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Argentinai pralaimėjus karų 
dėl Falklando salų, ją valdžiu
si karinė junta suskilo. Krašto 
prezidentas ir kariuomenės va
das armįjos gen. Leopoldo Gal- 
tieri turėjo atsistatydinti. Nauju 
kariuomenės vadu buvo išrink
tas gen. Cristino Nicolaides, o 
dėl kandidato į prezidentus ne
sutaria. Karo laivyno ir karo 
aviacijos vadai siekia, kad pre
zidento pareigas eitų civilinis 
asmuo; o armija yra ir toliau 
linkusi prezidento pareigas pa
vesti kariškiui.

Prez. Reagan, kalbėdamas JT 
nusiginklavimo konferencijoj, 
pareiškė esąs pasirengęs tartis 
su Sov. S-ga dėl ginklų suma
žinimo ir kaltino ją dėl jos 
vykdomo teroro ir priespaudos, 
dėl Jaltos susitarimų laužymo, 
represuojant Rytų Europą, ir dėl 
cheminių ginklų' naudojimo 
Pietryčių Azįjoj. ~

Izraeliui įsiveržus į Libaną, 
JAV pastangom buvo pasiektos 
paliaubos su Sirija ir Palesti
nos išlaisvinimo 'organizacija, 
bet paskutiniu metu tos paliau
bos buvo sulaužytos: .Izraelis 
pradėjo vėl bombarduoti vakari
nį Beirutą ir Sirijos dalinius, 
saugančius plentą, jungiantį 
Beirutą su Damasku.

pareiškė, kad Sov. S-gai vos spė
jus pareikšti, kad ji pirma ne- 
pradėsianti vartoti branduolinių 
ginklų, ji išbandė eilę branduo
linių tarpkontinentinių ir vidu
tinės tolinašos raketų.

Izraelio min. pirmininkui 
Begin lankantis JAV, prez. Rea
gan reikalavo sustabdyti karo 
veiksmus Libane, atitraukti iš 
Libano svetimų valstybių ka
riuomenes, sudaryti pietiniame 
Libane neutralią zoną ir sukur
ti stiprią Libano vyriausybę.

Izraelio min. pirmininkas 
$egin sutiko žymiai aštresnę 
jo vedamos politikos kritiką JAV 
senato užsienių reikalų komite
te. Senatoriam ypač nepatiko 
Amerikos ginklų naudojimas 
Libane ir labai dideli civilinių < 
gyventojų nuostoliai dėl Izraelio 
ugnies.

Daugiau kaip tūkstantis Ira- 
ųo revoliucijos sargų atvyko į 
Siriją padėti jai kariauti su Iz
raeliu, o kai kurie pasiekė net 
vakarinį Beirutą, kur yra susi
telkusios palestiniečių karinės 
pajėgos.

Europos bendrosios rinkos 
valstybės, nesulaukusios iš Iz
raelio atsakymo dėl jo tikslų 
Libane, planuoja paskelbti Iz
raeliui ūkines sankcijas.

Prez. Reagan, nepatenkintas 
Vakarų valstybių nuolaidumu 
Sov. S-gai, įsakė užsienio kor
poracijom, gaminančiom pagal 
JAV leidimus aliejaus ir dujų 
gamybai reikalingus reikmenis, 

'neparduoti jų Sov. S-gai.
Salvadoro gynybos ministerio 

pavaduotojas pik. Francisco 
Adolfe Castillo iš Amerikoj ap
mokytos brigados Vadas - pik. 
Salvador Beltram Luna, pašovus 
jų malūnsparnį, pateko į par
tizanų nelaisvę.

Europos bendrosios rinkos 
valstybės, Britanijai priešinan
tis, atšaukė Argentinai paskelb
tas ūkines ssmicctias.

Prea. Caster savo, meta buvo 
sudaręs valstybinę JAV Holo-

1981 rugsėjo. 29 Šiauliuose 
pas kun. F. BaBūną padalyta 
krata. Kratoje dalyvavo 4 čekis
tai ir 2 kviestiniu. Krata pra
sidėjo 9 vjt. ir baigėsi 7 v. 
popiet.

Iškrėtė kunigo kambarį, auto
mašiną, motociklą. Kratos metu 
paėmė rašomųjų mašinėlę Opti- 
mą, Tiesos Kelio 12-tą numerį, 
Laiškai sesutės, Z. Ivinskio Lie
tuvos istorija 2 egz., eilėraščių 
rinkinius Kraujas ir ašaros bei 
Erškėčiams žydint, 35 kasetes, 
įvairius užrašus, adresus.

Po kratos kun. F. Baliūąų 
nuvežė į saugumą ir valandą 
tardė — reikalavo paaiškinti, iš 
kur gauti kratos metu paimti 
daiktai.

Tų pačių metų rugsėjo 1 Šiau
liuose buvo padaryta krata ir 
pas Šiaulių pedagoginio insti
tuto dėstytojų Alminą.

Naujas kratos būdas — 
patikrinti laidus

' 1981 liepos 2 pafc Kazimierą 
Buzą, gyvenantį Prienų rajone, 
Bačkininkų kaijne, atvyko civi
liai apsirengęs asmuo ir du 
milicininkai. Atvykusieji nepri- 
sistatę pareikalavo pasų. Ka
dangi Buzas yra ir medžioto
jas, tai vienas iš milicininkų

tavas. ** -
kiek vėliau jie pasisakė, jog 

tikrins ir elektros laidus, tų lai
dų izoliaciją. Taip prisidengę 
elektros tikrinimu, apėjo kamba
rius, kitas patalpas, akylai ste
bėdami ten esančius daiktus.

Washfagton, D.C., įsteigti geno
cido muziejų, žydų ir armėnų 
mUKųl TMU KT0.I bO n l DKvMIZuiaOU* 
Neteko užtikti, kad tame mu- 
ziejm Durų numatyta pavuzauo- 
ti ir Sov. S-gos vykdytų geno-

Tai buvo naujas kratos bodas. 
Taip tų pačių dienų dar pas 
du kaimynus buvo patikrinta

ClCKu tt

AfMMraO Radūna
1981 rugsėjo 26 ryte pastebė

ta, kad apiplėštas Jono Sadūno 
rūsys. (Jis gyvena Vilniuje.) Iš 
rūsio tarp kitų daiktų išnešti 
visi Nijolės Sadūnaitės laiškai 
iš lagerio.

Jonas Sadūnas dvi dienas pra
šė miliciją atvykti į nusikalti
mo vietą, o ši atvyko tik trečią

Spalio 5 d, 11 vai. į Jono 
Sadūno butą paskambino taria
mai iš milicijos ir kvietė ateiti 
į skyrių surašyti vagystės akto. 
Namuose buvusi Jono žmona 
atsisakė vykti, todėl pareigūnas 
pažadėjo pats ateiti vakare.

Po 15 minučių Jonui Sadū- 
nui skambino iš Švedijos. Ta
riamas milicininkas nepasirodė. 
Milicija, iškviesdama Sadūną, 
norėjo sutrukdyti jo pasikalbė
jimą su Švedija.

Nuteisė už norųxemlgruoti
Vilniuje 1981 liepos 10 į Le

nino rajono milicijos skyrių bu
vo iškviestas Eduardas Bulach, 
tikintis, persekiojamas už norą 
emigruoti į užsienį ir atsisakyti 
sovietinės pilietybės.

nuvežtas į Naujosios Vilnios 
psichoneurologinę , ligoninę, 
kad ten būtų padarytas tyrimas. 
Ligoninėje Bulacho žmonai 
buvo pareikšta, jog vien už tai, 
kad jos vyras nori imigruoti,

KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJA 
KVIEČIA NAUJUS KANDIDATUS

rodo jį esant psichiniu ligoniu, 
nes normalus žmogus to norėti

Pagaliau liepos 21 E. Bulachą 
pripažino esantį sveiku ir iš
leido į laisvę. Ta laisvė buvo 
trumpa. Rugsėjo 9 Eduardą Bu
lachą Vilniaus liaudies teismas 
nuteisė 1-riems metams laisvės 
atėmimo, atliekant bausmę 
bendro režimo lageryje. Aukš
čiausias teismas spalio 14 šį 
nusprendimą patvirtino.

Lukiškių kalėjime E. Bula- 
chui kaliniai grasino, jei jis 
neišsižadės tikėjimo į Dievą, 
bus nužudytas. Šantažas Eduar
do neišgąsdino. Bulachas buvo 
uždarytas Pravieniškių lageryje. 
Namuose su žmona liko trys 
mažamečiai vaikai. ‘

Tardo, kad kunigas veiklus
Šilalėje 1981 spalio 13 pas 

rajono vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotoją Petrą Ba- 
gušką buvo iškviestas Šilalės 
klebonas kan. Feliksas Valai
tis. Dvi valandas tardė ir puolė 
kunigą dėl “netvarkos” Šilalės 
bažnyčioje. Kodėl nesutvarko 
Šilalės vikaro, kuris labai anti- 
tarybiškai nusiteikęs, kodėl baž
nyčioje buvo leista kalbėti Ni
jolei Sadūnaitei. Tardytojai iš
reiškė nepasitenkinimą ir kitu 
vikaru — kun. Aloyzu Ladei-

Afripteitos bažnyčios
Laukuvoje 1981 rugpjūčio 23 

naktį buvo įsilaužta į bažnyčią.
{nukelta į Žpsl.)

Lietuvos Katalikų Bažnyčiai ku
nigus. Seminarfyocmokslas tran
ką penkerius metus, baigusieji 
gauna teologijos fakulteto bai
gimo diplomų ir kunigystės

ATLAIDAI ŽEMAIČIŲ 
KALVARIJOJE

Garsieji atlaidai Žemaičių 
Kalvarijoje šiemet yra liepos 
4, sekmadienį. Suvažiuoja tūks
tančių tūkstančiai iš viso kraš
to. Jau visa eilė metų, kaip ten 
vyksta jaunimo dienos, eucha- 
ristinšnkų suvažiavimai. . ,

<■ šiemet Lietuvos vyskupų 
konferencijos išleistame Kata
likų Kalendoriuje — Žinyne 
Kauno Kunigų Seminarijos lek
torius praneša, kad kandidatai, 
norintieji įstoti į Kauno Kunigų 
Seminarijų, turi patys iki Birže
lio 30 dienos atvykti į seni- jaunuolius, kviesdama išgirsti 
nariją, atsiveždanri šiuos Irto- kr rimtai pasvarstyti Kristaus ra- 
jimo dokumentus: pasą, karinį ginimų;. “Sek paskui mane” 
bilietų, vidurinio mokslo bei- (Lk Lietuvos tikintis# yra 
gimo atestatų, savo klebono cha- kviečiami melstis, kad iJfevas 
rakteristikų, -krikšto liudijimą ir pašauktų daug jaunų darbininkų 
dvi nuotraukas. į mvd pietį, nes toji pjūtis

tikrai yra didelė, e darbintakų
* - “ . maža. -« \

vidurinę, ar jai tolygių mokyk
lų, attikę karinę tarnybų u nuo 
jos atleisti. Kauno Tarpdiecezi- 
ne Kunigy oenuiMurĮp roMis

mo organizacija neteko 2,000 
ir Sirtya. 1,000 užmuštų; dv. 
gyventojų žuvo apie 10,060 ir 
apie 600,000 neteko ĮRRtogėa.

rinktas tarybai už nebendradar
biavimų su Izraelio civiline ad- 
mii>lstnwĮįa .• , VafodĘj

Prieš metus mes, vyskupai ir 
vyskupijų valdytojai, kreipėmės 
į visus Lietuvos katalikus, kvies
dami pradėti rengtis mūsų Tė
vynės dangiškojo globėjo šv. Ka
zimiero mirties 500 metų sukak
čiai (1484.III.4 -1984). Sakėme, 
kad pasirengimo programą pa
teikia pati šventojo Globėjo as
menybė, spindinti gyvu tikėjimu 
bei eucharistiniu maldingumų, 
tyriausiu skaistumu ir nuošir
džiausiu gerumu žmonėms. To
dėl pernykščio mūsų kreipimosi 
išvados buvo tokios:

“Šventąjį Kazimierą globėju 
gavusi tauta turi pasižymėti tvir
tu tikėjimu ir eucharistiniu mal
dingumu— šventojo Kazimie
ro tauta turi būtidoroviškai svei
ka, jos jaunimas skaistus, o šei
mos ištikimos ir tvirtos ... šven
tojo Kazimiero globojamame 
krašte turi klestėti žmonišku
mas, teisingumas, nuoširdumas, 
tarpusavio pagalba...”

Pagal tuos bruožus pasirengi
mo jubiliejui trimetis buvo pa
skirstytas šitaip: 1981-ieji — Eu
charistiniai metai, 1982-ieji — 
Tyrumo metai, 1983-ieji — Ge
rumo metai.

Eucharistiniai 1981 metai su 
Švč. Sakramento adoracijomis, 
su pamokslais apie eucharistinį 
Kristų — prabėgo. Dabar prade-' 
daine TYRUMO METUS. Jų šū
kis: “Už tyrą gyvenimą, už dorą 
tautą!”

I. TYRUMO REIKŠMĖ IR 
PRASMĖ. Išmintingu Kūrėjo 
sutvarkymu žmonija yra dvilypė:

tinos. Nuostabiu Kūrėjo su
tvarkymu žmogui yra duotas 
potraukis į kitą lytį, kuris tar
nauja žmonių giminės pratęsi
mui, o kartu asmens ištobulini
mui, jo džiaugsmui ir pasitenki
nimui. Kai tarp skirtingų ly
čių žmonių gyvuoja pagarba, 
broliškumas, nesavanaudiška 
pagalba, kai yra tvarkingas bei 
taurus lyčių bendravimas šeimo
je, — tai tyrumas. Jei, priešin
gai, geismų patenkinimas yra 
tapęs savitiksliu, neįjungtas į 
pašventintą santuoką ar neside
rina su šeimos tikslais, — tai 
netyrumas.

