesivaiko, neseka ku
riomis ten pašalinėmis įtakomis,

lobynas (arti 50 atskirų kūrinių) akvarelė.

pačios stilių, pobūdį 4r savotiš- 
\ kai išreikštą rimą ir ritmą tiek 

jos aliejinėje kūryboje, tiek ir 
akvarelėje. Jei jau kalbėti apie 
dailininkės stiprumą ir gilią 
traukos jėgą, tai norėtųsi tvirtin- 

* ti, kad jos didžiausia meilė ir 
"7 potencialas itin ryškūs akvare

lėje. Čia nematai išsiblaškymo, 
ieškojimo, mėtymosi, čia įžvelgi 
pastovumą/ nuoširdų rūpestin
gumą ir'išbaigtumą. Dar dau
giau, jos tie darbai liudija jos 

' teptuko lengvumą, savim pasiti- 
' kėjimą ir meninę tiesą.
7 Turbūt jos švelnus prigimtas

rodyti

tokie 
niai

vojant, kad “mes čia jau viską

savo
turi daug

o vis dėlto čia kasmet surandi 
daug naujo.

dį, su skruzdėlaite išvaikščio
jęs visus takus, pažįsti net žio-

Vasara Kennebunkporte — 7 
atrodyti, KAS DAR NIEKAD NEMATYTA, NEPERGYVENTA

IT 1’10" w ;

per pusę - '
Rodos, esi su mažuoju da-

tegali

tai

čiulių susitikime vienas toks

tos, pakabinti tinklai, inkarai. 
Buvo patogu užeiti. Net ir iš 
pajūrio su maudymosi kostiu
mu. Vakare čia buvo malonu 
pasėdėti, nes pro langus matei 
jūrą.

Bet tą restoraną nugriovė. Gal 
audra buvo aplamdžius, gal ko
kios kitos bėdos pristojo. Šiemet 
toje vietoje buvo įkalti stulpai, 
kokių dviejų trijų pėdų aukščio. 
Stulpai įkalti tvarkingai, eilutė
mis surikiuoti.

darys? Ką gi žinai, gal net va
sara praeis.

Ringailės kūryba yra lietuviška. 
Baisiai sunkus ir emociškai skli
dinas būtų tikrasis atsakymas. 
Tačiau bandant praplaukti šalia 

. to klausimo, norėtųsi pastebėti,

Europos Lietuvių / 
Bendruomenių suvažiavimas

ką pasakyti, 
taigauti savuoju stiliumi, savga Nauja vėliava
spalvų angažuoto, švelnia, bet. kiekvinas, įeidamas į

didįjį vasarnamį, sustoja pagau
tas metalinio aštraus blizgesio. 
Čia pat kairėje, yra aukštas me
talinis k stiebas vėliavai iškelti.

• Praeidami ne kartą pažiūrė- 
jom, pakraipėm galvas, ir kodėl 
čia nebėra tos nuotaikingos už
eigos? Taip vieną dieną prieš 
piet pasižiūrėjau į tuos stulpus, 
apgailėjau, kad nėra geros vai
šingos pastogės, bet štai popiet 
ateinu ir net išsigąstu — stovi 
namas. Pirųnrausia šovė mintis,

va, o Amerikos vėliava dabar iš
keliama prie vienuolyno. Anks
čiau ant to paties stiebo buvo 
iškeliamas abi vėliavos. Ameri
kos buvo viršuje, o Lietuvos tri
spalvė žemiau. Tas sukėlė ne
maža kalbų. Girdi, kodėl taip iš- 
kelta?

Amerikoje tiek daug laisvės, 
bet šiuo atveju yra tokia tvarka,

Pždarytas viešbutis
Žiūrint į jūrą, dešinėje ka

daise buvo didžiulis viešbutis 
Naraganset. Jo ' valgomasis ir 
kokteilių menės turėjo gražius 
didelius langus į jūros pusę. 
Vakare baras buvo gerokai ap
temdytas, kad galėtum pasigro
žėti jūros didybe. Ypač gražu 
čia būdavo*, kai jūroje žaibuoda
vo.

Šiemet visi nustebom — vieš
butis uždarytas. Restorano dU 
dieji langai užkalti. Ties pagrin
dinėm durim parašyta — For

- Parką. Automobilių , 
sustojo prie lietuvių 

ų kur svečią pasitiko 
7.3 minia, mergaitės 

su tautiniais drabužiais. Svečias 
Lithuanian Plaza Court (69 gat
ve) pėsčias buvo palydėtas iki. 
“Ramunės” restorano, kur valgė 
priešpiečito. * Buvo daugybė 
fotografų ir filmuotcjų. Vakare 
įvykį rodė visi televizijos kana
lui ir aprašė didžioji spauda.

— Dr. Jurgis Balčiūnas, gyve
nęs prie Clevelando, po sunkias 
ligos mirė rugsėjo 6 d. 3:22 
v. popiet. Po gedulingų pamaldų 
N.P. Dievo Motinos bažnyčioje 
rugsėjo 10 palaidotas Visų Sielų 
kapinėse. Liko žmona dr. Bronė, 
sūnūs Jurgis, dr. Juozas, dukte
rys Aldona Zorsldenė ir dr. Bi- ' 
rutė ir jų šeimos, taip pat jo 
broliai ir seserys su šeimomis.

Insbrucke, Austrijoj, rugpiūčio ja rėmėjų būreliam, Baliui ir vi- 
14-15 įvyko Vakarų . Europos , som hetuvjų institucijom beipa- 
LietuviųBendruomeniųvaldybų 
pirmininkų bei narių ir lietuvių 
jaunimo atstovų suvažiavimas. 
Posėdžiam vadovavo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininkas Vytautas Ka
mantus ir Vokietijos LB valdy
bos pirmininkas Andrius Šmitas. 
Suvažiavime dalyvavo LB pirmi
ninkai bei darbuotojai iš Austri
jos, Belgijos, D. Britanijos, Ita
lijos, Prancūzijos, Švedijos, Švei
carijos ir V. Vokietijos, taip pat 
D. Britanijos ir Vokietijos Jau
nimo Sąjungų pirmininkai bei 
atstovai. Svečiais dalyvavo Va
karų Europos lietuvių vyskupas 
dr. Antanas Deksnys ir Lietuvos 
diplomatinės tarnybos narys, į- 
galiotas ministeris dr. Albertas 
Gerutis.

