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niaus Nemicko paskaita: “Išei
vijos pastangų apžvalga talkinant 
Lietuvai jos laisvės kovoje”.

12 vai. bendri priešpiečiai.
1:30 vai. popiet svarstytas: 

“JAV-bių politika Sovietų pa
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Savaitės 
įvykiai

ANGELĖS RAMANAUSKAITĖS 
TEISMAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 40

las, apsvarstęs JAV skundą, nu
tarė įsakyti tranui tučtuojau pa
leisti įkaitus ir palikti ambasa
dos pastatus. Jis taip pat už
draudė įkaitus teisti Irane ir pri
pažins, kad Iranas turės atly
ginti JAV dėl to susidariusius 
nuostolius. Iranas šio sprendimo 
neklausė, bet JAV turės pagrin
do vėl reikalauti J-T. saugumo 
tarybą paskelbti įrantų sankcijas 
ir kelti tranui civilinę bylą dėl 
nuostolių atlyginimo.

P. Korėjos studentai ir kiti 
vyriausybės priešininkai užėmė 
800,000 gyventojų Kwangju 
miestą, pagrobė iš kariuomenės 
ir policijos sandėlių ginklų ir 
autovežimių ir tvarkė šį miestą 
net 9 dienas. Jie reikalavo pa
naikinti karo būklę ir paleisti 
iš kalėjimo opozicijos veikėją 
Kim Dae Jung. Kariuomenės 
daliniam apsupus miestą, buvo 
pareikalauta pasiduoti, bet kai 
kuriose vietose įvyko susidū
rimų, per kurtuos žuvo _kelioli
ka žmonių ir keli šimtai buvo 
sulaikyta. JAV buvo įspėjusios 
Š. Korėją nesikišti į P. Korėjos 
vidaus reikalus, o P. Korėjos ka
rinei vyriausybei pareiškė susi
rūpinimą, kad ji vėl negrįžtų 
prie diktatūrinio valdymo.

trano parlamentas pagaliau 
susirinko pirmojo posėdžio. At

aakpMs Angelės, grasinimais ir neleistini| mena
mų klausimų uždarinėjimai. 
Prikuroras Abramovičius, piktai 
keikdamas lietuvius, juos vadin
damas išsigimusiais nacistais,

reikalavo, kad studentai čia ne
važinėtų ir savo folklorą rinktų 
Lietuvoje, o ne Baltarusijoje, 
nes po folkloro priedanga esą 
skleidžiamas buržuazinis nacio
nalizmas ir religijos prietarai. 
Vakare, sustatę aktą, mane išve
žė į Astravo miliciją mano as
menybei ir gyvenamajai vietai 
išaiškinti.

Liepos 24 d. mane išsikvie-

Šių metų (1979 m.—Red.) lie
pos 17 d. išvykau pas Baltaru
sijoje, Astravo raj. Girių km. 
gyvenančius lietuvius.

Liepos 20 d_, man užėjus sve- 
čiuosna į Lukšų namus ir su 
vaikais žaidžiant lietuviškus žai
dimus, mokant lietuviškų daine
lių ir skaitant pasakas bei nuo
širdžiai su jais besikalbant, tarp 
kitko ir apie religiją, į namus 
atvyko Girių ir Rimdžiūnų mo- tęs prokuroras Abramovičius už- 
kyklų mokytojai bei įgėrę de
putatai, o taip pat Astravo raj. 
prokuroras Abramovič, pora tar
dytojų ir milicijos darbuotojai.

Įsiveržę į kambarį tardytojai 
ir deputatai pareikalavo doku
mentų, kurių su savimi neturė
jau. Paskui pradėjo piktai ir įžū
liai moralizuoti: “Ko jūs čia važi
nėjate ir kam vežate tas lietuviš
kas knygas, kam renkate folklo
rą, kuris nereikalingas nei jums, 
nei mokslui. Lietuvių kalba šiose 
salose baigia išnykti, ir gyven
tojams ji nereikalinga, o jeigu 
norite su vaikais žaisti ar paskai
tyti lietuviškas knygas — eikite

vedė baudžiamąją bylą, kaltinda
mas mane organizuotu vaikų 
religijos mokymo ir religinės li
teratūros platinimu, nors religi
nės literatūros pas mane buvo 
rasta tik po vieną egzemplio
rių. Tardymo metu jis primyg
tinai reikalavo pasakyti, kas ma
ne čia atsiuntė ir kokie studen
tai lietuviškuose kaimuose su 
manimi buvo anksčiau. Po tar
dymo jis pareiškė, kad šį vakarą 
būsiu išvežta į Lydos spec- 
priėmimo — skirstymo skyrių, 
kur per mėnesį laiko bus išaiš
kinta mano asmenybė bei.gyve
namoji vieta. Pareiškė, kad esu

patalpinta bjauriai dvokiančioje 
ir šaltoje kameroje kartu su gir
tuoklėmis moterimis. Į pasta
bas dėl netvarkos ir blogo mai
tinimo milicijos viršininkas visai 
nekreipė dėmesio.

Lydoje keturias paras mane iš
laikė vieną kameroje, kur nebu
vo galima net atsigulti. Pataly
nės nedavė, gultų nebuvo, o 
grindys šaltos ir drėgnos. Vė
liau mane pervedė į kitą kame
rą kartu su valkatomis ir krimi- 
nalistėmis. Čia buvo mediniai 
gultai, bet patalynės nedavė.

Nuo pat pirmos' kalinimo die
nos kėlė siaubą visa vadina
mųjų “auklėjimo namų” atmo
sfera. Indai buvo nešvarūs ir rie
baluoti. Buvo atvejų, kai pri
žiūrėtojai neleisdavo jų išplauti 
net karštu vandeniu. Muilo ir 
rankšluosčio kartais prisieidavo 
laukti ištisą parą ir daugiau, nes 
tuos dalykus išduodavo tik vir
šininkas. Nebuvo jokių dezin
fekavimo priemonių, nors sulai
kytųjų tarpe pasitaikydavo ser
gančių venerinėmis ligomis. Per 
visą parą skambėdavo milicinin
kų - prižiūrėtojų bjauriausi 
keiksmai ir koliojimai. Sunku 
būdavo juos atitraukti nuo kortų 
stalo ir prisišaukti vandens, 
vaistų ar atidaryti langelį, šlykš
tu būdavo klausytis prižiūrėtojų 
kalbų su kameroje sėdinčiomis 
moterimis. . ~ g

4 vai. popiet konferencijos ati
darymas. Lietuvos atstovo 
Washingtone dr. Stasio A. Rač
kio žodis. “40-ties metų Lietu
vos pasipriešinimo okupantui ir 
kovos už tautos Įtei žmogaus tei
ses apžvalga” — prof. dr. S. Vy
tauto Vardžio paskaita.

6 vai. popiet pertrauka pa
bendravimui ir užkandžiam.

7:30 vai. vak. svarstytas sveti
mųjų apie Lietuvą informavimo 
klausimais. Referuoja Algiman
tas Gureckas, dr. Romualdas Mi
siūnas, kun. K Pugevičius. Mo
deratorius — Alg. Gečys.

vergių-Rytų Europos ir Balti
jos valstybių atžvilgiu” — dr. 
Stephen R. Aiello (Baltųjų Rū
mų specialus patarėjas tautybių 
reikalam), JAV krašto saugumo, 
tarybos štabo narys, valstybės, 
departamento atstovas.

4 vai. popiet konferencijos iš
vadų priėmimas ir konferencijos 
uždarymas.

Konferencija vyksta Shoreham 
viešbuty, 2500 Calvert St., N.W., 
Washington, D.C. 20008. Telef. 
202 234-0700.

Rengėjų vardu,

JAV LB Visuomeninių reikalų 
■ taryba

SOVIETUOS GYVENTOJŲ 
SURAŠYMO DUOMENYS

SSSR centrinei statistikos ad-

jų surašymo duomenis, galima 
susidaryti tikslesnį vaizdą apie 
nerusų tautų pastangas išsaugoti 
savo tautinį pobodį ir atsispirti 
rusifikacijos grėsmei.

Pagal oficialius duomenis, 
1979metais 80%Lietu vo s gyven
tojų buvo lietuviai — palyginus 
su 80.1% 1970 metais. Išeina, 
kad lietuvių nuošimtis tėvynėj 
beveik nepasikeitė. Iš viso Lie
tuvoj 1979 m. buvo 3,392,000 
gyventojų (iš jų 2,712,000 lietu
vių). Lietuvių natūralus prie
auglis Lietuvoj gausesnis negu 
rusų, gudų ar ukrainiečių, kurių 
padaugėjo “imigracijos” dėka.

Kaimyninėj Latvijoj padėtis 
blogesnė. Latvių nuošimtis su
mažėjo nuo 56.8% 1970 m. iki 
53.7% 1979 m. Dar labiau aliar
muoja faktas, kad tarp 1970 m. 
ir 1979 m. priaugo tik 2000 lat
vių, t.y. 250 kasmet. Per tą lai? 
kotarpį rusų skaičius Latvijoj 
pašoko 116,000 — dabar jų Lat
vijoj jau 821,000. Netrukus lat
viai gali tapti mažuma savo tė
vynėj.

Panašūs pavojai gresia ir Esti? 
jai, kur rusų ir ukrainiečių 
skaičius padidėjo estų sąskaiton. 
Tarp 1970 ir 1979 m. estų nuo
šimtis savo respublikoj sumažė
jo nuo 68.2% iki 64.7%, o rusų 
pakilo nuo 24.7% iki 27.9%. Šiuo 
metu Estijoj, yra 948,000 estų ir 
409,000 rusų. Estų natūralus

Tautos Fondo suvažiavimo dalyviai gegužės 24 Kultūros Židiny. Pirmoje eilėje iš k. dr. P. 
Vileišis, A. Firavičips, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, L. Grinius, dr. K. Va
liūnas, L Banaitienė, J. Valaitis ir J. Vaičeliūnas. Nuotr. L.Tannoiaiao

kos partija.
min. pirmininką ir ministerius 
turi teisę parinkti krašto prezi
dentas ir gauti parlamento pa
tvirtinimą, bet daugumos partija 
siekia pati parinkti min. pirmi
ninką, o prezidentą padaryti tik 
jokių teisių neturinčia figūra.

Pirmą kartą per 2,000 metų 
Kinijos valdovas — šį kartą jos 
min. pirmininkas Hua Guofeng 
atvyko oficialaus vizito į Japoni-

268,000 1970 metais iki 303; 
000 1979 metais. Žydų per tą 

' laiką sumažėjo aSEuomais tūks
tančiais. Smarkiai padidėjo skai
čius lietuvių, laikančių rusų kal
bą savo “antrąja kalba”: nuo 
35.9% 1970 m. iki 52.1% 1979 
m. Už Lietuvos ribų Sovietų 
Sąjungoj 1979 m. buvo 139,000 
lietuvių.

žemas.

savo respublikoj (80%), bet rusų 
nuošimtis ir ten padidėjo nuo 
10.4% 1970 m. iki 11.9% 1979 m. 
Ukrainos gyventojų, laikančių 
rusų kalbą savo gimtąja, pa
daugėjo nuo 28.12 iki 31.15% 
(Elta)

mėnų emigracija iš sovietinės

7,000.

Kanadoj birželio 9 prasidės 
konstitucinė konferencija pro
vincijų teisėm ir pareigom fede- 
ralinei vyriausybei nustatyti.

Popiežius Jonas Paulius II ap
lankė Prancūziją.

Prez. Carter birželio 19-21 
numato lankytis Italijoj, Vatika
ne, Ispanijoj, Portugalijoj ir Ju
goslavijoj.

Izraelio min. pirmininkas Me- 
nachem Begin numato vietoj at-. 
sistatydinusio gynybos ministe- 
rio Ezer Weizman paskirti da
bartinį uŽs. reik, ministerį ir tai
kos su Egiptu priešininką Yit- 
zhak Shanir, o į pastarojo vie
tą — dabartinį energijos minis
terį ir žymų liberalą Yitzhak Mo
dai, bet šie paskyrimai susilau
kė didelės kritikos.

Afganistano partizanų vadam 
ir politikam vis dar nepavyksta 
sudaryti vieningos vadovybės, 
kuri vadovautų kovai prieš Sov.

