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Izraelio ministeris pirminin
kas Menachem Begin, lankyda
masis Egipte, ragino Egipto 
prezidentą Anwar el-Sadat už
megzti normalius santykius su 
Izraeliu, ir abu sutarė atnau
jinti pasitarimus dėl vakarinio 
Jordano kranto ir Gazos ruožo 
palestiniečių autonomijos.

Ispanijai stengiantis tapti Nato 
nariu, Ispanijos socialistai ir ko
munistai pradėjo smarkią agita
ciją prieš tokį sprendimą, bet ti
kimasi, kad parlamentas pritars 
vyriausybės pasiryžimui. Dėl to 
savo nepasitenkinimą pareiškė 
ir Sov. S-ga, įrodinėdama, kad 
Ispanijos priėmimas sugriausiąs 
tarp Nato ir Varšuvos paktų vals
tybių esančią pusiausvyrą.

Nigerija, iš kurios JAV perka 
daug aliejaus, sumažino aliejaus 
kainą nuo 40 dol. iki 36 dol. už 
statinę.

šiaurės Korėja paleido raketą 
į P. Korėjos erdvėj skrendantį 
JAV žvalgybinį lėktuvą, bet ji 
lėktuvo nekliudė.

Angolos vyriausybė paskelbė, 
kad Pietų Afrikos kariuome
nės šarvuotos voros įsiveržė net 
60 mylių į Angolos teritoriją, ir 
paprašė Jungtines Tautas pri
versti P. Afriką atitraukti savo 
kariuomenę. P. Afrika sakosi 
puolanti Angoloj esančias piet
vakarių Afrikos išlaisvinimo or
ganizacijos partizanų bazes.

Nuvertus Ugandos diktatorių 
Idi Amin ir valdžią perėmus bu
vusiam prezidentui Milton 
Obote, kraštas atsidūrė anarchi
joj, ypač kai Amin nuvertę Tan
zanijos kariai išvyko. Plėšimai, 
žudynės ir šaudymasis yra kas
dieniniai reiškiniai.

Izraelio agentūra, tvarkanti 
žydų imigraciją į Izraelį, nu
sprendė suvaržyti iš Sov. S-gos į 
Vieną atvykstančių žydų palin
kimą emigruoti ne į Izraelį, 
bet į kitas Vakarų valstybes, ypač 
į JAV. Būsią leidžiama emigruo
ti kitur tik tais atvejais, kai 
bus įrodyta, kad tai daroma tik 
dėl artimų šeimos narių susijun
gimo. Valstybės departamentas 
ir JAV žydų organizacijos tokiu 
sprendimu nepatenkintos.

JT dekolonizacijos komitetas 
nutarė, kad JT turėtų ištirti 
JAV santykius su Puerto Rico, 
bet ši rezoliucija buvo priimta 
tik 11 balsų, o komitetas turi 25 
narius, todėl į ją greičiausia ne
bus kreipiama dėmesio.

Neseniai atsistatydinęs Por
tugalijos ministeris pirmininkas 
Francisco Pinto Balsemao vėl 
sutiko sudaryti naują ministerių 
kabinetą.

Irano parlamento pirmininkas 
Hojatolislam Hashemi Rafsanja- 
ni įspėjo Prancūziją, kad jos lai
vai ir lėktuvai Persijos įlankoj 
būsią grobiami, jei Prancūzija 
neišduosianti Irano karo laivą 
pagrobusių iraniečių, kuriem 
Prancūzija leido pasilikti.

Vakarų Europos valstybės Li
bijos karo lėktuvų numušimą
vertino palankiai, nes pripažįsta, 
kad JAV veiksmai buvę teisėti, 
bet kartu reiškė ir susirūpinimą 
dėl JAV užsienio politikos griež- 
tėjimo.

Sov. S-ga paragino Lenkiją iš
spręsti ūkinius sunkumus pagal 
marksistinius principus ir ne
bėgti pas Vakarų valstybes pa
skolų prašyti.

Libane, tebesitesiant paliau
bom tarp Izraelio ir palestinie
čių, nuolat vyksta sporadinių 
susirėmimų tarp įvairių politi
nių grupių.

JT paskelbė, kad Mauritanijoj 
dar tebėra 100,000 vergų. Vy
riausybė su šia blogybe visai ne
kovoja, nes jos nariai patys ver
gus laiko.

SKUODŽIO LAIŠKAS IŠ KALĖJIMO
Iš LKB Kronikos Nr. 47. Skyrius “Mūsų kaliniai”

Etapo matu tako bendrauti su vagimis, plėšikais, 
žmogžudžiais. Kiekvienas savaip laimingas. Kiekvieną 
mėnasį galiu išsiųsti tik du laiškus. Jūs savo laiškus 
numeruoki atskirai. Dvasinės stiprybės sutaikė jūsų 
ryžtas aplankyti mana. Keliavome visų mėnesį. Būkite 
visi sveiki ir linksmi. Nepergyvenkite dėl manęs.

Rašo docentas Vytautas 
Skuodis:

Pagaliau aš pasiekiau paskyri
mo vietą. Atvykau į čia vasario 9 
d. Norėjau tuoj pat jums parašyti, 
tačiau nauji įspūdžiai, nauji rei
kalai ir naujos pažintys, pagaliau 
atsivežtoji liga tai padaryti su
trukdė. Gripo, slogos, bronchito 
ir dar kažko neaiškaus derinys 
privertė daugiau gulinėti, negu 
vaikščioti. Dar ir dabar esu ne
darbingas.

Iš Vilniaus išvažiavome sau
sio 9 d. (buvau areštuotas taip 
pat sausio 9 d.). Kelionė buvo il
ga, tačiau įdomi. Po teismo ap
gailestavau, kad neapgyvendino 
Lukiškių “pataisos darbų įstai
goje”. Tačiau su tokio profilio 
įstaigomis, mano didžiausiam 
pasitenkinimui, galėjau neblo
gai susipažinti Pskove, Jeroslav- 
lyje, Gorkyje, Ruzajevkoje ir 
Potmoje. Etapų metu teko bend
rauti su vagimis, plėšikais, 
žmogžudžiais ir kitokiais pana
šiais. Pats būdamas “amoralus” 
ir “itin, pavojingas”, patekęs į 
tokią aplinką, nesijaučiau ne
jaukiai, juo labiau, kad visi tie 
“Surikai” ir man nerodė panie
kos. Vienas žulikas, iš kažkur 
nudžiovęs popieriui apypilnį 
1980 m. “Mokslo ir gyvenimo” 
komplektą, net pasiūlė man “ap
sišviesti”. Žurnalo puslapiuose 
radau labai daug pažįstamų pa
vardžių. Ilgai žvelgiau į dvi di
deles fotografijas: akademiko-fi- 
zikos ir mokslo daktarės-geologės. 
Džiaugiuosi, kad mano pažįsta
mi vis kyla aukštyn. Tačiau 
jiems jokio pavydo nejaučiu. 
Kiekvienas savaip laimingas.

Gorkyje, palikęs savo bendra- 
bylius, toliau iki čia keliavau su 
vienu kaišiadoriškiu, su kuriuo 
susipažinau etape iš Pskovo.

Šioje pataisos darbų griežto 
režimo kolonijoje, žinoma, sąly
gos visai kitokios. Čia nors po 
kiemą galima pasivaikščioti, 
kada nori. Tiesiog nežinau, ką 
galiu rašyti apie dabartinio 
mano gyvenimo sąlygas. O labai 
noriu, kad visi mano laiškai jus 
pasiektų. Ne tik mano laiškai, 
bet ir man siunčiamieji bus tik
rinami. Kiekvieną mėnesį aš ga
liu išsiųsti ne daugiau kaip po 
2 laiškus. Taigi vieną — jums, 
kitą į Panevėžį. (Panevėžyje, 
Gogolio 65 — 2, gyvena Skuo
džio motina — red. pastaba.) 
Mano gaunamų laiškų skaičius 
teoretiškai neapribotas. Tačiau
tai dar nereiškia, kad visi siun
čiami laiškai čia ateina. Norė
čiau, kad jūs savo laiškus nume
ruotumėte atskirai.. . Labai 
labai lauksiu jūsų laiškų.

Daug dvasinės stiprybės man

ENCIKLIKA 
LIETUVIŠKAI
Vatikano spaustuvė atskira 

brošiūra atspausdino popiežiaus 
Jono Pauliaus II-ojo pirmosios 
Enciklikos — Redemptor Homi- 
nis — lietuvišką vertimą. Tai 
bene pirmas Vatikano spaustu
vės išleistas leidinys lietuvių 
kalba.

Enciklika Redemptor Homi- 
nis buvo popiežiaus Jono Pau
liaus II-ojo paskelbta 1979-tais 
metais kovo 15 dieną. Ji yra 
padalinta į keturias dalis: Visuo
tinio Bažnyčios Susirinkimo ir 

suteikė jūsų ryžtas aplankyti ma
ne.

Mano dabartinė savijauta ir 
nuotaika gera. Ji dar labiau pa
gerės, kai galutinai pasveiksiu. 
Gyvenimu ir čia aš nesiskun
džiu. Vienintelį rūpestį kelia ne
turėjimas jokių žinių apie jus. 
Visada labai, tačiau kantriai, 
lauksiu jūsų laiškų. Į visus jūsų 
laiškus atsakysiu nors ir vienu 
bendru jums.

Mano adresas toks
(rašyti rusiškai):
431200 Mordovija 
Tenguševskij r — n 
Baraševo učr Ž K385/3-5
Skuodis Vytautas, Petro.
Visada su Jumis. Sudie! Vy

tautas.
Į tą patį lagerį yra atvežtas ir 

Anastazas Janulis, Juozo.

Rašo Gintas Iešmantas:

. . . Štai aš ir atkeliavau ten, 
kur paskirta. Kelionė buvo ilga 
ir varginanti, bet savotiškai įdo
mi, viskas nauja, nematyta, ne
girdėta. Tiesą pasakius, nieko 
ir nematėme, net ant žemės išlip
ti neteko — iš traukinio tiesiog į 
mišką, iš mašinos tiesiog į trau-

Šiluvos bažnyčios vidus. Didžiajame altoriuje stebuklingas 
Šiluvos Dievo Motinos paveikslas. Prie altoriaus klūpo baltei 
pasipuošusios mergaitės. Nuotrauka daryta prieš porą metų. 
Šiluvos atlaidai būna rugsėjo 8. Į juos suplaukia daugybės 
žmonių, ateina ir jaunimo procesijos, tuo demonstruoda- 
mos savo religinį nusiteikimą ir pasipriešinimą okupantui.

ankstesniųjų popiežių Bažnyčiai 
paliktas paveldėjimas, Atpir
kimo paslaptis, Atpirktasis žmo
gus ir jo padėtis šiuolaikiniame 
pasaulyje, Bažnyčios misija ir 
žmogaus likimas. Kristus kaip 
žmogaus atpirkėjas — Redemp
tor Hominis — yra šios encikli
kos centras. Tarp atpirkimo Jė
zuje Kristuje paslapties, rašo 
popiežius šioje enciklikoje, ir 
žmogaus orumo yra nenutrūksta
mas ryšys. Dėl to ir Bažnyčiai 
nėra kito kelio, kaip kelias su 
žmogumi ir už žmogų. Encikli
kos ryškiausias bruožas tad ir yra 
rūpestis žmogumi, žmogaus oru
mu, jo pagrindinėmis teisėmis,

kinį ir t.t. Keliavome per Psko
vą (pabuvome dvi savaites), 
Jeroslavlį, Permę (čia vėl savaitę 
pa gyvenom).

Iš Vilniaus išvažiavome 
sausio 9 vakare, o paskyrimo 
vietoje atsidūrėme vasario 10 d.
1 vai., žodžiu, keliavome visą
mėnesį. Dar niekad tiek daug 
nesibasčiau.

Esame dviese (su Pečeliūnu). 
Langus iki pusės dengia snie
gas. Pasižiūri į lauką, ir prisime
na snieguota, pūguota vaikystė. 
Aplink miškas, sako, labai daug 
būna aviečių. Žinoma, ne mums.

Laiškų parašyti kas mėnesį 
galėsiu tik du, bet gauti neapri- 
bojant skaičiaus. Žodžiu, kuo 
daugiau man rašys, tuo bus sma
giau.

Šiaip esu sveikas. Tiesa, 
Pskove buvau susirgęs, tiksliau 
pasakius, atkritęs, nes dar Vil
niuje po Naujų Metų persišal
džiau. Bet paskui, važiuojant 
traukiniu į Jeroslavlį, viskas pra
ėjo. (Tarp kitko, Jeroslavlyje iš
siskirstėme, vienas išvyko į pie
tus, Mordoviją). Dabar tebejau
dina kito akys . . .

Būkite visi sveiki ir linksmi. 
Nepergyvenkite dėl manęs. Aš 
savo likimu patenkintas, jis 
kitoks ir būti negalėjo . . .

G. Iešmanto adresas: 618810 
Permės sr., Cusovskij r-n. St. 
Vesesvetskaja, učr. VS-389/35 
Gintas Iešmantas.

Į tą patį lagerį yra atvežtas ir 
Povilas Pečeliūnas.

kurias Bažnyčia yra įpareigota 
ginti visur ir visuomet. Su žmo
gaus teisių apsaugojimo ir užtik
rinimo pareiga Jonas Paulius 
II-sis šioje enciklikoje susieja ir 
religinės bei sąžinės laisvės 
pareigą, pasmerkdamas religinės 
laisvės apribojimą.

Graikijos parlamento rinkimai 
įvyks spalio 18.

Salvation Army organizacija 
nutarė pasitraukti iš pasaulio 
bažnyčių tarybos už tai, kad ta
ryba remianti visus išlaisvinimo 
sąjūdžius, kurių dauguma yra 
komunistų įtakoj. >

PLB INFORMUOJA
Anglija

PLB Visuomeninių reikalų 
komisuos narė, PLJS valdybos 
vicepirmininkė politiniams rei
kalams ir Lietuvių Informacijos 
Centro New Yorke darbuotoja 
Gintė Damušytė per šią vasarą 
dirba Keston kolegijoje Londo
ne, tvarkydama anglų kalba me
džiagą apie religinį persekioji
mą okupuotoje Lietuvoje ir tal
kindama dr. Bordeaux vadovau
jamam tyrimų centrui, šį vasaros 
projektą globoja kun. K. Pugevi- 
čiaus vadovaujamas Lietuvių In
formacijos Centras ir PLB, PLJS 
bei Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos valdybos.