Tyrumas yra tautų stiprybė, 
asmenų puošmena, žydėjimas, 
giedra. Tyrumas — dvasios pir

menybė, jėga, palaima. Paplitęs 
netyrumas, kūno geismų 
kultas — aiškus ženklas, kad 
žmonės ir visuomenė smunka 
doroviškai, smunka gyvybiškai.

Žinome daug istorijos pavyz
džių, kai ryšium su religijos 
nusilpimu ir visuomeninių san
tykių pašlijimu metamasi į gru
bius malonumus, užmirštami 
dvasiniai idealai. Tuomet plinta 
neištikimybės, irsta šeimos, 
daug vaikų tampa našlaičiais, 
nors jų abu tėvai gyvi. Jauni
mas, anksti pradėjęs intymiai 
bendrauti, išsieikvpja, nusidėvi, 
pasidaro niūrus ir nekūrybin- 
gas.

Popiežius Jonas Povilas II,

ir Liublino katalikų universite
to etikos profesorius, yra para* 
Šęs reiktmingų veikalų “Meilė 
ir atsazomyne . jo vedamoji

gimčiai būdais stengiasi užkirsti 
kelią naujai gyvybei užsimegzti 
ir net drįsta sunaikinti po moti
nos širdimi besivystančio savo 
pačių kūdikio gyvybę. Tai skau
dūs ir baisūs faktai, dangaus 
keršto šaukiančios nuodėmės, 
tautos bei visuomenės mirties 
pranašai.

II. $V. KAZIMIERAS - HE
ROJIŠKO TYRUMO PAVYZ
DYS. Dar vaikystėje karalaitis 
Kazimieras užsidegė šventumo 
bei tyrumo troškimu. Savo tyru-, 
mą, tobulą skaistybę jis paaukojo 
Dievo Motinai Marijai, kurią 
neapsakomai švelniai mylėjo. 
Askezės priemonėmis jis tvardė 
maištaujančias jusles, širdimi 
nuolat stiepėsi į pamėgtąjį dva
sinį idealą.

Gražųjį tyrumą Kazimieras 
laimėjo patvaria kova ir karšta 
malda. Nuo pat vaikystės draus
mingai auklėtas, ir toliau, pava
duodamas tėvą karalių ir eida
mas valstybės vicekanclerio pa
reigas, Kazimieras laikėsi griež
tos dienotvarkės. Iš savo protė
vių didžiųjų Lietuvos kunigaikš
čių, buvo paveldėjęs darbštų, 
kantriai atkaklų ir santūrų būdą. 
Nemėgo putlumo, nevartojo 
svaigalų, kukliai rengėsi ir mai
tinosi, buvo darbo ir maldos vy
ras.

Anksti subrendusį kilnųjį jau
nikaitį paskutiniais gyvenimo 
metais stipriai puolė džiovos li
gos padidintas juslingumas. Tai 
konstatavo ir gydytojai. Klaidin
gu tų laikų požiūriu jie siūlė

šino, pareikšdamas:
— Kaip jums negėda tokius 

dalykus man siūlyti! Verčiau 
šį laikinąjį gyvenimą prarasti 
negu amžinąjį. Geriau man mirti 
negu nusidėti!

Šv. Kazimieras, toks tyras ir 
narsus, toks vyriškas ir brandus, 
ir šiandien gali patraukti jautrias 
kilnumui širdis. Šv. Kazimieras, 
Marijos meile, dažna šv. Komu
nija, kasdieniu susitvardymu nu- 
galintis juslingumo pagundas, 
ir šiandien padrąsina kiekvieną, 
kas yra puolamas aistros yilio- 
nių. Dievo padedamas, Kazi
mieras laimėjo tyrumo vainiką, 
galime ir turime jį laimėti ir 
mes.

III. TYRUMO METŲ UŽ
DAVINIAI. Pastaraisiais de
šimtmečiais, kaip girdime, dau
gelį šalių .užplūdo palaidumo 
banga, sekso tvanas, kuris ver
žiasi ir pas mus. Šitų negandų 
akivaizdoje pirmasis mūsų už
davinys — atkurti pagarbą tyru
mui. Kovoti prieš netyrumo dva
sią, prieš palaidumo aukštinimą. 
Atmesti nekuklias rengimosi 
madas, dažnai tolygias neapsi- 
rengimui, ir tą galvosenos ma
dą, jog viskas leista, kas malonu.

Turime atgauti tyrumų, jį iš
siugdyti. Turime būti dora tau
ta — nepalaužiama tauta. Ir tie 
iš mūsų tarpo, kurie per silp
numų ar suvedžioti suklupdavo, 
gali ir turi pasiekti naują tyru
mą atgaila ir ištverminga savi
tvarda. Mūšų tautos dvasia, per 
pastaruosius šešis amžius sukil
ninta krikščionybės ir besireiš
kianti mūsų liaudies dainomis, 
__r. -2r « - -- * - ->------ . sptncu tarp Kitų aiazni chovu* 
um, skahlHMMib Laikykime ir to
liau, Jtad m raito svetimas bėt 
koks netvanKumas, omies trapi-

patarnauja atsirasti naujesni bū- MAimmnaų ir Mmanuį

lybėms, ir jos priimamos su dė
kingumu Kūrėjui, pakvietusiam



Tai pi

NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS

(atkelta ii 1 psl.)

tvos

KELIONĖS | LIETUVĄ

Palangoje 1981 rugpjūčio 23 
naktį apiplėšė Palangos bažny- 
cią. reusucanenai įsiDrove per

118*06 Myrtle A venue 
Rtehmond HM, N.Y. 11418

NEWJERSEY m CONNECTICUT V AUSTUO
SE. IŠTAIGA prie šv. jono kapinių.

Się CMBPM ir l|Mwq M ilgOulIĮ 
aliejais.

Rugsėjo 11, 12 ir 13 Taurag
nų bažnyčioje vyko permalda
vimo pamaldos ir Svč. Sakra-

K. Bažnyčios

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRĄ

pas Sveikas prieš Pranciškų Juo
zapų”, A. Knsternickįo vaidini
mų “Fėjos Dražė* varija- 
cįjomis”, Kauniečiai ~ Vilniuje 
parodė net vienuolika vaidini
mų. Iš žymesniųjų spektaklių 
minėtini: V. Krėvės “Šarūnas”,

'■■n" ■J'rčjįyi'jAMi '

Irakas paskelbė per 10 dienų 
pasitrauksiąs iš jo užimtų Irano 
žemių.

JAV vyriausybė paragino Li
bane gyvenančius amerikiečius 
iš ten išvykti.

Izraelio min. pirmininko Be
giu kalbą Jungtinėse Tautose 
boikotavo 90 valstybių delega-

MOKĖTT GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

Nors rašytojas ir vaizdavo komu- «ų buities encikio 
nistinio pogrindžio veikią nepri- ir teisinai kritiko 
klausomoje Lietuvoje, bet Ktai eiau P. 1tra*An»t IrmmnmjSfaūn 
veiklairišdelės reikšmės neteikė, pogrindžio veiklai gana sub- 
net parodė, kad ne komumsti- Jėktyviai skiria daug daugiau 
nė revoliucija, tik sovietų tankai reikšmės, negu'romane tai veik- 
palaidojo Lietuvos laisvę. Įdo- lai buvo skirta. Čia ir Iškyla 
ura, kaip šis romanas vertina- 
mes tenykščių marksistinių kri-

NEW JER8EY, NEW YORK — “Lietuvos AtetatMmar, šeštad. WEVD 
84 vai vate 87J FM. Taip pat “Mušte of LMhuaftta”, tračlate, 6.05- 
780 vaL vate. Iš WSOU, M4 FM. Dr. J. J. Stekas, CNr. adresas: 
234 Sunik DU Watchunę, NJ. 07060. Tolef. (201) 753-8636.

Kryžinio Įrėltoi RūšaldoasT-do-
< < * - - - - 1-- -flyvavo nan^nųnvar ątaiMM tr

- *-■ f - '--r - " - •y - •gausus Darys UKmcnyų.
Sekmadienį per mišias giedo

jo mrrgsfita Jos ėjo Kryžiaus 
kelius ir kalbėjo rožančių.

Tuo meta buvo bulviakasis. 
Tas sulaikė daug žmonių prie 
darbo. Negalėjodalyvauti ir 
moksleiviai.

KVECAS
JOliAS 

1933 +1976

posėdis. Jame Leningrado archi
tektai skaidrėse ir braižiniuose 
pateikė naujojo Šniečkogrado 
miesto statybos projektus. Lietu
viai architektai G. Girdys, G. Ba
ravykas, B. Krūminis, V. Čeka
nauskas, A. Rusteika, L. Vaitys, 
V. Bytautas ir J. Vaškevičius, 
nors projektą ir vertino teina
mai (gal iš mandagumo “vyres- 
niąjam broliui”), bet išdrįso ir 
atvirai pakritikuoti: projektas

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
VMOVJMS

- VISA MASTERCHARGE
MEJRO DENTAL SERVICE, P.C.

— Politinių plakatų konkurse 
pirmoji premija paskirta dail. 
G. Gesevičiui, dvi antrosios — 
S. Balčiūnui ir G. Gesevičiui, 
dvi trečiosios — M.Znamerovs- 
kiui, Jurginui*ir Arūnui Žiliams. 
Eismo apsaugos antrąsias pre
mijas laimėjo P. Klinavičius ir 
G. Laurušas, trečiąsias — V. Il
sinąs ir V. Kąušinis. Politinio 
atviruko premijas laimėjo j. 
Zovė, E. Valiūtė, G. Aleksandra
vičienė, G. Gesevičius ir A- Zi-

linijos kritikas Petras Bmžėnar 
(Rašytojų sąjungos politinis sek
retorius) šių metų Pergalės Nr. 3 
išspausdino gana išsamią to ro
mano recenziją.' Kritikas pripa
žįsta, kad romane yra silpnes
nių puslapių, blankesnių epi
zodų, iki galo neišryškintų cha
rakterių, tačiau romanas skiriasi 
nuo vidutinių tuo, kad yra para
šytas “viena poetiškai įtaigia to-

VYTIt INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2128 KNAPR 8TRKT 

MOOKLYN, N.Y. 11228 
TtL.:(212)78848|8

kad 
Kauno zoologijos sodas sėkmin
gai augina plėšriuosius tolimųjų 
kraštų žvėris: liūtus, tigrus, leo
pardus, hieninius šunis.-UžaiF~~ 
ginti žvėrys esą pasiunčiami į 
kitų miestų zoologijos sodus, net 
į užsienius. Taip pat daug tų 
žvėrių parduodama cirkams.

— Spaudos žiniomis, Alfonso 
Bieliausko “Kauno romanas”

bendrabučius. Kvieskimės tyrą
jį, blaivųjį savo Globėją, kad mus 
lydėtų darbo metu ir laisvalai
kiu, o vykime šalin alkoholį, 
klastingąjį sąvadautoją! Kaip 
elgtumės šventojo Globėjo 
akyse, taip ir visada dera mums 
elgtis! >

Mielasis jaunimas anksti te
pradeda rengtis jo laukiančioms 
šeimos pareigoms. Tikintis jau
nuolis ar jaunuolė draugaus ir 
tuoksis tik su tokiu žmogumi, 
kuriam artimi tie patys įsitiki
nimai, senolių papročiai, gy
venimo tikslai Jų draugystę žy
mės nesutepta meilė, prie alto
riaus bus einama su nenuvy- 
tusiom rQtom« šeimose teįsigy- 
vena dvasingas bendravimas, 
maldos dvasia, nesavanaudišku
mo. VaRmHri iš petnsžu-

marksistinio kritiko neobjekty
vumas. šiaip recenzija yra išsa
mi ir verta dėmesio. Ypač nuo
sekliai ir dalykiškai nagrinėjama 
romano forma. Tos rūšies re
cenzijų lab** retai pasitaiko te
nykštėje spaudoje.

UZ TYRĄ GYVENIMĄ 
UŽ DORĄ TAUTĄ

Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos D.Gerb. Ku
nigai malonės šį laiškų per
skaityti vietoj visų sakomų pa
mokslų 1982 sausio 17 ir kovo 7.

no rožė”, ^t.Satrovo “Mėlynie
ji žirgai raudonoje pievoje”.

—Vilniaus akademinis operos 
ir-baleto teatras gegužės vidu
ryje pastatė AaataRjaus šende- 
rovo baletą “Mergaitė-ir mirtis”. 
Dirigavo J. Aleksa, scenografiją 
sukūrė dail. H. Ciparis, Choreo
grafes^— estų baletmeisteris U. 
Vilimą. Tačiau Stebina pagrindi
nių baletininkų nelietuviški var
dai: N. Antonovą, J. Katakinas, 
V. Tarasova, J. Smoriginas, V. 
Šiškinas. Lietuviška pavarde 
tėra tik ,V. Parutytė. Rusų ant
plūdis į baleto teatrą yra per 
daug akivaizdus. Ir tai nėra 
svečiai gastrolieriai, jie visi 
etatiniai respublikos^artistai.

— Vilniuje paminėtos Lietu
vos tele vizijos25-osios metinės. 
Televizija Lietuvoje pradėjo 
veikti'tik 1957 balandžio 30.