NAUJAS POGRINDŽIO 
LEIDINYS — PASTOGĖ

Užsienio spaudą pasiekė nau
jas pogrindžio leidinys iš Lie
tuvos — Pastogė, Nr. 1.

“Pastogė yra skiriama tiem, 
kurie nori laisvai kurti”, rašo 
žurnalo leidėjai įžanginiame 
straipsny. “Būti laisvu — tai to
kia pat natūrali žmogaus bū
sena, kaip ir kvėpuoti. Ir smau-

NAUJŲ KRATŲ IR AREŠTŲ 
BANGA OKUP. LIETUVOJ

V. Vokietijos kancleris Hel- 
rriut Schmidt birželio 30 lankėsi 
Sov. S-goj.

| JAV atvyko Kinijos min. pir
mininko pavaduotojas ir partijos 
karinės komisijos gen. sekreto
rius Geng Biao tartis dėl kari
nės technologijos pirkimo. Jam 
buvo leista tuo reikalu tartis tie
siog su įvairiom JAV korporaci
jom.

Irano parlamentas JAV įkaitų 
klausimą numato svarstyti tik 
liepos pabaigoj.

Kunigų Alfonso Svarinsko ir 
Sigito Tamkevičiaus butuose ba
landžio 19 buvo padaryta krata. 
Bent dviejų kitų Tikinčiųjų tei
sėm ginti komiteto narių kunigų 
butuose irgi buvo padaryta krata, 
bet suėmimų nebuvo. Balandžio 
15 jie buvo perspėti, kad, jei 
ir toliau veiks, tai gali būti su
imti ir apkaltinti platinimu me-
džiagos, kuri Šmeižia sovietinę 
valstybę ir visuomenę.

Ii Vilniaus ateina žinios, kad 
balandžio 9 ir 17 ten buvo pa-

Antanui Terleckui sudaryta 
byla, kuriai duotas numeris 86. 
Jis esąs kaltinamas antisovietine 
propaganda ir šmeižimu. Jam 
gresia 15 metų bausmė.

skini nuo Terlecko byla, kuriai 
duotas numeris 82. Atrodo, kad 
jam primetama mažesnė kaltė 
negu Terleckui. (Elta)

Paimtas rankraštis, kuriame kri
tiškai rašoma apie sovietus. Jis ____
neturįs ryšio su kitais lietuviais siekė Lietuvos Hebinkiopupės
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vietų valdžios
giminių JAV-bi

vuniųj Mianozio K> ar so

prašo jį grąžinti į Maskvą.
Dokumento nuorašai adre

suoti Tarptautinei Amnestijai, 
Tiesos redakcijai, Sacharovui ir 
SSSR Mokslų Akademijai. Gau
toj dokumento kopijoj yra prie
rašas latvių kalba: “Helsinkio

tavimai. Jis nori vieno — giliai į- 
kvėpti, kvėpuoti...”

“Būti laisvu meno žmogui — 
tai ne tik mesti iššūkį išorinei 
cenzūrai, bet visų svarbiausia 
nugalėti savyje klastingiausią 
menininko priešą — vidinį cen
zorių, daugeliui mūsų jau įdieg
tą, kontroliuojantį kūrinio ginti-

Gyvai, dinamiškai kultūrai — 
rašo Pastogė — yra svarbu ne 
galutinis rezultatas, ne objekty-

Įrašytos 22 pabaltiečių pavardės, 
iš jų 12 lietuvių. valia karybai, galingas kūrybi-

E. KUZNECOVAS APIE 
KAUNAMUS LIETUVIUS

Į Vakaras ištremtas RudĮn rimu s* ratas žymesniuosius 
žydų teisių gynybos sąjūdžio at- lietuvius žmogras teisių gynė- 
stovas Eduardas rirraraŪMai, Jus, jų tarpe Baiį GManską, Vik- 
kalbėdamas spaudos honfaim toa| Mtų ir Anteną Tgrfeciąi,

miškumas, pasitraukimas į savo 
kūrinio šešėlį — ne bėda, o grei
čiau jaunos kultūros tikrumo po
žymis. Nežinomi buvo vidur
amžių katedrų statytojai, beveik 
nežinomas savo amžininkam bu
vo ir mūsų Daukantas.

Pastogei rūpi suteikti pastogę 
tiem, kurie nori nevaržomi kal
bėti ir kurti... Pastogė neap
siriboja kokiais nors iš anksto 
nustatytais ideologiniais ar sro
viniais rėmais, kviesdama vi
sus .. .Pastogė yra atvira visiem, 
kas jaunas-ne tik amžiumi, vi
siem, kuriem rūpi Lietuva .. *

Pirmajame Pastogės numery 
yra pateikiama prieš keletą me
tų nužudyto poeto Mindaugo 
Tamonio straipsnis “Esame” ir

Tamonio tragiškos mirties tre
čiąsias metines, žurnalas straips
nį baigia taipr

“Mindaugas Tamonis ir Ro
mas Kalanta, ir tie,\kurie bus po 
jų, — tai stulpai, žymintys po-'
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pasiekė 50 metų am
ato). Sąraše skaitome: 
Budrys, Vytautas Elo

navimą, apie nauju tejo«V staty
bų. Jis anksčiau rąžė apie Aly
tų, Marijampolę (Kapsukų), Šiau
lius, Kėdainius, Jurbarku, Utenu, 
šių metų Kultūros Barų Nr. 2, 
kartu su Marija Purviniene rato

ir 
pacijoje, 
žiaus 
Rimantas 
žė, Algimantas
nas Marcinkevičius, Vytautas 
Girdzijauskas, Vytautas Petkevi
čius, Romualdas Narečionis, Al
girdas Pocius, Vytautas Kazake
vičius,"Vytautė Žilinskaite, Vy
tautas Rimkevičius, Vytautas 
Mačiuika. Šešiasdešimt metų 
amžiaus sukaktį 1980 švenčia 
literatūros istorikas Leonas Gi- 

' neitis; 70 metų sulaukė dail.
Vytautas Jurkūnas, kalbininkas 
Kazys Ulvydas, rašytoja Halina 
Korsakienė; 75 metų sulaukė 
kompozitoriai Antanas Račiūnas 
ir Konradas Kaveckas, poetai 
Antanas Miškinis ir Stasys Ang- 
lickis; 85 metų sukaktį švenčia 
rašytoja Bronė Buivydaitė.

— Žinomas Lietuvos architek-

kiek istori-

nai tos lėtos skiriamos ir neko
munistinių kraštų neramumams 
organizuoti, net atviram karui 
(Vietnamas).

— Vilniaus dailės parodų rė
muose gegužės pradžioj veikė 
dail. Antano Gudaičio tarybos

vietai yra gabūs!
— Pagaliau susirūpinta gero

kai ^naikintų Lietuvos miškų 
atželdmunu. Spaudoje rašoma, 
kad šį pavasarį numatyta apso-apso-

357 Larfcf ioM Rt E- Korth- 
namų vakarais (516) 757-

. 11418. ToL (212) 441-2811.

Savaitės 
įvykiai

Plungę. Duodama ir 
nių duomenų: jau 1565 minimas 
Plungės dvaras kaip akinis ap
linkinių teritorijų centras. Ilgai
niui Plungė nustelbė buvusią 
galingą legendinę Gandingą. 
Plungės miestas išaugo kryžke
lėje, kur susibėga keliai iš Rie
tavo, Žarėnų, Telšių, Kretingos, 
Gargždų. Iki 19 amžiaus vidurio 
Plungė buvo medinis miestas, 
vėliau ėmė rastis ir marinių pa
statų. 1850 pastatyta klasikinio 
stiliaus varpinė, o 20 a. pradžio
je — neoromantinio stiliaus ma
ro bažnyčia, ši šventovė su var
pine sudariusi senojo Plungės 
miesto architektūripę ašį. Šiuo 
metu Plungė yra tarprajoninis 
centras, pramonės ir transporto 
miestas. Pramonės zona tel
kiasi miesto šiaurinėje ir šiaur
vakarinėje dalyje. Čia veikia 
dirbtinės odos gamykla, šienai
nio kombinatas, pašarų gamyklą, 
linų verpimo ir audimo fabri
kas, statybinių medžiagų ga
mykla. Per miestą tekąs vin-

150 įvairių darbų: portretų, na
tiurmortų, vaizdingų ir spalvin
gų kompozicijų. Tai kūriniai, 
dailininko sukurti per keletą 
pastarųjų dešimtmečių. Buvo ir 
senų piešinių kolekcija, api
manti visą dailininko gyvenimą.

— Kauno paveikslų galerijoje 
tuo pat metu veikė daiL Anta-

kurioje buvo iškabinta 70 dro
bių, sukurtų per paskutinius 15 
metų.

Sov. S-gos spauda, išnaudo
dama Miami įvykinsiąs riaušes, 
aštna. kaltina JAV už juodųjų BabnmgM ir> j,

skerdynes .

mato patys spręsti palestiniečių 
ateitį, jei greitu laiku tarp Egip
to ir Izraelio nebus pasiekta su
sitarimo.

JAV žvalgybos organai tvirti
na, kad Sov. S-ga yra suprojek
tavusi laser ginklą, kuris ūuo že
mės gali sunaikinti skriejančius 
satelitus.

38 islamo valstybių konferen
cija pareiškė susirūpinimu dėl 
Šov” 3^-gos karinių palmių,.lai
kymo Afganistane ir pasmerkė 
jAV už agresiją :f>riėŠ ’Franlį'. ir 
Izraelį *už savinimąsi Jeruzalės.

Kinijos vertėjas, Fu Xukun, 
atlydėjęs į JAV kiniečių delega
ciją, pasiprašė politinio pabėgė
lio teisių ir jas gavo.

Sirijos priešvyriausybiniai 
ekstremistai nužudė sovietų ka
rinį ekspertą ir sužeidė jo žmo
ną.

P. Korėjos prezidento Park 
Chung Hee žudikas Kim Jae 
Kyn ir kiti keturi buvo pakarti.

Indija perka iš Sov. S-gos T- 
72 tankų, MIG lėktuvų, artileri
jos pabūklų ir karo laivų įrengi
mų.

Maskvos olimpiniuose žai
dimuose žada dalyvauti 90 vals
tybių, o juos boikotuoti — 51.

Afganistano sostinėj vėl vyko 
studentų, moksleivių ir gyvento
jų demonstracijos prieš vy
riausybę. Žuvo 7 žmonės.

Už tai, kad jų vaikai Jericho 
mieste apmėtė Izraelio karinius 
sunkvežimius akmenim, dvi ara
bų šeimos buvo ištremtos į dy
kumą ir apgyvendintos nei lan
gų, nei durų, nei. šviesos ir 
nei vandens neturinčiuose 
mėliuose.

kus, atsiradusios Plungės marios 
miestui teikia gyvą žaismingą 
reljefą. Tačiau nauji penkiaaukš
čiai gyvenamieji blokai ir pra
monės fabrikai nelabai derinasi 
su senąja architektūra. Archi
tektūrinio plano, sude
rinto su senąja statyba ir 
gamtos reljefu, vieningumui, au
torių nuomone, kliudo kelių ži
nybų nesutarimas. Visuo
meniniai pastatai kišami į atsi- 
tiktinius< tuščius sldypusciPiet-

ti nauji kultūros rūmai. Jų pro
jektą sukūrė arch. R. Kamaitis. 
Rašoma, kad rūmuose yra dvi 
salės, patalpos orkestrui, dailės 
ir liaudies teatro studijoms, re
peticijų kambariai. Pastatas esąs 
įjungtas į architektūrinį miesto 
planą.

— Propagandinį videofilmą 
“Kovų ir pergalių metaf’sukūrė 
Lietuvos televizija. Septyniose 
serijose rodomi sovietiniai karo 
veteranai, “tarybiniai” partiza
nai, darbo “didvyriai”. Skelbia
mi ir mokslo, meno, kultūros 
veikėjų pasisakymai apie socia
lizmo kūrimą. Tačiau visas fil
mo dėmesys sutelktas į “Tary
bų Lietuvos laimėjimus per ke
turiasdešimt metų”. Filmas pra
dėtas Lietuvoje rodyti gegužės 
1.