Argentina
Argentinos Lietuvių Organi

zacijų ir Spaudos Tarybos 
(ALOST) sekretorius kun. Aug. 
Steigvilas liepos mėnesį lankėsi 
Chicagoje, JAV, pasitarė su PLB 
Valdybos pirmininku Vytautu 
Kamantų ir pavaduotoju Vaclo
vu Kleiza apie įvairius lietuviš
kos veiklos reikalus ir PLB 
Valdybai perdavė 400 dol. Ar
gentinos lietuvių bendruomeni
nio solidarumo įnašų bei auką 
Vasario 16 gimnazijai ir lituanis
tikos katedrai.

Jaunimo vadovė (Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos pirmi
ninkė), Lemonto, JAV, lituanisti
nės mokyklos mokytoja ir “Spin
dulio” tautinių šokių grupės va
dovė Rasa Šoliūnaitė nuo liepos 
mėnesio vidurio iki rugpiūčio 
mėnesio pabaigos gyvena ir dir
ba su Argentinos lietuvių jau
nimu. Ją kvietė ALOST vado
vybė, o kelionę parėmė PLB ir 
PLJS valdybos.

Australija
Australijoje iki rugsėjo mėne

sio 1 dienos vyksta PLB Valdy
bos paskelbtas lietuviškos spau
dos naujų prenumeratorių kon-

kursas-vąjns, kuriam 1,000 dole
rių paskyrė kun. dr. Juozas 
Prunskis iš Chicagos, JAV. Kon
kurso rezultatus ssurinks ir pre
mijas įteiks Australijos LB Kraš
to valdyba, kurioje šiais reika
lais rūpinasi LB KV narė Aldona 
Butkutė.

Brazilija
Sao Paulo lietuvių jaunimo 

choras “Volungė”, vadovauja
mas K. Valavičiūtės, ruošiasi 
savo pirmajai koncertinei išvykai 
rugsėjo mėnesį į Rio de Janeiro 
lietuvių koloniją. Tikimasi, kad 
“Volungė” atvažiuos į Pasaulio 
Lietuvių Dienas 1983 metais 
Chicagoje.

Kolumbija
Kolumbijos Lietuvių Jaunimo 

! Sąjungos suruošta jaunimo 
stovykla Villavicencio (Slotkų 
ūkyje “Lituania”) birželio mė
nesio paskutinę savaitę labai ge
rai pavyko. Joje dalyvavo 32 
stovyklautojai nuo 15 iki 30 
metų amžiaus. Programą sudarė 
lietuvių kalbos pamokos, dainos, 
rankdarbiai, sportas, tautiniai 
šokiai, skaidrių ir filmų vakarai, 
laužai, vakarinės programos,

Lenkija paveikė 
Rytų Vokietijų

Plačiai skaitomo Vakarų Vo
kietijos savaitraščio “Der Spie
gei” žiniomis, Rytų Berlyne ir 
kituose Rytų Vokietijos miestuo
se pastaruoju laiku buvo išpla
tinti lapeliai, kuriuose išreiškia
mas solidarumas lenkų nepri
klausomai profesinei sąjungai ir 
pateikiami devyniolika reika
lavimų ekonominio ir socialinio 
pobūdžio reformom Rytų Vokie
tijoje įgyvendinti. Savaitraščio 
Der Spiegei žiniomis, kai kurio
se R. Vokietijos įmonėse pasta
ruoju laiku įvykę darbininkų 
streikai, kuriais buvo reikalauja
ma pagerinti darbo sąlygas ir 
padidinti darbo užmokestį. Der 
Spiegei rašo, kad Lenkijos įvy
kiai ypač padrąsino Rytų Vo
kietijos jaunimą pasipriešinti 
valdžiai.. Jaunimo susirėmimai 
su milicija įvykę Erfurte, 
Rostocke, Karolio Markso mies
te ir Weimare.

talentų vakaras ir kt. Stovyk
lautojams talkino iš Clevelando 
atvykusi Zita Kripavičiūtė, kuri 
prieš metus Kolumbijoje lankėsi 
kaip Clevelando vokalinio vie
neto “Nerįja” dainininkė.

Liepos mėnesį tris savaites 
Kolumbijoje praleido PLB ir 
PLJS valdybų atsiųsta jaunimo 
vadovė Rasa Šoliūnaitė iš JAV, 
pravesdama dainų, tautinių šo
kių ir lietuvių kalbos kursus Be
gotos ir Medelino lietuvių jau
nimui.

JAV
1983 birželio 24 — liepos 4 

dienomis Chicagoje įvyks II-sios 
Pasaulio Lietuvių Dienos. Orga
nizacinio komiteto pirmininku 
pakviestas dr. Antanas Razma, jo 
pavaduotojas Bronius Juodelis, 
sekretorė Danutė Korzonienė. 
PLD metu vyks VI-sis PLB Sei
mas, Vl-ji JAV ir Kanados Lie
tuvių Dainų Šventė, Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynės, V-jo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso atidarymas ir kiti kul
tūriniai, meniniai bei panašūs 
renginiai. Paskiriems įvykiams 
ruošti sudaryti atskiri komitetai. 
PLB Seimui organizuoti vado
vauja dr. Petras Kisielius, Dainų 
šventei — Vaclovas Momkus, 
Sporto Žaidynėms — Valdas 
Adamkus, kultūriniams rengi
niams — Ingrida Bublienė. Pir
masis komiteto posėdis įvyko 
Chicagoje birželio 27, kitas bus 
spalio 2. Sutartas renginių ka
lendorius, pasiskirstyta dar
bais, ieškomos patalpos. Posė
dyje dalyvavo PLB pirm. V. Ka
mantus, JAV LB KV pirm. V. 
Kutkus ir kt.

Prancūzija
Rugpiūčio pirmą savaitę prie 

Paryžiaus vyksta 28-ji Europos 
Lietuviškųjų Studijų Savaitė, 
kurios metu yra Europos LB 
kraštų valdybų pirmininkų ir 
valdybų dviejų dienų suvažiavi
mas. Savaitėje ir LB suvažiavi
me dalyvauja PLB Valdybos pir
mininko pavaduotojas Vaclovas 
Kleiza, vicepirmininkas švieti
mo reikalams kun. Antanas Sau- 
laitis, SJ, ir PLJS valdybos vice
pirmininkė Gintė Damušytė.

Švedija
Lietuvių Švedijoje yra apie 

100-tas šeimų, išsiblaškiusių po 
visą kraštą. Daugiausia jų gyve
na Stockholme ir Goeteborge. 
Švedijos LB valdyba yra Stock
holme, į kurią šiais metais buvo 
išrinkti pirmininkas Valentinas 
Vilkėnas, vicepirmininkas Juo
zas Lingis, sekretorius Gintau
tas Būga, iždininkas Feliksas 
Takas ir valdybos narė Kristina 
Gusenius. Prie Bendruomenės 
veikia jaunimo sekcija, kuriai 
vadovauja Marija Čeginskas. 
Bendruomeninė veikla apima 
einamuosius lietuviškus reika
lus, Vasario 16-sios dienos mi
nėjimus ir talkininkavimą 
bendrose pabaltiečių organiza
cijose.

Urugvajus
Urugvajaus Lietuvių Kultūros 

Draugijos pirmininkas Vytautas 
P. Dorelis atsiuntė PLB Valdy
bai Urugvajaus lietuvių bend
ruomeninius solidarumo įnašus 
ir informacijas apie jų veiklą. 
Stengiamasi palaikyti glaudžius 
tarpusavio ryšius, jaunieji “Rin- 
tukai” (tautinių šokių grupė) bu
vo nuvykę į Argentiną, planuo
jami suvažiavimai ir kt Iš Ar
gentinos atvykusi lankėsi Argen
tinos Lietuvių Centro delegacija 
su “Inkaru”.

Vokietija
Vasario 16 gimnazijos sodybo

je liepos mėnesio antroje pusė
je vyko-jaunimo stovyklos. Jose 
dirbo iš JAV atvykęs PLB vice
pirmininkas švietimo reikalams 
kun. Antanas Saulaitis, SJ. Gim
naziją liepos viduryje aplankė 
Pb pirmininko pavaduotojas 
Vacfobas Kleiza su žmona Asta. 
PLB Valdyba labai rūpinasi šia 
gimnaziją ir prašo viso pasau
lio lietuvių siųsti j ją savo vai
kus mokytis bei visokiais bū
dais gimnaziją remti.

(nukelto į 2 p*/.)
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fryktar*
rijoje Zwikau mieste (R. Suma-

vos pianistas Jurgis Karnavičius.

FLORIDA

žinė uždanga bus nuleista prieš 
išeivijos kūrybą, tol kad ir geros

tas Hafez al-Assad tarėsi dėl 
glaudesnio bendradarbiavimo.

mano, L. v. Beethoveno, F- Šo
peno ir kitų kūrinius pianistas 
gavo garbės diplomą. J. Kamavi- 
čius yra baigęs Lietuvos valsty-

neteiks.
— Kelmės rajone esąs Žemai

tės vardo kolchozas kasmet ski
ria literatūros premiją už kaimo 
tematikos kūrinius. Šių metų

išlikę M. Jankaus rankraščiai, į- 
vairūs apyvokos daiktai.

fJCTO1 A ’T’l? BouteMM,«.tetcnbvrų tcoch,R. WD6 
IjulAl toctoua* (60) 3*0-24*6. MatOif (6*7) *45-27)6

vo įspėjamojo streiko taikiniu 
pasirinko laikraščius dėl to, kad 
didžiausieji komunizmo rams
čiai yra kariuomenė, policija ir 
visas propagandos aparatas.

Prezidentas Reagan for
maliai paprašė kongresą leisti 
parduoti Saudi Arabijai ^elekt
roninio sekimolėktuvus. Izraelis 
savo opozicijos šiam pardavimui 
nepakeitė.

Libijos diktatorius pik. Muam- 

daus saugumo reikalus pavesti 
civilinei žvalgybos įstaigai, nes 
iki šiol tą darbą vykdžiusi kara
liškoji raitoji policija per eilę 
metų peržengdavo jai nustatytas 
ribas.

Pr.N.sutelkti į nuo 1978 naudojamus

yra nuteistas penkiolika metų

tino, kad Saudi Arabijos gyven-

dramaturgo E. 
bijo Virdžinijos

nukalba: M. Mossuid sibi et suis 
cornparavit (tai reiškia, kad M. 
Mažvydas šią knygą įsigijo sau

Studentai Sven Paul, Vita Te- 
rauds ir Gailė Tamošiūnaitė,

V. Dautartas yra sukūręs gražių 
pasakojimų ir vaikams.

— Birželio pabaigoje Šiau
liuose buvo surengta muzikos

sipo veikalas apie Jeruzalės žlu
gimą ir trečias veikalas — Filo- 
noAleksandriečio filosofiniai

ingtone, jau turėjo progos pasi
kalbėti su daugeliu valdžios at
stovų baltų tautų reikalais.

i

planuojama gauti 8.4 trilijonus odos viršeliais įrištoje knygoje, 
kubinių pėdų dujų. kurioje yra trys veikalai: romėnų

Olgio “Kas 
VulF.dujų laukų Arktikoj naudojimo

(Aškenazi ir Sefardim), nutarė, 
kad netoli senosios Jeruzalės 
buvusio Dovydo miesto ar
cheologiniai kasinėjimai pa
žeidžia religinius nuostatus ir 
turi būti sustabdyti. Šie kasinė
jimai vyko ketverius metus be 
jokių trukdymų, bet paskutiniu 
metu kraštutinė religinė Natinei 
Karta sekta pradėjo kasinėjimus 
trukdyti.

į Madridą ir Barcefoną, kur di
džiuliai teatrai buvo prisikimšę 
publikos. Iš viso Ispanijoje or
kestras davė 12 koncertų. Pran
cūzijoje orkestras davė 1Q kon
certų. Koncertais susidomėjimas 
buvęs labai didelis. Tik ir čia so
vietų imperialistai kultūriškai . 
apiplėšė pavergtą Lietuvą, nes . 
koncertai vyko ne Lietuvos, o \ 
S. Sąjungos vardu. Prancūzijoje ] 
orkestro tautinis charakteris fa,” įujytojas ktįs B žvejį Sei- 

«« SfleMe prie

su Maskvos kameriniu choru. 
Lietuvos kamerinis orkestras į 
gastroles nuvežė 5 programas, 
kuriose buvo grojami V.A. Mo
carto, J. S. Bacho, T. Šuberto, 
A. Vivaldžio, J. Rosinio, P. Čai
kovskio, D. Šostakovičiaus ir lie
tuvių M. K. Čiurlionio ir F. Ba
joro kūriniai.

— Vilniaus universiteto bib
liotekos senųjų knygų tyrinėto
jas Nojus Feigelmanas tenykš
tėje spaudoje paskelbė žinią, 

įvykiai neišsiplėstų satelitinėse 
valstybėse, Sov. S-ga įspėjo savo Kiekviename susirinkime 
sąjungininkus pasilikti ištiki-

mintų atsarginių padangų F-4 

sutikimo. JAV dėl to neprotes-

Nevėžio ir Nemuno santakos 
gamtoje, yra jautrus gamtos gro
žiui ir paprasto žmogaus gyveni
mui. Jo veikaluose jaučiamas 
nuoširdus tėviškės gyvenoįno 
atspalvis. V. Dautartas priskirti
nas prie žymesniųjų pavergtos 
Lietuvos beletristų, štai jo kny
gos: "Panemunės apsakymai” 
(1958), “Teka upė pro šalį” 
(1959), “Jūros spalvos” (1960), 
“Kai nurausta putinas” (1963), 
“Lakštingalų naktis”. (1965),
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KOMITETE WASHINGTONE

sė. įstaiga prie šv. jono karmų.
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Chromą, N.Y. 11366. Tataf. 776-5156.

lykus dėsto M. K. Čiurlionio me
no mokykloje, o pats dar mokosi 
Maskvos konservatorijos aspi
rantūroje.

— Bitėnuose, buvusiame M. 
Lietuvos veikėjo aušrininko 
Martyno Jankaus ūkyje, atidary- 

Barry Dr. E. Y. 11731. Tat (SK* 757-0«5.

atvyko į Vilnių su savo gastro
lių repertuaru. Vilniečiams klai
pėdiečiai parodė latvių drama- 
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Kas tenbeldžiasi?
Sėdim vakare prieš televiziją, 

patogiai įsitaisę. Norim, kad nie
kas netrukdyty, bet — štai prie 
durų beldžiasi. Kas tai galėtų 
būti?! Kodėl trukdo ramiai leisti 
vakarą?

O gal koks draugas ateina 
vakaroti, pakalbėti, kortom pa
lošti? O gal kas aukas renka? 
Tai būtų labai nemalonu.

Pravertam duris. Už durų Lie
tuvių Bendruomenės atstovas. 
Nusišypso ir sako:

— Rugsėjis— Lietuvių Bend
ruomenės minuo. Renku solida
rumo mokestį.