— Paminėta žurnale Perga
lės 40 metų sukaktis. Žurnalas 
pradėtas leisti 1942 Maskvoje. 
Dabar Pergalė yra Lietuvos rašy
tojų sąjungos organas. Spausdi
na daug literatūros kūrinių, kriti
kos raštų, recenzijų; Nevengia ir 
propagandinių L. Brežnevo ir 
kitų komunistų kalbų. Žurnalas 
turįs 300,000 skaitytojų.

— Kauno M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje surengtoje tai
komosios dailės parodoje buvo 
rodomi XIII-XX amžių zporce-

" — Gegužės pradžioje paverg
toje Lietuvoje mirė Kauno mu
zikinio teatro solistė Genovaitė 
Gontytė-Gedvfiienė ir žinomas 
myhih»lrtm Vladas Mačys.

— Klaipėdos valstybinės kon- 
servatorijoš lakultėtuose gegu
žės pradžioje pasibaigė režisūros 
festivalis, kuriame dalyvavo 
penki Lietuvos teatrai: Mari
jampolės muzikinis liaudies teat
ras (rež. V. Valentą), Utenos 
kultūros namų dramos vaidin
tojai (rež. E. Untulis), Kauno 
“Inkaro” fabriko dramos būrelis 
(rež. H. Šumilaitė), Kauno moky
tojų liaudies teatras (rež. Ž. Gab
rėnas) ir Klaipėdos miesto kul
tūros rūmų dramos kolektyvas 
(rež. A. Šulcas). “Auksinio amū
ro” premiją, laimėjo “Inkaro” ko
lektyvas. '

— A. Vienuolio 100 metų gi
mimo sukaktis buvo paminėta ir* 
Maskvoje. Iš Lietuvos į minė
jimą nuvažiavo ir pasakė atitin
kamas kalbas rašytojas J. Baltu
šis ir komunistų partijos sekre
torius L. Šepetys. Kalbėjo dar 
lietuvių literatūros prižiūrėtojas 
L. Ozerovas, Jaip pat Rusijos, 
Gudijos ir Gruzijos rašytojų at
stovai. Sukakčiai išleistas spe
cialus “Litya literaturnaja” nu; 
meris. - ■ • .-a

SUt M ST.. M1DDLE VIUAGE. (foEEMS 
Phones: 326-1282 32L3150

TM MŪSŲ VIENINTELE VIETA /- 
-GAUSI PARODŲ SALE

— Kompozitorių namuose įvy
kusioje nauju muzikos kūrinių 
perklausoje buvo susipažinta su 
komp. O. Balakausko dviem ka- 
merinėm simfonijom: “Muzika” 
ir “Raštai”. Grojo Komp. sąjun
gos kamerinis ansamblis.

—A. Vienuolio sukaktis RDdl- 
'mingai pasnsnėta ir Gruzijos 
Mokslų Akademijoje. Jaunystėje 
A. Vienuolis gyveno Užkauka
zėje,7 turėjo ten draugų, net gru
zinų legendas panaudojo savo 
kūrinių siužetams. Minėjime 
kalbėjo A. Vienuolį pažinoję

mės tebūna mokomi savitvar
dos, darbštumo drovumo. 
Viskas tebūna sutaurinta meilės 
ir atsakomybės jausmo, viskas 
tebūna nušviesta geru
mo. Eikime šv. Kazimiero pra
mintais takais, kad būtų doro
viškai stipri tauta, sveika visuo
menė.

Šventasis Karalaiti Kazimie
rai, mflsą Tėvynės globėjau, 
vesk mus, jos vaikus, tyrais 
Dievo ir žmonių meilės keliais! 
Amen.

’ LIETUVOS VYSKUPAI IR 
VYSKUPIJŲ VALDYTOJAI 
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liaudies meno parodoje buvo to- 
doma per 500 liaudies jneno 
kūrinių.

— Į tarptautinį estradinės dai
nos festivalį “Auksinis Orfejus” 
Bulgarijoje pasiųsta “Trimito” 
dainininkė Janina Miščiukaitė. 
Jaltoje įvykusiame socialistinių 
šalių dainininkų festivalyje ji yra 
laimėjusi pirmąją pilniją.

Savaitės 
įvykiai

Sirija nesutinka atitraukti iš 
Libano savo kariuomepės tol, 
kol bent vienas Izraelio karys 
pasiliks Libane.

Popiežius Jonas Paulius II 
šventuoju paskelbė 17 a. italą 
batsiuvį ir kapucinų vienuolį 
Crispin iš Viteibo.

Dar vienam sovietų disi
dentui, badavusiam dėl negalė
jimo 'gauti išvykimo vizos, Ju
rų Botovenkoy; buvb leisto iš
vykti pas Baltimorėj gyvenančią 
jo žmoną.

Indonezija, Malaizija ir Tai
landas susitarė reguliuoti cin
ko kainas.

Romoj autovežimy padėta 
bomba sprogdama užmušė Pa
lestinos išlaisvinimo organiza
cijos Italijoj įstaigos vadovo pa
vaduotoją Kamai Hussėin, o 
kiek anksčiau iš pravažiuojančio 
automobilio buvo nušautas pa
lestinietis studentas Nazeh 
Matar.

Lenkijos Wroclaw mieste 
keli šimtai iš bažnyčios išėjusių 
žmonių bandė demonstruoti, 
bet buvo policijos išsklaidyti. 
80 žmonių buvo sulaikyta.

JT atleido iš pareigų buv. 
Liberijos diplomatą ir Nambi- 
jos komisariato direktorių A. 
Fahnwulu Caine už išeikvojimą 
iš pabėgėlių fondo 200,000 dol.

Lenkijos Solidarumo unijos 
vadas Lech Walensa iš Varšu
vos buvo perkeltas į pietryti
nės Lenkijos nuošalų kaimą.

Kambodijos buvęs galva prin
cas Narodom Sihanouk ir parti
zanų grupėm vadovaują princo 
buvęs min. pirmininkas Son 
Sann ir buvęs Pol Pot vyriausy
bės min. pirmininkas . Khiem 
Samįdum sudarė egzilinę de
mokratinės Kampuchea valsty
bės vyriausybę, kurios prezi
dentu yra princas Sihanouk, vi
ceprezidentu uis. reikalam — 
Samphan ir min. pirmininku 
— Son Sann.
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dait J. Tričys. įtiekto Jūros šau
lių kuopa Klaipėda. Kaina 8 
doL

vės ir Nepriklausomybės die
na, bet kartu tai yra viso lais
vojo pasaulio šventė, nes Ame- 
rifai vadovauto tam laisvąjam 
pasaulitoi, patoiko demokratines 
idėjas, organizuoja pasipriešini-

ievifai ter 
tuvoje.D 
Lietuvoje

to Santykių su Sovietų Sąjunga 
skyriaus tarnautoja Arm B. Dar- 
byshire pranešė dr. K; Sidlaus-

ALTo paruoštos Sibiro lietu
vių skaidrės buvo rodomos Det
roite, Miami, Chicagoje, Racine, 
Ciceroje. Visur jos buvo sutik
tos su dideliu susidomėjimu.

Nenorėdama, kad pavergtieji 
uždustų, Amerika suorganizavo 
informacinę bei radijo tarnybų. 
Kalba Amerikos Balsas, Lais
vosios Europoė radijas, Lain-

vės statula virto visų pavergtų
jų fafavės troškimo simboliu. So- 
yMąSąjungos politiniai kali
nto! «U liepos 4 prisimins ir 
Amerikos Laisvės, statulą ir šį 
didįjį kraštą ir linkės jam, kad

Amerika turi būti smagiausia 
teisių, už pavergtų tautų išlais- valstybė pasaulyje, nes tik tada 

nebus pavergimo grėsmės. Ji 
turi apsiginkluoti kuo moder
niausiais, geriausiais ginklais. 
Anksčiau tas ginklavimasis ne
buvo teks spartus, kaip dabar.

m., Ifctavijitae>ptiitikos Hausi-
a—c: ~ ' r < utei, jumiato pbblemos, lietu- 

Bte Ai, nriKui, **-■- ‘ .vynas uguymai įseivųųfe, ry- 
šfai ir. bendradarbiavimas su 

r, *’ . okupuotos Lietuvos žmonėmis,
X ieškojimas laisvės kovoms tal

kos tarp kitų etninių grupių 
kad pavergtas kraštus ir valdžios '

vės radijas. Taip išlaiko jų va
karietiškas nuotaikas, taip gina 
žmones nuo sovietinio melo. 
Kas butų, jei nebotų šių ra
dijo tarnybų. Sovietai savo žmo
nės maitintų klaidinga informa
cija ir taip žlugdytų žmonių viL

Leidiniai pasitarnavo gynybai

Remia Dariaus-Girėno

J-

jas, dėl to tėvų iš darbo ne

gi. Išaugusi Sovietų Sąjunga

Vyriausybė tiesiog liguistai nori 
atsigriebti ir apsiginkluoti, tad 
suprantama, kad tai nepatinka 
sovietam. Jie šaukia prieš Ame-

Amerika turi drąsiai susitvar
kyti ir savo viduje, pašalinti 
tas negeroves, kurios jai dabar 
trukdo boti dar didesnei bei

Amerikos Lietuvių Tarybos Vi
suomeninė komisija, kuriai va
dovauja dr. Leonas Kriaučeliū- 
riiB. Moderatoriumi pakviestas 
iąž. Jonas Jurkūnas.

kos religinės literatūros. Čia 
žmogus gyvena laisvai, keliau
ja, kur jis nori, skaito, ką nori. 
Viešai išpažįsta savo religiją. 
Nori, vaikai stoja į vienuoly-

kai. Ten milijonai vergų dirba, 
kad išlaikytų militarinę galybę,

Anglų kalba apie terorą 
Lietuvoje <

Išėjo iš spaudos naujas lei
dinys, kun. J. Prunskio paruoš
ta knyga: “Lithuania under So- 
viet Occupation. Eyewitness

kui, kad JAV įstaigos tuo su
sirūpinusios: Jurgutienės ir jos 
dukters vardai įtraukti į sąra
šus asmenų, dėl kurių JAV vy
riausybė darys spaudimą, kad 
būtų jiems duotos vizos išvyk
ti pas perskirtus šeimos narius.

Clevelando ateitininkų šeimos šventėje gegužės 2 duoda įžodį. Įžodį priima kun. G. Ki- 
j*Usk*S, SJ. Nuotr. V. Bacevičiaus

Jungtinis pabaltiečių komi
tetas Washingtone ieško naujo 
ryšių direktoriaus  ̂kuris palaiko 
ryšius su JAV kongreso nariais, 
įvairiomis valdžios įstaigomis,

Kun.J. Prunskis pasiuntė tam 
dienraščiui laišką, protestuojan
tį prieš tokių klaidingų minčių 
skelbimą Pagal tą straipsnį iš
eitų, kad po kai kurio tatifa 
turėtų būti Maskvai pripažin
tas ir Afganistanas, ir Lietu
va. Toks straipsnis tai nepai
symas tautų teisių ir pasitar- 
navimas agresoriams, koloniali- 
nės imperijos plėtėjams, kas turi 
būti griežtai atmesta. *

jais už tautų išlaisvinimą
Jeigu šiandien nebūtų Ameri

kos, vargiai kas Sovietų grobuo- J 
niškumą sulaikytų. Vėl naujos 
tautos, būtų pavergiamos.

Tegyvuoja demokratiškiausia 
šalis pasaulyje -=- Jungtinės 
Amerikos Valstybės! Jos nepri
klausomybės diena — Liepos 
4-oji tegu įkvepia visus dirbti 
ir triūsti, kad šis kraštas būtų 
dar turtingesnis, dar stipresnis 
ir visada vadovautų kovai prieš 
tautų pavergėjus, prieš žmogaus 
pavergėjus.

Lietuvos tespoblika. Amerika, mą, stiprinti kovą su pavergė- j 
priešingai Sovietų Sąjungai, ne
nori svetimų pjoaštų, svetimų 
žemių, svetimų turtų. Nenori 
nieko pasiglemžti. Priešingai, 
ji nori ^pavergtas tautas kaip tik

Antikomunistinės lygos 
konferencija

Tarptautinė antikomunistinės 
lygos konferencija įvyks 1982 
spalio mėnesį Japonijoje, šūkiu: 
"Globalinė strategija saugant 
žmogaus laisvę”. Į šią lygą yra 
įsijungusių ir lietuvių organiza
cijų.

Kongresmanas Edward 
Denvinski laišku ALTo pirm, 
dr. K. Šidlauskui pranešė, kad 
jis su keletą kitų kongreso na
rių pasirašė raštą, skatinantį, kad 
būtų išleistas pašto ženklas pa
gerbiant, prieš 50 m. įvykusį 
Dariaus-Girėno skridimą iš JAV 
į Lietuvą. Dr. Šidlauskas išsiun
tė padėkos laišką tam lietuviš
kiems reikalams palarikiam

Paskaitininkai trėmimų 
minėjimuose

Baisiųjų birželio trėmimų mi
nėjime Ciceroje pagrindinę kal
bą pasakė buvęs ALTo pirm, 
inž. A. Rudis, o Chicagoje — 
ALTo informacijų vedėjas kun. 
J. Prunskis. Jis taip pat ta tema 
kalbėjo Liet istorijos draugijos 
susirinkime ir rodė skaidres iš 
Sibiro.