— Sovietinių švenčių buvo 
pilna visa gegužės pradžia: Ge-

ąžuolais, uosiais, juodalksniais, 
maumedžiais. Iš viso būsią pa
sodinta per 100 milijonų sod
ine nų.

— Neseniai Lietuvoje buvo 
atrenkami žymesnieji jaunieji 
teatralai. Spaudoje rašoma, kad 
turo nugalėtojais išrinkti: Šiau
lių dramos vyr. režisierius S. 
Varnas, Jaunimo teatro vyr. dai
lininkas A. Jacovskis, Jaunimo 
teatro aktorė K. Kazlauskaitė, 
Vilniaus “Lėlės” teatro akt. V. 
Kirkilionis, Kauno dramos akt. 
V. Masalskis, Šiaulių dramos akt. 
S. Bareikis, Klaipėdos dramos 
akt. L. Laucevičius, ir Rusų 
dramos teatro akt. O. Demičeva.

— Lietuvių koncertai sveti
mose šalyse. Leningrade nese
niai koncertavo klametištas A. 
Budrys ir pianistas P. Stravins
kas, Lvovo konservatorijos sa
lėje grojo vargonininkė N. Dai
nienė, pianistas P. Stravinskas 
koncertavo keliuose Ukrainos 
miestuose, S. Sondeckio diri
guojamas Lietuvos kamerinis or
kestras koncertavo Kijevo kon
certų salėje, Lenkijos kultūros 
dienose dalyvavo Lietuvos vals
tybinės filharmonijos orkestras, 
dirigavo J. Domarkas ir M. Dva
rionaitė. Keliuose Lenkijos 
miestuose orkestras surengė 5 
koncertus.

Pr. N.

na-

aplinkumą. Straipsnis baigiamas 
priminimu, kad daugelį Plungės 
problemų galima išspręsti tik 
kūrybine veikla, sutelktinėmis 
pastangomis.

— Spaudoje rašoma, kad ryšių 
technikos montuotojai įrengė 
keturis ultra trumpų bangų siųs
tuvus Vilniaus radijo ir televi
zijos stotyje/Karoliniškėse Sto
tis turinti 326 metrų aukščio 
bokštą. Dabar radijo bangos pa
sieksiančios ir tolimiausius Lie
tuvos kanfpelius.

— Spauda praneša, kad Šiau
liuose atidaryta naujai pastatyta 
vaikų poliklinika. Jos projektą 
paruošė architektas A. Černiaus
kas. Ligoninėje esą įrengta per 
60 modernių kabinetų, laborato
rijų. Visa tai esą sukurta už ko
munistinėse talkose uždirbtus 
pinigus.

— Šių metų balandžio 19 
visoje Sov. Sąjungoje buvo tal
kos diena. “Talkininkai” turėjo 
dirbti tą šeštadienį be atlygini- 

h mo. Rašoma, kad talkoje daly
vavo 150 -milijonų dirbančiųjų.

Iš Lietuvos K. - 
Bažnyčios ‘ 
Kronikos "
(ottelta «1 psl-t-
Į mano kamerąbūdavo daro- - 

mi įsiveržimai. Nežinau kieno 
paliepimą tuomet vykdė prižiū
rėtojai, ypač J. Patorskij, kuris 
norėjo mane palaužti morališkai. 
Reikalaudamas atsiduoti jo glė
biui, jis laužydavo mano rankas, 
o kad nešaukčiau — užčiaupda
vo bumą. Sakėsi galįs mane 
išprievartauti, ir apie tai niekas 
nesužinos. Skundai dėl J. Pators- 
kio grubaus ir amoralaus elge
sio praslysdavo pro viršininkų 
ausis, visiškai jam netrukdydami 
mėgautis tolimesniais mano 
kankinimais. Net rugpjūčio 5 d., 
kai, pablogėjus sveikatai, man 
buvo iškviestas gydytojas, Pa- 
torslds išdrįso, užlaužęs man 
rankas, išstumti mane iš kame
ros neva tai tvarkyti budinčiojo 
kabineto. Dėl moralinės įtam
pos tuomet mane ištiko širdies 
smūgis, tačiau, vos man atsiga
vus, Patorskis tęsė savo sadis
tiškus išpuolius.

Rugpjūčio 17 d. iš Astravo at
vyko tardytojas Bobrov. Jis ma-

AUCE*B FLORIST SHOP. NataviūkaM raįotto — lletuvMka Rito per- 
duotavė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakaro: 135-4148 
107-64 Jamaica Ava., Richmota HiH, N.Y. čia veikla Darbininko spau
dos kloakas.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine, 84-02 Jamaica Ava. (pfll Forost 
P’vray St.), Woodhavon, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME - Moderni kopele, Air- 
concHtioned, A. J. BsMon-Baltrūnas, Licensta Manager and Motery 
Public, 660 Grota St, Brooktyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tolzoira, Jr. laidotuvių direktoriųs, Nev
erk Office: 428 Lafayotto St (Cor. WHson Avė.), tolef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, orai laidomas.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Hiven Hill 
Funarol Horoe. Ine., 104-38 Jamaica Ava., Richmond HIH, K.Y. 11418; 
Ir Garozva Fanerai Home, 231 Bedford Ave^ Brooldyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Giruvos čal
mos generaciįa yra New York State laidotuvių direktoriil ir balza- 
muotoįai. Tol. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos iermnlnės bot 
kurioj miesto daly.____________________________________________
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūlly apdrau
dimai, Income T«x pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj -DHLERT- 
RUGGERE, Inc^ 89*11 Jamaica Ave^ Woodhaven, N.Y. Teiti. 947-2323 
(namų tolef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušlo talentais. 

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Gardis "Tavom. 
1883 Madison St, Ridgowood, N.Y. 11227. Tolef. 821-6440. $»IM vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlai ptota. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA.— SHvor Bell Baking Co. Llttuvlika ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction BW, Corona, 
Ouoens, N.Y. 11369 Telof. 779-5156.

SPARTA—Rašomos mašinėlės Įv. kalbomis, radid, spalv. TVcomplute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuotos ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedra Kis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

R*zi<tencini$ N KoniBtcInBs NuobbijMį

tardymo mędžjągą 
rašą, kad . iškviesta )
ėeismą^SekanČią ve>*'pb£tok> 18A 
biMu paleista namo.

Kai mane^ paleido, neišdavė » > _
net pažymos^ Vad buvau sulai- naujausius 1986 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS gslimm įsigyti 
kyta, todėl darbovietė, man da- gmnMoįo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 doi. ir daugiau. Dėl

A A £ Ui Telefonai (613) *0-2444. vakare (61?) Į6

pravaikštas. ’’

Kokiais įstatymais Astravo 
prokuroras iš manęs atėmė buto 
raktus ir iki šiol jų negrąžina? 
Kodėl mane atitraukė nuo darbo

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, Mtad. 4-5 
vai. popiet WEVD 1330 AM kil, Ir 7-8 vai. vak. 97.9 H. Dr. JJ.

mano asmenybė, darbo ir gyve
namoji vieta buvo išaiškinta per 
porą dienų? Kodėl leidžiama fi
ziškai ir morališkai- žlugdyti, " 
šmeižti ir prievartauti niekuo 9 
nekaltus žmones? Kodėl pateisi- P 
narnos ir užtušuojamos tokios

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto 1HBI 105.9 
FM. R. Kazys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y.11364. Tel. 212 23-98 34.

darbuotojų klaidos? Kodėl laužo
mi tarybiniai įstatymai ir pa
žeidžiamos elementariausios i 
žmogaus teisės, kodėl trypiamas 
žmogaus orumas net paties pro
kuroro ir kitų aukštų pareiga- ■: 
nų kojomis?

Šie metai — saulėti, taikūs ir 
saugūs Vaikų metai, o štai ne. 
tik tardytojai, ne tik darbo žmo-

į.. jtfęrdeputatai, bet net pedago
gai išdrįso prievartavimu ir bau
ginimu pasikėsinti į neliečiamas . 
vaikų teises!

Kokiu tikslu ir kieno įsaky
mu trukdoma pas Baltarusijos

NEMOKAMAI

NEW ^RSEY M COM4ECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

mokslininkams, folkloro rinkė- .

mos užsienio lietuviams, o Bal
tarusijos lietuviams jų nuvežti

fa» M ai fti, -kurtose vta dalytai 
destosri lietuvių kalba, bet Meto* 
vui apgyventose vietovėse, taip

Ii •UiwC^KWIttwOwwj 
lieiuviKui noKynos* 
1979 m. tapyto 

(PlueiSkiiMs sutnunpintes
— Keti..’

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI

įUETUVĄ

PILNAI
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Maskvos, vėl Lietuvos, kol galų 
gale atitoko Maskvai, 

štai kaip metai po metų vyk-

RUSIJOS
— EKSPANSIJA

Jau 500 metų vykdo savo užkariavimus

Kas svarbiau?
. .C ■ J

Kai kur kursuoja kalbos, kad 
reikia minėti tik birželio išveži
mus, b Lietuvos 40 metų oku
pacijos neprisiminti. Sako, šią 
okupacijos sukaktį paminės spe
ciali veiksnių konferencija 
Washingtone. Kam čia mum 
minėti? Ta konferencija ir pada
rys visas rezoliucijas. Kam mum 
savom rezoliucijom rūpintis?

Yra galvojančių, kad štai ir 
Lietuvoje minima ta 40 metų 
sukaktis. Ji vadinama išlaisvini
mu, ne okupacija. Kai čia minė
sime, savaime prisimins ir Lie
tuva ir ten rengiami sovietiniai 
minėjimai.

Didžiuosius birželio trėmimus 
minime kasmet. Minime salėse 
su kalbom, minime ir bažny
čiose su pamaldomis, pamoks
lais. šis birželio įvykių minėji
mas yra virtęs jau rutina. Jis 
nesujudina didesnių masių, nes x 
žmonės pavargo. Be to, liepos 
mėnesį yra ir pavergtųjų tautų 
sakaitė. Ten prisimenama visi 
įvykiai, ir tie patys išvežimai.

Tačiau Lietuvos okupacijos 40 
metų sukaktis yra vienintelė to
kia proga, kur galima kuo 
garsiausiai ir kuo plačiau
siai prabilti. Net ir būtina tai 
padaryti. Būtina kiekvienoje 
vietoje tai padaryti. Ir kodėl?

Mes negalime pasitenkinti tik 
minėjimu Washingtone, kur da
lyvaus lietuviški veiksniai. Jie..

liu. Paišinėdami vietoje, mes 
sutrauksime daugiau žmonių, iš
judinsime reikalą vietoje. Turė
sime progos prieiti prie spaudos, 
atkreipti jos dėmesį, nurodyti 
panašumą su Afganistanu. Kai 
Afganistanas jaudina visą pasau
lį, kokia tai gera proga pri
minti ir Lietuvą. Nuo Pabaltijo 
kraštų okupacijos ir prasidėjo tas 
didysis tautų pavergimas, kuris 
dar ir dabar sovietų grobuoniš
kai tęsiamas.

Minėdami savo kolonijose, su- 
kelsime kur kas daugiau triukš
mo. O to triukšmo ir reikia, kad 
nebūtų Lietuvos byla užmiršta.

jp Ru
sija, o iš jos visa paveldėjusi 
Sovietų Sąjunga.

Sovietų Sąjunga skelbia tautų 
draugystę, kviečia nusiginkluoti. 
Visa tai yrą melas, propaganda 
priešam apgauti, suklaidinti. Pa
tys visą laiką ginkluojasi ir ren
gia planus užkariavimui. Kas 
dabar atidžiai seka televiziją, 

politinių žinių analizę, tas yra 
tiesiog nustebintas amerikiečių 

, naivumu. Dar ir šiandien yra 
tokių, kurie' tiki sovietų žo
džiam. Net prezidentas Carteris.

Rūpinkimės ir rezoliucijomis. 
Rašykime jas vietoje, siųsldrae 
savo kongresmanam, senato
riam, prezidentui. Kai daugiau 
tokių rezoliucijų gaus, bus dau
giau triukšmo, ir pamatys, kad 
reikalo taip nustumti negalime.