Ir kaip nemaloniai sunervina 
tas žmogelis prie durų. Mokes
čius lupa ir dar tai vadina solida
rumu! Kas nan ta Lietuvių 
Bendruomenė! Pašvilpt! Ne
reikia jos! Nereikia nieko, kas 
lietuviška. Noriu tik ramiai prieš 
televiziją sėdėti, kortom palošti, 
išgerti kokį “drinksą”!

-o-
Taip susinervina ne vienas, 

kuris gyvena atokiai nuo lietu
viškos veiklos, kuris niekuo ne
sidomi ir nenori domėtis. Jis lai
kosi išdidžiai, pakiliai, su didele 
kritika atmeta visa, kas lietuviš
ka.

Bet ar jis ne lietuvis? Jis toks 
gimė* Ir jis negali pabėgti nuo 
to fakto. Taip kalbėdamas, jis 
tik sąžinę dangsto. Bet sąžinės 
balsas vis tiek beldžias į duris — 
tu lietuvis,atiduok tai, kas reikia. 
Atiduok!

Lietuvių Bendruomenė yra 
pati didžiausia lietuviška organi
zacija. Ji apima visus. Jai tenka 
rūpintis daugybe reikalų. O rū
pesčiai tarkuoja kiekvieną ir 
tirpdo lėšas. Kiekvienai veiklai 
reikia lėšų. Reikia ir Lietuvių 
Bendruomenei. Tas mokestis 
toks nedidelis. Tai atsilyginkim 

šį mėnesį-sumokėkim solida
rumo mokesti, sumokėkim už 
save, už savo šeimą. Paragin
tam ir kitus. Jei kam sunku, pa
imkim iš jų auką ir atiduotam 

apylinkės iždininkui. Sumokėjus 
solidarumo mokestį, iš karto 
mūsų sąžinė bus ramesnė. Bel
dimasis už durų sumažės.

Tik prisiminkim, kokiais mo
kesčiais yra apdėti žydai. Kiek 
jie turi sudėti savo veiklai ir Iz
raelio valstybei.

-o-
JAV LB krašto valdyba, skelb

dama rugsėjo mėnesį Lietuvių 
Bendruomenės mėnesiu, prašo 
tik keturių dalykų.

Pirma. Leiskim savo vaikus į 
lituanistines mokyklas. Para
gintam ir kitus, kurie turi mo
kyklinio amžiaus vaikų. Tik lie
tuviška mokykla, organizacijos 
išaugins mums naujus veikėjus, 
kurie toliau tęs mūsų pradėtą 
darbą. Jau dabar matom, kad lie
tuviškoje veikloje reiškiasi ne
maža jaunimo. Jis iš dangaus ne
nukrito, atėjo per lietuvišką mo
kyklą, organizacijas. Tai pa
dėtam ir savo vaikams įsijungti 
į tą lietuvišką veiklą — leis
kim į lituanistines mokyklas, į- 
junkim į lietuviško jaunimo or
ganizacijas.

Antra. Remkim lietuviškų 
švenčių minėjimus ir uoliai juo
se dalyvaukim. Tokios iškilmės 
nuteikia jaunimą lietuviškai 
veiklai. Dabar surenkim Tautos 
šventės minėjimą, kuris duoda 
galimybės susipažinti su seną
ja Lietuva, su Vytautu Didžiuo
ju.

Trečia. Savo auka parem
tam lietuviško švietimo darbą. 
Visos rugsėjo mėnesį surinktos 
aukos bus skiriamos lituanisti
nių mokyklų tiesioginei para
mai.

Ketvirta. — Susimokėtam so
lidarumo mokestį.

-o-
Atlikim šiuos darbus, ir į 

mūsų duris jau niekas nesibels. 
Sąžinė bus rami, ir mes galė
sim ramiai vakaroti.

1949 Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas parašė, iš
spausdino ir įteikė Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Didžiosios 
Britanijos ir Prancūzijos vyriau
sybėm platų, išsamų memoran
dumą, pasirašytą tuometinio 
Vliko pirmininko prel. Mykolo 
Krupavičiaus ir vykdomosios ta
rybos pirmininko Vadovo Sidzi
kausko. Tame memorandume 
Vlikas suformulavo ir išdėstė 
lietuvių tautos siekimus bei as
piracijas ir pareikalavo lietuvių 
tautai laisvės.

Tame pačiame memorandu
me Vlikas pasisakė ir Mažosios 
Lietuvos klausimu, įsakmiai pa
brėždamas, kad Mažoji Lietuva 
jau nuo seno yra lietuviška teri
torija, kad tautiniais, istoriniais 
ir etnografiniais sumetimais ji 
turi būti išlaisvinsimos Lietuvos 
dalim ir kad dėl to Vlikas lietu
vių tautos vardu išreiškia savo 
intenciją revendikuoti Mažają 
Lietuvą.

Mažosios Lietuvos Rezisten-

Šiluvos Marijos statula, pa
statyta Marijos apsireiškimo 
vietoje. Šią koplyčią apsireiš
kimo vietoje suprojektavo 
architektas A. Vivulskis 
1903, pastatyta 1924. Pagal 
architekto projektą nauja 
Marijos apsireiškimo statula 
buvo iškelta ant kolonos. 
Prie kolonos apačios yra al
torius. Šiluvos Marijos atlai
dai yra rugsėjo 8. Nors oku
pantas ir draudžia, bet žmo
nių daugybė lanko Šiluvą 
šių atlaidų metu.

MAŽOSIOS LIETUVOS KLAUSIMU
Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio 
pareiškimas

cinis Sąjūdis dabar pareiškia sa
vo nusistatymą ir toliau laikytis 
šios 1949 nustatytos linijos Ma
žosios Lietuvos atžvilgiu ir tiki
si, kad lietuvių tauta tam pritars.

1. Kas yra Mažoji Lietuva
Mažąją Lietuvą sudaro dvi da

lys, kurios kai kuriais atžvilgiais 
skiriasi; dėl to reikia kalbėti 
apie jas atskirai.

Tos dvi dalys yra:
A. Teritorija dešiniajame, 

šiauriniame Nemuno krante, ku
rią sudaro Klaipėdos miestas bei 
Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių ap
skritys ir kurią mes žinom kaip 
Klaipėdos kraštą. Tas kraštas 
1919 Versalio taikos sutarties 99 
straipsniu buvo atskirtas nuo 
Vokietijos; 1923 sausio 15 jis su
sijungė su nepriklausoma Lietu
vos valstybe ir išbuvo jos dalim 
iki 1939 kovo 23, kada Hitleris, 
grąsindamas didele karinės jė
gos persvara, jį užgrobė ir atėmė 
iš Lietuvos. 1945 Sovietų Są
junga Klaipėdos kraštą įjungė į 
okupuotąją Lietuvą (LTSR). 
Klaipėdos miestas, prieš karą 
turėjęs apie 50,000 gyventojų, 
o karo pabaigoj beveik jokių, 
dabar turi apie 200,000 gyvento
jų, iš jų apie vieną trečdalį 
rusų, o apie du trečdalius iš 
Didžiosios Lietuvos persikėlu
sių lietuvių.

B. Teritorija, kuri tęsiasi nuo 
kairiojo, pietinio Nemuno kran
to iki Baltijos jūros, o pietuo
se iki 1945 nustatytos Potsdamo 
linijos. Iki 1945 jis buvo Vo
kietijos Reicho Rytprūsių pro
vincijos šiaurinė dalis; 1945 So
vietų Sąjunga ją okupavo, įjungė 
ją ne į okupuotąją Lietuvą 
(LTSR), bet į Rusijos sovietinę 
federatyvinę socialistinę res
publiką (RSFSR) ir pavadino 
“Kaliningradskaja oblast”. Tos 
Mažosios Lietuvos dalies svar
besnieji miestai yra: Karaliau
čius (vokiečių vadinamas Koe- 
nigsberg, o sovietų — Kaliniri- 
grad), Tilžė (Tilsit — Sovietsk), 
Įsrutis (Insterburg — Černia- 
chovsk), Gumbinė (Bumbinnen- 
Gusev) ir kiti.

1945 sovietai, okupuodami 
Mažąją Lietuvą, palaikė ją Vo
kietijos dalim ir dėl to arba iš
žudė, arba ištrėmė beveik visus 
jos gyventojus — ir autochtonus 
mažlietuvius, ir vokiečius. Da
bar šioj daly gyvena maždaug 
pusė milijono importuotų rusų ir 
maždaug 25,000 lietuvių, atsikė
lusių iš Didžiosios Lietuvos. 

II. Kaip atsirado skirtumas 
tarp Didžiosios Ir Mažosios Lie
tuvos

1410 Vytautas Didysis Žalgi
rio (Grunvaldo, Tannenbergo) 
mūšyj sumušė kryžiuočių ordiną 
taip stipriai, kad jis būtų galė
jęs visiškai sunaikinti ir atsiim
ti visas iki tol ordino okupuotas 
prūsų ir žemaičių žemes. Tačiau 
vietoj to jis 1422 prie Melno eže
ro pasirašė su ordinu taikos su
tartį, pagal kurią jis paliko ordi
nui didelę dalį ordino užgrobtų 
žemių, su Karaliaučiaus, Klaipė
dos ir kitais miestais.

Tąja sutartim buvo nubrėžta 
siena, prasidedanti prie Baltijos 
jūros, į pietus nuo Palangos, 
kuri paliko didelę lietuviškų 
žemių dalį ordino valdžioj. Ta 
siena išsilaikė net 500 metų, 
iki 1923 sausio 15.

Tokiu būdu Vytautas Didysis 
padalino Lietuvą į dvi dalis: 
vieną, vakaruose, mažesniąją (iš 
čia ir pavadinimas “Mažoji Lie
tuva”), kurioj gyventojai lietu
viai buvo evangelikų liuteronų 
tikėjimo ir gyveno vokiečių kul
tūros įtakoj, o kitą, rytuose, di
desniąją, kurioj gyventojai lietu
viai buvo R. katalikų tikėjimo ir 
gyveno lenkų kultūros įtakoj.

Tačiau susipratę lietuviai jau 
seniai siekė šį skirtumą panai
kinti. Dar prieš nepriklausomos 
valstybės atstatymą, lietuvių sei
mai, arba konferencijos, vyko 
šiose vietose: 1905 ir 1917 Vil
niuj, 1914 Chicagoj ir Brookly- 
ne, 1916 Hagoje (Olandijoj), 
1916 Berne ir Lozanoj (Švei
carijoj), 1917 Petrapily ir Voro
neže (Rusijoje), Stockholme 
(Švedijoj).

Visomis šiomis ir kitomis pro
gomis susirinkę lietuviai priėmė 
nutarimus ir rezoliucijas, reika
laujančius autonomijos, o vėliau 
laisvės “visai etnografinei Lie
tuvai”, ir visiem buvo aišku, 
kad, vartojant šį išsireiškimą, 
buvo turėta galvoj ir Didžioji, ir 
Mažoji Lietuva.

III. Mažoji Lietuva kaimyni
nių valstybių atžvilgiu

Valstybių, kurios galėtų turėti 
pretenzijų į Mažąją Lietuvą, yra 
trys: Vokietija, Lenkija, Sovietų 
Sąjunga. Jų situacijos yra skirtin
gos, ir dėl to apie kiekvieną jų 
tenka kalbėti atskirai.

A. Vokietija
Vokiečių pretenzija į Mažąją 

Lietuvą galėtų būti pagrįsta tuo,

kad jau prieš 700 metų, 1231, vo
kiečių kryžiuočių ordinas pradė
jo užkariauti prūsų ir žemaičių 
gyvenamas žemes. Per eilę šimt
mečių vyko Mažosios Lietuvos 
gyventojų vokietinimas, pra
džioj tik lėtai, tačiau vėliau, ypač 
Bismarko laikais (po 1871), jau 
visai stipriai ir sistemingai. Lie
tuviam taip pat pakenkė gamtos 
katastrofos, kaip, pvz., didysis 
maras (1709-1911), išnaikinęs 
maždaug pusę visų Mažosios 
Lietuvos gyventojų, ir tokiu bū
du davęs vokiečių valdžiai pro
gos sustiprinti krašto kolo
nizavimą vokiečiais.

Po pirmojo pasaulinio karo, 
1919 Versaly vyko taikos kon
ferencija. Ten buvo ir Lietu
vos valstybės delegacija, vado
vaujama užsienio reikalų minis- 
terio profesoriaus Augustino 
Voldemaro, kuri ryžtingai ir stip
riai reikalavo, kad visa Mažoji 
Lietuva būtų atskirta nuo Vo
kietijos ir atiduota Lietuvai. Ta
čiau aliantai Lietuvos delegaci
jos reikalavimo nepatenkino. 
Versalio taikos sutarties 99 
straipsniu jie nuo Vokietijos at
skyrė ne visą Mažąją Lietuvą, 
bet tik jos dalį dešiniajame, šiau
riniame Nemuno krante, kuri 
buvo pavadinta Klaipėdos 
kraštu. Aliantai šį tik dalinį 
Lietuvos reikalavimo patenkini
mą teisino tuo, kad likusioj 
Mažosios Lietuvos daly, piet- 
nemunėj, “germanizacija jau 
buvo per toli pažengusi”.

Po 1945, kai sovietiniai oku
pantai išžudė arba ištrėmė be
veik visus Mažosios Lietuvos 
gyventojus, tas motyvas nustojo 
prasmės.

1928 sausio 29 Berlyne Lietu
vos ministeris pirmininkas pro
fesorius Augustinas Voldemaras 
ir Vokietijos Weimaro respubli
kos užsienio reikalų ministeris 
dr. Gustav Stresemann pasira
šė “Sutartį tarp Lietuvos respub
likos ir Vokietijos valstybės sie
nos dalykam sutvarkyti”. Šiąja 
sutartimi Lietuvos-Vokietijos 
siena buvo sutarta ta prasme, 
kad Mažosios Lietuvos šiaurinė 
dalis, atseit Klaipėdos kraštas, 
buvo pripažinta priklausanti 
Lietuvai, bet pietinė Mažosios 
Lietuvos dalis (atseit Rytprūsių 
provincijos šiaurinė pusė su Ka
raliaučium, Tilže, Isrutim, 
Gumbine ir t.t.) buvo pripažin
ta priklausanti Vokietijai.

(nukelta į 4 psl.)
A

KUR PELIKANAI
GYVENA

Kelionė Floridos pajūriu
PAULIUS JURKUS
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Palmių krašte
Taip kovo 29, šeštadienį, pa

vasariop atsidūriau lėktuve, ku
rio platūs sparnai nunešė mane 
lyg tą pasakų nykštuką į pie
tus, tiesiai į pietus. Už kokios 
pusantros valandos skridimo pro 
langus mačiau visai kitą peisažą, 
neįprastą. Tai eilėm susodintos 
citrinos,apelsinai. Laukų laukai. 
Taigi, va, kur keliauju, kur saulė 
sunokina tokius vaisius. O ką ji 
iš manęs sumoktos?