Suvažiavimo dalyviai išklausė 
atskirų Bendruomenių veiklos 
pranešimus, iš kurių paaiškėjo,

suomenę dar stipriau remti vie
nintelę laisvame pasauly lietu
vių gimnaziją, kad ji ilgai ir 
sėkmingai galėtų tęsti savo lie
tuviškąjį auklėjimo ir švietimo 
darbą.

3. Suvažiavimas pasisako už 
Europos Lietuvio svarbą ir ska
tina lietuvius jį daugiau prenu
meruoti ir skaityti.

pos lietuvius gausiau dalyvauti 
D. Britanijos Lietuviu Sąjungos 
rengiamuose . suvažiavimuose

Europos lietuviškųjų studijų sa
vaitėse vasaros metu, ir prašo 
Vokietijos LB Krašto valdybą iš
tirti galimybes 1982 metais Vo
kietijoj Surengti Europos Lietu
vių Dienas, kurių metu-vyktų

svarbiausių vietų užėmė Vakarų 
Europos politinių sluoksnių ir

lietuvių tautos nenuilstamomis

Suvažiavimo dalyviai radijo 
„ bangomis jungėsi su sesėmis ir 

broliais pavergtoj Lietuvoj, lin
kėdami jiem ištverti savo ryžte 
išsivaduoti iš sovietinio jungo. 
Laisvosios Vakarų Europos Lie
tuvių Bendruomenės yra tvirtai 
įsitikinusios, kad lietuvių tautai 
nušvis laisvės aušra.

Suvažiavime svarstyti įvairūs 
išeiviją ir ypatingai Vakarų Eu-

jų čia skelbiami.
*1. Suvažiavimas skatina Pa

saulio ir KraStų Lietuvių Bendr- 
ruomenių vadovybes rūpintis, 
kad botų sustiprintas Lietuvos

tautinių šokių šventė.

LAKE WORTH, FLA.
Ada ir Andrius Skučai š.m. 

rugpiūčio mėn. 31 d. atšventė

Tėvų pagerbti suvažiavo visi be-

dukros Lina ir Milda.

svečių bariui, Skučų (tėvų) na
muose, Lake Worth, Fla., iškil
mės buvo pradėtos su mišiomis, 
kurias aukojo Šeimos bičiulis 
kuo. dr. V. Andriuška. Per mišias

tė naują ftulpą ir* Čia iškėlė; 
Lietuvos vėliavą. Vėliava nauja, 
gerai prižiūrima. Kas vakarą ją 
nuleidžia, nepalieka nakčiai. Ta
da į metalinį stiebą, vėjui pu-x 
čiant, gražiai mušdavo vėliavos 
virvės.

Karizmatikų pamaldos
Beplintąs karizmatikų judėji

mas pasiekė ir šį vienuolyną, čia 
surado net uolų talkininką. Tai 
Tėv. Jonas Bacevičius.
- Anksčiau jis pats dažnai vyk
davo į Worcester, Mass., kur vie
noje bažnyčioje esančios tokios 
pamaldos. Šiemet su liepos pra
džia tokias karizmatikų pamal
das pradėjo ir čia. Jos yra skel
biamos visur, tai žmonių suva
žiuoja iŠ visur, net iš paties 
Worcesterio atskuba.

Pirma būna mišios. Jų metu 
gražiai gieda jaunųjų pranciško
nų chorelis, pritardamas gitara. 
Po mišių yra Švč. Sakramento 
adoracija. Paskui specialios mal
dos į Šventąją Dvasią. •

Baigiama specialiu laiminimu. 
To ir laukia visi. Čia prieina 
prie kunigo. Jis kalba maldas,

kartais ima ir išgrifiva. Kad nes u-

pakulyje stovi žmogus. Tada tokį 
griūvantį pagauna ir paguldo ant

ną sąmonę, kad jiemjbuvę gera, 
bet atsikelti negalėję. Pasato 
atėjęs ir tas momentas, kad pa
jėgė atsikelti.

Pamaldos ir laiminimai užsi
tęsia ilgai, daugiau nei dvi va-

Namas yra visas apmuštas rau
donmedžio lentelėm. Jų nerei
kia nei dažyti, nei taisyti. Tik 
iš jūros-pusės, kur ateina rū- 

kad turbūt paklydau,pasukau ki- s«n*au»kos dulkėmis, tų
tur užsižiopsojęs. Ne - nepa- fonteltų spalvini tokia. Daugiau 
klydau. Jie atvežė gatavą namą
ii pastatė. Namas nemažas. vie- Ir. ko^1 uždarė-tolų drdęh

"Taitau irTuneriKoniška tech- --------v.’
nika! Gaila, kad nemačiau, kaip * Ką ^žirtoti.
jį atvežė, kaip kranai užkėlė, ir * 
tiksliai pasodino ant tų į žemę 
įkaltų stulpų. Bereikia tik laiptu
kų iki durų. O kada juos pa

Štai ir gyvenimas — vieni namai 
pasitraukia, pavargsta, kiti jų 
vietoj staiga atsiranda.

(Bus daugiau)
- (P-j-)

JAV Kunigų Vienybės suvažiavimas

Vienybės 71-asis metinis suva
žiavimas numatytas spalio 8-9,

Paulių Ifcąjį išrinkus”. 3:30 vai. 
kun. Petras Stravinskas, iš Catho- 
lic League fbr the Defense of 
Religious and Civil Rights, kal
bės tema “Antikatalikiškumas 
JAV-bėse šiandien”. 5 v.v. kon-

tų Campion Rene wal Center, ne
toli Bostono.

Registracija vyks trečiadienio , celebruota Eucharistija; pagrin- 
rytą nuo 11 vai. Suvažiavimas 
pagrindinai numato svarstyti lie
tuviškos pastoracųos klausimus

lininku kviečiamas vysk. V. Briz- 
gys. 6 v.v. — vakarienė. 7:30 
v.v. — simpoziumas: “Dvasi
nis atsinaujinimas lietuviškose 
parapijose”.'