Besirūpinant M. Jurgutiene
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas dr. Kazys Šidlaus
kas kreipėsi į įvairias JAV 
įstaigas ir įtakingus asmenis, 
prašydamas paveikti, kad M. 
Jurgutienei ir jos dukteriai Dai
nai būtų leista iš Lietuvos at
vykti pas vyrą ir tėvą į JAV. 
Atsiliepdamas į tai, šen. Ch.

Dėl JAV vicekonsulo lankymosi 
Lietuvoj

“Gimtajam kraštui” paskel
bus, kad Lietuvoje lankėsi JAV 
vicekonsulas Leningrade Ints 
Mintauts Silms, ALTo pirm. dr. 
K. Šidlauskas parašė raštą Vals
tybės departamentui, kad toks 
lankymasis nesiderintų su Lie
tuvos inkorporavimo nepripaži
nimo politika, kurios laikosi 
JAVė Pabaltijo skyriaus tarnau
toją Valstybės departamente 
Mildred A. Patterson laišku dr. 
K. Šidlauskas prašė, kad Vals
tybės departamentas, suprantant 
lietuvių susirūpinimą šiuo rei
kalu, minimą JAV vicekonsulo 
atsilankymo klausimą ištirtų.

mėjo, yra panaudojami KGB fal
sifikuoti dokumentai, kaltinant 
jį bendradarbiavus su naciais. 
Kairio gynybos advokatai nuko
pijavo kiekvieną puslapį ALTo 
išleistų knygučių "Lithuania” 
ir "Lithuania’s Jews and the 
Holocaust”, parašytų kun. > J. 
Prunskio. Tos kopijos įjungtos 
į bylą, įteikiant ir Specialios 
investigacijų įstaigos advo- 

gerai mokėti anglų kalbą, su 
akademiniu išsilavinimu politi
niuose moksluose, tarptauti
niuose santykiuose, pažįstąs Eu
ropos gyvenimą. Pageidautinas 
patyrimas ryšių tarnyboje ar tei- ' 
šių studijos, bet nebūtinas 
mokslo laipsnis. Reikia turėti 
savo automobilį. Sutartis pasira
šoma bent vieneriem metam. 
Atlyginimas $17,000 metam bei 
kelionių priedai. Kreiptis adre
su: Chainnan Joint Baltic Ame
rican National Committee, Box 
432, Rockville, Maryland 20850. 
Čia galima gauti ir smulkesnių 
informacijų.

LOS ANGELES — HELSINKIS
JUOZAS KOJELIS — PARYŽIUS
Lietuviški nuotykiai keliaujant

kaip valgyti Ir gerti. Jei jau

savo jausmais nuolat grįžta į

kinome sn maloniomis armė-
Hai tenka apsispręsti keliauti

užsienio armėnus aplankyti su
rėmė muitinės salėje. Iš čia

pasikartojo, atvykus į
leidimo iš Erevano iškeliauti

lapį, kur surašytas kelionės

Erevane — 800 doL kitos itiai-

i keleivių tarpe gan didelis būrys
nėr papas 
turistų nie

nerheimą buvo labai "neutra
lus”.

duodamos lengvesnės sąlygos 
negu lietuviams. Jiems oseti
ną gyventi viešbutyje, nors už

disciplinas, studentus, kalbėjo 
apie netoli stovinčią, katedrą.

Suomių' oro Unijos, Finnair, 
lėktuvai iš Los Angeles į Hel
sinkį skrenda vieną kartą savai
tėje, ir tik vasaros meta. Los

Noras grįžti į gimtąjį kraštą ba. Pagaliau atpažįstu, kas jie. 
Tai armėnai. Ir atpažinau iš vie
no jų pavartoto žodžio — "šun”. 
Žinojau, kad armėniškai tai reiš
kia šunį. Mano spėjimas pasi
tvirtino skrendant lėktuvu, kai 
šalia manęs ir žmonos atsisėdo 
dvi armėnės. Pasirodo, kad ar
mėnų ekskursija skrenda į rusų 
okupuotos Armėnijos sostinę 
Erevan (jos ištarė "Jerevan”). 
Buvo* labai įdomu sužinoti, ko-

Inturistas už viešbutį ir maistą 
dienai ima po 45 dolerius.

nės, nors ir neturėjo gero žodžio 
rusams, dar stipresnę neapykantą 
reiškė turkams, kurie I pasauli
nio karo metu išžudė daugiau 
kaip milijoną armėnų. Keršy
dami už tai, armėnų teroristai vi
same pasaulyje šiuo metu ban
do paimti turkų lėktuvus, šaudo 
diplomatus, užiminėja turkų pa
siuntinybes ir konsulatus. Įdo
miu sutapimu, po trijų dienų 
mums atvykus į Prancūziją trys 
armėnų teroristu buvo užėmę 

tikrins, ir jie laisvai išeina į

apžiūrėti Helsinkio miesto. Gi
dė, jauna simpatiška suomė, aiš
kino anglų ir vokiečių kalbomis. 
Pusdienį važinėjome po Helsin
kį, sustodami prie įdomesnių 
vietų. Jau iš gidės kalbos buvo 
galima pajausti, kaip sunkiai šį 
kraštą slegia prievartinio “neut
ralumo” našta. Pvz., sustojus 
prie antrojo pokarinio Suomijos 
prezidento Paasikivi paminklo, 
gidė pastitė:

—■ Čia prezidento Paasikivi

mėjo rankose nešamais anglų 
kalba laikraščiais, nei lagamino 
netikrino, nekalbant jau apie as
menišką kratą Tik rusiškas ko
munizmas gali tokiu brutalumu 
sutikti užsienio svečius, kuriuos 
beveik lakštingalos balsu vilioja 
atvykti.

Nors rugsėjo galas ir Suomija 
daug šiauriau nuo Lietuvos, ta
čiau mdeninis dangus ir dailūs 
beržynėliai gyvai/priminė prieš 
daugelį metų paliktą tėvynę.
Tikro beržyno nebuvau matęs paminklas. Jis su dabartiniu pre- 
30 su viršum metų. Pinnuo- zidentu Kekkonen nustatė Šuo
sius beržų miškelius jau matė- m i jos neutralumo politiką kurios 
me važiuodami iš aerodromo į suomiai ir dabar sąžiningai lai- 
miestą o jų lygius ir baltus ka- koai. O ten tolinto matomas feld- 
mienus teko paglostyti prie Si- mmštio Mannęębėimo' pcmink- 
belijaus paminklo. las.

Rytojaus dieną iš viešbučio —4 Ar dėl to “neutralumo”
SU turistiniu autobusu iivvknme

Mannerheimą nenorite sakyti? 
— paklausiau.

— Vėliau grįšime arčiau prie 
paminklo, ir aš daugiau pasaky
siu.

— Ar- ir apie jo rolę II pa
saulinio karo metu? —• vėl pa
klausiau.

— Taip, — atsakė gidė.

Toliau sustojome prie Helsin- .

— Ten caro Aleksandro II 
paminklas,—kalbėjo gidė.—Jis
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Gale stoviTomas Ratas

namo.
V ydas Marifošius

RAŠO PENKTAS SKYRIUS

Rima Vaičaitytė

RAŠO ŠEŠTAS SKYRIUS

Velykos, Velykos

Laura Satinskaitė, 10 sk.

Antanas Šerkšnas,'6 sk. Rimas Simonaitis, 6 sk.

Asta Saulytė

Diena šilta, gėlės šneka. 
Upelis liūliuoja ir teka. 
Medžiai ir krūmai žaliuoja.

Gėlės yra gražios, 
Gėlės yra ramios. 
Man patinka gėlės, 
Nes gražesnės negu lėlės.

Jau kėlėsi Kristus, 
Ir linksma širdelei.

Kristaliniai ežerai ten blizga, 
Žaliuoja laukai ir pievos, 
Baltijos jūra ten nerimsta 
Išmetinėja gintarus ant smėlio.

Po langais pražydo
Tulpės ir narcizai, 
Džiaugsmas mums prašvito 
Šį Velykų rytą. /

Juozukas: — Taip. Bet įkritau 
taip staigiai, kad nespėjau jų 
nusimauti.

Gėlės yra labai gražus auga
las. Kai gėlės pradeda žydėti, 
prasideda pavasaris. Gėlės yra 
pavasarinės ir vasarinės. Vienos 
žydi tik vienerius metus ir iš
nyksta. Kitos išsilaikė ir per 
žiemą. Gėlių yra laukinių ir na-

Velykos, Velykas, 
Ateina kiškeliai, 
Žaliuoja pievelės 
Žaliuoja miškeliai.

Margučiai dažyti. 
Duona iškepta, 
Stalui papuoštj, 
Velykų babka . .

Priešpiečių metu malonu susitikti drauges ir pasikalbėti. Iš k. 
L. šatinskaitė. A. Lukoševičiūtė, V. Ulėnaitė, A. Lukoševi
čiūtė, V. Penikaitė, V. Garbauskaitė. Nuotr. Nijolės

Mano Velykos buvo geras. 
Šeštadienį mes dažėme margu
čius visokiomis spalvomis ir vi
sokiais raitais. Sekmadienį at
sikėlėme labai ankstk Važiavo
me į bažnyčią, į Prisikėlimą. 
Ai dalyvavau procesijoje, ap
sirengusi tautiniais drabužiais. 
Po iškilmingų mišių važiavome 
į svečias. Ten valgėme psury 
Cius su tradiciniais margučiais.

Velykų kiškutis 
Mums atneš margučius 
Jo gražus , krepšelis 
Pradžiugins vaikučius.

Laukiame Velykų, 
Pavasario šventės. 
Nedaug laiko liko, 
Baigsis Kristaus kančios.

Maironio mokyklos darželio mokiniai dainuoja ir šoka “Stypu, 
stypu”. Nuotr. Nijolės

Pavojai
Mokytoja aiškina vaikam apie 

pavojingumą bučiuoti šuniukus. 
Viena mergaitė atsistoja ir sako:

—• Aš esu tikra, kad pavojin
ga. Mano senelė pabučiavo šu
niuką, ir tas greit nugaišo.

Prašau, Dievuli mylimasis, 
Padėk man sugrįžti į tėvynę, 
Lietuvaitė visad būsiu. 
Tik turiu bent kartelį 
Aplankyti savo tėvynę.

Jūratė Bartyti

Šoksim, dainuosim, 
Linksmai kikensim, 
Visą dienelę 
Margučius ridensimi

Pavasarį gėlės žydi. Yra tul
pės, rožės, ramunės, našlaitės. 
Mėlyna lelija žydi irgi pavasa
rį, bet sėklas neša rudenį. Tul
pės ir rožės yra gražios gėlės. 
Jei nori gražių gėlių, reikia pa
sodinti iš sėklų arba nupirkti 
daigelius. Reikia prižiūrėti, 
laistyti ir vabalus baidyti su 
purkštuvu. Tada pavasarį turėsi 
gražias gėles. Kartais, kai tul
pės ir rožės žydi kieme, mama 
nuskina ir padaro gražų vazo
ną ant stalo.

lykas mes važiuojame visur, 
šiais metais aplankėme daug 
giminių. Pirmiausia važiavome į 
Prisikėlimo mišias. Paskui — į 
Hartfordą, į ligoninę. Ten ap
lankėme močiutę. Po to — į 
New Haveną. Ten valgėme pie
tus. Mes ten kieme radome 
daug margučių. Tada važiavome 
pas tetą, kuri-gyvena Manhat
tan©. Vėlai vakare grįžome

W---- ą-----g. fcg -
I’

Staselis ra tėvu etria į gim- 
aymo namus puMtyu DrotiUKo.. 
oaniisre ■uicsb mujų uciiuVKj. 
Ant jo rankos kaba numerėlis.
- Žiūrėk, UvėM -Whmka 

Staselis. — Jfc virai natūra. Ir 
kaine dar tebekaba. Y

tojai G. Stankūnienė, A. Lukoševi
Nuotr. Nijolės

Gėlės
Pavasaris jau atėjo 
Ir atsinešė daug gėlių. 
Žiemos šaltumas jau išėjo 
Ir pražydėjo kvapu gėlių. 
Tulpės jau išdygo 
Ir atidarė gražius .žiedus. 
Lelijos jau pražydo, 
Ir bitės skrajoja apie1 jų žiedus.

L-.C Viktoras Liogys

Lietuvaitė aš maža. 
Mano tėvynė — Lietuva. 
Tenai gyveno mano tėveliai 
Ir labai seniai seneliai.

Mano krikštynos
Aš buvau pakrikštytas 1972 

metais gegužės mėn. 6'd. Ca- 
lifbmijoje. Kunigo pavardė buvo 
Manelis. Krikšto mama buvo 
R. Laurinaitienė, o krikšto tė
vas — A. Jazbutis. Mano tėve-, 
lis nufilmavo, kaip mane krikš
tijo. Mari patinka matyti, koks 
aš buvau mažiukas ir kaip ku
nigas mane krikštijo.

Andrius Ilgūnas

Mano VojykųArtostofros
Prieš Velyięas buvo didelė 

smego pūga. Tai mūsų atosto
gos prasidėjo anksti. Aš su And
rium kasiau sniegą. Pastatėme 
du sniego senius. Pas močiutę 
marginome margučius. Šešta
dienį visa šeima nuvažiavome 
pas tetą Dalią. Velykų rytą la
bai/anksti atsikėlėme važiuoti 
į bažnyčią. Aš dalyvavau pro
cesijoje. Pusryčius valgėme pas 
tetą. Vėliau važiavome pas se
nelius. Jie gyvena Connecti- 
cuL Ten buvo labai smagu. Aš 
žaidžiau futbolą su Jonu, Pau
lium ir Andrium.