Žemė nežinoma, nepažįstama, 
bet ten gyvena žmonės pažįsta
mi ir malonūs. Kiek jų kvietė 
— atvažiuok, atvažiuok!

Lėktuvas suka į West Palm. 
Tik iš žemėlapio žinau, kad toks 
miestas yra. Ten leidžiasi lėktu
vas.

Jau vakaras. Prieblanda. Mūsų 
paukštis niatūpia ir prisirita prie 
rampos. Paleidžia keleivius.

Išlipus tuoj padvelkia šiltas 

oras. Ir kaip keista. New Yorke 
buvo lietus, vėsoka. Ėmei ir pabė
gai nuo tos darganos. Už kokios 
poros valandų išlipai amžinos 
vasaros šaly. Bet ką tu veiksi 
toje šalyje, nes tu esi šiaurietis?

Neleidžia svarstyti, kas šiaurė, 
kas pietūs. Štai jau šaukia mane 
pažįstami ir mieli Bronius ir 
Bronė Oniūnai. Jinai iš Joniš
kėlio, o jis iš Šiaulių, tarnavęs 
Joniškėlyje ir ją užsitarnavęs. 
Jie šaukia mane kaip anose Jo
niškėlio lygumose. Taip. Jie 
pasitiko, ir tuoj už daiktų, į 
mašiną ir pajūriais, pamariais, 
kažkur į šiaurę. Sustojame.

Čia jų namai. Čia turėsiu pa
tirti, kas ta Florida, kodėl ji 
karšta, o jos žmonės tokie malo
nūs.

Namai ant kalniuko

Vakaro prieblandoje pasie

kėme namus. Tai buvo Juno 
Beach, rytiniame Floridos kran
te, prie Atlanto. Turėjo būti 
naktis, su žvaigždėm, bet čia pil
na elektros lempų, ir jos tamsą 
sutirpdo ir paverčia prieblan
da. Matai tik bendrus daiktų 
kontūrus ir tik iš arti, o toliau 
viskas susilieja. Prieblandos 
visur panašios, jos uždengia de
tales, tuos skirtingus nepažįsta
mus, nematytus vaizdus. Pama
tai tik tai, kas arti, kas labai 
skiriasi.

Į kiemelį įvažiavęs, ties gara
žo durim atsigręžęs, turėjau tokį 
pirmą pergyvenimą. Čia pat ana
pus gatvės augo keista, niekada 
neregėta eglė, o gal pušis. Žo
džiu, spygliuotis. Įdomus tuo, 
kad savo šakas skleidžia lygiai į 
šonus. Jos siluetas atrodo lyg 
koks grafikos kūrinys. Tai pietų 
augalas, kuris priminė man seną 
tapybą, tos tapybos dekoratyvi
nes detales.

Bronės ir Broniaus Oniūnų 
namai yra ant kalniuko. Tas kal
niukas tai tik nedidelis pakili
mas, bet ir to užtenka, kad čia 
pasikeistų klimatas. Tą kalniuką 
pasiekia nuo vandenyno atėję 
vėjeliai. Visi langai turi tinklus, 
nes kitaip čia prigarmėtų dau
gybė vabzdžių ir driežų ir imtų 
čia vasaroti. Vabzdžiai neįlenda 
pro tinklus, o vėjelis visai malo
niai dvelkia, atnešdamas jaukią 
vėsumą. Ir tai čia labai svarbu, 
tas vėjelis vėdina kambarius. Čia 
juk pietų saulė aštri.

Įkurdino kampiniame kamba
ry. Tuoj numečiau lagaminus. 

ir atgal prie stalo. Reikia ir žodį 
sudėti, ir į save įdėti.

Oniūnai anksčiau gyveno New 
Yorke, Maspethe. Kai Bronius 
išėjo į pensiją, ėmė ir išsidan
gino iš New Yorko. Čia nusipir
ko namus ir įsikūrė. Jis pamėgo 
tas atostogaujančio dienas, leng
vą klimatą ir meškeriojimą. To
kių čia yra daugiau. Jie skaito 
savo laikraščius apie žuvavimo 
sportą, net per radiją skelbia 
jiem žinias. Dažnai kelias ankstų 
rytą ir išvažiuoja pamariais kaž
kur žuvauti. Žuvauja nuo tilto, 
brenda į vandenį. Sugauna retų 
ir brangių žuvų. Žuvies čia pilni 
šaldytuvai, sudėtos nemažos 
atsargos. Geras sportas ir kartu 
naudingas, nes į namus parneša 
nemažai gero maisto.

Į tą žuvį taiko ir namų iš
taigiausias gyventojas — katinas 
Rainis. Jis čia laikomas kaip 
koks dvaro ponaitis, išpaikintas, 
nuglostytas. Per dieną miega 
kur lentynoje įšokęs, o vakare 
jau sėdi ant laiptukų ir stebi gy
venimą, pina naktinės me
džioklės planus. Ima glaustytis 
aplink kojas ir išprašo pačios ge
riausios žuvies. Jis turi gerą sko
nį, žino, kas gera.

Tas Rainis visada laukia šei
mininkų. Pasipiktina, kad jie 
kartais ilgiau negrįžta. Norėda
mas jiem atkeršyti ir surinkti 
daugiau dėmesio, užlipa net ant 
vienaaukščio namo stogo ir, kai 
šeimininkai grįžta, pradeda 
gailiai kniaukti. Jūs, šiokie ir to
kie, kur buvote? Mane vieną 

palikote. Tai dabar nuimkite 
nuo stogo!

Gražiame ir dideliame name 
šis katinas gyvena kaip anglų 
lordas. Vaikštinėja iš kambario i 
kambarį, uodegą pakėlęs prii
minėja svečius, jiem pamurkiair 
išprašo paglostymų. Tada ramiai 
sėdi ir laižo savo letenas, lauk
damas kitų svečių.

Bronius yra iš Šiaulių. Ten už
augęs, paskui tarnavęs geležin
kelių valdyboje, patekęs į Jo
niškėlio stoties viršininkus. Toje 
apylinkėje augo ir Bronė. Joniš
kėlis turi didelį parką, Karpių 
dvarą ir gražias, plačias lygu
mas. Tiesa, yra upė Mūša su savo 
gražiais krantais, bet ta upė yra 
įsigraužusi žemiau tų lygumų. 
Šiaip lygu ir ilgesingai lygu. 
Matai tolimiausių miestų ato- 
švaistus danguje.

Jiedu susituokė 1939 metais 
per Kalėdas. Šaltyje ir jaunatvės 
karštyje, štai 1979 metais šiame 
karštame, saulėtame Juno Beach 
minėjo savo vedybinio gyveni
mo 40 metų sukaktį, kai karštoji 
jaunystė jau buvo nutolusi.

Bronė, apskritaveidė šnekutė, 
nuolat ilgis šiaurės ir ilgis New 
Yorko. Apie jį daugiausia ir kal
ba, juokaudama kalba. Bronius
— ne, nebenori šiaurės atšiau
raus klimato, kur artritas kabi
nasi į kaulus. Čia tai geriausia. 
Atostogauji šiltame, minkštame 
klimate.

Pusryčiai saloje
Jau vislus buvo suplanuota,

— kur reikės keliauti, pusryčiau

ti. Štai ankstų rytą ir sustojo 
mašina prie durų. Atvyko Marija 
Slavinskienė. Ir ji čia netoliese 
gyvena, artimai draugauja su 
Oniūnais. Ir ji iš to paties krašto, 
kaip Oniūnienė, iš Linkuvos, 
kalba gražiu aukštaitišku tarimu 
nuspalvindama žodžius.

Sako, važiuojam pusryčiauti, 
viskas užsakyta. Važiuojam į 
salą.

Na, pagalvojau, to betrūko, 
dar kokia romantiška senovės sa
la, kur slėpėsi plėšikai piratai. 
Bet ta sala taip netoli kranto, 
kad ir nepastebi, kaip įvažiuoji. 
Tai Singer salelė, prie pat žemy
no. Toje salelėje jau savo bu
veinę kūrėsi kun. V. Pikturna, 
gyveno medžio drožinėtojas 
Vladas Kulpavičius. Ten įsikū
rusi ir Marija Slavinskienė.

Mus nuvežė į Hilton Inn. 
Kadangi tai buvo sekmadienis, 
tai ir pusryčiai buvo kitokie, jie 
vadinosi Brunch. Reikėjo iš 
anksto rezervuoti vietas. Čia pats 
pasitarnauji, pasiimi kokių tik 
nori valgių. Tarnai pila šampaną. 
Pila, kiek tik nori. Valgiai pra
bangūs. Ko tik nori, čia gali 
radęs pasiimti. Pradžioje manai, 
kad suvalgysi už dešimtį, bet 
taip nėra. Greitai atšimpa dantys. 
Nebesinori.

Bevalgydami išgirdom kal
bant lietuviškai. Atėjo Katriutė 
Giniotienė su savo svečiais.

daugiau)
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MAŽOSIOS LIETUVOS KLAUSIMU
(atkelta iš 3 psl.)

Pasirašydamas, nežinia, ko
kiais sumetimais, šią 1928 su
tartį prof. Voldemaras aiškiai pa
kenkė lietuvių tautos aspiraci
jom ir siekiam. Tuo jis priešta
ravo savo veiklai 1919 Versalio 
konferencijos metu, kai jo vado
vaujama Lietuvos delegacija 
įsakmiai reikalavo visos Mažo
sios Lietuvos.

Vertinant šios 1928 sutarties 
reikšmę, reikia vis dėlto prisi
minti:

1939 kovo 23 Hitleris, grasin
damas didele karinės jėgos per
svara, atėmė iš Lietuvos Klaipė
dos kraštą. Šiuo smurto veiks
mu Hitleris, žinoma, sulaužė 
tą 1928 sutartį. Pagal tarptauti
nės teisės principus, tai reiškia, 
kad bet kuri vėlesnė Vokietijos 
vyriausybė jau nebegali, remda
masi ta 1928 sutartim, užginčyti 
teisės Lietuvai reikalauti Mažo
sios Lietuvos. 1928 sutartis, Hit
lerio sulaužyta, Lietuvos jau ne
besaisto.

1939 pradėjęs totalinį karą, 
Hitleris jį 1945 totališkai pralai
mėjo. Dalis kainos, kurią Vo
kietija turėjo sumokėti už šį 
pralaimėjimė, buvo netekimas 
didelių teritorijų Vokieti
jos rytinėj daly, jų tarpe ir Ma
žosios Lietuvos. Dėl to ir Vaka
rų Vokietija, bent ligi šiol, ofi
cialiai nėra kėlusi Mažosios Lie
tuvos grąžinimo klausimo.

Oficialiai abiejų — ir rytinės, 
ir vakarinės — Vokietijos dalių 
laikysena rytinių teritorijų at
žvilgiu išreikšta šiuose doku
mentuose:

1. 1950 liepos 6 Rytų Vokie
tija pasirašė sutartį su Lenkija, 
pagal kurią Rytų Vokietija pripa
žįsta, kad dabartinė Vokietijos- 
Lenkijos siena, vadinamoji Ode- 
rio-Neissės linija, .yra galutinė.

2. 1970 rugpiūčio 12 Vakarų 
Vokietija Maskvoj pasirašė su
tartį su Sovietų Sąjunga, pagal 
kurią Vokietija pripažino, kad ji 
iš viso neturi jokių teritorinių 
pretenzijų.

3. 1970 gruodžio 7 Vakarų 
Vokietija Varšuvoj pasirašė su
tartį su Lenkija, kurioj abi ša
lys pasisakė, kad jos pripažįsta 
esamas sienas galutinėmis ir kad 
neturi jokių teritorinių pretenzi
jų viena prieš kitą.

Visų šių trijų sutarčių impli
kacija aiški:

Abi Vokietijos valstybės atsi
sakė visų pretenzijų į rytines te
ritorijas, taigi ir į Mažąją Lie
tuvą.

Ryšium su tuo dar reikia pa
minėti ir 1975 liepos 30 Hel
sinky, Suomijoj, įvykusią saugu
mo ir bendradarbiavimo konfe
renciją, kurioj 35 valstybės, jų 
tarpe ir Vokietija, sutarė laikyti

Atnaujintas ateitininkų kry
žius Dainavos jaunimo sto
vyklavietėj. Manchester, 
Mich. Ntiotr. Jono Urbono

vienos kitų sienas nepažeidžia
momis ir atsisakyti vartoti jėgą 
prieš bet kurios valstybės teri- 
torialinį integralumą.

Ta pati Helsinkio sutartis vis 
dėlto numato galimybę pakeisti 
esamas valstybių sienas taikiais 
susitarimais.

Tad galima padaryti išvadą, 
kad dabartinėj situacijoj iš Vo
kietijos pusės pretenzijų į Mažą
ją Lietuvą nenumatoma.

B. Lenkija
Antrajam pasauliniam karui 

baigiantis, Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas Franklin 
D. Roosevel, Didžiosios Britani
jos ministeris pirmininkas Wins- 
ton S. Churchill ir Sovietų Są
jungos diktatorius Josif V. Stalin 
(vadinamieji “Didieji Trys”) su
ėjo dviem konferencijom —1943 
lapkričio mėnesį Teherane ir 
1945 vasario 4-11 Jaltoj. Tvarky
dami nugalėtosios Vokietijos 
klausimą, jie Rytprūsių provin
cijos problemą nutarė spręsti 
šitaip: Rytprūsių provincija 
buvo padalinta į dvi puses, ir 
pietinė pusė, bet ne šiaurinė, 
buvo priskirta Lenkijai. Tas fak
tas neabejotinai pateisina vieną 
išvadą: Didieji Trys buvo įsiti
kinę, kad šiaurinė Rytprūsių 
pusė, atseit Mažoji Lietuva, 
Lenkijai nepriklauso.

1945 rugpiūčio 16 Lenkija pa
sirašė sutartį su Sovietų Sąjun
ga, o 1947 gegužės 7 buvo priim
tas jų abiejų demarkacijos proto
kolas. Abiem šiais aktais Lenki
ja pripažino “Potsdamo liniją”, 
skiriančią pietinę buvusios Ryt
prūsių provincijos pusę nuo 
šiaurinės, atseit nuo Mažosios 
Lietuvos.

Tų dviejų aktų implikacija aiš
ki — Lenkija atsisakė nuo Ma
žosios Lietuvos.