Ketvirtadienį 8 vai. — pusry- 
gistracijos bus pietūs. 12 vai. _ čiai; 9 vai. — pranešimai, valdy-. 

bos rinkimai; 10 vai. — Ateiti
ninkų Federacijos vado Juozo 
LauČkos kalba; 11:30 vai. — kon- 
celebruotst Eucharistija; 12:30 
vai. — pietūs; 1:30 vai. — Lie
tuvių Katalikų Religinės Šalpos 
susirinkimas.

čios rūpesčius.

Trečiadienio programoj po ne

John D’Arcy kalbės tema “Dvasi-

2 vai. — posėdis; dr. Thomas 
Bird, iš Queens College, New 
York, kalbės tema “Bažnyčia So
vietų Stangoj popiežių Joną

ATEITININKŲ PREMIJOS 
ĮTEIKIMAS

ruomenės valdyba paskyrė 1000 
dol. Brazilijoj leidžiamo savait
raščio "Mūsų Lietuva” leidėjam 
— lietuviam saleziečiam — pa
gelbėti išmokėti skolas už naują 
spausdinamą mašiną. Pinigus 
leidėjam įteikė Brazilijos LB 
valdybos pirmininkas Jonas Ta- 
tarūnas.

— Vliko'taryba, 1980 rugpjū
čio 23 d. posėdy apsvarsčiu
si Vliko valdybos išleistos bro
šiūros (pavadinimas: Supreme

Lithuania) netiksluimis, kom
promituojančius Vliko, kaip Lie
tuvos laisvinimo veiksnio, nusi
statymą, kenkiančius Lietuvos

‘ tarptautiniuose sluoksriibose, 
nutarė sustabdyti tos brošiūros 
tolimesnį platinimą.

— Dail Jurgis Juodis iš St 
Petersburg, Fla., su žmona 
Monika ruošiasi kelionei auto
mobiliu į Califomiją. Los Ange
les mieste jo darbų parodą rug
sėjo 27-28 rengia Lietuvių Bend
ruomenės Vakarų apygarda Lie
tuvių dienos proga. Bus išstaty
ta 30 paveikslų. Dauguma dar
bų atlikti aliejaus dažais, gerai 
pažįstamu dail. J. Juodžio sti
liumi. Paveikslų temos daugu
moj siejamos su mūsų tautos 
istoriniais asmenimis ir įvykiais.

— Jaunimo suvažiavimas 
Muenchene, Haus International 
patalpose įvyks rugsėjo 26-28. 
Suvažiavimą rengia Vokietijos—; 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dyba. Metinis sąjungos suvažia
vimas su programa ir valdybos 
rinkimais įvyks lapkričio 7-9 
Huettenfelde.

Advo-

nines

žiaus nešimą. Kitame puslapy
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ATIDARYTAS NAI

£«XT»PARK 
PHARMACY

Vyras: 11 tikrųjų, jis per 
daug rėkia.

Žmona: jeigu taip,,tai eikim

DVI NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

77-m JAMAICA A\KrUB 
(Car.77thMrMt) 

N.Y. 1Mt1

Nukryžiuotojo Jfrrtaąr konkregacįjos motimškuose namnosė 
rugpjūčio*1Č. Iš Ė: vienuolijos vyr. viršininkė sesuo 
Anuaciati ir-sukaktuvininkės sesuo M. Teresė ir sesuo M. 
Antanina. Nnotr. SA; Bauman

< Operoj
Žmona j vyrą: Matau, kad tau 

nepatinka to tenoro dainavi-

Po 2 dol. — A Marcavage, 
Milford, Conn^ R. Stirbys, Blue- 
bell, Pa-, F. Sprindys, Franklin 
Sųuare, N.Y., V.Gaver, Doyles- 
town, Pa., V. Gyvas, Cleveland, 
Ohio, V. Bigenis, Philadelphia, 
Pa^ B. Markevičius, Worcester, 
Mass. ' - .

Visiem aukotojam nuoširdžiai

Skubėjimas
Buvęs dviračių Čempionas da

lyvauja lenktynėse ir, žymiai 
prasiveržęs pirmyn, artėja prie 
finalo, kai staiga išgirsta, kad

ptoMUmlo* taisomi stogai, atiloltami dažymo dmbcri* (dūda* 
ai aMMntaHaas lanaal autvariaMnas Mdvataa Ir kM kaaaH* 
racflot įrengimai, įrengiamas rūsys, attakaail esamam 
dariM ir Mtokia p atomą r jalai Adresam 9M2 99m Asą, 
Woodhaven, N.Yr 11421. Tstotoaas 212 94*4731 arba 
4414499. Katamai angl»kai, taddikai b Mkraiatotiftkai.

Elgeta
Durysna pasibaladoja elgeta.
— Ar ponia neturėtum man 

gabaliuko torto, — žmogui, kuris 
jau antrą dieną nevalgęs?

— Torto? O duona ar ne pa
kankamai gera?

— Bendrai paėmus, taip. Bet 
Šiandien yra mano gimtadienis.

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., 
Brooldyn, N.Y. Kaina 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.

Vinys
— Tu kali vinis lyg žaibas.
— Tuo nori pasakyti, kad aš 

greitai dirbu?
— Ne. Tu dar nė karto nepa

taikei į tą pačią vietą.

DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

— Ar tavo žmona vis dar 
yra tokia pat graži, kaip prieš po
rą dešimčių metų?

— O, be abejo! Tik to gro
žio parodymui ji dabar pralei
džia daugiau laiko.

voje įstaigoje,' kooperatyviniąis 
pagrindais tvarkomoje, mūsų 
santaupos neš naudą mum pa
tiem, mūsų vaikam ir palikuo
niam. Visi lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami savo indėlius, nešti į 
vieną lietuvišką Kasą, kuri taptų 
mūsų visų finansinio stiprumo 
tvirtovė.

sonas su 9 tapybos darbais ir 9 
medžio drožiniais, S. Mineika 
su 9 tapybos darbais, P. Šlape
lis su 7 spalvoto stiklo dar
bais ir W. Užupis su kerami
kos darbais.'