Kaip tik reikia parodyti, kad 
neužmiršome nieko. Ir neuž
miršime. Nuolat kartosime, kad 
Sovietų Sąjunga smurtu okupavo 
Lietuvą. Ir tai atsitiko prieš 40 
metų.

Ši proga leidžia prisiminti ir 
tuos pačius birželio trėmimus. 
Okupacija ir atnešė genocidą, 
nes okupantui svarbu buvo su
naikinti sveikiausią patriotinį 
elementą tautoje, kad niekas 
paškui neorganizuotų pasiprie
šinimo. Deportacijos buvo tos 
okupacijos išdava. Religinis per
sekiojimas irgi tos okupacijos iš
dava. Ir dabar kišami į kalėji
mus taurūs lietuviai, kam jie yra 
patriotai, kam jie nenori galvoti, 
kaip įsako komunistų partija gal
voti.

Visa tai sudaro puikią progą 
iškelti, kokias negeroves atnešė 
okupacija. Yra proga pakalbėti 
apie tariamą okupuoto krašto pa
žangą, kuria taip sovietai giriasi. 
Taip, kai kur yra pažanga, Jbet 
ar Lietuva, būdama nepriklauso
ma, nebūtų padariusi dar di
desnės -pažangos. Kaip ji kultū-

kad per porą dienų daugiau su
žinojęs apie sovietus, nei per 
visą savo gyvenimą.

Labai gaila, kad nematė anks
čiau nei Arrfferikos prezidentas 
nei kiti, kas toji Sovietų Są
junga. Ji turi rytietišką suktu
mą, maskuotą apgaulę. Tau šyp
sosi ir tuo pačiu tave apgauna. 
Pasirašo sutartis, kad kiti jų lai-

ėjęs1, iv toliau, ir*f)fttųvbtfv4s 
pažanga kur kas didesnė nei da
bar. Botų išsaugoti lietuviški 
ūkiai, Lietuvos charakteris ne
sužalotas

Mūsų broliai Lietuvoje prašo 
ir laukia, kad mes šias progas 
išnaudotume Lietuvos labui. 
Rašykime, rėkime, reikalaukime, 
tvirtai laikykimės. Visur pir
miausia minėkime okupacijos 
sukaktį, nes tai geriausia proga 
išgarsinti Lietuvą. Prie tos su
kakties galime prijungti ir kitas 
negeroves, kurias atnešė oku
pantai ne tik į Lietuvą, bet ir į 
kitus jų pavergtus kraštus.

MO K O

RUSSIA 
AT THE DEATH OP

1884

maut through mdtury «uu>-

Accpnūtions under Ivan m. 1462-1905
Accpasitiotui to dnath of Ivan TV, 1S0S-1S84 Į

Rusija Jonui Žiauriajam mirus 1584. Tai buvo nedidelė 
valstybė aplinkui Maskvą.

kytųsi, o patys niekada jų nė 
! neprisimena. Sutartys priešui 

apgauti, pasauliui mulkinti. Kiek 
1 sovietai sulaužė nepuolimų su

tarčių!
.Jau Petras Didysis kalbėjo, 

kad reikia rusam veržtis į Per- 
’ sijos įlanką. Dar tada jis nenu

jautė, kad ten bus dideli žemės 
turtai — nafta. Ieškojo išėjimo į 
Persijos įlanką, į Indijos van
denyną.

Užkariavimai praeityje
Didžioji ekspansija prasidėjo, 

kai 1462 Maskvą pradėjo valdy
ti Jonas III. Nuo tada kiekvie
nas caras- stengėsi kokiu nors 
būdu ką daugiau užkariauti. Lie
tuvos galinga valstybė pamažu 
silpnėjo. Ją stūmė Rusįja. Kar
tais miestai ar kunigaikštijos bu
vo valdomi Lietuvos, paskui —

dateMad tba Tar- 
K firmlv Consoli

dated Roma and finally rafaaed 
rh« tnbute. Latar Iv»n IV

»3vance uite Stbaria.

1472 užkariavo Permę.
1478 — Dvinos sritį,
1479 Novgorodo respub

liką,
1485 — Tverės didžią ku

nigaikštystę,
1487 — pirmą kartą užimė 

Kazanę,
1489 — Vjatką,
1503 — Černigovo kunigaikš

tystę.
1510 — Pskovą,
1514 — Smolenską,
1521 — Riazanę,
1552 — Kazanę,
1556 — Astrachanės pirmas 

užkariavimas, _
1558 — Tartu pirmas užėmi

mas,
1563 — Polocką,
1581 — Sibiro nukariavimo 

pradžia,
1607 — Tūlą,
1618 — Sibiro iki Jenisėjaus 

užkariavimas,
1632 — Sibiro užkariavimas 

iki Lenos upės,
1645 — Sibiro užkariavimas 

iki Ochotsk jūros,
1645 — Rytų Ukrainą,
1680 — Kijevo srytį,
1697—Kamčiatkos pusiasalį,
1696 — Azovą,
1721 — Livoniją, Estiją, Kare

liją,
1723 — Kaspijos jūros pakran

tes,
1739 — Juodosios jūros pa

krantės tarp Dou-Bug,
1772 — pirmasis Lietuvos- 

Lenkijos padalijimas, dalį Gudi
jos.

1774 — Krymą, Juodosios jū- 
'Pąkąrotės tarp Dniepro .ir

kariavimas, 1 •
' 1782 — Kubanę, * '

1783 — Gruziją (pirmą kartą),
1792 — J uodosios jūros šiauri

nės pakrantės,
1793 — antrasis Lietuvos Len

kijos padalinimas — Minkso, 
Pinsko sritis, vakarų Ukrainą,

1795 — trečiasis Lietuvos ir 
Lenkijos padalijimas, užima 
Kuršą ir visą Lietuvą,

1798 — Jonijos salas: Kalu, 
Paros, Ithaka,

1801 — Mingreliją,
1809 — Suomiją ir Alandų 

salas,
1812 — Besarabiją,

1813 — antrą kartą užima Gru
ziją,

1815 — Lenkijos likutį,
1820 — Kazachstano dalį, 

Azerheidžaną, Armėniją,
1828 — Armėniją persiškąją,
1829 — Dunojaus ir Kubanės 

žiotis, Kaukazą,
1850 — KoŠ-Kurganą,
1853 — Pietų Sachaliną ir da

lį Korėjos,
1855 — Kurilo salas,
1860 — Šiaurės Mandžiūriją, 

Vladivostoką,
1865 — Taškentą,
1868 — Samarkandą, Bucharą,
1873 — Chivą,
1875 — šiaurinį Sachaliną,
1876 — Kokandą,
1878 — Besarabiją, dalį Armė

nijos pakartotinai,
1881 — Turkmėniją,
1884 — Mervę,
1898 — Liao - Tung pusiasa

lį, Port Artūrą,
1901 — Madžiūriją,
1919 — Gudiją; Ukrainą (jau 

užkariavo Sovietų Sąjunga),
1920 — Gruziją, Azerbai

džaną, Armėniją,
1922 — Tolimųjų Rytų res

publiką,
1939 — Rytų Lenkiją,
1940 — Korelijos dalį,
1940 — Estiją, Latviją, Lietu

vą, Besarabiją, Bukoviną,
1945 — Rytų Kareliją, Petsa- 

mo, Š. Rytprūsius su Karaliau
čiumi, Karpatų Ukrainą, pietų 
Sachaliną, Kurilų salas, 
. 1956 — Sovietų armija užima 
Vengriją;

1968 — Sovietų armija užima 
Čekoslovakiją,

1980 — Sovietų invazija į Af
ganistaną.

Po antrojo pasaulinio karo so
vietai sukūrė savo satelitines

Jugoslaviją, Albaniją. Pirmoji iš 
Maskvos {takospasitraukė Ju
goslavija, dabar labiausiai nuto
lusi yra Rumunija.

Patys faktai ir skaičiai rodo 
Rusijos imperializmą. Ir dabar, 
pasidarę net komunistais, garan
tavę tautų apsisprendimo laisvę, 
rusai organizuoja savo tradicinę 
caristinės Rusijos ekspansiją. Ir 
paskutinį žygį suorganizavo ca
ras Brežnevas.

Jei nebotų buvę tų užkaria
vimų, kaip savitai reikštųsi visos 
tautos, kaip klestėtų jų tautinis 
menas ir jų kultūra! (J. K.)

*
ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONES (SPŪDŽIAI

Antanas Rubšys, 
Manhattan CoDege

------- L-----------------------
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našles ir iškdių šeikų

Negudru girti ar peikti dieną 
be vakaro. Gvidas, kuris pirmo
mis dienomis atrodė toks {tarin
gas, pasirodo esąs geras isla-

šiaurinėje Indijoje, Jemene ir Al- 
. žirijoje. Jiem būdinga kasmet

Alfahapreiftimą, savo jaunutę fvjjg „vo kankinių šventę sa-

dingos islamui ir išryškinusios * mtlraarfaiū, M pristatyti

lėmis.apie dvyliktąjį ir pasktatinį isla- arabės Sirijos 
mo Imam — pranašo^ 
to šviesos nešėją. Įraše

j
X

Imam vardu buvo vadinami ir 
Mahometo įpėdiniai — kalifai, 
vyrai su galia kalbėti Allah4 Die
vo) vardu. Šia prasme šijitai 
musulmonai naudoja žodį imam. 
Mauzoliejuje yra dviejų šįjitų 
imam kapai.

Aplink mečetę žmonių spūs
tis. Paaugliai, svetimšalius pa
stebėję, ima mumis domėtis. Iš 
karto kalbina rusiškai. Rusai, 
matyt, jiems įprasti svečiai. Ma
ne stebina žmonių spūstis. Pir
musyk matau tokias minias mal
dininkų musulmonų šventoje 
vietoje. Teiraujuosi pas mūsų 
valdiškąjį gvidą, kodėl taip yra. 
Pasirodo, kad Samarra mečetė 
yra šįjitų musulmonų svarbi
šventa vieta ir ją kasmet aplan- r. __
ko dešimtys tūkstančių rmddi- religinių kryžkelių. Kitos dvi yra

Islamas yra vispusiško atsida
vimo, arba paklusnumo, Allah 
(Dievui) religija. Ir žodis mu* 
sulmonas reiškia asmenį, kuris 
atsiduoda, arba paklūsta. Sunni 
islamas save kildina iš Mahome
to, o Sija islamas —■ S Maho
meto per jo žentą Ali.

Islamo religija yra jauniausia

čiųjų pranašo įpėdiniu. Kalifo 
titulą jis sau pasiglemžė, o is

lamo sostinę perkėlė iš pamal
daus Medina miesto į išdykusį 
Damaską. Šiuo žygiu Muawiya 
davė pradžią Omayyad dinasti
jai, kuri gyvavo ištisą šimtmetį. 
Ali kalifato irgi nenorėjo atsisa
kyti. Įsteigdamas sostinę Kufa 
mieste (Irake), jis liko Muawiya 
varžovu.

kąd šis ateisiantis Imam pradin
gę, dar berniuku būdamas, iš 
Sfonarra miesto (873 m. po Kris
taus). Sijitai musulmonai jį vadi
na Slypinčiu imam. Jis vieną mo žinovas ir puikus pasakoto- 
graž’ą dieną grįš kaip Mahdi — jas. Įr jis su mumis, irmes su juo 
i s lame, mesijas. apsipratome. Ir kariškoji palyda,

iš jo pavyzdį imdama, yra 
mažiau nervinga. O ypač 
po sunkios, kartu praleistos, il
gos nakties Hatra griuvėsiuose.

Gvidas ima pasakoti apie is
lamo suskilimą į sunitus — tik
ruosius musulmonus ir šįjitus 
— atskalūnas. Sunku įsp ti, kas 
jis per vienas: šįjitas ar suni
tas? (Vėliu: paafškėjc kad jis 
krikščioni.!)

nas iškiliausių m»

pno ir

hometo apreiškimą, žavėjo ara
bus savo dosnumu ir gražbylys
te bei drąsa mūšiuose. Nors ir 
buvo apkūnus storulis ir plikis 
su žila barzda, tačiau vis darė 
savo sekėjams didelį įspūdį. Už
tat dauguma musulmonų buvo į- 
sitikinę, kad Ali turėjo būti 
pirmasis, o ne ketvirtasis kali
fas.