C. Sovietų Sąjunga
Karui pasibaigus, 1945 liepos 17 
— rugpiūčio 2 “Didieji Trys”,

LIETUVIŠKI LENKAI DOMISI 
LIETUVA
ST. GEDVAINIS

Dramatiškas ir ilgas yra mūsų 
tautos kelias su lenkų tauta. 
Įvairūs yra mūsų jausmai jų ad- 
žvilgiu, susidarę pagal asmeniš
ką patyrimą. Tačiau laikas yra 
visų žaizdų gydytojas, klaidų ati- 
taisytojas.

Kaip ten bebūtų, vis dėlto len
kai iš visų kitataučių yra mums 
artimiausi ir labiausiai draugiški, 
bendrai paėmus. Palankumas 
ypatingai yra jaučiamas iš tų, 
kurie turi ką nors bendro su Lie
tuva ar lietuviais, — o tokių yra 
nemažai. Didelė dalis mūsų tau
tos amžių laikotarpyje yra susi
liejusi su lenkų tauta. Daugelis 
jų jaučia artimumą savo pirminei 
tėvynei ir tuo būdu pasidaro 
kaip ir tarpininkais abiem tau
tom.

Imkim pavyzdžiu plačiąją ir 
senąją Giedraičių giminę iš pa
ties vidurio Lietuvos, anksčiau 
turėjusią savo genties teritorinę 
kunigaikštiją. Jos didelė dalis 
nulietuvėjo, net rusais pasidarė, 
kaip tame priežodyje: “Su kuo 
sutapsi, tokiu pats tapsi”. Tačiau 
jie žvelgia į savo protėvių tėvy
nę nostalgiškai ir su pagarba, lyg 
išsinešę dalį garbingos istorinės 
Lietuvos, kuri išpuošė juos ku
nigaikščių titulais. Besidomė
dami savo giminės praeitimi, 
pamilsta Lietuvos istoriją, ir tai 
palaiko jų domesį Lietuvai ir lie
tuviams.

Tiesiog sunku suprasti, kaip 
Giedraitis, lietuviškiausias savo 
kilme ir pavarde, gali pasidaryti 
lenku arba rusu, arba būti ne- 
kataliku, kad iš jų giminės tiek 
daug yra buvę vyskupų ir kuni
gų, net ir palaimintasis Mykolas 
Giedraitis . . .

Antai rusų kalbos ir literatūros 
profesorius Alexis Guedroitz 
Briuselyje yra ortodoksų tikėji
mo ir šiaip jaučiasi tikru rusu. Jo 
senelis buvo Petrapilyje caro 
Mikalojaus II rūmų čamberlenu 
ir pasidarė tobulu rusu. Po revo
liucijos Giedraičiai per Konstan

šį kartą jau Trumanas, Stalinas 
ir Atdee, susirinko Potsdame, 
Vokietijoj, konferencijai, šioj 
konferencįjoj priimto susitarimo 
penktasis straipsnis atiduoda 
Mažąją Lietuvą Sovietų Sąjun
gai, bet — ir tai svarbu pa
brėžti — ne nuosavybėn, o tik 
laikinam. administravimui, kol 
bus sudaryta taikos sutartis. Ta
čiau jau 1945 spalio 17 Sovietų 
Sąjunga inkorporavo Mažąją 
Lietuvą į RSFSR ir tuo, žinoma, 
sulaužė Potsdamo susitarimo 
penktąjį straipsnį.

Tai reiškia, kad Sovietų Są
junga valdo Mažąją Lietuvą be 
jokio teisinio pagrindo, pasirem
dama vien tik nuoga fizine, 
kumščio, ginklo jėga. Reikia ne
užmiršti, kad Mažoji Lietuva 
niekada Rusijai nepriklausė ir 
kad dėl to Sovietų Sąjunga netu
ri nieko, kas bent iš tolo būtų 
panašu į istorinę pretenziją į 
Mažąją Lietuvą.

Tad galima padaryti išvadą, 
kad nei Vokietija, nei Lenkija, 
nei Sovietų Sąjunga neturi pa
kankamo teisinio pagrindo remti 
kuriom nors pretenzijom į Ma
žąją Lietuvą.

Prieš šios išvados, žinoma, 
reikia pridėti “Caveat” ta pras
me, kad tokia išvada pagrįsta 
tik “rebus sic stantibus” , tik 
esant dabartinei padėčiai, nes 
neįmanoma numatyti, ar bus pa
sikeitimų ateity, ir, jeigu taip, 
kokio pobūdžio tie pasikeitimai 
bus ir kaip jie paveiks esamą 
situaciją.

Šiuo metu vis dėlto galima 
konstatuoti, kad Lietuvos teisė 
į Mažąją Lietuvą yra ir geresnė, 
ir stipresnė ir istoriniu, ir etno
grafiniu atžvilgiu, ir pagaliau 
elementarios teisybės pagrindu.

Dr. Jonas A. Stiklorius 
MLRS vicepirmininkas, 
einąs pirmininko pareigas

tinopolį atsidangino į Belgiją. 
Jis čia yra gimęs ir rusų tarpe 
užaugęs. Yra meno istorikas ir 
daug žino apie Lietuvą. Jo duktė 
yra Briuselio teatro “Dės Gale- 
ries” aktorė.

Kas nežino Jerzy Giedroyc, 
davusio jau du pasisakymus lie
tuvių spaudoje? Jis yra vyriau
sias redaktorius ir beveik savi
ninkas lenkų žurnalo “Kultūra”, 
leidžiamo Paryžiuje. Ten jis ski
ria nemažai vietos ir lietuviš
kiems reikalams — net ir Vilnių 
yra mums “atidavęs”, nedaug 
priešų sukeldamas.

Ten vėl Oxforde, Anglijoje, 
yra gerai įsikūręs buvusio Len
kijos senatoriaus sūnus Michal 
Giedroyc, pramonės planavimo 
inžinierius, tačiau pagal Gied
raičių tradicijas — visa siela yra 
kultūrininkas, ypač istorijos ty
rinėtojas. Jis kelia sąjūdį, kad 
palaimintojo Mykolo Giedraičio 
500 metų jubiliejus būtų tinka
mai atšvęstas ir kad jis būtų pa
skelbtas šventuoju. To palaimin
tojo jubiliejus yra beveik tuo 
pačiu metu, kaip ir šv. Kazimie
ro: jis mirė 14 mėnesių po šv. 
Kazimiero mirties.

Anie Giedraičiai labai 
džiaugsmingai yra sutikę nese
niai išleistąją knygą “Merkelis 
Giedraitis”. Daug kalbų mokan
tis oxfordietis Giedraitis tuojau 
įniko išmokti gerai lietuvių kal
bą, kad tą knygą galėtų pilnai 
suprasti. Atrodo, jam sekasi. Sun
kiau buvo “patriarchui” Jerzy, 
kuris yra jau 76 metų ir labai 
užsiėmęs su savo “Kultūra”.

Oxfordiškis gal labiau yra lie
tuviškas, nes jo dėdė gyveno 
Kaune ir Avilių dvare, prie Zara
sų, ir vadinosi Jonas Giedraitis; 
o jo duktė Janina Giedraitytė, 
pradėjusi baleto karjerą Kauno 
teatre, ir toliau tuo vardu vadi
nosi, būdama balerina Vienos ir 
Buenos Aires teatruose.

Atrodo, anie Giedraičių “pus
broliai" yra labiau solidarūs, do
misi kiekvienu Giedraičiu, kaip 
savo genties broliu, džiaugiasi 
kiekvienu iškilesniu, didžiuojasi

Dainavos jaunimo stovyklos metinė šventė buvo liepos 19. Nuotraukoje matyti stovyk
lavęs jaunimas — jaunučiai ateitininkai, kurie atliko šventės programą. Nuodr. Jono Urbono

LIETUVIŲ DEMONSTRACIJOS CHICAGOJE

Kaip yra sunku kartais prasi
mušti į plačią Amerikos visuo
menę, spaudą, žinių tinklus. Il
gas kelias buvo Simo Kudirkos 
išvadavimui. Dabar atėjo eilė 
išvaduoti įkalintą prof. Vytautą 
Skuodį. Šitam žygiui pajudėta 
plačiai, ir reikia pripažinti, kad 
LB iniciatyva Chicagoj suruoštos 

dviejų dienų demonstracijos 
praėjo sklandžiai. Spauda, radi
jas ir televizija į jas atkreipė di
delį dėmesį.

Rugpjūčio 17-oji buvo darbo 
diena. Ties federalinės valdžios 
rūmais susirinko apie 400 mūsų 
tautiečių su plakatais demon
stracijai. Čia 12 vai. kun. Jonas 
Savukynas sukalbėjo pritaikytą 
invokaciją. Kun. Jurgis Šaraus- 
kas pabrėžė, kad Amerikos pilie
tis V. Skuodis yra įkalintas 7 me
tams už parašymą studijos “Dva
sinis genocidas Lietuvoje”. Gi
męs Chicagoj, Aušros Vartų 
parapijoj. Su tėvais prieš II pa
saulinį karą nuvykęs į Lietuvą, 
atgal negrįžo. Henry Hyde, JAV 
kongreso narys, kvietė kovoti iki 
pergalės, o valstybės prokuroras
R. Daley linkėjo, kad V. Skuo
dis vėl būtų laisvas. Lietuvis 
Illinois valstijos senatorius F. 
Savickas tuo reikalu sudarė rezo
liuciją, kurią priėmė Chicagos 
miesfo taryba. Ją perskaitė 
15 apylinkės pirm. F. Brady. Bu
vęs kongresmanas, o dabar 
miesto tarybos narys Roman Pu- 
chinski pažymėjo, kad, jei Len
kijoj vyksta laisvės procesas ir 
žmonės jį laimi, tai ir įkalintas 
V. Skuodis sulauks laisvės. Pas
kutinė kalbėjo Illinois atstovų 
rūmų narė Judy Topinka. Visų 
kalbėtojų mintys sukosi į šen. 
F. Savicko paleistą šūkį: “Mes, 
visi Amerikos piliečiai, niro 
kongreso iki prezidento, turim 
rūpintis V. Skuodžio išlaisvi
nimu”. Šen. Charles Percy at
siuntė pranešimą, kad jis matysis 
netrukus su sovietų ambasado
rium Washingtone ir pateiks 
jam V. Skuodžio bylą.

Demonstraciją pravedė adv.
S. Kuprys. Daug žmonių jas 
matė.

Rugpjūčio 18 žmonės rinkosi 
prie tų namų, kur Vytautas Skuo
dis gimė, 2131 W. 23 Pi. Krikš
tytas Aušros Vartų bažnyčioj, 
2327 W. 23 PI. Susirinko apie 
400 žmonių su daugybe plakatų. 
Demonstraciją pradėjo anglų ir 
lietuvių kalba PLB pirm. Vyt. 
Kamantas, kun. J. šarauskas, o 
V. Skuodžio laišką buvusiam 
prezidentui Carteriui perskaitė 
A. Sadauskas. Demonstracijoj 
dalyvavo ir Lietuvos gen. kon- 
sulė J. Daužvardienė, vysk. V. 
Brizgys ir daug dvasiškių.

praeitimi, kai tuo tarpu Lietuvos 
Giedraičiai, bendrai paėmus, 
tokių jausmų neturi.

Gal dėl to ir kai kurie vysku
pai Giedraičiai buvo kaltinami 
nepotizmu, nes jie iš solidaru
mo telkdavo apie save kitus 
Giedraičius, ir tie greičiau iškil
davo. Vysk. P. Būčys atsimini
muose sako, kad jo laikais net 
priežodis jau buvo susidaręs: 
“Kas Giedraitis, tas vyskupas”. 
Žinoma, jiems visiems kelius 
praskleidė Merkelis Giedraitis, 
tas nepaprastasis, tiesiog legen- 
darinis Žemaičių vyskupas ...

Vėliau visi eisenoj nužygiavo 
į Aušros Vartų bažnyčią, kur vy
ko pamaldos. Giedojo Gimimo 
parapijos choras.

Įdomu, kad pamaldose daly
vavo ir kun. Kulbis, kuris lan
kėsi Lietuvoj, kai dar Vytautas 
Skuodis nebuvo suimtas, su juo 
matėsi, nes su jo tėvais jis yra 
seniai pažįstamas.

Apie šią demonstraciją ir pa
maldas vėl skelbė radijas. Sun

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIVIENIJIMAS 
PASKYRĖ 3000 DOL. L.K.B. KRONIKOM

Lietuvių Katalikų Susivieniji
mo 68-tas seimas vyko liepos 12- 
14 Marriott viešbuty, Roches- 
ter, N.Y.

Seimas pradėtas su iškil
mingomis pamaldomis Šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažnyčioj. 
Mišias koncelebravo Susivie
nijimo dvasios vadas prel. J. Bal- 
kūnas, P.A., kun. Antanas 
Petrauskas ir kun. Jonas Degu
tis, OFM. Mišių metu įspūdin
gai giedojo Šv. Jurgio parapijos 
choras. Pamokslą anglų ir lietu
vių kalbomis pasakė prel. J. Bal- 
kūnas.

Po mišių seimo delegatai ir 
vietiniai lietuviai parapijos sve
tainėj buvo pavaišinti gardžia 
vakariene. Ja rūpinosi Vlada Sa- 
balienė ir Albinas Apton, Susi
vienijimo kuopos pirmininkas ir 
visa rengimo komisija.

Liepos 13 išrinkti seimo pre- 
zidiuman: Leonardas Pallis — 
pirmininku, Saulius V. Kuprys , 
advokatas, — vicepirmininku, 
Pranas J. Katilius — sekretorium 
ir Audronė Elvikis — sekreto
riaus pagelbininke. Tvarkos pri
žiūrėtojais išrinkti Feliksas Se- 
reicikas ir Silvestras Kuosa.

Dr. Leonardas J. Simutis pra
nešė apie Lietuvių Katalikų Su
sivienijimo Fondą.

Prieš pietų pertrauką prel. J. 
Balkonas irTėv. Kornelijus Buč
inys, OFM, aukojo mišias.

Po pietų pertraukos kun. Vik
toras Dabušis, Amerikos Lietu
vių Katalikų Kunigų Vienybės

NEW BRITAIN, CONN.
Lietuvių savaitė

Šv. Andriejaus lietuvių parapi
ja rengia septintą vakarą ir ket
virtą lietuvių savaitę su progra
ma. Ta lietuvių savaitė prasidės 
spalio 17, šeStadienį, tęsis ir sek
madienį, spalio 18. Parapijos sa
lėje bus didelis bazaras, kur 
lankytojai galės gauti ir maisto, 
alaus ir sodos. Bus įvairių lai
mėjimų, žaidimų.

Sekmadienį, spalio 18, bus 
pusryčiai. 10:30 vai. lietuviš- 
kos mišios bus aukojamos už 
Varpo klubo mirusius narius.