Aleksas UleŠka

Naktį medžiai ūžia gaudžia. 
Šiltas oras sielą spaudžia, 
Oi, kaip plaka mano širdis, 
Nes atvyko pavasaris.

Ceri dirbai'
Klasės auklėtoja klausia mo

kinius:
— Na, vaikai, pasakykite man, 

kokius gerus darbus jūs padarė
te praėjusią savaitę?

— Aš padariau bent du, 
Tomukas.

— Kokius?
— Šeštadienį ai aplankiau 

tetą, ir jf tuo labai apsidžiaugė.
— O antrasis? , ' K

Gėlės turi daug spalvų 
Ir nedaro daug bėdų. 
Kai neturiu daug darbų, 
Žiūriu | tas gėles.

Sigita Penikaitė

GiraM
Praeitą savaitgalį aš su savo 

tėte važiavome į mūsų vasar
namį, kurį vadiname “Giraite”. 
Ten ne tik mes turim vasar
namį. Yra kitų žmonių lietuvių, 
kur irgi ten praleidžia vasaras, 
kaip mes. Mes turim ežerą, ku
rį visa Giraitė naudoja. Mes dar 
turim pirtį prie ežero kranto. 
Mes einam maudytis ežere, kur 
yra vėžliukų, varlių ir gyvačių. 
Prie namo yra dvi tinklinio 
aikštės. Man yra labai gražu 
Giraitėj, bet pasidaro nuobodu, 
kai nėra kitų vaikų.

Sigita Alksninytė

Panašumai
— Saulute, Šis rašinys apie 

šunį yra Žodis į žodį toks pat, 
kaip tavo sesutės. Prašau pasi
aiškinti.

— O taip, panele mokytoja, 
abu rašiniai yra apie tą patį 
Šunį.

Pasekmės
— Mamyte, tu jau turi keletą 

žilų plaukų.
Taip, sūneli. Vaikų ne

klusnumas pražildina tėvus.
Sūnelis kiek pamąsto, o pas

kui taria:
— Dabar suprantu, kodėl se

nelė yra visiškai Žila...

gtagėlė. |gčtių bitės renka 
medų. Gėlėto- mes dovanojam 
savo mamytėm per specialias 
šventes, Motinos dieną ir gim
tadienį. Mano mėgstamiausia 
gėlė yra ramunė. Jų yra daug 
įvairių spalvų. Gėlės yra labai 
gjažios ir padeda dekoruoti vie-

Btiu siais metais iituanisti- 
nėję mokykloje buvo įdomu. 
Visi buvome vyresni ir Žinojo
me, kad tai mums paskutinė 
proga gauti formalų lituanisti
nį išsimokslinimą. Aš esu dė
kinga savo mokytojams, .kurie 
aukojo savo laiką ir darbą, kad 
spteiktų man daugiau žinių.

Visiems naujiems mokiniams 
aš patariu gerai klausytis, ką 
mokytojai sako. Tai yra svarbu 
lietuvybės išlaikymui, nors jūs 
gal to pilnai nepajusite, kol 
nebūsite didesni.

Ateinančių metų dešimto sky
riaus mokiniams linkiu daug 
laimės paskutiniuose mokslo

Mano višta
Vieną dieną mano mokytoja 

pasakė visiems, kad mes turė
sim “embryology”. Po kelių die
nų ji atnešė inkubatorių, ir mes 
Idėjom kiaušinius į vidų. Kiek
vieną dieną mes atidarydavom 
kiaušinius. Tada mes išpjovėm 
“embryo” ir įdėjom į buteliu
kus, kur. turėjo “fonnaldehyde” 
viduj. Po dvidešimt vienos die
nos vienas išėjo iš kiaušinio. 
Antras tik pradėjo daryti skylę. * " • y J 121? 
O trečias, Kuris buvo mario, 
nerodė, kad kas nors viduj gy
vena. Antrą dieną visi jau bu- 
vb išlindę iš savo kiaušinio. 
Nors tik buvo trys. Po trijų 
dienų mes juos išėmėm iš inku
batoriaus. Tada mes juos įdėjom 
į dėžę, ir jie pradėjo lesti ir 
gerti. Po dar trijų dienų mes 
juos atnešėm namo. Aš gavau 
tik vieną, bet jis buvo labai 
susirgęs, bet po to jis pasvei
ko. Aš jį pavadinau “Eggbert”. 
Jis yra juodas ir tauri geltoną 
užpakalį. Ji* irgi turi baltą taš- "Jau skamba varpeliai, 
ką ant galvos. Man jis labai 
patinka. Jis dabar gyvena dė
žėje. Kai jis tik atvažiavo pas 
mus, aš turėjau padaryti - jam 
naminį inkubatorių. Aš paėmiau 
seną žuvų tanką ir ant jo vir
šaus padėjau daug lempų. Tada 
jis pasveiko. Ateityje aš noriu 
pastatyti jam namelį lauke. Aš 
irgi noriu, kad jis didelis už
augtų. Tai taip aš gavau vištą.

Darius Stankūnas

Sudtov, mokykla ■ •.
štai jau baigiasi mano pasku

tiniai mietai Maironio lituanis
tinėje mokykloje. Vienuolika 
metų, praleistų mokykloje, yra 
ilgas .laiko tarpas, ir aš turėsiu 
daug prisiminimų, geresnių ir 
blogesnių.

Maironio mokykla buvo kaip 
antri namai. Kiekvieną šeštadie
nį anksti rytą vykome- į mo
kyklą, mokėmės lietuvių kalbos, 
Lietuvos istorijos, geografijos, 
literatūros, repetavome vaidini
mus, šokome tautinius šokius, 
dainavome ir išdykavome. O 
dabar jau viskas baigiasi. Tie 
vienuolika metų praėjo greitai, 
kaip sapnas.

Per tuos metus aš susidrau
gavau su daugeliu mokinių. 
Tas draugystes labai vertinu 
ir ateityje* noriu tęsti bei ge
rinti.

Dabar aš noriu padėkoti savo 
mokytojams ir mokytojoms, 
kurie nuo pat darželio mane 
mokė ir man padėjo.

Suprantu, kad jie norėjo man 
pagelbėti susipažinti su lietuvių 
kalba, tikyba, Lietuvos kraštu 
ir lietuviškais dalykais. Nors 
aš tų dalykų nesu asmeniškai 
mačius ar pergyvenus, bet jie 
man yra brangūs. Vinco Kudir
kos žodžiais tariant:

'Iš praeities tavo sūnūs
~ Te stiprybę semia.

Nina Jankauskaitė, 10 sk.
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SPORTO ISTORIJAI

nadoj ir JAV jau tvarkoma, "ta
čiau, ypač stokojam medžiagos 
ii Rytų sporto apygardoj buvu
sių ar esamų klubų. Su ma
žomis išimtimis itin skurdi pa
dėtis ir. su buvusia Vokietijoj

Šių metų išrinktos stipendi- 
jrinkės: Anka Kalnini (latvė iš 
Wisconsin), Kariu Raus (estė iš 
Virginia) ir Daiva Barškėtytė 
iš Chicagos. Tuojau prie darbu

buvo tęsiamas besivaišinant tė
vų komiteto paruoštais užkan 
džiai ir gėrimais.

— Vokietijos LB darbuotojų 
suvažiavimas vyks spalio 30-31.

— Vokietijos Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų Bendrijos 
trečias sąskrydis įvyks liepos 
9-1L Šiaurinėj Vokietijoj, ' Neu- 
stadt-Holsteine, prie Baltijos 
krantų.

.Birželio 6 prd J. Kučingio, 
v §v. Kazimiero parapijos klebo

no, 45 metų kunigystės sukak
tis buvo gražiai atžymėta. Pra- 

. judėjo padėkos mišiomis para- 
~spįjos bažnyčioje, kurias celebra- 
‘*vo pats jubiliatas, koncelebruo-

kinH savo'-kleboną. Visi-£ųycc 
vaišinami šeimininkių puikiai 
paruoštais užkandžiais ir vynu.

Recenzijų rsefccUojevėrtina- 
mos Antano Tūlio/pro£ Vik- 
toro oirzisKos ,ir MatuoM ĮpCn-

kun. A. Rubšiui ir dr. kun. 
A. Olšauskui. Giedojo parapijos 
choras, diriguojant ir vargonuo
jant komp. B. Budriūnui, tal
kinant A. Polikaičiui, o solo 
giesmėmis F. Korsakaitei ir S.

Vincas Maciūnas ateina su 
didele dovana Aidų skaitytojams 
— labai išsamiu ątražpsųįu “Vac-

Mfdtisęj prašom siųsti kaip 
galima skubiau šiais adresais: 
Pranas ^Mickevičius, 4831 So. 
23rd St, Mihvaukee, Wis. 
53221, USA; arba Sigitas Kra- 
šaudrss, 32 Pasadena Gardens,

Petrulytė, V. Leškys; I grupės 
— A. Palubinskas ir K. Goro- 
deckaa; II grupės — P. Jara- 
ŠOnas, U. Mulokaitė; III gru
pės — A. Giedraitytė, L. Venc
kus, B. Abelkytė, R. Jarašflnar, 
IV grupės — D. Trotmanaitė, 
R, KnRkaiiskabė

lininkė dr. Janina Rėklaittenė nės, A 
mik —--Ė - *1-r-- < - lt Mrašo apie SttKminiMS iictuvnĮ 
kalbos h * 
Reikšmė

JAUNIMAS DIRBA 
WASHINGTONE

gimnazijų 
i, gegužės 

28-30 susirinkę Chicagoj, džiau
giasi gerai pavykusiu suvažiavi
mu,. dėkoja visiem atsilankiu- 
slem. Norėdami paremti lietu
višką darbą^ jie skiria 200 dol. 
Lietuvių Fondui, 600 dol. Va
sario 16 gimnazijai ir 1,600 dol 
Lietuvoj likusiem “Aušros” 
gimnazijų mokytojam paremti.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
MOKSLO METŲ 

UŽBAIGIMAS

Viktoras Gidžiūnas, OFM, 
straipsniu “Marijos kultas Lietu
voje iki protestantizmo atoslū
gio” nupiešia gražų varzdą apie 
lietuvių/prisirišiatą prie Mari
jos nuo pat ankstyviausių krikš
čioniškos istorijos mątų. .Tai 
kruopšti ir gerai dokumentuota 
studija.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
poilsio-studijų savaitė Dainavoj 

'vyks liepos-25 — rugpjūčio 
1. Pramatytos paskaitos, , minė
jimai. Litetatūros vakare savo 
kūrinius skaitys rašytojai A.P. 
Bagdonas, C. Grincevičius, A. 
Kairys, L. Markelis ir V. Vo- 
lertas. Iš A. Barono pomirtinio 
leidinio ištrauką skaitys akt D. 
Mackialienė. Dail. Nijolė Palu- 
binskienė išstatęs apie 20 savo 
kūrinių. Iki liepos 18 registruo
tis adresu: B. Raugas, 415 Main 
St, Delran, N.J, 08075.

.aso kMKgMdas, vienas iš penkių 
didžiųjų lį Pasaulio Lietuvių 
Dienų renginių; bus atidarytas 
1983 liepos 1 Chicagoj, Uni- 
versity of Illinois, Girde Cam- 
pus. Kongreso programa, jauni
mo meno paroda ir talentų va
karu rūpinasi kongreso pirmi
ninkė Violeta Abariūtė ir spe
cialūs komitetai. 1

Daft. Bona Peterienė daly
vauja “Women Painters West” 
parodoj, Mount St Mary’s Col- 
lege, Fine Art Gallery (12001 
Chalon Road, Los Angeles, 
Calif.) nuo birželio 13 iki lie
pos 10. v

LKVS Ramovės Los Angeles 
skyrius 30 metų veiklos sukak
tį švęs liepos 25. Tą dieną 
10:30 vai. ryto pamaldos. Po 
jų akademija ir pietūs.

Pranė Bajalienė nuo širdies 
smūgio mirė birželio 4. Po pa-

Los Angelėje šiemet baigę aukštesnes: mokyklas. Jie buvo 
pagerbti birželio 11. lietuvių parapijos salėje. Iš k. sėdi: 
Milda Tomkutė, Ginta Palubinskaitė, Rūta Vaišnytė, Aida 
Šiukštaitė, Renata Nelsaitė ir Rūta Reivydaitė. Stovi — 
Liuda Novickaitė, Dalius Gedgaudas, Aleksas Raipšys, And
rius Kulikauskas, Darius Liseckas, Rita Čekanauskaitė.
Nnotr. L. Kanto

kaitienė. _ ***
šiais metais mokyklos kursą 

baigė G. Palubinskaitė ir M. 
Tomkutė, kurias pasveikino ir 
jom pažymėjimus ir knygas įtei
kė gen. konsulas V. Čekanaus
kas. Baigusias mokyklą atsisvei
kino G- Radvenytė, p abiturien
čių vardu kalbėjo G. Palubins
kaitė. I. Medžiukas sveikino 
LB švietimo tarybos vardu, pri
simindamas prieš 25-eriuą me
tus savo darbą šioj mokykloj, 
įteikė lituanistiniam švietimui 
paremti Lietuvių kredito koope
ratyvo paramą — 150 dpL če
kį ir perskaitė gautą švietimo 
tarybos pirm.'J. Plačo padėkos 
raštą V. Pažiūrai, apgailestau
damas jo pasitraukimą. LB Va
karų apygardos vardu kalbėjo 
jos pirm. R. Dabšys, LB'Los 
Angeles apylinkės —Ged
gaudienė ir tėvų komiteto R. 
Vitkienė. V. Pažiūrai prisimini
mui tėvai ir mokytojai įteikė 
albumą,- o A Pažiūrienė taip 
pat buvo apdovanota.