Ali, tęsia gvidas, turėjo prie
šų nuo pat savo kalifato pra
džios. Priešų tarpe buvo du var
žovai į kalifatą ir Aiša, įtakin
goji pranašo Mahometo našlė. 
Panūdau paklausti, kodėl Aiša 
nemėgo Ali. Ir gerai padariau. 
Gvidas dar labiau įsismagina.

Mahometas, pabrėžia gvidas, 
turėjo daug žmonų. Khadija, 
pirmoji jo'žmona, buvo turtin
ga ir už jį kur kas vyresnė. 
Jai mirus, Mahometas vedė dar 
devynias žmonas. Tiesa, paste
bi gvidas, Koranas vyrui telei
džia turėti tik keturias žmonas. 

rius aplink erdvų jo namų kie
mą. Gvidas vėl kreivai šypsosi 

ria, kad Mahometas kiekvieną 
žmoną lankydavo iš eilės. Atro
do, kad šis bruožas gvidui yra 
svarbus, nes jis nuo jo nenori pa
sitraukti. Koranas, sako, duoda 
vyrui teisę nepaklusnią žmoną 
bausti, bet Mahometas buvęs 
atlaidus ir neįtaringas vyras sa
vosioms. Čia, pagaliau, ima 
ryškėti ryšys tarp Ali, IV kalifo,

Kartą Mahometas pasiėmė Ai- 
šą kartu kelionėn. Kelionės me
tu, pametusi karolius, ji atsiliko 
nuo karavano. Tik žymiai vėliau, 
Mahometui jau pasiekus Medi
ną, ji tepasivijo karavaną. Ir tai _ 
jauno savo genties vaikino drau
gystėje. Kai kurie Mahometo se-. 
kėjai ją apkaltino neištikimybe.

Aite Ir Kupranugario mOils
Aiša rėmė Ali varžovus į kali

fatą. Dvi musulmonų armijos su
sirėmė prie Basrah, Irako pie
tuose, Kupranugario mūšyje. Ai
ša savo armijos kareivius ska
tino į mūšį prieš Ali armiją iš 
neštuvo ant kuprio nugaros. Už
tat ir mūšis vadinamas Kupra
nugario mūšiu. Tačiau mūšis 
baigėsi Ali laimėjimu.

Ali po trejeto metų buvo nu
durtas Kufa mečetėje. Jo sekė
jai kalifo paskelbė jo vyresnį 
sūnų Hasan. Tačiau ir šis tapo 
kankiniu. Tragiška Mahometo 
anūko mirtis paskatino Ali šali
ninkus trauktis išpagrindinės is
lamo srovės į savitą religiją.

Nūdien tik 10% visų musul
monų save laiko šijitais — apie 
60,000,000. Dauguma jų gyvena
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čio pradžios JAV lietuvių veik
los foną, paryškindama kitas as
menybes (visų pirma dr. Joną 
Šliūpą). Rašoma objektyviai, re
miantis daugybe citatų. Sakau, 
neįsivaizduoju studijos dydžio, 
nes' šiame numery neužbaigta.

prisiskaičius vienos ar antros 
pusės išvedžiojimų, peršasi ne
abejotina išvada, jog tik Juo
zas Vilkutaitis tegalėjo būti Ke
turakių ir “Amerika pirtyje“ ko
medijos autorium.

Sostinės obeliskas — adata. 
Tai paminklas pirmajam 
Amerikos prezidentui Jur
giui VVashingtonui. Jis buvo 
atidengtas 1885 vasario 21.

negrę, vokietę ar lenkę, kai iš 
tikrųjų viso pasaulio motinos, 
jei protiškai nepakrikusios, yra 
vienodai mylinčios, kilnios, 
geros. Jei ir tik atsitiktinai nė 
viename fio LL numerio rašiny 
apie motinas tokių bučki nių de
klamacijų nebuvo, ir tuo reikia

tono, Lincolno ir Jeffersono pa
minklai sudaro įdomų trikampį, 
ir, į akiratį įsijungus Kapiteliui, 
Baltiesiem rūmam, Aukščiausio 
teismo rūmam, Pentagonui ir 
Arlingtono valstybinėm kapi
nėm, čia matai visą pagrindinį 
Amerikos centrą ir kartu šio 
krašto daugiau negu dviejų šim
tų metų istorijos svarbiausius 
punktus, jau nekalbant apie tai, 
kad pilietinio karo metu sosti-

jos carų mėginimai Lietuvą su
rusinti ir lietuvių pasipriešini
mo kova XIX amžfeįe” rankraš
čio. Įdomus, naudingas skaiti
nys.

" iv **v •• ■•-1'-

nės pašonėj vyko lemiamieji 
mūšiai. Taip, tai istorija. Dieve, 
duok, kad ateity tų mūšių 
jau nebebūtų.

O dabar, gegužės žydėjime 
nusileidę iš Washingtono pa
minklo viršūnės, patraukim į 
Amerikos katalikų tautinę šven
tovę ir aplankytam minutei lie
tuvių Šiluvos koplyčią. Kokią 
audrą kai kurie karštakošiai 
“ultrapatriotai” buvo sukėlę, kai 
vysk. V. Brizgys Šiluvos koply
čios įrengimui rinko aukas. Jiem 
nepatiko, kad koplyčiai duoda
mas ne tas vardas—ne Vilniaus 
Aušros Vartų Motinos. Kas be 
ko, politiniai užkulisiai gal ir 
turėjo įtakos. Bet svarbiausia, 
vysk. V. Brizgys lietuvių koply
čiai įrengti gavo centrinę vietą, 
jam pasisekė surinkti aukas dau
giausia iš tų žmonių, kurie ki
tam tikslui vargu ar būtų au
koję, vyskupas koplyčiai išpuošti 
sugebėjo pasirinkti pačius ge
riausius lietuvius menininkus, ir

Per langelį žvelgdamas į ry
tus, matai bėgančią žalią alėją 
nuo pat paminklo iki Kapito- 
liaus, kur netoli matyti Aukš
čiausio teismo rūmai, Kongreso 
biblioteka, kiek arčiau dešinėj 
Amerikos Balso įstaigų bei stu
dijų rūmai, Kongreso ir Senato 
įvairūs rūmai. Tai vis įstaigos, 
kur rasi dirbančius ir lietuvius. 
Stambiausi jų telkiniai Amerikos 
Balse ir Kongreso bibliotekoj, 
taip pat būrelis dirba ir sena
torių bei kongresmanų įstaigose. 
Po vieną kitą jų rasi ir lotose 
įstaigose, ministerijose, Smith- 
sonijos institucijose.

Per visą spaudą perėjęs ir dar 
nenurimęs šurmulys “Amerika 
pirtyje” komedijos autorių iš 
dviejų kandidatų berenkant, ra
do atgarsį ir PL puslapiuose. 
Čia rašo du autoriai: Ignas 
Medžiukas ir Ignas Alekna. Pir
masis recenzuoja B. Vilkutaity- 
tės-Gedvilienės veikalą “Tik
rasis Keturakis ir jo raštai” bei 
pats daro išvadą, kad tikruoju 
Keturakių buvo tik J uozas Vilku
taitis (ne Antanas), o antrasis 
aprašo minimos komedijos vai
dinimo jo tėvo sodyboj papasa
kotus įspūdžius. Net ir neina-

Į Wasbia^tono paminklo vir
šūnę bent Beartą gyvenime nori 
įsikelti ii sostinėj gyvenąs ame
rikietis,irlxt kuris iš kitur atvy
kęs turistas- Todėl nenuostabu, 
kad prie^aashingtono paminklo 
visada liuksą eilės žmonių. Pa
togu čia (no, kad laukiant ne
reikia stovėūi, bet aplink visą pa
minklo plotą Įrengti suolai ir 
visi lauiarktieji gali ramiai sau 
sėdėti. 1959 m. įrengtais moder
niais keltuvais tave į paminklo 
viršūnę, kur įrėminti langai, at
vedą sostinės panoramą iŠ visų 
keturių pusių, įkelia per 70 se
kundžių T*ip, per 70 sekundžių 
į 555 pdų aukštį! O čia jau at
siverianti nės istorija bei didy- „ _ _
bė. kuriose ilsisi Amerikos bei viso

Vliko, Alfos bei LB darbus, bet 
ir tarpusavio ginčus, nesutari
mus, vieni kitų neigimą. Kaip 
visada, prieina optimistinę išva
dą, kad tartis ir susitarti galima.

Gedimino Miklinus reportažas 
“Dvi Lietuvos” skaitytoją nuve
da į vadinamą Suvalkų trikam
pį ir pakviečia su juo pakeliau
ti po Augustavą, Seinus, Suval
kus, Punską. Kad geriau tą “ant
rąją Lietuvą” pajustume, re
portažas pailiustruotas šešiomis 
nuotraukomis (žemėlapių ir pa
statų vaizdais), šioj vietoj kaip 
tik norėtųsi pageidauti, kad PA
SAULIO LIETUVIS nešykštėtų 
vietos dažniau ir didesniem ke
lionių aprašymam, ypač kur ke
liautojas susitinka su gyvais lie
tuviais arba apčiuopia jų pėdsa
kus. Kelionių reportažai šios ap
žvalgėlės autoriui ir, žinau, dau
geliui skaitytojų palieka giliau
sią įspūdį.

Romo Kasparo “Trys ketvir
čiai amžiam” trečią kartą grįžta 
prie lietuviškos raštijos lotyniš
kais rašmenimis temos ir nė 
šiame PL numery jos neišsemia. 
Turiu paaiškinti, kad R- Kaspa
ras tai referato parnešėjas, o me
džiaga imto iš Lietuvoj parei
to, į Vakarus slaptai išsiųsto P. 
Valančiūno slapyvardžiu pasi-

Pavadinimais išminėjau ir pa
stabomis apkaišiau tik pirmųjų 
28 puslapių tarinį. Į kitus 40 
puslapių sudėta 150-200pavadi
nimų reportažėlių, •'korespon
dencijų, biografijų, nekrologų, 
pranešimų, laiškų, ete, etc.
Mum, JAV lietuviam, daug jau 

pasenusių, per dienraštį ir sa- K.U. m, m, . . ■».. u- Daba StarriŠkienė pateikia du VSIuBSCIlB Dėt MINU
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PASAULIO LIETUVIS

Didelio formato, 68 puslapių, 
su raiškia Širvintose pastatyto 
paminklo, žuvusiem už Lietuvos 
laisvę nuotrauka viršely, 1980 
vasario —> kovo numeris nė sklai
dyti nepradėtas daro rimto, 
puošnaus žurnalo įspūdį.

Bent paskubomis perbristam 
per jo puslapius.

Pirmasis skaitytojo jausmus ir 
protą dilginąs rašinys pavadintas 
“Ašaros, tremtis ir dabarties 
uždaviniai”. Tai jauno, moder
naus katalikų kunigo, Baltųjų 
Rūmų pareigūno Jurgio Šaraus- 
ko kalba, pasakyta New Yorko 
lietuviam, nepriklausomybės 
sukaktį minint Atsigręžęs į Va
sario 16-osios minėjimą prieš 30 
metų ir paryškinęs tuometinį 
naujųjų ateivių fizinį skurdą bei 
jam kontrastuojantį dvasinį ryžtą, 
dėmesį nukreipia į šių dienų 
prasisiekusį šio krašto tautietį, 
nebeturintį materialinių rūpes
čių, bet reikalingą idėjų ir vi
suomeninių darbų, tarnaujančių 
ir atkursimai nepriklausomai 
Lietuvai, ir Amerikai. Bene pa
traukliausiai atrodo, beje, anks
čiau ir kitų siūlyti, 6 Čia įsak
miai pakartoti du dalykai: jauni
mui jungtis į Amerikos politinį 
gyvenimą ir kibti į visokius val
džios postus; visiem bendrai 
pačioj sostinėj Washingtone 
steigti tyrimo bei informacijos 
telkimo institutą — lietuviškų

Kai žiūri į tą žalią, gražią 
alėją, vėl prisimeni, kad čia nuo
latinė įvairių demonstrantų ma
sių susirinkimo vieta, kad ją kar
tais trypia šimtai tūkstančių jau
nuolių, kurie gal patys nežino, 
ko reikalauja, bei jų kurstytojų. 
Taip, toji alėja nuo Washingto- 
no paminklo tiesiasi iki pat Ka- 
pitoliaus, kurio kupolas ypač 
naktimis iš tolo spindi nuostabiai 
apšviestas.