Spalio 23, penktadienį, 7:30 
v.v. bus įvairios loterijos ir 
“Night at the Races”, kur viskas 
atrodys lyg būtum arklių lenkty
nėse.

Spalio 24, šeštadienį, 6:30 v.v. 
bus septinto lietuvių vakaro 
puota. Bus lietuviškų valgių. 
Bus pagerbti parapiečiai, ku
rie turi 80 metų ar daugiau. Bus 
ir metinė loterija, taip pat ir šo

Times dienraštis išspausdino 
didžiulę nuotrauką ir aprašy
mą. Chicago Tribūne buvo du 
straipsniai ir nuotraukos.

Tenka pažymėti, kad šias de
monstracijas tvarkė LB sudary
tas atskiras komitetas su apygar
dos pirm. Kaziu Laukaičiu prie
šaky. Tenka džiaugtis, kad tau
tiečiai suprato šių demonstracijų 
reikšmę ir dalyvavo net 34 orga
nizacijos.

Balys Svailia

iždininkas, pasveikinęs dele
gatus, padėkojo už anksčiau su
teiktą 2000 dol. dovaną Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kro
nikom leisti. Jis prašė ir šį sei
mą paskirti naują auką šiam kil
niam tikslui. Seimo nariai nu
balsavo skirti 3000 dol. Kronikų 
leidimui.

68-to seimo dalyviai naujam 
trimečiui išrinko tokią vadovybę: 
dvasios vadas — prel. Jo
nas Balkūnas, P.A., pirmininkas 
— advokatas Thomas E. Mack, 
vicepirmininkas — Juozas B. 
Laučka, sekretorius — Pranas J. 
Katilius, iždininkė Leokadija 
Donarovich, iždo globėjai — 
Jurgis Sadauckas ir Rozalija Ki- 
zis, direktoriai — Albina Poška, 
Leonardas Pallis, Leonardas Mi- 
kelonis.

69-tas Susivienijimo seimas 
įvyks Pittston, Pa.

Šiam seimui baigiantis, liepos 
14 tame pačiame viešbuty įvy
ko šeiminis banketas. Meninę 
programą atliko “Sutartinė” iš 
Rochester, N.Y. Po programos 
buvo vakarienė, o po jos buvo ir 
oficialioji dalis. Po prel. J. Bal- 
kūno maldos kalbas pasakė Su
sivienijimo prezidentas Tho
mas E. Mack ir viceprezidentas 
Juozas B. Laučka. Buvo įteiktos 
dovanos tiem nariam, kurie su
rado bent penkis naujus narius 
nuo pereito seimo iki šio seimo. 
Vakaras baigtas prel. J. Balkūno 
malda. _ „Pranas Katilius

kiai, grojant We Three orkest
rui.

Šios savaitės rengimo komisi
ją sudaro: garbės pirm, klebo
nas kun. Jonas Rikteraitis, pir
mininkai — Anthony Romėno ir 
Donald LeMay. Kiti nariai yra: 
Rose Zack, Jonas Valengovich 
ir Rose Valengovich, Donald 
ir Violet Johnson, Kathy Salka, 
Juozas Balčiūnas, Jonas Matulis, 
Ona Rutkauskienė, Elizabeta 
Ona Rutkauskaitė (duktė).

Rengėjai prašo visus parapijos 
narius dalyvauti šioje savaitėje. 
Kviečia.. ir kaimyninių parapi
jų žmones. Prašo pirkti laimė
jimų bilietus.

Ankstesnių panašių renginių 
pelnas buvo paskirtas bažnyčios 
ir parapijos išlaikymui. Vasario 
mėnesį buvo nupirkta žemė 
priešais bažnyčią, kur įrengta 
automobiliam pastatyti aikštė. 
Tos žemės pirkimas labai ilgai 
truko. Juozas Balčiūnas
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KUN. PRANO BULOVO SUKAKTIS
25 metai kaip dirba
Maspetho 
lietuvių parapijoje

Jau 25 metai, kaip kun. 
Pranas Bulovas, dabartinis kle- 
bonas, darbuojasi V. Atsimainy
mo parapijoje Maspethe. Ta jo 
sukaktis bus prisiminta rugsėjo 
13, sekmadienį. Padėkos mišios 
bus 12:15. Po mišių parapijos 
salėje bus pobūvis su atitinka
ma programa.

Pobūvio metu parapijos 
* draugijos pagerbs savo dvasios 

vadą. Čia bus sudėti draugijų, 
rengėjų ir visų parapijiečių svei
kinimai bei linkėjimai. Su visais 
į sveikinimus jungiasi ir sukak
tuvininko bendradarbis kun. 
Stasys Raila, seselės Urbana ir 
Damien, parapijos choras su va
dovu Vytautu Kerbeliu. Kun. Pranas Bulovas, Mas- 

petho lietuvių parapijos 
klebonas, šioje parapijoje iš
dirbęs 25 metus.

LAKE WORTH, FLA.
Atsisveikinimas su a-a. Andrium Skuču

Kun. Pranas Bulovas į kuni
gus įšventintas 1943 rugpjūčio 
8. Pirmą savo kunigystės dešimt
metį jis praleido su tėvais mari
jonais. Mokytojavo gimnazijoje, 
vikaravo, sėkmingai vedė misi
jas lietuviškose parapijose Ame
rikoje. Į Brooklyno vyskupiją 
įsijungė 1953, o V. Atsimainy
mo lietuvių parapiją — 1956. 
Taip šiemet sueina 25 metai, 
kaip jis veikia šioje V. Atsimai
nymo parapijoje.

Atkeltas į Maspetho lietuvių 
parapiją, jis čia rado prel. Jo
ną Balkūną, kuris čia ilgai kle
bonavo, pastatė ir šią gražią baž
nyčią. Prel. Jonas Balkūnas 1972 
lapkričio 5 pasitraukė iš pareigų. 
Tada į jo vietą buvo paskirtas 
kun. Pranas Bulovas.

Jis laisvai vartoja abi kalbas. 
Lietuviam čia yra kuo plačiau
siai atvertos visos durys. Jis mie
lai patarnauja lietuviams. Ir cho
ras čia gieda lietuviškai, ir var
gonininkas lietuvis. Čia mini
mos lietuviškos šventės, veikia 
lietuviškos organizacijos, ypač 
Lietuvos vyčiai.

Parapiją jis nori ir ateityje iš
laikyti lietuvišką. Jis ragina, kad 
visi dalyvautų lietuviškoje su
moje, kad čia būtų giedamos 
lietuviškos giesmės.

Jis yra Lietuvos vyčių Vid. At
lanto apskrities dvasios vadas, 
aktyviai rūpinasi vyčių 110 kuo
pos veikla. Jis ne kartą kartoja 
jiems, kad jie būtų sąmoningi 
parapijos nariai.

Jos
ko-

su-

Po sunkios ligos, iškentėjęs 
dvi operacijas, rugpjūčio 10 mirė 
inž. Andrius Skučas. Atsisveiki
nimas su velioniu įvyko rugpjū
čio 12 ir 13 Lake Worth, Flori
doj, Smith laidotuvių koplyčioj. 
Pirmą atsisveikinimo dieną LB 
Palm Beach apylinkės pirminin
ko pareigas einąs Povilas Mikšys 
pateikė velionio biografiją ir 
apibūdino jo kilnią asmenybę.

A. a. Andrius Skučas gimė 
1902 kovo 19 Veiverių parapi
joj, Marijampolės apskr., stambių 
ūkininkų šeimoj. Baigė Dotnu
vos žemės ūkio akademiją. Kaip 
žemės ūkio ministerijos stipen
dininkas, Čekoslovakijoj per 4 
metus baigė Prahos universite
te miškų inžineriją. 1936 buvo 
paskirtas Lietuvos miškų apdir
bimo bendrovės direktorium 
Viešvilėj, Klaipėdos krašte. 1930 
vedė Adą Gervaitę. 1944 pasi
traukė nuo vėl artėjančių komu
nistų į Vokietiją. 1949 emigravo 
į Ameriką. New Jersey valsti
joj kelių departamente dirbo 
kaip inžinierius, kelių projektuo
tojas. 1972 išėjo į pensiją ir tais 
pačiais metais su žmona apsigy
veno Lake Worth, Floridoj.

Velionis Andrius su žmona 
Ada išaugino ir išmokslino ke-

yra pasišventusios jaunimui ir 
parapijos gerovei. Jų dėka turi
me gražią grupę jaunų tarnauto
jų mišioms ir pamaldoms, 
parengia vaikučius pirmai 
munijai.

Parapija surenka dideles
mas vyskupijos palaikymui, dos
niai aukoja įvairiems katalikiš
kiems reikalams, misijoms.

Jis labai nuoširdžiai rūpinasi 
ligonimis, juos lanko ligoninėje 
ir namuose. Jis pagelbsti ir varg
šams, kurie nuolat į jį kreipiasi 
prašydami pagalbos.

Pradėdamas klebonauti, jis 
paveldėjo naują bažnyčią, pato
gią kleboniją ir atnaujintą salę, 
kurios atnaujinimas ir sudarė 
skolų. Jis viską sugebėjo išlygin
ti, pagerinti, papuošti iš lauko 
visus pastatus. Tai rodo, kad jis 
moka tvarkytis ir administruoti.

Visi sveikina sukaktuvininką 
ir linki dar ilgai ilgai vadovau
ti lietuviškai V. Atsimainymo 
parapijai Maspethe.

turis vaikus — du sūnus ir dvi 
dukras. Visi keturi yra baigę

KR

aukštuosius mokslus. Sūnus Do
natas yra aviacijos pulkininkas, 
vedęs Gina Purelytę, jie augina 
sūnų Aleksą ir dukrą Elenutę. 
Sūnus Jovitas yra medicinos 
daktaras ir profesoriauja, vedęs 
Gailą Vaičiūnaitę, jie augina du 
sūnus, Tomą ir Andrių, ir dukrą 
Loretą. Dukra Milda su vyru 
Jurgiu augina sūnų Eriką, ir abu, 
kaip kompiuterių mokslininkai, 
darbuojasi Califomijoj. Velionis 
turėjo didelį pagrindą didžiuotis ne tik savo vaikais, bet ir šešiais 
anūkais, kurie, atvykę į svečius, 
taip gražiai su juo ir su jo 
žmona kalbėdavo tik lietuviškai. Jie visi vieni kitus mylėjo, daž-

BALTIMORĖS ŽINIOS

Jis nuoširdžiai remia ir lietu
viško kryžiaus statybą. Kryžius 
greit bus pastatytas. Pašventi
nimas bus rugsėjo 27. Tas lietu
viškas kryžius ir liudys, kad 
čia yra lietuviška parapija.

Jis randa glaudų ryšį su para
pijos draugijomis. Čia sėkmin
gai veikia Šv. Onos sodalicija, 
Šv. Onos, Rožančiaus, Altoriaus 
draugijos, Auksinio amžiaus klu
bas. Katalikai veteranai ir jų rė
mėjos. Visų šių vienetų kapelio
nu yra kleb. kun. Pr. Bulovas. 
Iš brolijų dar geriausiai laikosi 
Šv. Vardo, dar gyvos yra Šv. Ro
žančiaus , Maldos apaštalavimo, 
Šv. Pranciškaus tretininkai. 
Kiekvieną mėnesį atitinkamą 
sekmadienį jų intencija aukoja
mos mišios.

Jis palaiko dvi seseles pran- 
ciškietes, kurios visa savo siela

Šv. Alfonso parapijos mokykla 
naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 2. Pradžioje visi moki
niai dalyvauja 8 vai. mišiose, 
paskui susirenka visi į savo kla
ses. Rugsėjo 2, 3, 4 pamokos 
tęsis iki 12 vai., gi nuo rugsėjo 
8 jau pamokos eis normalia tvar
ka. Mokykloje dirbs ir trys pa
saulietės mokytojos, nes trūksta 
mokytojų seselių.

Suaugusių klubo gegužinė 
buvo rugpjūčio 22 Ričardo ir 
Leokadijos Vandenbergų na
muose ir sode.

Jonas ir Alė Kazlauskai prieš 
porą savaičių buvo išskridę į 
Havajų salas atostogauti. Grįžda
mi dar sustojo Los Angeles, kur 
lankė savo bičiulius ir susipaži
no su miestu bei jo apylinkė
mis. Jonas Kazlauskas dažnai 
kalba per lietuvių radiją, dainuo
ja Dainos chore.

Lilė Baker-Bakerskienė, gi
musi ir augusi Baltimorėje, sun
kiai ir ilgai sirgusi, rugpjūčio 
18 mirė Good Samaritan ligoni-

Maloniai kviečiame atostogaujančius Cape Code, Mass., 
apsilankyti istoriniame Sandwich miestelyje ir praleisti savo 
atostogas

SPRING BILU MOTOR LODGE 
351 ROUTE 6 A

EAST SANDWICH, MA. 02537
Jūra ir smėlis — pusantros mylios atstume
Dėl r*z*rvacl|ų skambinti:

617 — 888-1456

AUGĖ IR VYTAS RASTONIAI

nėje. Ji buvo muzikė, baigusi 
Peabody muzikos akademiją, 
dėstė muziką Baltimorės vie
šosiose mokyklose, ilgą laiką va
dovavo lietuvių chorui, drauge 
su Tomu Marcinkevičium statė 
operetes, rengė koncertus. Išsi
sklaidžius dainininkam, tas cho
ras nustojo veikti. Prieš 14 metų 
kun. A. Dranginio iniciatyva 
buvo suorganizuotas vyrų cho
ras, kuris pasivadino Daina. 
Šiam chorui irgi vadovavo Lilė 
Bakerskienė. Su choru rengdavo 
metinius koncertus Baltimorėje, 
koncertavo Elizabethe, N.J., Phi- 
ladelphijoje, išleido plokštelę 
Dievui ir Tėvynei. Choras gie

dojo ir per lietuviškas pamal
das, ir ji pritarė vargonais. Tai 
buvo maloni ir energinga mote
ris. Ligos nukankinta, turėjo pa
sitraukti iš lietuviškos veiklos. 
Gedulingas mišias Šv. Alfonso 
bažnyčioje rugpjūčio 21 aukojo 
jos bendradarbis kun. A. Drangi
nis. Palaidota šalia savo vyro 
Juozo Holy Redeemer kapinėse. 
Nuliūdime liko sūnus Teodoras 
su šeima, dukra Ieva su šeima, 
sesuo Marija su vyru Juozu, gi
minės ir draugai.

nai vieni kitus lankydavo, o sū
nus Donatas kelis kartus per 
metus ir su" lėktuvu, nusileidęs 
iš padangių, apsukdavo kelis ra
tus ties savo tėvelių namais, o 
po to tą patį padarydavo lanky
damas savo uošvius Putelius.