Paroda ne tik pagyvino gegu
žinę, bet taip pat parodė, kuo 
gyvena Cape Codo niekad ne
nurimstu broliai ir sesės. Pirmie
ji žingsniai nėra lengvi. Dailės 
srity tobulumui ribos nėra. Pa
rodos dalyviam reikia padėkoti 
už pastangas ir palinkėti dirbti 
ir siekti tobulumą

Miela pažymėti, kad | gegu
žinę atsilankė nemaža jaunimo. 
Cape Codo gegužinės skiriasi 
nuo įprastų gegužinių. Čia nėra 
nei lokių, nei triukšmingos

Mass., Richard Crowley iš Brock- 
ton, Mass., John Hannon iš Dor- 
chester, Mass., ir kiti. Pa
mokslą pasakė Tėv. Danielius 
McLellan, OFM, iš Boston, 
Masė.

Sesuo Antanina Blazonytė, 
kilusi iŠ Lowell, Mass., jau daug 
metų eina namų sekretorės pa
reigas ir rūpinasi novenų bei raš
tinės reikalais.

Sesuo M. Teresė VaJaSynaitė, 
kilusi iš Plymouth, Pa., įsigijo 
registruotos slaugės laipsnį ir 
darbavosi Brocktono ir Elmhurs- 
to senelių prieglaudose. Ji taip 
pat mokytojavo parapinėse mo
kyklose So. Bostone, Lawrence 
ir Norwoode.

tuo ir.nesidomi. Laisvės princi
pai silpnėja bei mažėja. Kai po
litikierių prezidentas būna iš
rinktas, jam JAV konstitucija su
teikia didelę galią.

Piliečiai turi žinoti, kad pre
zidento rinkimai atsieina kiek
vienai partijai apie 200 milijonų 
dolerių, kuriuos sudeda organi
zuotos industrijos ir unijų vadai. 
Tie aukotojai turi pinigų, bet pa
prasti piliečiai turi balsų ir nu
balsuoja tokį asmenį, kuris būna 
palankus piniguočiam, bet ne 
visiem piliečiam. Pavyzdžiui, 
jei John Smith aukoja 50,000 
dol., tai jis tikisi gauti ir gau
na ambasadoriaus postą. Jungti
nėse Tautose yra 140 tautų ir 
tiek pat ambasadorių su štabais, 
visai nesvarbu, ar jie yra tin
kami, ar ne. Pagal tokią sistemą 
demokratija ekonomiškai bei 
morališkai smunka.

Mūsų kraštas šaukiasi visų pi
liečių pagalbos, o labiausiai biz
nierių ir profesionalų, bet šie 
nenori žinoti, kas jį kontroliuoja. 
Jeigu mes norim JAV-bes sustip
rinti ir išgelbėti nuo priešų, 
tai turim pašvęsti po kelias va
landas jų likimui. Ką mes šian
dien nuveiksim, po mūsų viskas 
liks mūsų vaikam. Ar tai bus lai
mė, ar pražūtis?

Adv. Charles P. Kai

Dvi Nukryžiuotojo Jėzaus 
vienuolijos seselės rugpjūčio 
16 šventė vienuolinių įžadų 25 
metų sukaktį.

Padėkos mišias aukojo mari
jonų provincijolas kun. Juozas 
Dambrauskas, MIC, iš Chicagos. 
Su juo koncelebravo kunigai: 
Vincas Valkavičius išW. Groton, 
Mass., Albertas Abračinskas iš

Apie protą
Žmona: Ar tu nemanai, bran

gusis, kad vyras vedęs turi dau
giau proto?

Vyras: Taip, bet tai jau per 
vėlu —

Romualdas K. Juozukas, Vy
to ir Mikos Juozuku, 204 
Beacon St, Newington, 
Coni, sūnus, gegužės mėn. 
sėkmingai baigė Assurap- 
tion kolegiją, VVorcester, 
Mass., ir gavo bakalauro 
laipsnį magna cum Įaudė 
iš biologijos ir chemijos, šį 
rudenį jis tęsia tolimesnes 
studijas Worcester Poly- 
technical institute, Worces- 
ter, Mass., ilingthmmrir 
gauti magistro laipsnį kom
piuterių mokslo srity.

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

20 dol. — G. Weack, Wood- 
haven, N.Y.

12 dol. — M. Saukienė, Brook-’’1 
lyn, N.Y.

10 dol. — K. Krušinskas, Kear- 
ny, N.J. ,

Po 7 dol. — R. Markevičius, 
Woodhaven, N.Y. J. Sližys, 
Woodhaven, N.Y., K. Bartys, Eli- 
zabeth, N.J.

Po 5 dol. — A. Rubonis, N. 
Haledon, NJ., S. Staknis, Eliza- 
beth,NJ.

Po 4 dol. — A. Melaika, /A- 
hol, Mass., V. Rukšėnas, Dow- 
ney, Calif., S. Novickis, San 
Francisco, Calif., A. Brazdžionis, 
OakviUe, Conn.

Po 3 dol. — A. Mockus, Hart
ford, Conn., V. Kamaitis, Sutton, 
Mass., F. Boreišis, Lakevvood,

dideles lengvatas, kai prisieina 
skolintis kiek pinigų namų tai
symui, automobilių, baldų pirki-' 
mui arba kokiem nors asmeniš
kiem reikalam. Be užstato kiek
vienas taupytojas dabar jau gali 
skolintis iki $2,000, o su ates
tuotu užstatu—iki 8,000 dolerių. 
Skola yra automatiškai apdraus
ta. Skolininkui be laiko mirus 
arba netekus darbingumo bei 
sveikatos, jo giminėm nereikia 
rūpintis skolos apmokėjimu. 
Draudimas apmoka.

Kasa auga ir stiprėja lietuvių 
indėlininkų labui. Mūsų santau
pos neturėtų nešti naudą tik mi

ne sekame bankų įeidamas, pa
stebime, kad certifikatų palūka
nos kas savaitę svyruoja. Kasoje 
jos niekad nenukrinta žemiau 
9.5 proc. Jei C. of D. palūkanos 
kyla bankuose —'jūs taip pat 
kyla ir Kasoje. Žinoma, pelnin
giau yra investuoti į certifikatus, 
kai jie neša aukštesnes palū
kanas, todėl taupytojai yra kvie
čiami sekti pranešimus ir įsigyti 
certifikatus, kai jų palūkanos pa
siekia aukštesnį procentą, bet 
93 ptoc. irgi yra neblogas inves
tavimas.