Kai iš Washingtono paminklo 
viršūnės žvelgi į šiaurę, matyti 
Baltieji rūmai, Amerikos prezi
dento rezidencija, pastatyti 160 
pėdų plote. Šiais moderniais lai
kais, kada Amerika tebėra pir
maujanti pasaulio galybė, jie 
atrodo lyg mažoki ir neimpo
nuoją. Bet šalia pastatyti ir va
dinamieji Executive rūmai, ku
riuose dirba įvairios prezidentū
ros įstaigos. Pro Baltuosius rū
mus žvelgdamas toliau į šiaurę 
16-tos gatvės strėle, turėtam kur 
nors užkibti ir už Lietuvos pa
siuntinybės rūmų. Savo laiku tai 
buvo prabangus rajonas, bet da
bar Lietuvos pasiuntinybę nu
stelbė aukštesni namai ir visa jė
ga sužaliavusi lapija.

Atsisukus į vakarus, iškyla 
prezidento Lincolno parniūktas, 
toliau Potomaco upė, per ją per
mestas Arlingtono tiltas. Už tilto

JAV Mtnaę Waskingtoną kas
dien laiko būriai turistų ne tik 
iš įvairi) Amiemkos vietovių, bet 
ir viso pasaulio. Ypač didelis 
turistų ntąiadis pavasarį, kai 
balandžio pradžioj pražysta be
galės vyimių, o daugumoj šio 
krašto notyklų būna pavasario 
ar Vėlybi švenčių atostogos. Ta
da sostui pilna autobusų ir įdo
mesne^ vietas užtvenkia mi
nios jaunumo su tėvais, mokyto
jais, ekskursijų vadovais.

Nuobtir nuolat čia rengiamos 
įvairios demonstracijos, kurios 
kartais taigi trofiką sustabdo, 
kad demonstrantus ne vienas 
keikia ii šindies gilumos. Pasta
ruoju metu Kažkodėl populiarios 
demonsbacdjos prieš branduo
lines jėjaia«s. Tuo tarpu, kai ne
toli šioto lakstančių sovietų ka
rių jau prieš pusmetį užplūdo 
Afganisiną. ir ten dorojasi su 
vietos sukilėliais patriotais, atro
do, šalia vyriausybės ir tyliosios 
šio kraite daugumos, daugiau 
niekas į tai. dėmesio nekreipia. 
Bent neparodo viešose demon
stracijose.

Datai, pavasariui įpusėjus ir 
vasarai atslenkant, sostinė kas
dien vii pilna turistų. Keista, 
kai išeini pasivaikščioti pvz. pie
tų pertraukos metu kur nors prie 
Kapitonas,, retas atsitikimas, 
kad tavęs kas nors nepaklaus
tų kelk, arba kur yra tokia ar 
kitokia istorinė vieta, muziejus, 
galerija,pasiuntinybė. Su kelių 
parodymu naujokam tikrai blo
gai. Sostinės gatvės tokios klai
džios ir vingiuotos, kad, ir dve
jus metus čia išgyvenęs, bijaisi 
klausiandan tikrai pasakyti, ar 
ta gatvė nuwes» kur jis nori, ar 
ji nutruks kuriame nors skve
re. Bent man atrodo, kad JAV 
sostinė laba* klaidi.

Geriausia sostinę pamatyti bei 
pažinti iš pirmojo Šalies prezi
dento C. 'Vashingtono atmini
mui pastatyto -paminklo. ■■■ Pa
minklas, įtarmintas nusmailin
to pieštuko pavidale, yra 555 
pėdų auiičiro, kai tuo tarpu pri
vatūs ir valdžios statiniai Wash- 
ingtone pagal Kongreso nuro
dymą negali būti aukštesni, 
kaip 160pėdų. Todėl sostinė yra 
žemas nuėstas, be dangoraižių, 
ir jos pagrinde dominuoja Wash- 
ingtono paminklas bei žymiai 
žemesnis Kapitelius. Šalia jų iš 
apylygi!) pastatų masės iššo
ka dviejęšventovių bokštai: pro- 
testantijhtedros, milžiniško kū
rinio, daritai šiol vis didinamo; 
ir Amerikos katalikų tautinės 
šventovės, kurioj centrinėj vietoj 
yra įrengta ir lietuvių Šiluvos 
koplyčia.

kojusių pinigai po jų mirties dėl 
to neatiteko sovietam, o pastaty
tas paminklas, kuriame ypač ak
centuojami Lietuvos tikėjimo ir 
laisvės kankiniai, stovi ir ilgai 
stovės.

Ir kai mes gegužės mėnesio 
ketvirtadienio pavakarėj dar 
spėjom užsukti į Amerikos ka
talikų tautinę šventovę, nieko 
nelaukę skubėjom tiesiai į lietu
vių Šiluvos koplyčią. Joj'gi su
plaukęs būrys lietuvių kalbėjo 
litaniją ir giedojo giesmes Mari
jos garbei. Vyko gegužinės pa
maldos, kurias pravedė veiklus 
Washingtono ateitininkas Jonas 
Vaitkus, o besimeldžiančių tar
pe buvo ir Lietuvos atstovas 
Washingtone dr. S. Bačtas su 
žmona, ir Ateitininkų federaci
jos pirm. J. B. Laučka su žmona, 
rašytojas A. Vaičiulaitis su žmo
na, ir eilė kitų.

Lietuvių Šiluvos koplyčią ap
lanko ne tik dešimtys tūkstan
čių turistų, bet įvairiomis pro
goms pasinaudoja ir kestinės 
beVjosapyHntaų lfetr/vUrf.

VL R.

leitenanto Harris). Netoli 
Arlingtono kapinių ir Penta
gonas, kurio ypač bįjo paverg
to Rytų pasaulio valdovai. Vie
nas iš Pentagono kapelionų yra 
ir Washingtono lietuvių kapelio
nas kun. dr. T. Žiūraitis, kurį 
iš Domininkonų parapijos reli
ginių apeigų atlikti nuveža Pen
tagono atsiųsti šoferiai.

Anoj pusėj Potomaco upės jau 
Virginijos valstija, o iš kitų pu
sių sostinę supa Marylando vals
tija. Kiek toliau už sostinės, tiek 
Virginijoj, tiek ir Marylande, 
rasi gyvenančių gražiai įsikūru
sių lietuvių. Gal kada atsiras 
proga ir apie juos parašyti.

Bet, kol iš Washingtono pa
minklo dar nenusileidom, žvilg
terėtam ir į pietus. Ten atsi
veria prezidento Jefiersono pa
minklas, pavasariais paskęstus 
japoniškų vyšnių žiedų jūroj. 
O tie žiedai, tas žydėjimas, tie
siog nubridęs į Potomaco upės 
vandenį, sudaro nuostabų vaiz
dą, ir čia suplaukia tūkstančiai 
turistų pasigrožėti gamtos ste
buklais. Prezidentų Washing-

LAIŠKAI LIETUVIAMS .
Žurnalas, kuris niekada nevė

luoja, o ateina kiekvieno mėne
sio pradžioj. Ir čia apžvelgiamas 
numeris — gegužės (ne gegužio, 
kaip žurnalo pirmam puslapy 
klaidingai parašyta).

Pirmieji keturi rašiniai skirti 
motinom pagerbti. Tai t. Juozo 
Belecko, S.J., “Meilė motinai — 
amžina”, Al. Likanderienės 
“Mano motina”, Marijos Sautai- 
tytės-Stankuvienės “Meilė stip
resnė už mirtį” ir Elizabeth 
Elliot “Motinos kasdieninė ruti
na — kelias į garbę”. Rašiniai 
trumpi (visi 4 teužima apie 7 
puslapius), nuoširdūs ir, ypač 
visų trijų moterų, labai origina
lūs. Kas mane pradžiugino, tai 
nesigraibstymas bendrybių, pa
toso, ura (ar valio) patriotizmo. 
Dažnai Motinos dienos minėji
mų prelegentai arba radijo va
landėlių gražbyliautojai verčia; 
užsikimšti ausis, kai ima besai
kiai šūkauti “lietuvė moteris”, 
“lietuvė motina”, ‘lietuvė, lietu
vė, lietuvė”, bandydami klausy
toją įtikinti, kad lietuvė motina
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daili-

poeto karybos didingumo ir 
grožio), K. Binkio, L. Žitkevi
čiaus, J. Minelgos, iltmukaU1 
K. Donelaičio “Pavasario links
mybių”. ' 1

niokas ir Judrus 
jas (talkinąs bev 
Kultūros Židin 
parengimui) Pautus Jurkus yra tuviai dailininkai: M. K. Čiur- 
dar ir Maironū 
mokyklos mo 
metų dėstąs 
moję klasėje. * 
dagoginė pral 
P. Jurkų pan 
mokyklų aštus 
vėlįLTTUAN] 
JĄKĮUBŠjM

Antanas Salys — RAŠTAI. I. 
Bendrinė kalba. Redagavo Pet-

I įleido

iVių

nės grožį.
Šis vade 

panašios r 
tų vadovė 
pažinimą-j 
aplinką. I 
aūgusia Jn

□jas, keliolika 
raifirą baigia- 

i sėkminga pe-

Htuanistinių 
skyriui vado- 
Knygą išleido

nota nuotraukomis, 
pratintus išeivijos 
lmbjius,jdąilininkų * 
Irimus įvykius, kul
is, ir paliktos te vy

telis skiriasi nuo kitų 
Išies anksčiau išleis
iu tuo, kad į tėvynės 
einama per vietinę 
mokinių dėmesį iš
drikos aviacija įpin- 

riAis ir Girėno skrydis 
altą į Lietuvą. Tam žy
moje skiriama net apie 
lipių. Toliau atskiri sky- 
ilba apie jaunimo vasa- 
yklas Putnamo ir Nerin- 
> vyki avietėse, suorgani- 

Putnamo lietuvių se- 
4ukeliaujame ir į Alkos

giui kn;
30 pusk 
raliai kf 
ros stoyj 
gos st» 
z notose 
selių.sN 
muzitpų. Netrukus atsiduriame 
pranciškonų sodyboje Ken- 
nebūnkporte. Į lietuviškos rašti
jos pažinimą įžengiame per at
silankymą dėdės Vytauto biblio
tekoje-Tas (profesorius Vytautas 
kiek vėliač savo rūsyje insceni- 

;L9-ojo- amžiaus vaiz-zuoja viso 
dą, iš tanios kilimą į šviesą, 
į;tautinio a gimimo žygius ir su
klestėjimą 
!me į lietu
cagos Jatmimo Centrą, vėl su
grįžtame | Brooklyno Kultūros 
Židinį, čiš džiaugiamės sportuo
jančiu lieiįvišku jaunimu.