Jau iš jaunų dienų velionis 
pasižymėjo didele tėvynės mei
le. 1920 metais iš trečios gim
nazijos klasės su draugų būriu 
išvyko kaip savanoris tėvynės 
ginti nuo priešų. Prie Širvintų 
mūšį laimėjus, grįžo į gimnaziją. 
1923 dalyvavo ir Klaipėdos atva
davime. Apie šią kovą jis kaip 
paskaitininkas vietos šauliams 
buvo pareiškęs, kad priešas bu
vęs žymiai gausesnis ir turėjęs 
daugiau ginklų, bet kova buvusi 
laimėta galbūt tik Dievo ar šv. 
Kazimiero malone. Velionis 
buvo giliai tikintis į Dievą, į 
pomirtinį gyvenimą, todėl jam 
nebuvo labai baisi ir mirtis. Jis 
labai sielojosi dėl mūsų tėvynės 
dabartinių kančių, dėl jos oku
pacijos. Į Vasario 16-osios ir į ki
tus minėjimus velionis buvo 
kviečiamas paskaitininku. Lie
tuvos laisvinimo veiksnius visą 
laiką rėmė stambiomis aukomis.

A. a. Andrius ir Ada Skučai yra 
buvę Draugo romano premijos 
mecenatai. Mėgo ir pats plunks
ną — rašinėjo įvairiais aktualiais 
klausimais mūsų - periodinėj 
spaudoj. Mylėjo gamtą ir jos gro
žį: jo ir jo žmonos gražiai pri
žiūrima sodyba buvo vis pilna 
žydinčių gėlių, o sodas — pilnas 
įvairių vaisių. Tik jau bitelėms 
meilė ir jų priežiūra tebuvo vie
nui vieno Andriaus. Ir jos jį my
lėjo, nes tiek daug medaus pri
nešdavo, kad jo užtekdavo pla
čiom apylinkėm.

Atvykęs iš Miami kun. Vincas 
Andriuška sukalbėjo rožančių 
su gausiais dalyviais. Solistė 
Ona Blandytė-Jameikienė pa
giedojo “Marija, Marija”.

Antrą atsisveikinimo dieną su 
velioniu atsisveikino Miškų Są
jungos vardu iš Miami atvykęs 
miškininkas Petras Šilas ir iš 
Pompano atvykęs LB Auksinio 
Kranto apylinkės vicepirm. Pra
nas Urbutis. Jie abu gražiai api
būdino velionio atliktus dide
lius darbus Lietuvai.

Rugpjūčio 14 Sacred Heart ka
talikų bažnyčioj už a.a. Andriaus 
sielą mišias aukojo kun. An
driuška. Jam gražiai patarnavo 
visi keturi velionio anūkai. Kun. 
Andriuška savo pamoksle, be 
kita ko, paminėjo, kad a.a. And
rius buvo giliai religingas: kol 
buvo sveikas, su žmona Ada kas
dien atvykdavo į bažnyčią, iš
klausydavo mišias ir priimdavo 
komuniją, o kai susirgo, tai, kle
bonui leidus, žmona jam parneš
davo Švenčiausiąjį. Pamaldų 
metu solistė Jameikienė su ypa-

tingu jausmingumu pagiedojo 
“Kai širdį tau skausmas”, “Tė
ve mūsų“ ir Lietuvos himną. 
Velionio karstas buvo apdengtas 
Lietuvos vėliava.

Po pamaldų velionis buvo pa
lydėtas ilgos automobilių vilks
tinės į Queen of Peace katalikų 
kapines. Čia kun. Andriuška pa
šventino* jo kapą ir sukalbėjo 
paskutines maldas. Kazys Čiur
lys iš New Jersey labai jautriais 
žodžiais atsisveikino su savo 
mieliausiu draugu Andrium. J 
kapą buvo įberta iš Lietuvos at
vežtos žemės.

Vyriausias velionio sūnus Do
natas visos šeimos vardu visiems 
padėkojo už dalyvavimą jo tėve
lio laidotuvėse ir pakvietė visus 
gedulo pietums į Sweden House 
restoraną. Visi atsisveikinusieji 
su velioniu pareiškė nuoširdžią 
užuojautą jo žmonai Adai, sū
nums Donatui ir Jovitai, duk
roms Linai ir Mildai, jų šei
moms, sesei Krasauskienei ir vi
siems kitiems giminaičiams.

Ilsėkis, mielas Andriau, Vieš
paties ramybėje.

P. Mikšys

Atlanto rajono skautų stovykloje
Atlanto rajono stovykloje Bol- 

ton, Mass., rugpjūčio 15-23 sto
vyklavo iš viso (įskaitant virtu
vės personalą) — 267 žmonės. 
Sesių stovyklavo 153, brolių — 
106.

Aušros stovyklos viršininkė — 
s. Regina Petrutienė. Veikė šios 
pastovyklės — sesių stovykloje 
Gabija, viršininkė ps. Irena Vei- 
tienė, vyresniųjų skaučių pa- 
stovyklė Žara, viršininkė j. ps. 
Genė Treinienė, prityrusių 
skaučių Lazdynų Pelėdos, virš, 
ps. Aldona Marijošienė, skaučių 
Ragainės pastovyklė, virš, v 

sk. v. si. Birutė Banaitienė, 
paukštyčių Kregždutės pasto
vyklė, virš. vyr. sk. Reda Vei- 

tienė. Brolių Knygnešių stovyk
loje — prityrusių skautų pasto
vyklė Varpas, virš. ps. Ramūnas 
Kalvaitis, skautų Tilžės pa
stovyklė , virš. v.s. fil. Kazys 
Matonis, vilkiukų pastovyklė 
Mažoji Lietuva, virš. s. Bronius 
Nemickas. Knygnešių stovyklos 
viršininkas — j.s. Gintaras 
Čepas.

Po ilgesnės pertraukos šioje 
stovykloje veikė ir akademikų 
pastovyklė, kuriai vadovavo v.s. 
fil. Vaidievutis Mantautas.

Kartu stovyklavo ir ėjo kape
liono pareigas kun. s. Paulius 
Baltakis, OFM.

Stovyklos virtuvėje, vadovau
jant vyr. virėjai s. Rasai Grigai

tienei, nuolat darbavosi apie 8 
žmonės.

Stovyklos uždaryme dalyvavo 
gana didelis būrys svečių ameri
kiečiu skautininkų ir didelis bū
rys tėvų iš artimesnių vietovių.

B.K.

Šv. Pranciškus 
kinematografijoje

Spalio mėnesio pradžioje Ro
moje yra rengiama kino filmų 
apie šv. Pranciškų Asyžietį ap

žiūra. Apžiūra, pavadinta “Pran
ciškus kinematografijoje”, yra 
organizuojama švento Pranciš
kaus Asyžiečio septynių šimtų 
metų jubiliejaus minėjimo rė
muose. Tarp daugelio filmų fes
tivalyje bus rodomi tokių žymių 
italų režisierių filmai apie 
Pranciškų, kaip Franco Zeffirel- 
li, Roberto Rossellini, Liliana 
Cavani.

DEXTER P ARK 
PHARMACY 

Wm. AasotadŲ B. S.
77-01 JAMAICA AVErrUB 

(Cor. 77th *trwt)
Woodhavon. N.Y. 114*1 

WK DBUVZB 
296-4130

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ. UKRAINĄ ir Lt.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLUENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose įjasite didelį kiekį įvairių aukite* 
kokybė* prekių prieinamomis kainomis.

KALĖDŲ — NAUJŲJŲ METŲ KELIONĖ | LIETUVĄ. 
1982 programos gaunamo* dabar.

Pilna* aprOpInlma* — tik 8424*. pilu* pigus skridimą* ( 
Pabalttyo vlatov**, aukščiausio* vartė*, nemokamai naudo* 
(antį* brošiūromis.

•10-11-1S d tonų kaUonė*. re
mianti* dvi*** kambary)*, kai
nuoja nuo 8424 Iki 8708; tik

JONAS ADOMĖNAS 
ORBITAIR 
INTERNATIONAL LTD. 
NEW YORK. N. Y. 10017

Elena Ogaitienė, gimusi ir au
gusi Baltimorėje, rugpjūčio 21 
mirė Mercy ligoninėje. Kai svei
kata leido, dalyvavo lietuviškuo
se parengimuose, lankė Šv. Al
fonso bažnyčią. Vyras Jonas pa
simirė prieš keletą metų. šv. Al
fonso bažnyčioje mišios buvo už 
jos sielą rugpjūčio 24. Palaidota 
New Cathedral kapinėse. Nu
liūdime liko sūnus Jonas su šei
ma, dukra Darata su šeima, bro
lis Edvardas, anūkai ir kiti gimi
nės.

Jonas Obelinis

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donata* Aleksandravičių*,
Vedėja*

MASTERCHAROEVISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myris Avonuo 
Rlchmond HM. N.Y. 11418

Prieinamo* kaino*, modamū* (rengimai, patogu* priva
lia* Ima* Jamolca Ir Myri* Av*. aMobuaala, atidaryta* 
kisdl*n vakarai* Ir tottadlanlal*.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir paaltMrlntl kalnas

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C 0 R P.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
Floor 21st New York, N.Y. 10022

Tol. (212) 758-1150-1
SKYRIAI:

Appto-YaNoy, Min. 58124 72 Couirty Road No. 42 *12432-3*30
Now York, N.Y. 1*0*3 45 Socond Avonuo AL 4-5488
Now York, N.Y. 10011 136 W. 14*i Btroot CM 3-2883
So. Boston, M***. 02127 303 Woot Broedrray 017 35047*4
BrMgeport.Conn.0M10 10M Boovtorr Avo. 203 307-2*03

CMcapo, NL 00020 2001 WootM*t WA1-2737
Ctovotand, OMo 441*4 OMO Blato Boa* 004-173*
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Gegužinė, gražuolė Ir kiti

Apreiškimo parapijos choras dalyvavo, maldininkų kelionėje į Auriesville. Choras atliko 
ištraukų iš Rossini Stabat Mater. Čia matome dabartinį chorą savo metinio koncerto 
metu Pirmoje eilėje iš k. sėdi: sol. P. Dulkė, sol. R. Bobelytė, T. šarkauskas, 
varg. S. Frank, sol. A. Butkutė, choro vadovas Viktoras Ralys, sol. B. Malinauskienė, sol. E. 
Hypon, sol. P. Tutinas. Nuotr. P. Bivainio

Kankinių 
šventovėje 
meldėsi už
Lietuvą

Kugpiūčio 3U, sekmaclienj, 
Auriesville, N.Y., susirinko apie 
600 lietuvių ir kitataučių pasi
melsti už kenčiančią Bažnyčią 
ir pavergtas tautas.

Pamaldos įvyko Šiaurės Ame
rikos kankinių šventovėje, netoli 
Albany. Iš ryto buvo kalbamas 
rožančius. 2 v. popiet apie Lietu
vos kenčiančią ir kovojančią 
Bažnyčią kalbėjo iš Anglijos at
vykęs anglikonų kunigas Mi- 
chael Bourdeaux. Po to visi ėjo 
kryžiaus kelius gražioje švento
vės gamtoje. Visi meldėsi anglų 
kalba iš Sibiro maldaknygės, va

• A.A.
ALGIMANTUI TAMOŠAIČIUI

tragiškai žuvus Lietuvoje, jo tėvui, mūsų mielam bičiuliui, 
Liudui Tamošaičiui gilią užuojautą reiškiame

Bronius ir Bronė Oniūnai
Antanina Reivytienė

INŽ. ALGIMANTUI TAMOŠAIČIUI
tragiškai žuvus okupuotoje Lietuvoje, bičiulį Liudą 
Tamošaitį, netekus mylimo sūnaus, giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime

MYKOLUI KATILIUI
Australijoje mirus, Aldonai ir Jonui Balukoniams ir Saulei 
ir Al. Jonynams gilią užuojautą reiškiame

S. ir J. Žaliaduoniai

ALEKSAS RIČKUS,
sulaukęs 71 m. amžiaus (RD 1, Franklin), mirė ko
vo 17 savo namuose.

Velionis buvo gimęs 1909 spalio 9 Dalniškėse, Lie
tuvoj. Jo tėvai buvo Pranciškus Ir Agota Jaselskaitė 
Riekei. A. Rlčkus 1937 rugpiūčlo 14 Lietuvoj vedė 
Brone Karpavičiūtę. Ji mirė 1978 liepos 25.

A. Rlčkus daugeli metų dirbo kaip planuotojas 
ir braižytojas Lockwood, Kessley, and Barttott Englneer- 
ing, Ine. of Syosset Velionis priklausė prie šv. Ambro- 
zlįius parapijos, Unadilla, Ir Unadilla “Senku Cttlzens” 
klubo.

Nuliūdime liko dvi dukterys — Mrs. Byron (Loretta) 
Murtha, Ronkonkoma, ir Mrs. Edwin (Elona) Wilson, 
pankl anūkai Ir seserėčia.

Už velionio alelą gedulingos pamaldos buvo atlaiky
to* kovo 21 šv. AmbrozIJaua bažnyčioj. Mišias aukojo 
klebonas kun. Loo F. Marker. Palaidotas gegužės 16 
Evorgroen HM Cemotory, Unadilla.

Loretta Murtha Seimą
Elena Wilson Seimą

dovaujant kun. K. Pugevičiui, 
Lietuvių Religinės Šalpos reika
lų vedėjui. Po stacijų buvo pro
cesija su Švč. Sakramentu ir pa
laiminimas. 4 vai. popiet vysku
pas Nicholas Eko (rutėnų vysku
pas) aukojo mišias ir pasakė pri
taikytą pamokslą apie tikėjimo 
stiprėjimą Sovietų Sąjungoje ir' 
kituose komunistiniuose kraš
tuose.

Giedojo Apreiškimo parapijos 
choras, vadovaujamas Viktoro 
Ralio. Lietuviai suvažiavo auto
busais ir automobiliais iš Bos
tono, Brocktono, VVorcesterio, 
Brooklyno, Nevv Jersey, šiaurės 
Nevv Yorko ir iš kitur. Su vys
kupu devyni kunigai koncele- 
bravo mišias.

Ši maldos kelionė buvo suor
ganizuota Lietuviu Katalikų Re
liginės Šalpos, Lietuvos vyčię, 
ateitininkų drauge su tarptauti-

Marina ir Zigmas Raulinaičiai 

ne Bažnytinės Šalpos organiza
cija — Aid to the Church in 
Need. Dalyvavo ir seserys vie
nuolės iš Putnamo, iš Brocktono, 
iš Pittsburgho prąnciškietės, iš 
Maspetho sesuo Urbana ir bro
lis Jurgis, pranciškonas.