Baigiant kalbėjo pats V. Pa
žiūra, visiem padėkodamas. Pri
simindamas savo jaunystę, sakė, maldų Šv. Kazimiero lietuvių 
kad su jaunimu dirbąs jau 50 parapijos bažnyčioj velionė 
metų. Pernai suorganizavęs litu- birželio 9 palaidota Forest 
anistinį fondą, kuris siekęs arti Lawn kapinėse. Velionė buvo 
2000 dol. Iš šio fondo Šiais me- gimusi 1912 Vabalninko vais
tais skiriama finansinė parama čiųį, Biržų apskrity. Į Asąeriką TTiį'T AJA TTJJ A ID A T 
A. Kungiui ir G. Palubinskai- atvyko 1932 ir apsigyveno Bos- v Iv/aVJl

tone pas sesutę Veroniką Ale- ;

venančips skulptorės Ievos Po- 
cienės kūrybą.

Skyriuje "Mūsų buityje” su- 
minimi svaroesnicjr Dėtuvių 
veikimo įvykiai dviejų mėnesių 
būvyje. ,

mės ne tik- žydams, bet* Yišši 
krikščionybei.’ Tokį straipsnį 
gali parengti tik asmuo, visą 
amžių paskyręs Šv. Rašto tyri
nėjimams. Bet įdomu tai, kad 
autorius biblinius faktus sugeba 
pateikti patraukliai ir visiems 
suprantamai.

", — ’ Lietuvių Bendruomenės 
krašto vaidyba savo aplinkraš
čiu dėkoja apygardų ir apylin
kių valdybom, šeštadieninių 
mokyklų vadovam ir tėvų komi
tetam už darbą lietuviškose mo
kyklose ir prašo jau dabar rū
pintis ateinančių mokslo metų 
ni&kj

Los Angeles šv. Kazimiero 
lituanistinėj mokykloj birželio 
5 buvo paskutinis šių metų 
šeštadienis, bet visi rinkosi jau 
ne pamokom, kaip įprasta būda
vo šeštadieniais, tik mokslo me
tų užbaigimui. Pakėlus vėliavą 
mokyklos kieme, sugiedojus 
Lietuvos himną ir sukalbėjus 
maldą, visi nuėjo į bažnyčią 
padėkoti Dievui. Čia mišias au
kojo kun. dr. V. Bartuška. Po 
to vėl visi sugrįžo į "mokyklą, 
kurios klasėse mokytojai išdali
jo mokiniam išeito, mokslo pa
žymėjimus.

Mokslo metų užbaigimas įvy
ko parapijos salėj. Mokyklos di
rektorius V. Pažiūra kalbėjo, kad 
šių mokslo metų užbaigimas 
sutampa su Romo Kalantos mir
ties dešimtmečio sukaktimi. Šio tinkamomis tarybomis, 
jaunuolio, susideginusio 1972 
gegužės 14, protestuojant dėl 
Lietuvos okupacijos, gražiai įrė
mintas paveikslas buvo pastaty
tas scenoj. Pagerbdami jo pa
darytą auką, mokiniai šalia pa
veikslo padėjo uždegtas žvaku
tes ir gėlių. Tada pakviesta 
vicedirektorė M. Sandanavičifl- 
tė^Mcvrsota perėmė užbaigimo 
ceremonijų vadovavimą. Mo- 
ĖyMos direktorius V. Pažiūra 
daugeliui mokinių, pasižymėju
sių kurioj nors 1 
žymėjimus ir dovanas knygoj 
mis. Tokiu bdftu atžymėti buvo: 
1 skyriaus — G. Dūda, V. Kiš- 
kytė ir A. Nelsas; II skyriaus — 
V. Sekas, V. Žemaitaitis ir V. 
Baltrušaitytė; III skyriaus — Ž. 
Markevičiūtė, P. Moiteskis, V.
Giedraitis; IV skyriau/ — T. dybų sr komitetų sudėtis, santy- 
Barauskaitė, A. Gedminas, L. kiši 4n visuomene, organizaci- 
žemaitaitytė, P. MošinskiS, L. ir Lt). Pm-
Tompuskrite; V skyriaus — A. tom siųsti nuotraukas (jos bus

lovo Biržiškos įnašas lituanisti- 
kon”. Tai paskaita, parengta IV- 
ajam Mokslo ir kūrybos simpo
ziumui Chicagoje praėjusių 
metų pabaigoje. _ Nuostabiai 
daug darbo įdėta į šį straipsnį, 
ir be jo niekas nėi&ivers, ku
riuo nors atžvilgiu rašydama/ 
apie Vaclovą Bulišką, “askaita^ —v 
dėl tavo ilgumo tikrinai buvo Antano Tuho» 
perskaityta sinrpoziume. frr*#-

Jungtinis Baltų Komitetas 
(Joint Baltic American National 
Committee) vėl šią vasarą su
teikė progą estų, latvių ir lie
tuvių tautybės studentui atvykti 
į Washingtoną aštuoniom savai
tėm įsijungti į pabaltiečių rei
kalų politinę veiklą ir papildyti 
komiteto vykdomus darbus. 
Jungtinį Baltų Komitetą; su- 

, trumpintai JBANC, sudaro visų 
trijų tautų atstovai — Maido 
Kari (estas), Gunars Meierovics 
(latvis) ir dr. Jonas Genys. At> 
dirbę JBANC būstinėj, stipen
dininkai studentai praleis dvi 
savaites dirbdami su savo ati-

Poezijos ^6 ptKlapiai yra iš 
okupuotos Lietuvės pogrindžio. 
Tai Vakaruose nežinomi poetai, 
paskelbę savo kūrybą pogrindi
niame žurnale "Pastogėje” 1978 
ir 1979 metais. Jie kitaip rašo 
negu išeivijoje. Be to, literatū
ros skyriui Jurgis Jankus duoda 
apsakymą “Tu, mirtie, ne to
kia stipri”, liečiantį našlystės 
problemą.

- .. , . ’ . • i
Apžvalginėje dalyje Y. Bagda- 

navičius rašo tema “žmogus, 
laikas ir istorija Maceinos 
svarstyme”. Alf. Nakas labai 
tiksliai apibūdina JAV Lietuvių 
Bendruomenės suvažiavimą 
Detroite. Birutė Ciplijauskaitė 
prisimena dr. Domą ir Sofiją 
Jasaičius, ne per seniausiai iš- 

/keliavusius į aną pasaulį. Šau
lius Pašilis komentuoja “Lite- 
ratfitaje ir Mene” š.m. balan-. 
džiė 17 paskelbtą 'Gintaro Jat- 
konio straipsnį “Akistatoje su 
religija”, kuriame atvirai rašoma

— Tautybių savaitė — Kara
vanas Tpronte veikė birželio 
18-26. Tarp 44 tautybių pavil
jonų veikė ir lietuviškas — “Vil
nius” Prisikėlimo parapijos sa
lėj. Kitataučiai lankytojai domė
josi lietuvių programa, sodi
niais, maistu. Atsilankė ir spau
dos bei radjįo atstovaL Vilniaus 
paviljoną su savo. p»ljf< ap
lankė 4r artistė Ann Jillian 
Jūratė Nausėdaitė, kai jie gast
roliavo Toronto kanadiečių pub
likai.

jas pristatė Jaan Elias, komite
to visuomenės reikalų vedėjas. 
Jis išaiškino mums, kad mūsų 
tikšlas šią vasarą gerai susipa
žinti su Baltų Komiteto reika
lais ir suprasti, kaip komitetas 
veikia, norėdamas pasiekti savo 
tikslą, būtent iškelti Baltijos tau
tų išlaisvinimo svarbumą Ame
rikos valdžiai ir visuomenei. 
Komitetas palaiko ryšius su se
natoriais, kongresmanais ir ki
tais valdžios pareigūnais, su ku
riais mes turėsim progos susi
tikti.

Taip pat visom stipendinin
kėm bus gera proga susipažin
ti su kitų tautybių jaunimu, jų 
veikla ir organizacijomis, kurio
se jie darniai ir sujungtomis jė
gomis dirba, stengdamiesi pa
siekti vieną tikslą.

Daivos. Barškėtytės algą ir iš
laidas apmoka Amerikos Lietu
vių Taryba. ?

. Daiva Barškėtytė

sevicrenę. ji Marai su veliones « . ./
sūnum' D.S. Palionių rūpinosi A3dų Nr^3,‘ kuris jau kelyje mėS ‘nėrtflc; 
ir laiddttMBMlff.Ttafte BSjalfenė į >skaitytojus/ piriniėusia' atįdud- 
bpvo gerų darbų rėmėja, auko- da pagarbą Lietuvių Bendruos 
jo lietuviškom organizacijom, menei, švenčiančiai 30-metį. 
Prieš dvejus metus buvo mi- Įvadinis straipsnis — Vytauto 

“Pesimizmui dirvos 
nėra” — nors neilgas, bet kon
densuotas, apžvelgia tai, kas pa
daryta, ir kas bus ateityje daro
ma. Trisdešimt mėtų įnašas į 
išeivijos gyvenimą įspūdingas. 
Juo gali didžiuotis- bei džiaug
tis ypač tie, ikurie dirbo. O 
abejingieji ir net priešiškai žiū
rėjusieji į JAV Lietuvių Bend
ruomenę turėtų pagaliau atverti 
akis. Be Lietuvių Bendruome
nės, tikros visų lietuviškų or
ganizacijų motinos, negalima 
įsivaizduoti išeivijos gyvenimo. 
Jos labui skiriamas ir Alfonso 
Nako apžvalginis straipsnis, api
būdinąs JAV LB suvažiavimą. 
Detroite. , .

skaičiumi. Rugsėjo mė
to valdybą skelbs švie- 

tiipę mėnesiu.

'■ — Buvę “Ai

Pakartotinai, jau trečią kartą, 
kreipiamės į Vakarų Europoj, 
Kanadoj, JAV-ir Pietų.Ameri- 

srityj, įteikė pa- > koj gyvenančius sportininkus, 
sporto veteranus, darbuotojus 
bei mėgėjus ir nuoširdžiai pra- 
fom siųsti medžiagą, kuri ap
imtų 1944-1980 sportinę veiklą 
ir organizaciją

Pageidautina tiksli sporto vie
netų metrika (įsteigtais, vab

Pautįenienei.
J Puikus pamokslas buvo prel. 
?P. Celiešiaus. Jis kalbėjo apie 
avieną iš septynių Kristaus įsteig
tų sakramentų — kunigystę, bū- 
Itent, IkAs kunigystės supratimas 
įbuvo Kristaus mokinių. Charak- 
^eringas" apaštalo Povilo pasaky
mas, kai jis save vadina Jėzaus 
Kristaus tarnu. Viduriniais am
žiais šis supratimas buvęs iš- 
kreiptas, kada vyskupai buvo 
kaip pasauliniai kunigaikščiai. 
Ir šiais laikais kartais klaidin
gai suprantama kunigystė. Ku
nigas, pašaukimą gavęs iš Die
vo, jo pareiga tarnauti tikintie
siem.

Pamaldas baigus, sukaktuvi
ninkas visiem gražiai padėkojo, 
o choras sugiedojo Ilgiausių 
metų! Pamaldose dalyvavo daug 
žmonių, nes tai buvo nedaž
nas įvykis. Vėliau salėje įvyko . _
——•------—,i. įei, vykstantiem į lituanistikos

š^^mną^^iP^ką^ęiąį ir Ji 
Būzėffui, 1 tauti-
mų šokių kursus. Pagaliau mo
kyklos choras, diriguojant A. Po
likaičiui, padainavo porą nuotai
kingų dainelių.

Mokslo metų užbaigimas ręs jos vyras Vladas Bajalis. (J.G.) Volerto
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JUOZUI MĖLYNIŲ

JUOZUI MĖLYNIŲ!

O. ir S. Skurvydai

lUk. JUOZUI KONDRATUI

Janina Daunorienė

DR. IBSENUI SKEIVIUI

A.A. JUOZUI KONDRATUI Leonas Banis

ANTANUI GIEDRAIČIUI

JUOZUI MĖLYNIŲ!

netikėtai ir per anksti amžinybėn iškeliavus, visiems 
likusiems, žmonai su vaNtučiale, tėvui Vytautui, močiutei 
Roto!, broliui Tomui, sesutei Audronei su čalma Ir 
artimiesiems relėklame gilią užuojautą ir kartu IIMImo.

mokyklą. Grįžęs 1 Kauną, dirbo 
ekonominių studijų draugijoje, 
buvo vedėju, redagavo “Tau-

Almyra Gebbeken \ 
Palmyra Snarskienė 
Eugenija Ruzgienė

Daug lietuvtfkų knygų ir su* 
venyrų turi Darbininko admi
nistracija. Skambink 212 827- 
1361 ir prašyk, kad pasiųstų 
knygas į namus.

miras, jo žmoną Aliutą, dukras Dalią k Viliją, sšnų 
Saulių k kitus gimines Ir artimuosius giliai užjaučia 
k kartu IlOdi

Tai labai prasmingos P. Viš
činio mintys. Tik reikia, kad jas 
įsisąmonintų patys tėvai, o taip 
pat ir vaikai. Lietuviškas žodis, 
lietuviškas raštas, dėl kurio ko
vojo mūsų tėvai ar protėviai, 
šiandien yra dar didesniame pa
vojuje, negu anos Vargo mokyk
los laikais.