Iš tautilių veikėjų susipažįs-

Netrukus nukeliauja- 
išką Dainavą, į Chi-

čiumi, w J*4Bfesmia!tWium; V-.- 
Kudirka, J. Tumu-Vaižgantu, 
Maironiiį V. Krėve-Mickevi
čium, s u Žemaite, Lazdynų Pe
lėda, Šttrijos Ragana, su B. 
Sruoga,1 ;u' K. Binkių. Duodama 
ir ištisų cūrybos pavyzdžių: Šat
rijos Ri ganos “Mergelė karžy-
gė”, A. iarono “Trys bičiuliai’
N. Mas tlaites “Karaliaus vaini
kas”, V ižganto “Vilniaus pilies 
pasaka’ 
mbs Mj 
ko “D« 
“Daina 
traukai 
bus, « 
nepraįr 
trio eąe 
tuvi
raštį lotino (Putinas knygoje lyg

A. Vaičiulaičio “Ma- 
elės sūris”, St. Zobars- 

igių muzika”, V. Krėvės 
apie arą”, B. Sruogos iš- 

iš veikalo jaunimui “Kas 
ad nebus, bet žemaitis 
us”. Parinkti trys Mairo- 
‘raščiai, V. Kudirkos Lie- 
himnas, po vieną eilė-

MĮTGAMTINĮ

BENDRAVIMĄ
Žmogus išgyvena savo kasdie-

V. Jonynas. Miniau ir muzikai: 
J. Naujalis, M. Petrauskas, St 
Šimkus, M. K.Čiurlionis.

Visa ta gausi medžiaga patei
kiama ne sausai, bet įjun-

gumas pasakojimų sukurti mo- 
kinti  ̂rašinėlių stiliumi. Nuola
tinis veikėjas yra mokinys To
mas, drauge su juo keliauja Al
gis iš New Jersey. Kartu su 
mokiniais veikia ir jų tėvai, ypač 
veikli ir puiki vaikų vaišintoja 
yra močiute, labai sumanus 
patriotas, didelės . lietuviškos 
bibliotekos savininkas yra dėdė 
profesorius Vytautai. Todėl pa
sakojimai yra nenuobodūs, gyvi, 
gerokai subeletristiniti. Po kiek
vieno skyrelio duodama daugy
bė konkrečių klausimų, lengvai 
atsakomų. Tik į nedaugelį klau
simų tenka medžiagos pasiieš
koti iš kitų šaltinių.

Suprantama, kad aštuntasis 
pradžios mokyklos skyrius dar 
nėra pajėgus apimti visą lietuvių 
literatūros kursą. O vis dėlto, 
jeigu jau įtrauktas B. Sruoga, 
tai pasigendame I. Šeiniaus, 
daugiau reikėjo pakalbėti apie 
Putiną. Bent šiek tiek reikėjo 
žvilgterėti ir į išeivijos didžiuo
sius rašytojus.

Knygoje yra ir konspektiški 
Lietuvos istorijos ir Lietuvos 
geografijos skyriai. Juose pateik
ta daug konkrečios pažintinės 
medžiagos. Prisiderinant prie 
mokyklos programos, kartojama 
tie patys dalykai (Aušra, Varpas, 
V. Kudirka, J. Basanavičius, S. 
Daukantas, M. Valančius ir kt.), 
apie kuriuos beveik tais pa
čiais žodžiais buvo kalbėta li
teratūrinėje dalyje. Vadovėlyje

kulskiui 1980 metų muzikos premiją gegužės 3 Clevelande. šalia stovi Kultūros Tarybos 
vicepirminfailas Viktoras Mariūnas (k.) ir Čiurlionio ansamblio bei muziko A. Mikuls
kio sukaktovinin minėjimo pranešėja V. Leger. Nuotr. B. Bacevičiaus

ŽEMAIČIŲ DIDŽIAUSIAS

ST. GEDVAINIS

Kartą prieš septyniasdešimt 
metų (1909) ilgai skambėjo visų 
Žemaičių vyskupijos bažnyčių 
varpai, ir kiekvienoj jų buvo 
ypatingos iškilmės, minint di
džiojo Žemaičių vyskupo Mer
kelio Giedraičio 300 metų mir
ties sukaktį. Ir visa lietuvių tau
ta tada jį visaip pagerbė. Buvo 
tada lietuvių tautinio atbudimo 
laikai. Merkelis Giedraitis ir jo 
idealai žavėjo daugelį.

Jis dar mielesnis pasidarė da
bar tėvynėj likusiems, kada ten 
padėtis yra panaši į jo laikus, kai 
galią gavusi nežymi mažuma, 
dažniausiai ateiviai, savivaliavo, 
atiminėjo šventoves ir vertė 
žmones priimti jų pažiūras. Tada 
buvo užgrobtos pačios brangiau
sios lietuvių šventovės — Šilu
vos, Kražių, Kelnės ir kitos. 
Gal dar blogiau — nebuvo ta-

mečius buvo prisimenamas kaip 
kilnus, švento gyvenimo vyras, 
patraukęs daugelį prie Dievo, 
padėjęs kraštui įsisavinti krikš
čioniškas tradicijas, ypatingąją 
pagarbą Nukryžiuotajam. Ilgai 
ruošė vietą jėzuitų kolegijai Kra
žiuose, kuri ten įsikūrė jau jam 
mirus. Bernardinus įkurdino 
prie Klaipėdos krašto, Kretingoj, 
sakydamas, kad su jais ateis šv. 
Antano, šv. Pranciškaus ir kitų 
jų šventųjų palaima mūsų kraš
tui, jų šventovę pasieks protes- 
tantinami prūsų lietuviai.

Dailininkai jau aštuoniolikta
me šimtmety vaizdavo M. Gied
raitį su šventojo aureole, o ir 
šiaip savo tautoj jis visada buvo 
laikomas šventuoju, nors oficia
liai juo ir nepaskelbtas. Griež
tos tvarkos vyras prel. A. Dam
brauskas-Jakštas nesuabejojo M. 
Giedraitį įjungti į jo suredaguo
tą knygą “Šventųjų gyvenimai”,

bėti Lietuvą nuo maištingųjų, 
skaldančių reformatorių.

Ilgai laukęs universiteto Vil
niuj, kai pagaliau buvo steigia
ma Vilniaus akademija, kurios 
400 metų sukaktį šiais metais 
minim, ir jos išlaikymui buvo 
reikalinga skubi pagalba, Merke
lis Giedraitis, jau būdamas Že
maičių vyskupijos ganytoju ir tu
rėdamas ten pagalbos šaukian
čių reikalų, paskyrė jai didesnią
ją dalį iš tėvų paveldėto turto ir 
ją visaip globojo.

Pagerbiant vysk. Merkelį 
Giedraitį 1909 metų iškilmėse ir 
spaudoj, jis buvo vadinamas tik
ruoju .Žemaitijos krikštytoju, at
siradęs ten, kada liuteronizmas, 
o ypatingai kalvinizmas didžiū
nų rankomis kėlė ten sąmyšį, 
o ant Birutės kalno Palangoj ir į kurią įdėjo ir M. Giedrai- 
ant Medvėgalio kalno liepsnojo 
vėl amžinoji ugnis dievui Per
kūnui.

Merkelis Giedraitis per šimt- nuosavybėj.'/■__L___ _ ,

čio paveikslą, kuris kabojo Kau
no kunigų seminarijoj ir anks
čiau buvo vysk. M. Valančiaus

kiniui lengvai suprantamas. Merkelis; Giedraitis -buvo >ypa-. 
Apie šio vadovėlio tikslą au- tinga asmenybė, Apvaiz>dos:skir- 

torius taip pasisako: “Mylėsi 
Lietuvą iš tolo visa širdim, vi
sais jausmais” (B. Brazdžionio 
žodžiai yra knygos motto)... 
Tad ir kilo noras juos (svetur 
gimusius lietuviukus) atsukti 
veidu į Lietuvą, į tą tėvų, 
senelių tėvynę, ir juos pačius 
nuteikti Lietuvai. Neužtenka 
Lietuvą pažinti, mokytis jos kal
bos, bet reikia jai dirbti” (316 
psl.). Vadovėlis gimė iš ilgame
tės mokytojo praktikos. Tai ir kurijos tuojau paskyrė kan. M. 
reikia tikėtis, kad jo poveikis 
yra tikras, kad autoiius juo 
savo numatytą tikslą pasiekia. 
Tai yra didelis pozityvus dar
bas, ir juo reikia tik pasidžiaugti.

ta aniem laikam. "*
Tiesą sakant, jis nepadarė di

delio perversmo, tik davė naują 
kryptį, aiškiau parodė krikščio
nybės tikrąjį turinį ir jos dva
sią, paruošė būrį tikrai puikių 
apaštalų iš vietinių ir pripratino 
juos kantriai dirbti ir aukotis.

Jis labiausiai rūpinosi liau
dim — jai tarnavo asmeniškai 
sielovados darbais, ją švietė,- 
sąmonino ir kėlė. Iš mažos savo

ŽURNALAI
(atkelta iš 4 psl.)

Kita regėtoja — Austrijos 
kaimietė (gimusi 1915) Maria 
Agatha Simma, kurios bendravi
mas su sielomis buvo aprašytas 

jos dvasios vado kun. Alfons 
Matt; kitoj knygos daly — jos 
pačios įspūdžiai ir išgyvenimai, 
sąžiningai atrinkti ir nuoširdžiai 
atpasakoti, be jokių sensacijų, 
be mažiausių perdėjimų; knyga 
išleista Šveicarijoj.

Šią knygą mini ir lietuvis au
torius kun. J. Burkus savo kny
goj “Arti tiksloi”. Jis yra surin
kęs daugybę pavyzdžių iš knygų 
ir iš gyvų pasakojimų, patirčių 
apie sielų apsireiškimus ar pasi
rodymus gyviesiem, prašant 
maldų, kurios padėtų sielom,

rusus, apie savo artimųjų sielas 
An i pus. Jei kas ir meldžiasi už 
įmj tįsius, tai poteriauja lyg ir au
tomatiškai, daug nemąstydamas 
ap e pasitraukusių iš gyvenimo 
artimųjų sielų laimę ar nelaimę. 
Yra gi daug šiais laikais žmonių, 
kurie nei nemirtinga siela, nei 
pomirtiniu gyvenimu netiki. Kas 
žino, kas ten yra? Gal nieko nė
ra? Gal viskas užsibaigia dulkė
mis? Ir daugelis-tais klausimais 
net nepasidomi. Kad tais “am
žinaisiais klausimais” žmogus vairiai atsiliepia apie jos turinį, 
pasidomėtų, kartais reikią ir Yra tikėjimo, yra netikėjimo. Yra 
paskatinimo, savotiško stimulo— kritikos, yra susidomėjimo. Bet 
susimąstyti. Užtat knygos apie tai ir nusako knygos vertę: įdo- 
sielas Anapus yra ne “fantazi- mi, verčianti susimąstyti, sukre- 
jos” dalykas, ne “science fiėtkm” 
lektūra, o kartais gal žmogui 
nėt gyvenimo gairė, mirčiai 
ir amžinybei pasiruošimas, že
miškojo gyvenimo įprasmi
nimas.

-Apie sielas yra parašiusi kny-

tykioj.
Knygos “Arti tikslo” dabar iš

ėjo antroji laida. Skaitytojai į-

čianti, gal ir paskatinanti... 
Taigi vertėjo ir antrų Šios kny

gos laidą išleisti.
Amerikos bibliotekų sąjunga

- katalogą, kaip rekomenduotiną 
knygą lietuvių kalba.

tpja, kaip šventoji Margaiet 
Mary Alcoųue) ji nesiekė rašy
tojos gano, o tik užfiksavo savo 
antgamtinius sielų regėjimus.

Daukšą ruošti lietuviškas kny
gas, kurias savo lėšomis dideliais 
kiekiais išleisdavo. Jos buvo pla
čiai naudojamos visoj Lietuvoj 
ir sudarė pagrindus bendrinei, 
literatūrinei lietuvių kalbai.

Jį tenka laikyti ir civilinių 
teisių kovos pradininku. Kantriai 
vedė teismo bylas prieš užgro
bėjus ir naudojo kitus galimus 
būdus teisingumui pasiekti ir 
jam gerinti. Tai buvo sunkus ir 
ilgas kelias. Tik po jo mirties 
buvo viskas gautinai laimėta.

Pradžioj jis. tam naudojo tą 
patį kan. Daukšą (vienas mū
sų kairus literatūros istorikas, 
nesuprasdamas anų laikų pa
dėties, aprašė M. Daukšą kaip 
skandalingą žmogų, kuris ilgai 
bylinėjosi su dvarininkais...) 
ir paruošė teisės sričiai vieną 
jauną kunigą, kad sėkmingiau 
būtų apsiginta.

Jaunystėj buvęs Vilniaus ap
skrities atstovu Liublino unijos 
suvažiavime ir verkęs, tą prie
vartinę uniją pasirašydamas, li
ko visą gyvenimą tauras patrio
tas, visur ginąs Lietuvos valsty
bingumą ir lietuvių teises.

tai. Šalia visokių transcenden- 
talijų, fundamentalijų ir šlifuo- 
čių paliktas ir jokiame žodyne 
nerandamas, straipsny kelis 
kartus kartojamas žodis siužeti- 
ja, ir šiaip pro LL redaktoriaus 
kalbinį koštuvą nepraeinąs nu
tautėjimas.