Kasos kooperatyvo nariai turi

. VALIO JAUNYSTEI, Los 
Algeles 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- 
riuntimui pridedama 1 dol. 
Gaunamos Darbininko adm, 341 
Highland Blvd. Brooldyn, N.Y. 
11207.

ti. Jis spaudžia, veržiasi pir
myn, Įtiek tik jėgos leidžia, bet 
imą jausti, kad nieko negelbės, 
nes jį besivejąs jau visai artėja 
ir galop visai susilygina.

Ant apdaužyto barškančio dvi
račio apžėlęs jo konkurentas ra
miu balsu jį klausia:

— Kaip manai, ar suskubsim 
pasiekti likerio krautuvę prieš 
uždarant?

‘f' / 'K -

Kai ateina prezidentiniai rin- 
___ _______________________ Bet vien ’ kimai, eiliniai piliečiai ne tik 
pari&džifflrimaa nesustiprins nežino, kas bus nominuotas i< iš- 
mūsų krašto demokratijos. JAV rinktas krašto prezidentu, bet 
konstituctit piliečiam uždeda ir* * '1 ‘J ** ’ “*“** * 2
pareigas. Juk visą kraštą valdo 
šio krašto piliečiai. Malonu būti 
JAV piliečiu, kąrtų būnant ir jų 
valdytųjų.'šio Ivrito tėvai, kurie 
kūrė jo konstituciją, norėjo, kad 
visi piliečiai turėtų lygias teises 
ne tik valdant šį kraštą, bet ir 
ginant jį nuo priešų.

Per 200 metų mūsų demokra
tija ne tik pasįekė didelių lai
mėjimų industrijos, mokslo, 
technologijos srityse, bet ir pa
darė įtakos viso pasmilto valsty
bėm savo demokratijos princi
pais. Laisvės durys buvo atida- 
ros įvažiuoti į šį kraštą viso pa
saulio valstybių žmonėm. Iš Eu
ropos pasižymėję, laisvės kovo
tojai, persekiojami ten viešpa
taujančio despotizmo, atvyko į šį 
kraštą, jų tarpe nemažas lietu
vių skaičius, t .

Amerikos laisvė nebuvo leng
vai iškovota ir įgyvendinta. Šim
tai ir net tūkstančiai už ją su
mokėjo savo gyvybėmis.

šiuo metu mes ir džiaugia
mės, kad nesam persekiojami'. 
Turim tikėjimo, spaudos, susi
rinkimų ir kultūros laisvę.

Pažymėtina, kad šiuo metu 
laisvės pagrindai jau pavojingai 
nyksta. Jeigu mes esam šio kraš
to valdytojai, tai esam už tai 
atsakingi, kadangi neįgyvendi- 
nam konstitucinių principų. 
Krašto politinės partijos įgyven
dino egoistinius “savo princi
pus”. Jų vadai pasidarė “dikta
toriai” ir veda šį kraštą į bank-

matiškai atskaitomas iš /Kasos 
pelno, ir valdžios kontrolė garan
tuoja tikslią ir teisingą atskaito
mybę.

Kasoje taupymas daiag pelnin
gesnis, negu bankuose, nes pa
lūkanos yra aukštesnės. Už pa
prastas bankinės knygutės są
skaitas Kasoje mokama iki 7 pro
centų, o už šešių , mėnesių cer
tifikatus duodama nemažiau,

Ūkininkas, kai pirkdavo auto
mobilį, vis turėdavo mcJcėti į- 
vairiiis priedus. Kartą automobi
lių pardavėjas užsinorėjo pirkti 
karvę parodomajam ūkiui pas sa
vo klientą ūkininką.

Šis pasiuntė sąskaitą. Viena 
paprasta karvė — 200 dol. Dvie
jų spalvų išorinis papuošimas — 
45 dol Specialus atrajojimo pil
vas — 75 dol. Vidaus sandėlio 
ištuštinimo prietaisas — 60 dol. 
Keturi kranai — kiekvienas po 
10 dol., iŠ viso 40 dol. Tikras kar
vės oda apmušimas — 125 doL 
Automatišką vabzdžiam baidyti 
vėduoklė — 35 dol. Iš viso — tik 
595 dol.

LB Cape Codo apylinkės tra
dicinė vasaros gegužinė įvyko 
rugpiūčio 9 d. Mandeikto sody
boj. Kaimyniniuose p. Židžiūnų 
namuosejravo suruošta dailės 
paroda.

Gegužinės ruošai vadovavo 
LB Cape Codo apylinkės val- 

. dyba> o dirbo vraL jMųėgesni 
LB Cape Codo apylinkės nariai 
ir narės. Buvo apvalyta gegu
žinės vietovė, sustatyti stalai ir 
paruošta valgių bei gėrimų. Vy
ko ir loterija, kuriai gausius lai
mikius suaukojo Cape Codo 
apylinkės nariai.

Cape Codo aplinka visus čia 
gyvenančius nuteikia našiam' 
darbui. Tos aplinkos veikiąmi, 
daugelis čia gyvenančių Savo 
poilsib laiką sunaudoja ar tai raš
tu, ar drobėje, ar medžio dro
žiny, ar keramikos dirbiniuo
se atkurdami tuos laikus ir vaiz
dus, kad lietuvis savo žemėje 
"buvo šeimininku. Tokių žinomų 
ir nežinomų kūrėjų Cape Gode 
yra. -'

Dail. J. Rūtenio padrąsinti ir 
paraginti, keletas jų sutiko savo 
kūrinius parodyti gegužinės pa
rodoj. Parodoj dalyvavo: E. 
Bliudnikas su 6 tapybos darbais