L.I.C.

WORCESTER
Metinės

Henrikas Ulrichas liepos 19 
paminėjo savo žmonos, gailes
tingos seselės, a.a. Viktorijos Ul
richienės metines.

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj užprašė mišias. Giedojo 
parapijos vyrų choras, vadovau
jamas muz. Z. Snarskio, vargo
nais palydint vargonininkei O.

Keršytei. Dovanas prie altoriaus 
nešė velionės vyras Henrikas ir 
velionės sesuo S. Burdulienė. 
Mišias aukojo jy pamokslą .pasa
kė klebonas kun. A. Miciūnas, 
MIC, Dalyvavo H. Ulricho ir 
Burdulių šeimų giminės, drau
gai, pažįstami ir kiti artimieji 
ne tik iš mūsų, bet ir kitų kolo
nijų.

Po mišių visi buvo pakviesti 
pietų į Maironio Parką. Dalyva
vo daug žmonių. Po maldos, 
kurią sukalbėjo klebonas, prasi
dėjo puikios vaišės, skirtos a.a. 
V. Ulrichienės šviesiam atmini
mui.

Džiaugiamės ir sveikinam
Šiais metais Šv. Kazimiero pa

rapijos tikintieji buvo atsidūrę 
pavojuj netekti klebono kun. A. 
Miciūno, MIC. Pagal marijonų 
vienuolijos konstitucijos reika
lavimus šiais metais turėjo būti 
naujai renkama vyriausia visų 
marijonų vienuolijų ir atskirų 
provincijų vadovybė. Tuose rin
kimuose mūsų klebonas daly
vavo kaip delegatas. Paskuti
niai rinkimai įvyko liepos mėne
sio pradžioj. Naujuoju provinci
jolu išrinktas kun. V. Rimšelis, 
viceprovincijolu — kun. A. Mi
ciūnas.

Daugelis parapiečių buvo su
sirūpinę, kad klebonas kun. A. 
Miciūnas, MIC, gali gauti naujas 
pareigas. Bet, grįžęs iš Chica- 
gos, liepos 19 per mišias pa
rapiečių džiaugsmui jis pranešė,

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1961 metam 
Vardas Ir pavardė —  ——— - 

Adresas........... ....................... —------------—

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius motus 
kainuoja tik 12 dol. Vielom kitiem prenumerata — 15 doL 
motam.

Slunčlu už prenumeratą 8-<
Už kalendorių 8-
Spaudai paremti 8-

Stepono ir Valentinos M inkų 
vedamos radijo valandėlės ge
gužinė įvyko rugpjūčio 9 Romu
vos parke Brocktone. Oras pasi
taikė gražus, tad prisirinko gra
žus būrys žmonių. Didžioji at
rakcija gegužinėj buvo magikai 
Jeny ir Ann Fields, kurie pui
kiai pasirodė. Vyko Naujosios 
Anglijos iškiliosios lietuvaitės 
— gražuolės rinkimai. Išrinkta 
ir karūnuota Jonė Ronukaitė. 
Buvo premijuojami rankdarbiai, 
šokių varžybos, skiriamos pinigi
nės dovanos ir pan. Gražuolės 
rinkimų ir varžybų vertinimo 
komisiją sudarė: Ona Ivaškienė, 
Elena Valiukonienė, Liet. 
B-nės Bostono apylinkės pirmi
ninkas inž. Aloyzas Astravas ir 
inžinieriai Edmundas Cibas ir 
Klaudijus Šakenis.

Publika vaišinosi, šnekučiavo
si ir gražiai praleido laiką.

Steponas ir Valentina Minkai 
tą radijo valandėlę veda jau 
48-uosius metus. O ši gegužinė 
buvo jau 47-oji iš eilės. Rugpjū
čio 15 savo vedamoj programoj, 
be kitų reikalų, kalbėjo ir apie 
lietuvišką spaudą; ragino pre
numeruotis lietuviškus laikraš
čius. Minkai rūpinasi įvairiais 
lietuviškais reikalais ir per savo 
valandėlę apie tai kalba. Pra
džioj keliolika minučių kalba 
angliškai, o tada lietuviškai. Ši 
radijo valandėlė yra labai 

kad naujasis provincijolas jį pali
ko ir toliau Worcesterio Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos kle
bonu. Džiaugiamės, dėkojam 
Dievui ir sveikinam.

Dovanėlės senelėm
Naujosios Anglijos šaulių 

rinktinės moterų sekcijos vado
vės A. Maskeliūnienės pastan
gomis buvo apdovanotos įvairio
mis dovanėlėmis senelės, esan
čios Matulaičio senelių namuo
se Putname. Dovanėles suruošė 
prie rinktinės priklausančių Dr. 
Vinco Kudirkos, Jono Vanagaičio 
ir Martyno Jankaus šaulių kuopų 
sesės. Senelių namų administra
torė seselė Bernadeta atsiuntė 
gražų padėkos laiškutį sesei A. 
Maskeliūnienei.

J.M.

SUBATVAKARIS

WATERBURY, CONN.

Waterburio ir apylinkių lietu
viai kas rudenį susirenka smagiai 
popietei Danutos Venclauskaitės 
sodyboje. Graži aplinka, skanios 
vaišės ir malonūs pažįstami su
kuria neužmirštamas besibai
giančios vasaros valandas.

Šiemet ir vėl tas tradicinis su- 
batvakaris bus rugsėjo 12, šešta
dienį, sodyboje — 89 Spindle 
Hill Road, Wolcott, Conn. Kaip 
kasmet, šia švente atmenami 
Venclauskaitės tėvai. Pajamos 
skiriamos Vasario 16-tos gim
nazijai Vakarų Vokietijoje.

Visi iš arti ir toli nuoširdžiai 
kviečiami!
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mėgstama ankstesniųjų ateivių, stotis, 5000 vatų stiprumo. Atsa- 
bet ir vėlesnieji jos klausosi ir kytoji stotis WCAS buvo tik 
ją įremia- 250 vatų.

Dabar Minkai yra paskelbę * 
konkursą rašiniui “Kodėl man 
garbė būti lietuvių ir lietuve". 
Galima rašyti apie tėvų praei
tį ir gyvenimą Amerikoj ir 
pan., lietuviškai arba angliškai. 
Rašinys turi būti iki 2000 žo
džių. Dėl konkurso reikia užsi
registruoti jau dabar: Mrs. Va
lentina Minkus, c/o Lithuanian 
Radio Broadc. Corp. Ine., 502 
E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Rašinius siųsti iki š.m. 
spalio 12. Konkurse galima lai
mėti 500 dol.

Į naują darbovietę
Dr. Laima Baltušytė, prieš 

dvejus metus Columbia univer
sitete New Yorke gavusi dakta
rės laipsnį iš chemijos, daugiau 
kaip pusantrų metų dirbo Wis- 
consino universiteto chemijos 
departamente. Nuo š.m. rugsėjo 
1 kaip tyrimų chemikė pradeda 
dirbti didžiojoj Mobil Oil bend
rovėj, Princeton, New Jersey.

Visą rugpjūčio mėnesį dr. Lai
ma praleido pas savo tėvelius 
Anastaziją ir Stasį Baltušius Bos
tone. Jos atostogos nebuvo 
džiaugsmingos, nes jos mamytė 
sunkiai serga; po operacijų da
bar jau sveiksta savo namuose.

Linkim dr. Laimai Baltušytei 
sėkmės mokslinių tyrimų dar
buose ir asmeniniame gyve
nime, o poniai Baltušienei — 
sveikatos.

vi-
Laisvės Varpo vajus

Siekiant ir toliau išlaikyti 
suomeninės ir kultūrinės Lais
vės Varpo radijo valandėlės pro
gramas, vykdomas piniginis va
jus. Jo dalyviams numatytos šios 
dovanos: pirmoji — $100 taupa, 
So. Boston Savings Bank auka; 
antroji — $75 grynais pinigais, 
Juozo Kairio, Fitzmaurice Motor 
Sales auka; trečioji — $50 vertės 
lininė staltiesė, Algio ir Birutės 
Mitkų, Baltic Tours auka; ketvir
toji — $25 grynais pinigais, au
ka Jadvygos Tumavičienės atmi
nimui.

Dovanų paskirstymas pagal 
aukų pakvitavimo šakneles trau
kimo būdu vyks 1981 spalio 4 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos trečio aukšto salėj po 
Laisvės Varpo rudens vaidinimo, 
kuri atliks Hamiltono lietuvių 
dramos teatras Aukuras iš Kana
dos, pernai Chicagoj įvykusiame 
lietuvių teatro festivaly pripa
žintas geriausiu lietuvių teatru 
išeivijoj. Kas paaukos bent $1, 
tas galės tame dovanų paskirs
tyme dalyvauti.

Dabartinėmis mūsų sąlygomis 
Laisvės Varpui tenka ypatingas 
vaidmuo. Perduodamas savo 
programas, Laisvės Varpas ne 
tik jungia lietuvius įvairiose vie
tovėse mūsų tautos siekiams re
alizuoti, bet taip pat iškelia 
mūsų tautinės kultūros vertybes 
ir laisvės siekius amerikiečių vi
suomenei ir tiems lietuviams, 
kurie lietuviškai jau nebesupran
ta ar silpnai supranta.

Dabar Laisvės Varpas girdi
mas sekmadieniais nuo 12 vai.

10 min. iki 1 vai. po pietų 
iš WBET radijo stoties Brockto- 
ne banga 1460 AM. Tai galinga

NAUJI LEIDINIAI
R. Spalio — Auksinio saulė

lydžio gundymai, 10 dol.
J. Kreivėno — Mirties lage

riuose ir tremtyje, 12 dol.
V. Gidžiūno — Šv. Pranciš

kaus dvasios spinduliavimas, 
5 dol.

K. Grigaitytės — Marių vėjui 
skambant, 4 dol.

V. Volerto — Greitkelis, 6 dol.
J. Vizbaro — Alšėnų kuni

gaikštytė, 8 daol.
M. Aukštaitės — Ant marių 

krašto, 10 dol.
A. Šapokos — Lietuvos istori

ja, 18 dol.
šios bei kitos knygos ir plokš

telės gaunamos Darbininke, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 
11207. Persiuntimo išlaidom 
pridedama 1 dol.

Leonardas Kerulis — Išvež
tųjų sąrašas, 22 dol.

K. Bradūnas — Užeigoje prie 
Vilniaus vieškelio, premijuota 
poezijos knyga, 6 dol.

Prato atsiliepti
Laisvės Varpo vedėjas Petras 

Viščinis prašo atsiliepti visus 
tuos, kurie negirdi jo progra
mos iš WBET radijo stoties 
Brocktone, banga 1460 AM, o 
norėtų klausytis Laisvės Varpo. 
Žinios reikalingos nustatymui, 
ar ieškoti kitos radijo stoties, ar 
pasitenkinti turima Brocktone. 
Pasisakymus siųsti: P. Viščinis, 
173 Arthur St., Brockton, Mass. 
02402. Tačiau, jei ši stotis negir
dima ar blogai girdima, reikia 
bandyti sukinėti radijo aparatą. 
Kai antena yra tiesiai stoties 
link, tada gerai ar geriau girdi
ma. Eilė klausytojų tą jau iš
bandė.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Rugsėjo 15 Joe Casper išrin
kimui į miesto tarybą vyks už
kandžiai ir pasitarimas Nevvmar- 
ket Steak House, 274 Southamp- 
ton St., So. Boston, nuo 5 iki 
7 vai. vakaro. Auka — 50 dol.

Spalio 3-4 — daiL Jono Rū- 
tenio dailės paroda So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
antro aukšto salėj. Parodos ati
darymas spalio 3, šeštadienį, 
5 vai. vakaro. Atidaryme kalbės 
rašytojas Stasys Santvaras. Paro
dą globoja So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija.

Spalio 4, sekmadienį, Laisvės 
Varpo rudens renginys, kuriame 
Hamiltono lietuvių dramos teat
ras Aukuras, veikiąs jau 30 metų, 
suvaidins Birutės Pūkelevičifl- 
tės veikalą “Antroji Salomėja 
painiavose”.

Lapkričio 15 — bazaras Šv. 
Petro lietuvių parapijos parėmi
mui. Visi lietuviai kviečiami 
prisidėti prie šio bazaro pasise
kimo rankdarbiais ir kitokiomis 
dovanomis.

LAISVĖS VARPAS Sekma* 
dieniais 11:30-12:10 vai. 740 
banga iš WCAS 12:10-1:00 vai. 
1460 banga Iš WBET Vedėjas 
Petras Viščinis 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Telef. (617) 
50I-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 bangos sekm. nuo 1 Iki 
1:30 vaL Vada S. Ir V. Minkai, 
502 E- Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Telef. 268-0480. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirinki 
mat.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Pavasaris. Dainuoja dvynukai 
Šalčiai iš Vokietijos: Pavasaris, 
Tyliai vakaras slenka. Ramona, 
Oi aš norėčiau, Noriu dainuot, 
Po stikliuką, Tu prisimink, Ant 
Nėrio kranto, Ant melsvo ežero 
bangų, Daug daug dainelių, Pra
žydo jazminai, Tau įteikiu aš 
gėlytę. Kaina 10 dol.

Putinai. Aidas, Hamiltono 
mergaičių choras, dainuoja: Ge
gužio aitvarai, Tave matau, Be
auštant! aušrelė, Ko liūdi, berže
li, Plaukia sau laivelis, Meilė 
grįžta, Lopšinė, Putinai, Papar- 
tėlis žydį, Prisimink, Serenada, 
Pasėjau dobilą, Pamylėjau va
kar, Trys seselės, Dainuokim po 
du. Vadovas Jonas Govėdas.

Žiemelytė su jumis, solistė 
dainuoja šias dainas: Grąžink 
mus Tėvynėn, Kažkur toli, toli, 
Kad aš našlaitėlė, štai ji mano 
žemė, Žvaigždelė, Neverk, mo
tule, Malda, Dedikacija, Belais
vis, Kodėl?, Mano dalia, Mirtis 
ir mergaitė, Avė Maria.

Antanas Keblys, baritonas, 
dainuoja: Ko vėjai pučia, Oi 
griežle, griežlele mano, Tų mer
gelių dainavimas, Jei nori valioj 
būti, Gale tėvo sodo, Stok ant 
akmenėlio, Eik, Jonuli, namo, 
Dėdės Jono polka, Ar ateis. Kai 
Širdį tau skausmas, Marija, Moti
na malonės. Neapleisk mūsų, 
Motinėle, Klajūnui, Rūta, Gar
sus mano Vilnius, Udrio daina. 
Kur bakūžė samanota.

Trys paskutinės plokštelės 
kainuoja po 8 dol. kiekviena. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.