NEW YORKO VYRŲ CHORO 
PERKŪNO PADĖKA

V. SoeidUand
D. S. Biručiai

• a*. wV*u*UlMae

drauge su motina rūpinasi, kad 
vaikai palaikytų ir perduotų 
ateičiai šeimos ir tautos gyvy
bę. Gražus tėvo ir uiotinos bend
radarbiavimo šioje srttyje pavyz
dys iškyla mūsų tautinio atgi
mimo metu. Tada lietuvė moti
na sukorė Vargo mokyklą, p tė
vas aprūpino tą'mokyklą kny
gomis. Nekartą vaikėf teko mo
kytis iš elementoriaus, kuris 
buvo pirktas tėvo krauju ar net 
gyvybe. Vėliau tėvas jau su 
sūnumi žygiavo į kovą už lietu
višką viešą mokyklą, už Lie
tuvos laisvę, už sujungimą vi
sų Lietuvos žemių į vieną vals
tybę. šiandien bent išeivijoje 
nereikia nei krauju, nei gyvy
be pirkti lietuviškos knygos savo 
vaikui. Ją galima gauti už cen-

stalga miras, visiems likuąlems, žmonai su vaikučiais, 
tėvui Vytautui, .močiutei Rožei, broliui Tomui, sesutei 
Audronei su šeima Ir artimiesiems reiškiu giliausią 
užuojautą ir kartu skaudžiai liddžiu.

Eleonora ir vyras Leonas Ramančionis 
su teima

lų kalba ir ragindavo. apygar
das bei apylinkes, kad tas prog
ramas įpirštų vietos radįjo sto
tims. Šiemet, įdek žinome, 
tas nepadaryta. Kodėl? Jeigu 
Laisvės Varpas gali paruosti 
tokias programas ir gauti laiką 
radijo stotyse, tai kodėl to ne
gali padaryti mūsų organizaci-

z BOSTON, MA8S — WLYN 1200 
bangos esįgn. nuo S *1 fc20 vai. 
ryto ir nuo 440 M 5 vai. popiet. 
Vada 8. k V. Minkai, 802 E. Broad 
way, So. Boston, Maso. 02127.

kevičiui ir Petrui Rasimu! — už 
vertingas ir įdomias dovanas 
loterijai; Antanui Stelingiūi — 
už dekoracijos nutapymą; Al
giui Lukoševičiui — už šviesų 
priežiūrą; Alb. Ralienei, Živilei 
Jurienei, Stasei Rasimienei ir 
Martinai Kantakevi&enei — už 
įėjimo į salę bilietų pardavinė
jimą ir kontrolę; Genovaitei Ku
dirkienei, Stasei Rasimienei ir 
Birutei LabUHenet — už lote
rijos Mfietųrpfartinirną;'Romai 
Cesnavičienei,' Onai Hughes, 
Vandai Kannazinienei, Birutei 
Labutienei, Jadvygai Leleivie- 
nei, Julijai Syogūnienei, Ele
onorai Tutinienei, Stefanijai Va- 
sikauskienei, Evelynai Vasi
liauskienei, Anelei Yenčarienei, 
Sofijai Pranckevičienei ir Onai 
Gražulienei — už atneštus 
biskvitinius kepinius; atgaivos 
baro tvarkytojui Jurgiui Sližiui 
ir talkininkams: Onutei Povilai
tytei, Edmundui Vaičiūnui ir 
Juozui Jurkuvėnui; Birutei Ma
linauskienei už kvapnaus punšo 
padarymą; vyr. šeimininkei Eu
genijai Kezienei, Onai Baraus
kienei, Uršulei Povilaitienei, 
Vitalijai Šližienei, Marijai Men- 
čiūnienei ir Onutei Povilaity
tei — už paruošimą skanių ir 
įvairių šiltų patiekalų bei šaltų 
užkandžių

Visiems, kurių pavardės per 
neapsižiūrėjimą liko praleistos, 
pakartotinai choro vardu pareiš
kiu nuoširdžią padėką.

Petras Tutinas 
choro valdybos pirm,

Choras reiškia nuoširdžią pa
dėką'talkininkams ir rėmėjams, 
savo talka ir dovanomis prisidė
jusioms prie metinio koncerto: 
Marytei Šalinskienei, Mečiui 
Vilkui, Algiui Uknevičiui, Juo
zui Jurkuvėnui, Alfonsui Kanta- 
kevičiui, , Edvardui Leleivai, 
Petrui Pagojai, Dionizu* Pranc-

Dr. Kazys Eringis ir 
tragiškieji birželio įvykiai

Birželio 13 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos banke
te — koncerte kalbėjo prof. 
dr. Kazys Eringis. Laisvės Var
po vedėjas Petras Viščinis tą 
kalbą užrekordavo juostoje, o 
birželio 20 perdavė iš savo ve
damos radijo stoties. Į salę tel
pa kėli šimtai žmonių, o radijo

šiaip, jis .buvo m*l<ėrarrr hift- 
do, nuolat besišypsąs, beskati- 
nąs kitus prie darbo. Kadaise 
dar Kaune jis pasigavo ir Vy
tautą Maželį ir skatino eiti ir 
fotografuoti, net ir jo pirmuo
sius negatyvus išaiškino 'ir pa
darė geras nuotraukas. Taip Vy
tautą Maželį prijaukino prie 
fotografinio meno, ilgai jam tal
kino. Dabar Vytautas Maželis 
yra žinomas fotografas. (p.j.)

Iš amerikiečių spaudos

The Pilot birželio 11 įdėjo 
straipsnį “Baltic Deportątjdn”. 
Jame rašoma,'kad birželio 14 
yra 41 metų sukaktis nuo di
džiųjų Sovietų Sąjungos vykdy
tų deportacijų iš Estuos, Latvi
jos ir Lietuvos į Sibirą. Straips
nyje raginama, kad būtų atsta
tytos žmonių teisės Sovietų Ru
sijoj ir kituose jų okupuotuo
se kraštuose.

The Boston Sunday Globė 
birželio 20 straipsnyje “No, Mr. 
Begin, it iš not your finest 
hour” sindikatinė kolumnistė 
Mary McGrory rašo: “Dear Mr. 
Begin, Would you please not 
come to Washington?’’ Toliau 
rašo: “...you come, it pains 
friends of Israel to say, with 
blood on your hands”. “Please,

į New ■Brifc££ Cęfoų . Cfe jo 
iniciatyva prie lietuvių parapi
jos buvo pastatytas lietuviškas 
kryžius. Iš ten greitai persikėlė 
gyventi į’ ^iartfordą, Conn., kur 
susirgo Parkįnsono ligą.

Ligai įsigalėjus, apsigyveno 
Californįjoje pas savo sūnus, 
kur buvo geresnis klimatas. Li
ga paskui ptogresavo, ir jis pasi
darė sunkus ligonis.

Penkiadienio popiečių grupė

Nuo Šveicarijos laikų buvo 
į pasidaręs foto mėgėjas' Kaune 

buvo suorganizavęs savo firmą 
: Giedrą Vėliąu Giedrą įjungė 

į Spaudos* Fondą ir ten kurį 
laiką buvo foto skyriaus vedėju. 
Perėjo'į Lietuvos Banką ir ten 

" buvo foto skyriaus vedėju.
Ten bebūnant, užklupo oku

pacijos. Vokiečių laikais pra
džioje dirbo įstaigoje, kuri rūpi
nosi nacionalizuotų ūkių grąži
nimu. Paskui buvo Raseinių ap
skrities viršininku. Iš tų parei- 

r gų pasitraukė'‘tik 1944 vasarą, 
kai teko pačiam pasitraukti į 
Vokietiją.-

Apsigyvenęs Wiesbadene, čia 
išvystė kultūrinę veiklą — 
įsteigė Giedros leidyklą ir rota
toriumi leido dienraštį, kurį re- 

gg dagavo Jenas Mekas, Juozas

IL^vea before ytm^emind us .
Straipsnis, ilgas ir aprašoma, 

kaip Libane žudomi'žmohės ir 
vaikai Izraelio bombomis ir pa
trankomis.

LAISVĖS VARPAS sekmedle- 
nlais 9:00-10:00 vaL ryto K WCAV-

Gobis ir Liudvikas Balvočius. 
Leido ir įvairias knygeles. Tarp 

\itko, išleido ir Leonardo Žit
kevičiaus eilėraščių rinkinį.

Iš Wiesbadeno lietuvių sto-, 
vykią įskėlė į Kaselį. Iš ten 
A Giedraitis su šeima išemig-

DR. IBSENUI SKEIVIUI ; - 
Mira*, jo žmonai E. Skeivienei, dukrom* sūnui bei 
artimiesiems rėkiamo ff*ą užuojautą.
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PreL Ledas Tulaba, šiuo metu

10 vai. mišios šv. Patriko ka-
tiški kiemai su berželiais, rau
donais sienų kontraforsais, ta 
Daukanto, Valančiaus ir Mk>

spaudos darbai nebus atliekami. 
Tų atostogų metu pirmas dvi 
savaites Darbininkas bus lei-

vieną savaitę, ty. liepos 18-24.
Apreiškimo parapijos metinis 

piknikas — gegužinė vyks rug
pjūčio 1, sekmadienį, Platt- 
deutsche Park, Franklin Sųuare,
L.I. Šokiam nuo 5 vai. iki 9 
vai. gros Joe Thomas orkestras. 
Parkas bus atidarytas jau 1 vai. 
Piknike vyks ir laimėjimų trau
kimas, tad laimėjimų knygutes 
parapijon reikia grąžinti anks
čiau.

Muzikė Nijolė Ulėnienė lie
pos 29L išskrenda į Austriją, kur 
Insbruko mieste lankys dviejų 
savaičių tarptautinius fortepi
jono kursus. Iš Amerikos vyks
ta 77 muzikai. Atvyksta mu
zikai ir iš kitų Europos kraštų. 
Kasdien bus gilinama piano mu
zika, vyks paskaitos ir konkre
tus darbas. Kasdien bus ir kon
certai.

Perkūno choras po sėkmin
go savo metinio koncerto pra
dėjo vasaros atostogas. Repeti
cijos bus tik rugsėjo mėnesį. 
Apie tai bus pranešta iš anksto 
spaudoje.

Ann JilKan-Jūratė Nausėdaitė, 
televizijos aktorė, buvo prašyta 
N.Y. filatelistų draugijos, kad 
įsijungtų į Dariaus-Girėno pašto 
ženklo akciją, kad ji pati pa
rašytų paštų valdybai ir kas ki
tų paprašytų tad padaryti. Da
bar ji atsakė gražiu laišku New 
Yorko filatelistų draugijai, kad ji 
tai padarys su malonumu. Taip 
pat ir kitus paragins, kad būtų 
pagerbti lietuviai lakūnai — 
Darius ir Girėnas.

Putnamo seselių sodyboje 
lietuvių diena — piknikas bus 
liepos 25, sekmadienį. 11 vai. 
bus mišios, pamokslas, proce
sija, 12 vai. pietūs, 3 vai. Ne
ringos mergaičių stovyklos prog
rama. Visi kviečiami šioje gra
žioje sodyboje praleisti dieną 
su draugais ir pažįstamais. Dar
bininko administracija organi
zuoja autobusą į šį pikniką.

PASIŽYMĖJO JAUNUOLIS

Antanas Vytas Šidlauskas, R. 
Šidlauskienės sūnus, lankąs 
Richmond Hill aukštesniąją mo
kyklą, pasižymėjo moksle. Daily 
News birželio 20 įdėjo Salute 
to Super Youth —> pasižymėju
sių jaunuolių sąrašą. Tame “są
raše yra ir Antanas Vytas Šid
lauskas, kuris ateinančiais me
tais baigia gimnaziją. Vytas yra 
Arista — visos JAV garbės' stu- 
tyviai dalyvauja sporte, yra kelių 
komandų kapitonas.

Taip pat tame / paskelbtame 
sąraše yra ir kita lietuvaitė Kris* 

Tel. 2t2 441-7747
būtų baigtos iškilmės. (p.j.)

Liepos 11 dieną, 1982

Po tokių iškilmių visi važiuoja 
vakarieniauti. Be šios puošnios

čią Richmond Hill aukštesniąją 
mokyklą.

Tėvui Petrai 827-1351. Anksčiau 
užsiregistravę pasirenka vietas 
autobuse bei kambarius vasar
vietėse. tuvoje, prašesni kreiptis: 

Elena Bublaitis 
94-17 Jamaica Avė.

Abbot Lutz turi visus duo-

201 654-3756.
ION

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONU

METINIS

PIKNIKAS

Giedi prandikonų kliėrikų choras.

Pranciškonai visur kvločia "atvykti Ir

jas, liepos 4 lankysis Aušros Var
tų parapijoj Manhattane ir aukos 
sumą. Po to parapijos salėj įvyks 
prelatui pagerbti pietūs. Klebo
nas kun. Vytautas Palubinskas ir 
visi parapiečiai maloniai kviečia 
apylinkės lietuvius atsilankyti ir 
padėkoti prelatui už jo didelę 
pagalbą išlaikant šią vienintelę 
lietuvišką parapiją New Yorke.