Sąlygos
— Sako, tu greit vesi, Juozo- 

kai?
— Aš ir pats nežinau. Mano 

sužadėtinė nenori tekėti už ma
nęs, kol neišmokėsiu skolų. O tų 
skolų tiek daug, kad negalėsiu 
jų išmokėti tol, kol negausiu 
jos kraičio.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
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taMptata.’ Rugsėjo . Aštuntoji 
privalo mum priminti mtisų tau
tos’ ir valstybės savitumą bei 
suverenumą. Anuo meta mūsų

i tėkšta — 6 doL 
Angliškai lietuviškas žodynas 
-8dol.

te •'ti.

jai tikisi, kad tautiečiai į Šį 
minėjimą gausiai atsilankys tiek 
iš Ebzabetho, tiek iš Įritą apy- 
Hnldą. Taigi rugsėjo 27 visi ke-

yra-suplapuota atitinkama prog- 
rama^Pritaikytą žodį pasakys ži
nomas New Yorko visuome
nininkas Bronius Bieliukas. 
Kaip žinom, jo kalbos nėra sau
sos, o gerai paruoštos ir iš
mąstytos mintys. Numatyta ir

e&ntmečio veikios Ptaraa Vlitta 
i ivjfe rugsėjo 21, taorttaą.NAI 
3 vaL p.p. First and Mg-glN 

iHiks solistė Ona 
ė ir pianistas Sau-

— 8doL
Lietuvių kalbos žodynas, pa

veiksluotas — ,6 dol.
Persiuntimas 50 c. Graži dova

na jaunimui ir suaugusiom viso-

tel.526-9396, C-. •
Kaip v visadkįmckyklapasi- .., ___ «-»_____ -

ruošusi priimti ir naujų' mo- . > PnicoJĮotr adresų,rašyk adtm- otltatataltaMiIN*

dėtis Itetavitaį knygų pasirinki
mas. ', -■ ' • *•

terėčią Aleną Drtttytų. TzabĮjoj btataviSoL ir Architektą S-gos
isrtipšnosjJuozas l&o sesuo Julųa Sa^eha, Lfe- ■ riaus‘30m.sukaktie
kuris' iki mirties tavoj — sesuo Anelė Levon- 4-7^ -<Cįj0lapkričio 1, 7 v.v. 
irprižiflrėjo.Nors čikienė, sesers staras dr. Martin- 1Ville restorane, Rap 

«tawgKtiwkin«f- kėnas ir Įriti ginrinės. 1 Įo^ivtti kanuMM

atliks Audronė Veblaitytė.
Programai pasibaigus, svečiai 

bus pavaišinti gardžia šilta va
kariene, o po jos bus linksma 
muzika ir šokiai, grojant pope-
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buvo surengta rugsėjo 13-14 
Kultūros Židinyje. Buvo išstatyta 
51 darbas. Atidarymo metu kal-

vakarą irbažgito pirmadienį po
piet. Kurnąs vadovaus kun. prof. 
Stasys Ui. Kursuose bus nagri-

nų, skaučių, Kak Moterų Sruo
gos ir atoRteinkų vėliavos. ! 
.Aloyzas Balsys padėkojo-vi* 
riemjr kvietė pasilikti ir pttk

kimo parapijos bažnyčioje rug
sėjo 7 buvo surinkta 787 dol.

norėjo apsivainikuoti.
Eilėraštį padeklamavo Nfak 

Jankauskaite, Maironio lituante 
tinės mokyklos mokinė.

pabaigoje išneštos »tFiartnr

n&n PbsariHo Lietuvių Bend
ruomenė, JAV Lietuvių Bend 
ruomenė, Amerikos Lietuvių
i ftTyiBF ir VmKbs posissKc, kbq

rė yra Tautodailės Instituto 
mininkė Lilija Miluidenė. Visais 
parodos reikalais į ją ir kreip
tis. Jos adresas: 111 Grohmgps 
Lane, Plainview, N .Y. 11803. 
Tel. 516 681-6172. ?

kai, tevaibei vadovai Vadovybė 
buvo išritina ir savo entu
ziazmu, saldu darbu ir kūrybin
gumu užribė stovyidausojus.

| stovią bravo atvykę -įvai
rūs svečU pakalbėti jaunimui, 
pravesti pokalbius, diskusijas. 
Štai jie: hm. Stasys Yla, Atei-

■= Kursai moksleiviam ateitinin
kam įvyb Columbos Day sa
vaitgalį, spalio 10-13, Putnam,

Moksleivis^ ateitininkų 
vykia ruįpjSčio 17-30 Neringoj 
praėjo {dalioj nuotaikoj. Ja

nių, odos dirbinių, audinių, gite 
taro. Čia bus atskiri stalai, kurių 
pardavinės savo daiktus. Suintef 
resuoti gali tokius stalus išsij 
nuomoti ir savo gaminius peri 
davinėti, šią stalų prekybą tvari 
ko žinoma audėja Milda Kvedte 
rienė. Šiuo reikalu reikia jai ir 
skambinti 201283-1981.

Mažojoje salėje taip pat bus 
galima gauti valgyti, bus kavps, 
veiks baras. ' -

ginimo. Šis mokestis yra; toks: 
dirbanti šeima —5dol-, dirban-

va Religinei Šalpai. Mišių metu 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas Viktoro Ralio.

Po mišių visi persikėlė į 
parapijos salę. Nors diena buvo 
karštoka, bet žmonių susirinko

nių ir'tisiėmirnų, jaukioj nuo
taikoj pasimokyti ir įsigilinti į 
ateitiniiibį praeitį, reikšmę bei 
siekius'. Visas ateitininkižkas

čiųj, Panevėžio - apskrity. 1897 
atvyko į Ameriką ir apsistojo 
Scranton, Pa., pas brolį kun. 
Antaną Kaupą, kuris buvo Šv. 
Juozapo parapijos ■ klebonas. 
1902 ji išvyko į Šveicariją ir 
mokėsi Šv. Kryžiaus vienuolyne 
Ingenbohle. 1905 grįžo į Ameri
ką ir įstojo į Nekalčiausios Ma
rijos Širdies vienuolyną — 
Marywood College, Scranton, 
Pa., kartu su Judita Dvaranaus- 
kaite (vėliau Motina M. Im- 
maculata) ir Antanina Ųnguraity- 
te (vėliau Motina M. Concepta). 
Ši paskutinioji dar tebegyvena 
motiniškame name Chicagoj.

1907 šios trys seselės padarė 
įžadus, ir.nuo tada buvo įkur
ta pirmoji lietuvių seselių kong
regacija Amerikoj — seselės ka- 
zimierietes. Pirmas vienuolynas 
ir mokykla buvo įkurta Mt Car
inei, Pa. 1907 spalio 7. Chica
goj 1911 buvo pašventintas nau
jas motiniškas namas Marųuette 
Parke. Motina Marija 1913 buvo 
išrinkta generole ir tose pareigo
se išbuvo iki savo mirties 1940 
balandžio 17. .

Motinos Marijos Kaupaitės va-

Tautos šventė gražiai paminė
ta Apreiškimo parapijoje rugsėjo 
7, sekmadienį. Vienuoliktą va- 
landą mišias koncelebravo 
keturi kunigai: kleb. kun. J. Pa
kalniškis, kun. K. Pugevičius, 
kun. A. Račkauskas ir svečias iš 
Montrealio kun. St Kulbis, SJ. 
Pamokslą pasakė kun. K. Puge
vičius, išryškindamas Religinės 
Šalpos uždavinius, nes tą dieną

vena Floridoje. šioj parodoj bw 
išstatyta visa eflė jo dubų.

Waterbury, Counn w ilk tari 
kruopštus medžio drožinėtojas 
Simas Augritis. Dirba kryžius; 
dėžutes, klumpaites, rankšlue«M- 
tinęs, stalo papuošalus. Darbai 
pasižymi savo technikiniu šva
rumu, elegancija. Ir jis dalyvauja 
parodoj.

Savo darbų išstatys skulpto
rius keramikas Petras VaškffĮ; 
sukūręs gražios lietuviškos Įty 
ramikos. Paskolins savo tautiete 
audinių rinkimus. Ekspona$ 
paskolins irPhiladelphįjos T^ 
todailės Institutas. Giedrė ZūĮ£ 
nifitė paskolina priejuosčių 
lekciją.

mas luinose dalyvauti. Tėve
liai prašini pritarti kelionei ir 

prisidėti prie jaunimo nuga
benimo įPirtnaaną.

{ kursus neikia atsivežti Atei
tininkų Vadovą ir užrašam kny
gelę. Segžstmcijos reikalais 
kreiptis Šiais adresais: Sės. Mar
garita hreftttkė, Immaculate 
Conceptm Convent, Putnam, 
Conn. (K26C. 9. Tutinas, 223 
Lincoln Brooklyn, N.Y. 
11208 (tel.212647-1406). J. Vie- 
sulienė, 333 Bickley Road, 
Alenside P». 19038 (tel. 215 
885-3122; '

K>KSWVtŲ 
ITETO NINKU

nyje bus rugsėjo 21/ d- 1 ~ vai. 
Su jaunimo mišiomis jungiamas 
ir Motinos Marijos Kaupaitės 
minėjimas.

svečių. Visi buvo pavaišinai gy
mi, pyragaičiais, Java. Pasodą 
globojo Moterų Vienybė. Parda
vė 6 paveikslus. (Plačiau kitam 
Darbininko nmnęryje). >

Aktorius Juozas Boley-Bulevi- 
čius nuotaikingai paskaitė Nb* 
lės Mazalaftės legendą — Kašte 

_______ ____________________ liaus vainikas, kur kaip tik tyft 
per šimtą. Čia minėjimą pradė- kinama, kaip Vytautas Didytte 
jo Aloyzas Balsys. Jis į garsa- 
juostes buvo įrašęs įvairios lie-

Pabaltįjo kraštų 40 metų netei
sėtą okupaciją. Iš jų laukiama 
ir finansinės paramos. Žygis 
įvyks rugsėjo 27, šeštadienį, 12 
vai. popiet prie Jungtinių Tautų.

n»n Ringailė Zotovienė iš 
JunoBeach, FlaL, atvyksta į Ne w 
Yorką spalio 2 vakare. Sustos pas 
savo dėdę dad. V. K. Jonyną. 
Jos darbų paroda vyksta spalio 
4 ir 5 Kultūros Židinyje. Paro-

Skrupskeb, V. Skrupskelienė, 
R. Stirbyi ies. Paulė, aes. Mar- 
garite Btriftakė, dafl. Romas 
WVv---------B / f ♦ _ t _ - V te _ _ __ »te rvararnas.ją misiHii tavo puiki

VZ*^**S^ gfanę- Invo^» «Qto dar buvo šankų,MBMaiir pareOdti savo mite sukalbėjo kun. J. PėkalniŠkis. “ ~ —‘
tffitovvta - Pakalbą posakė Dubininko

MMu iš^o laikrtf- redaktorių Ptalius Jmfan.. Be

minima rugsėjo 20, šeštadienį, 
7 v.v. Kultūros Židinio mažojo
je salėje. Minėjimą rengia New 
Yorko ramovėnų, biratiečių ir 
šaulių bendra komisija. Pasiautą 
skaito dr. Algirdas Budreckis, is
torikas. Meninėje dalyje savo 
kūrybą skaito Jonas Rūtenis. 
Dainuoja neseniai susiorganiza
vęs vienetas “Jinai ir trys ginta
rai”. Po programos — vakarienė. 
Laimėjimam leidžiamas Jono 
Rūtenio paveikslas. Bus išstaty
tos Kario žurnalo išleistos kny1 
gos. Veiks baras. ’

Motina Marija Kaupaite bus

nalo 60 metų sukakties minėji
mas mažojoje salėje: rugsėjo 21, 
sekmadienį, jaunimo pamaldos 
ir Motinos Marijos Kaių>aitės 
100 metų gimimo sukakties mi
nėjimas. ”ns~T jįT Tą vakarą bus 

gtlšąte'.Įtorti ir Pdbalfiečių 
Lrinvės Zygcio raasškinius (T-

, ■ i, . shirts), at krnrių išspausdinta
uohai ten teBkmS jtu txgk. emblema bei

eilę metų. '
Studentai ateštfaainkai prade- 

da savo metinę veiklą su susi
rinkimu, kuris įvyks spalio 3, 
penktadienį, 7:30 vai. vak. Vieta 
bus paskelbta vėliau. Valdyba, 
kurią sudaro Vilija Dėdinaitė, 
>»nas Dūričia ir Dalia Sakaitė, 
kviečia visus studentus atsilan
kyti.