Laura Gudelyte, Liudos Gu
delienės dukra, Cos Cob, gyv. 
Conn., su pagyrimu baigė Sac- 
red Heart mokyklos vienuoliktą 
skyrių ir buvo išrinkta ateinan
čių metų klasės prezidente. Ji 
taip pat buvo pasiųsta atstovau
ti savo mokyklai vadovų kur
suose Lake Forest, III., kuriuo
se dalyvavo atstovai iš 20 Sacred 
Heart mokyklų Amerikoje bei 
Kanadoje. Laura yra New Yor
ko moksleivių ateitininkų kuo
pos vicepirmininkė. Jos nuotrau
ką neseniai įsidėjo vietos mies
telio laikraštis Greenwich Time, 
pranešė, kad išrinkta klasės pre
zidente. '

A.a. Viliam Pitkunigio atmi
nimui Tautos Fondui aukojo: 
Iza ir dr. Jonas Stankaičiai — 
30 dol., Irena ir Jonas Vilga- 
liai — 30 dol., Alina ir Ed
vardas Stakniai — 25 dol. Tau
tos Fondo vadovybė už aukas 
nuoširdžiai dėkoja.Ajl dr. Ibseno Skeivio atmi
nimui dr. Benediktas ir Mag
dalena Jankauskai Tąutoą Fon
dui paaukojo 25 doL Fondo 
vadovybė už auką nuoširdžiai 
dėkoja.

A.a. Antano Giedraičio atmi
nimui dr. Benediktas ir Mag
dalena Jankauskai Tautos Fon
dui paaukojo 25 dol. Fondo 
vadovybė už auką nuoširdžiai 
dėkoja.

nio lituanistinės mokyklos bai
gimo iškilmes, buvo praleista 
Ričardo Nėmicko pavardė. Jis 
abiturientus atsisveikino 9-tos 
klasės vardu.

EKSKURSIJAI 
KENNEBUNKPORTĄ

Tradicinė ekskursija autobusu 
pas Tėvus pranciškonus Ken- 
nebunkporte, Maine, šiais me
tais daroma ne Darbo dienos 
savaitgaly, bet JAV nepriklauso
mybės šventėj. Autobusas iš 
Kultūros Židinio kiemo išvyks- 
liepos 3, šeštadienį, 8 v.r. Pake
liui sustojama prie Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė. Wooddhavene. Į New Yor- 
ką grįžtama liepos 5 vakare. 
Kelionė, nakvynė ir valgis 5 
kartus — asmeniui 105 dol. šios 

5 Avė. iki Centrinio parko ir 
72 St, kur specialioje tribū
noje bus atitinkamos kalbos, 
tautinių grupių meninė progra
ma. Visi lietuviai kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti pamaldo-

Rūta Kidolytė baigė Rich
mond Hill aukštesniąją mokyk
lą (H.S.), trejus metus grojo 
fleita mokyklos orkestre ir baig
dama gavo garbės pažymėjimą 
už muziką.

Kristina Česnavičiūtė baigė 
Richmond Hill aukštesniąją mo
kyklą (H.S.) ir gavo sportinę 
ketverių metų stipendiją mo
kytis Concordia kolegijoje. Lan
kydama mokyklą, ji pasižymėjo 
tinklinio žaidime.

minint jo mirties 10-tąsias meti
nes, liepos 12 šv. mišios bus 
aukojamos pas tėvus pranciško
nus Brooklyne 10 v.r., N.P. 
Marijos seserų vienuolyne Put- 
name, pas tėvus dominikonus 
Washingtone, pas tėvus jėzuitus 
Chicagoje. Šeima prašo draugus 
ir. pažįstamus velionį prisiminti 
savo maldose.

' Organizuojamas autobusas j

liepos 25. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 v.r. iš Kultūros 
Židinio kiemo, 341 Highland _, ....

erai Home, 84-02 Jamaica Avė. 
Woo<lhavene, N.Y. Kelionė as
meniui 18 doL, įskaitant ir įėji
mą į pikniką. Registruotis pas
M. Šalinskienę — 296-2244 arba 
Darbininko administracijoje — 
827-1351.

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

' Kur gintarais ... Montrealio 
lietuvių jaunimo ansamblis 
“Gintaras” atlieka lietuviškos 
muzikos, tautinių šokių, dainos 
ir žodžio pynę. Skudučiai, rage- . 
liai, birbynės ir kanklės įjungia
ma į 16 atliekamų kūrinių. Kaina 
10 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol. '

Ši ir kitos lietuviškos plokš
telės, knygos, suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoj, 
341 Highland Blvd., Brooklyn,
N.Y. 11207.

IŠSKIRTINA PROGA

Skubiai parduodamas dviejų 
aukštų mūrinis namas, su visais 
patogumais. Namas turi bendro 
naudojamo ploto 143,47 kv m 
ir yra gražioje vietoje ant Ne
vėžio kranto Panevėžyje. Ta 
nuosavybė yra gauta paveldėji
mo keliu. Kas norėtų šį namą 

tuosius mokslo metus. { šias dėjo 3 vai. popiet Tai žmonės 
jau antrą valandą buvo užėmę 
didesnę dalį kėdžių aikštėje. 
Baigusieji būriavosi prie didžio
sios bibliotekos laiptų, toje aikš
tes dalyje. Jie ėjo ir ėįd iš 

ir baigti, prisiminė jo roman- visų pusių, leidosi laiptais, su-' 
stojo. Tai buvo didžiulė, didžiu
lė minia baigusiųjų.

Tą dieną universitetą baigė 
7.500 studentų. Čia aikštėje bu
vo kokie 3000. Ir tai buvo ne
parastai daug. Tokioje didžiu*

ko visada yra miela ir net jau
ku Užeiti . į bet kolą universi
tetą, į jo kiemą, miela pąjusti Įėję minioje kažkur dešiniame 
tą pulsą, kaip jaunieji žmonės sparne buvo ir mano dukrelė 
mokosi, siekia išsilavinimo, neįžiūrima, nei su žiūronais ne-

Anais karo metais Vilniuje surandama, 
jau nebuvo jokių iškilmių. 
Džiaugėmės, kad galime moky
tis, o baigusieji diplomus at
siimdavo savo fakulteto raštinė
se be kalbų, be sveikinimų, 
be himnų.

Šitame krašte baigimo iškil
mės — graduacijos šventė yra 
didelis dalykas. Togomis pasi
puošia studentai, profesoriai, su
važiuoja tėvai, jų draugai, gi
minės, nes mokslas čia bran
gus, ir yra didelė šventė, jei 
kas iš šeimos jį baigia.

Į tokią šventę ir aš patekau, 
nes mano dukra, Daina Jurkutė, 
magistrės laipsniu (MFA) baigė 
Columbijos universitetą. Studi
javo meną, konkrečiau — dip
lominis darbas yra modernioji 
skulptūra.

Didžioji aikštė apsupta uni
versiteto pastatais. Pastatų dy
dis — milžiniška*: — didžiuliai 
langai, aukštai, stogai. Iš langų 
aplink aikštę nuleistos ilgos il
gos universiteto vėliavas — žyd-

Iškilminga. O žmonės eina, eina 
ir tiesiog plūsta.

DARIAUS-GIRĖNO PAŠTO 
ŽENKLO REIKALU

New Yorko Lietuvių Filate
listų draugija pasitelkė talkon 
Collectors. Club of New York neša prezidentui ir įteikia. Pre

zidentas paspaudžia jam ranką. 
Tuo ir yra pripažintas jų bai
gimas.

Fakultetų daug, visokiausi 
rūšių. Baigusiųjų įvairuoja. Bu
vo labai daug baigusių inži
neriją. Atsistoję žurnalistai į 
viršų išmetė suplėšytų laikraš-

įtakingą valdybos narį Abbot 
Lutz, kad padėtų išgauti iš JAV 
Paštų valdybos Dariaus-Girėno 
skrydžiui atžymėti pašto ženklą.

Lietuviams filatelistams Ab
bot Lutz daug padėjo, kai buvo 
leidžiama Lietuvos pašto ženklų 
knyga. Jis prisidėjo prie knygos čių saujas. Baigę prekybos ad- 
parengimo, pats surinko ir sure- ininistraciją atsistoję iškėlė do

lerį į viršų. Pedagogai atsisto
ję , paleido šimtus balionėlių.

dagavo bibliografijos skyrių.

Liejos mėnesio pradžioje Ab
bot Lutz vyks į Washingtoną, 
kur tikisi pasimatyti su Gordon 
C. Morison, JAV Paštų virši
ninko padėjėju. Tai tas pats 
asmuo, kuris pranešė N.Y. Fila
telistų draugijai, kad draugijos 
prašymu sū pateikta medžiaga 
jis atnaujins bylą po to, kai 
Citizens’ Stamp Adyisdry komi
sija nerekomendavo Dariaus- 
Girėno pašto ženklą išleisti.

ir jų skrydį ir bandys paveikti 
Gordon C. Morison, kurį geni 
pažįsta. Tikisi pasimatyti ir su 
vienu kitu komisijos nariu. Lie
tuviam padėti, kaip jis sako, 
jam visada miela.

- Publikos prisirinko kokia 
20.000. Lygiai trečią valandą 
suskambėjo Šv. Pauliaus koply
čios varpas, duodamas ženklą, 
kad iškilmės prasideda. Jas gir
dėjome tik per garsiakalbius.

rTies bibliotekos laiptais vidu
ryje yra graži bronzinė statu
la — moteris laiko ant kelių 
atskleistą knygą.

Tos statulos papėdėje ir buvo 
iškilmių tribūna. Čia susirinko 
universiteto vadovybė — prezi
dentas, kurį mes Europoje va
diname rektoriumi, fakultetų 
dekanai.

Čia buvo sukalbėta invoka- 
cija ir sugiedotas Amerikos him
nas ir universiteto himnas. Kal
bėjo ir pats prezidentas, išda
linti medaliai už pasižymėjimą 
moksle, įteikta eilė garbės dok
toratų. Čia buvo vienas rašy
tojas, įvairūs mokslo žmonės, 
humanistai. Kiekvienam pagal 
jo specialybę uždėjo skirtingos 
spalvos togą.

Kai buvtr tūkstančiai baigu
siųjų, niekas jų nevardino. Va
dovavęs programai šaukė iš ei
lės dekanus. Dekanai paskaitė 
panašų pranešimą, kad štai atsi
stoja to ir to fakulteto baigu
sieji ir jis, dekanas, prašo uni
versiteto prezidentą suteikti 
tiems baigusiems visas jiems 
priklausančias teises ir privile
gijas. Po to jis tą raštą nu-

LAIMĖJO PIRMA VIETĄ

Vygantas Čampė, dr. Kazio ir 
Dianos Čampių sūnus, Mary- 
lando muzikos mokytojų sąjun
gos suruoštame jnuzikos festi
valio konkurse, fortepijonu at
liekant klasikinius kūrinius, lai
mėjo pirmąją vietą. Įvykį-apra
šė Laurel Leader laikraštis ir 
įdėjo laimėtojų bendrą nuotrau-

Jaunojo muziko motina yra 
pianistė, gi tėvelis yra atomi
nės fizikos specialistas ir dirba 
savo srityje Washingtone. Jo 
seneliai yra Adolfas ir Kazimie
rą Čampės, gyveną VVaterbury, 
Conn.

Daina S. Jurkutė

Baigę mediciną turėjo dar 
išklausyti specialios daktarų 
priesaikos, kuri, kaip skelbė per 
garsiakalbius, jau kartojama 
2000 metų.

Po to visi turėjo eiti į savo 
departamentus atsiimti diplo
mų. O pajudėk, kai tokios žmo
nių minios. Doktorantai nuėjo 
į kitus pastatus, o kiti visi skirs
tėsi į savo mokslo įstaigas, į 
fakultetus.

Kas charakteringa, labai daug 
besimokančių žmonių iš Azijos. 
Jie siekia mokslo, kietai dirba, 
kad paskui pakeltų savo kraštus.

Išduodami diplomai
Šiaip taip suradau dukrą ir 

patekau į jos departamentą, į 
nedidelę salę. Čia buvo sureng
tos fakulteto vaišės — šampa
nas, sūriai, vynas, alus. Bet 
žmonės, išvargę ir nuo saulės 
ir nuo ilgo buvimo, ten atliko 
tik formalų pasisveikinimą ir 
laukė, kada gaus, diplomus- Ir 
čia pagal specialybes — filmų 
gamintojai, muzikai, kompozito
riai, dailininkai. Čia pašaukė 
ir mano dukrą, kuo gražiausiai 
ištardami jos abu vardu ir pa
vardę. Paskui atsirado ir viena 
lektorė, dar pasikalbėjome apie 
mokslus, klausė, kur man teko 
mokytis.

Iš ten išėjus — prasideda 
fotografavimąsi. Togos yra sko
linamos. Visi nori tuoj grąžinti, 
tai skuba fotografuotis. Visur 
visur fotografuojąs jaunimas su 
savo tėvais, giminėm, draugais. 
Iš didžios aikštės vis dar eina 
plaukia žmonės. O kiek ten 
primėtyta popierių, programų. 
Sargai jau nuima kėdes, o vir
šum aikštės skraido balionė
liai, kuriuos paleido tie jau
nieji graduantai. Ir kaip pakilu! 
— Kiek daug jaunatviškos nuo
taikos, ir kaip gražu, nes čia 
visur yra darbo .žmonės, žmo
nės, kurie turėjo savo siekimus 
ir jų siekė, net kietai ir sun
kiai dirbo, kad iš tų laiptų, 
iš tų salių išsineštų gražius dip
lomus su garsaus universiteto 
antspaudu, su parašais.

Prie universiteto gatvė nepra
einama. Pilna to dinamiško jau
nimo. Skuba grąžinti togas, ku
rias išnuomoja iš gretimų krau
tuvėlių.

Prie vartų stovi dvi didelės 
statulos, kurios skelbia, kad čia 
yra gilus mokslas ir darbas, 
čia. yra ir graži jų jaunyste,
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