Liet Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūris lapkričio 23,

■
minėjo, kas tada buvo padaryta 
Vytauto garbei. Nuo tada įves? 
ta Tautos šventė. Paskui išryRte 
no Vytauto valdymo laikus, kaip 
jis sukūrė galingą valstybę, pri
minė, kaip su un$a Lietuva ne
teko savo aristokratijos bjgtį* 
jos, nes ji sulenkėjo! Lšetsn^k 
kas išliko tik kaimas. Į tą kafapą 
aiiįo tautinis atbudimas 19 ato- 
žiaus antroje pusėje. Taipbam) 
sukurta jau grynai nacionalinė 
Lietuva su savita kalba ir kidtte

Gintarėliai renkasi šeštadie
niais nuo 10 iki 12 vai. ryto 
Kulteros Židinyje. Vaikai priima
mi nuo 2 metų. Infonnacijų 
reikalris skambinti tėvų komi
teto pirmininkei Nijolei Volod. 
212441-2943. - < , n :

Wsnithavrm gatvių mugė 
rengiama rugsėjo 28. Bus stalai 
su tautiniais valgiais, įvairiais 
gammiais, tautiniai šokiai. Kas 
nori, gali, išsinuomavęs vietą, 

- pasistatyti stalą ir prekiauti. Mu
gėje žada dalyvauti ir lietuviai. 
Infimnacijos reikalais skambinti 
Robert Muller — 847-3604. Tą 
dieną Jamaicos Avė. tarp 80 ir 
85 St bus uždaryta, nes čia bus 
mugės centras. Visas judėjimas 
eis šoninėmis gatvėmis.

Patiksliname. Skautų pusla
pyje “Suktinio” stovyklos apra
šyme įsibrovė klaida — lentą 
Resolute Scout Reservation va
dovybei pagamino s. Begina Pet
rulienė, ne ps. Vyt Dilba. V. Dil
ba pagamino adresą K. Ado
mavičiui, Maironio Parko pirmi
ninkui, įvertinant jo paramą 
skautam.

Paslmtinysis Pribaltiečių Lais
vės Žygio posėdis įvyks rugsėjo 
19, penktadienį, 7 v.v., ėstų na
muose, 243 E. 34 St, Manhat- 
tane. Žygio darbuotojai yra ragi
nami šiame posėdyje dalyvauti.

ItaiL Stasė SmaHnrHnnė iš 
Detroito su dailininkų grupe bu
vo atvykusi į *New Yorką ap
žiūrėti Picasso parodos.

Jinai ir trys gintarai — naujo 
dainuojančio vieneto koncertas 
bus spalio 11, šeštadienį Kultū- 
ros Židinyje.' _____

nį, : Kultūros Židinyje. 
Koncelebracinės mišios būs 1 
vai. Mišių metų giedos seselių 
kazimieriečių choras iš Vilią 
Juozapas Maria, Holland, Pa. 
Pamaldose dalyvauja ir New Yor
ko jaunimas. Pb pantaldų — aka
deminė dalis. Bus rodomos 
skaidrės iš M. Kaupaitės gyve
nimo ir. veiklos. Šia akademija 
bus prisiminta jos gimimo 100 
metų ir jos mirties 40 metų 
sukaktys. Motina M. Kaupaitė 
buvo viena iš seserų karimie- 
riečių vienuolijos steigėjų, or
ganizavusi lietuviškas mokyklas 
Amerikoje.

Vadovo. Bus pristatoma organi
zacijos istorija, ideologija, struk
tūra, sieliai irpan.

_____________ _ Prifinani gimnazistai ir pirmų 
jos, prezidento paskirtas į Mad- ®etų stumtai. Kursai yra puiki 
rido konferencijos JAVdelegaci- proga jasiunui susiburti ir, atsi
ją, sveikins Pabdtiečių laisvės traukus nuo kasdienos uždavi- 
Žygio dalyvius rugsėjo $7 12 
vai. popiet prie Jungtinių Tau
tų. Česonis-yra JAV LB Visuo
meninių Reikalų tarybos $ąryu 

rinkiminėj kampanijoj. ,

LB Woodhaveno apylinkės 
valdyba primena visieru ' šios 
apylinkės lietuviam, kad rugsėjis 
yra Lietuvių Bendruomenės 
mėnuo. Kiekvieno lietuvip pa
reiga susimokėti solidkhnno

tis pavienis — 3 dol., pensinin
kas — 1 dol. Prašom pridėti au
ką LB kultūrinei veiklai parem
ti. Užsiprenumeruokite “Pasau
lio Lietuvį”, mėnesinį Žurnalą, 
kurio kaina metam 6 dol. Čekius 
siųsti LB Woodhaveno apylin
kės iždininkei F. Ignaitienei, 
253 Etna St, Brooklyn, N.Y. 
11208.

Gauta žinia, kad demonstran
tų autobusas atvyksta iš Wbrces- 
terio į Pabaltiečių Laisvės Žygį 
rugsėjo 27. Philadelphįjos latviai 
ir lietuviai organizuoja autobusą 
važiuoti į New Yorką tai (Kenai. 
Taip pat Lietuvių Jaunimo Są
jungos atstovė pranešė, kad ne
maža jaunimo grupė iš Hartfor
do dalyvaus žygyje. Pabaltiečių 
Laisvės Žygis, kuris įvyks rug
sėjo 27, šeštedtenk 12 vai. po
piet Dag Htarimarsljold Plaząj 
prie Jungtinių Tautų, siela pri-

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
APREIŠKIMO PARAPIJOJE

New Yorko, New Jersey ir 
apylinkės lietuviai rugsėjo 21, 
sekmadienį, 1 vai. popiet Kul
tūros Židiny turės progą susipa
žinti su garbinga lietuvaite ir 
Seselių Kazimieriečių steigėja. .. -
Motina Marija Kaupaite. Jos' gi- » mokyklos, 3 aukš
mimo 100 metų ir arirties 40 
metų sukakčių minėjimo proga