Anicetas Tamošaitis, S.J., per 
trečią numerį tęsia tikėjimo ne
aiškumų gvildenimą. Šį kartą 
kalbasi su mergaite, tolstančia 
nuo Dievo ir jo įsakymų, bei 
aiškina, kodėl nesugyvena kai 
kurios šeimos. Nežinau, gal 
mergaitei poetiški pamokslinin
ko žodžiai kiek ir padės, bet tie, 
kurie vedybose nesugyvena, iš 
spausdinamų priekaištų jokios 
paguodos negauna. Priešingai, 
jie galėtų rašyti keleriopai ilges
nes replikas ir nesugyvenimo 
priežasčių autorių gerokai ap
kulti.

Vėl trečiu tęsiniu atsiliepia 
vysk. Vincentas Brizgys, aiškin
damas II Vatikano susirinkimo 
nutarimus. Šį kartą atsakinėja į 
klausimus apie Bažnyčios šven
tumą, vienuolių luomą ir Baž
nyčios katalikiškumą. Klausimai 
— atsakymai trumpi, aiškiai su
formuluoti, primena katekizmo 
klausimus-atsakymus. Manau, 
kad toks aiškinimas padės viso
kio išsilavinimo tikintiesiem.

“Knygų” skyriuj Adolfas Baliū- 
nas supažindina su Vincento 
Liulevičiaus veikalu “Amerikos 
lietuvių ekonominė veikla”. 
Knyga išgiriama, kritiškų pasta-

jus ir pas autorių, adresu 800 
Ramble St, Hot Springs, Arte. 
71901.. AJL

Katalikų Mokslo Akademija. 
1979. Roma. Spausdino Pontifi- 
cia Universita Gregoriana 
spaustuvė. Spaustuvės išlaidas 
apmokėjo p. Sofija Šatienė, pri
sidėjus Lietuvių Fondui ir L.K. 
M. Akademijai. Didelio formato. 
XXIV ir 572 psl. Kaina 30 dol. 
Užsakymus siųsti: L. KM. Aka
demijos Reikalų Vedėjui, Piazza 
della Pilotą 4, 00187 Roma, 
Italia.

Antanas Salys (1902-1972) 
mum žinomas kaip vienas iški
liausių lietuvių kalbininkų. Da
bar leidžiami jo raštai yra dide
lis ir svarbus indėlis į lituanis
tinę literatūrą. Po šio pirmojo 
tomo (Bendrinė kalba) bus iš
leisti dar trys tomai: Tikriniai 
vardai, įvairūs straipsniai, Lie
tuvių kalbos tarmės.

Knygoj yra šie. skyriai: Bend
rieji straipsniai, Rašyba, Tartis ir 
kirčiavimas, Žodžių daryba ir 
kaityba, Posakiai, Žodyno ir ter
minologijos straipsniai, Trumpi 
patarimai, Du žodynėliai. Pabai
goj yra Igno Serafino sudarytos 
rodyklės, pradžioj — redakto
riaus Petro Joniko pratarmė, An
tano Salio gyvenimo ir moksli
nės veiklos pagrindiniai bruo
žai. Prieš tekstą įdėtas A. Salio 
atvaizdas, įžanginiame tekste — 
jo rankraščio pavyzdys.

kad simpatijos (čia einą platoniš
kų meilužių pareigas) būtų rea
lūs ir Chicagoj bei Beverly Sho- 
res ... Veikiausiai tai tik V. 
Kąsnio fantazavimas. A, dar kas: 
į kišenę įsidėti mažytį magneto- 
fonėlį, šokant užrašyti pokalbį 
su partnere, paskui visam “sim
patijų” būriui tą pokalbį pagro
ti — tai iškart ir fantastiška, 
ir kiauliška, ir kvepia tikru kri
minalu. Fantastiška, nes pusbal
siai ar pašnabždom kalbantis, 
šokių muzika žodžius anuliuoja. 
Kodėl kiauliška, nereikia nė aiš
kinti. O jei Vytautas su Stefute 
rimtai susipyktų ir ši panorėtų 
ketvirčio milijono ieškinio už 
pokalbio įrašymą nesiklausus, 
tai pats menkiausias advokatas 
sugebėtų Vytauto krimina- 
liškumą įrodyti. Bet ne mano čia 
pupos. O V. Kąsnio straipsnių 
šeimos temomis visada laukiu.

Jono Kidyko, S.J„ autobiogra
finis rašinėlis “Neturėjau būti 
kunigas .. ."patraukiaatvirumu, 
nuoširdumu. Šalia spausdinamas 
straipsnelis apie pašaukimus 
(“Kas jį suviliojo?”) jau nėra toks 
patrauklus.

Danutės ir Gedimino Vakarių 
vedamas skyrius ‘Tėvynėje” 
pripildytas keliolika gabaliukų iš 
okupuotos Lietuvos spaudos. 
Manau, kad jis naudingas tiem, 
kurie iš ten žurnalų negauna.

Vienas iš brangiausių LL per
liukų — “Kalbos” skyrelis. Ma
nau, kad kiekvienas į spaudą 
rašantis jo turinį atidžiai per
skaito. Šios apžvalgėlės autorių 
LL “Kalba” jau atpratino nuo

LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKA. Penk
tas tomas. Pogrindžio leidinys. 
Nr. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ’ 
39. 1978-1979. Išleido Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikoms ( 
Leisti Sąjunga. Viršelis ir; 
iliustracijos — Seselės Merce- * 
dės. Spaudė Mykolo Morkūno * 
spaustuvė. Chicago, III. 1979. 
Tiražas. — 5QP0 egz. 560 psl. 
Kainai, 5 .doL minkštais virte->

' liais, 7‘dol. kteteis* viršeliais/
Leidau žody rašoma: “Lietu-4 ;i 

vos tikintieji su dideliu pasi- ’ 
aukojimu ir drąsa jau aštunti me- • 
tai slaptai leidžia LKB Kroni- ' 
kas, kuriose konkrečiais faktais - 
iškelia tikėjimo persekiojimą ir 
laisvąjam pasauliui parodo tikra- ■ 
ją religinę padėtį komunistų ’ 
okupuotoje Lietuvoje”.

Iš leidėjų pasisakymo suži- * 
nom, kad Kronikoms Leisti Są- ’ 
junga leidžia Kronikas ir kito- •- 
mis kalbomis — anglų, ispanų > 
ir prancūzų. Ispanų kalba iš- ■< 
leistoji Kronika jau buvo pami- ’ 
nėta Darbininke. ’

Šis gražiai išleistas penktasis * 
Kronikų tomas skiriamas Vil
niaus universiteto 400 metų su
kakčiai paminėti. Trumpą uni
versiteto apžvalgą knygos pra
džioj pateikia prof. Paulius Ra
bikauskas, S.J.

>

liai ir visapusiškai išmdcslmtas knygą perskaityti ir turėti po skolinių, barbarizmų. Tiesa, gi- 
žmogus. Kaip ir daugumas to ranka. “ “
laiko Lietuvos didikų, ir jis yra 
gyvai domėjęsis reformacijos są— tauto L. ■ i -.... —
jūdžfti. Jo tėvas, Vlbiaus valdy- kelyje”. V. Kąsnio rašiniai daro- ^primindami, LAIŠKAI LIE 
tujas, Bgai jį mokslino priva
čiais mokytojais ir ruošė ankš-

“Šeimos” skyrių užpildo Vy
muš *fr augus Rytų Aukštaiti
joj, kai karių slavizmų labai sun-

Dar ilgai pastudijavęs keliuose

si vis beletristiškesni. Jie vis 
neužsibaigia, tartum romano ar

šmaikštūs dialogai, įdomūs ir 
lengvi skaityti. Na jau, kad su

tai gelbėtų simpatijos, tai ere- 
—jų erezįja. Detroite tokie daly
kai niekur nepraeitų. Abejoju,

TUVIAMS čia nuo vienos, čia 
nuo kitos šiukšlės atgraso.

ginto Grigaičio (gėlės žiedo)

letas Lietuvos dailiniakų-gra- 
flkų darbų Vilniaus universiteto 
temomis. ■'

Algirdas J. Greimas — APIE 
DIEVUS IR ŽMONES. Lietu- ’ 
vių mitologijos studijos. Išleido , 
Algimanto Mackaus Knygų Lei- } 
dimo Fondas. Chicago. 1979. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. * 
Tiražas — 800 egz. Kietais vir- ‘ 
Sėliais. Aplankas A. Mončio. 
360 psl. Kaina 10 dol. Gaunama 
ir Darbininko administracijoj.

Knygos pratarmėj yra tokia au
toriaus pastaba: “šis atskilų 
studijų rinkinys yra paskutinių * 
dešimties metų domėjimosi lie- ' 
tuvių mitologija išdava. Nepre
tenduodamas į jokius galutinius 4 
rezultatus, autorius jame bando 
iškelti dalines problemas ir siti- , 
lyti dalinius jų sprendimus”. !

šitaip kukliai savo knygą ver- • 
tindamas, autorius vis dėlto šio- • 
mis studijomis atliko didelį dar- • 
bą, naudingą tiem, kurie domisi ; 
lietuvių mitologjja, vertą dė- t 
mesio ir eiliniam skaitytojam. |

Po pratarmės knygoj yra šie j 
penki skyriai: Kaukai ir aitvarai, ♦ 
Aušrinė ir Laima, Apie bites ir | 
moteris. Dievai ir šventes, Dei-1 
vilai. |

Skyriai suskirstyti smulkiau. J

kilmę, tarp kitų yra šie skyriai: į 
Kaulais ir kuilys. Kuilys ir gri- • 
dys, Audra, ledai ir amams, • 
Kiaulė ir debesis. Kaukas, žemė 1 
ir vanduo.



gurnais ir švara. Kiekvienam

ir oro
mą, kuris veikia be priekaištų. 
Traukiniui pajudėjus, restorano 
tarnautojai pranešė kad pietūs 
būsią duodami po keleto valan
dų, ir siūlė rezervuoti vietas.

valandai. Laikui atėjus padavė
ja mus nulydėjo į restorano va
goną, kuriame stalai buvo už
dengti akinančio baltumo stal
tiesėmis, apstatyti tradiciniais 
vyno buteliais ir padengti gra
žiais indais ir sidabru, minkš
tos sėdynės buvo aptrauktos ru- 
gegėlių spalvos aksomu. Veršie
nos kepsnys su jaunais špara- 
gais ir salotomis buvo nepa
prastai skanus. Pro langus bė
ganti Pietų Vokietijos panora
ma, lyg ištisa peisažų galerija, 
lydėjo kiekvieną kąsnį, kiekvie
ną Reino vynuogių vyno gurkš
nį.

Artinomės į vietoves, ku
riose karo metu ir tuoj po karo 
praleidau kelerius metus, gy
vendama tremtinių stovyklose. 
Memmingenas, Kemptenas — 
tai iškabos ir užrašai su dauge
liu prisiminimų, kurių per daug 
žadinti nebesinori. Traukinys 
rieda Lindau link. Ten 1945 

metais su mamyte ir sesute pra- 
. leidau keletą dienų, laukiant 

progos į Šveicariją legaliai per
žengti sieną ... Prisimenu, kaip 
graudu buvo vakare ties skaidriu 
Bodeno ežero vandeniu stovėti 
ir stebėti žuvėdras, kurios galė
jo skristi niekieno nevaržomos į 
aną pasakišką laisvės pusę, ap
šviestą šviesomis, laisvą ir, mū
sų supratimu, laimingą.

HARTFORD, CONN.

Švyturio mokykla
Hartfordo Švyturio mokykla 

šiuos mokslo metus baigė gegu
žės 17. Rytą Švč. Trejybės 
bažnyčioj vyko mišios. Keturi 
abiturientai skaitė mišių tekstus. 
Po mišių visi mokiniai, mokyto
jai, tėvai ir svečiai susirinko baž
nyčios salėj, kurioj vyko mokyk
lon nrograma.

Pirmiausia buvo apdovanoti 
trys mokiniai, nepraleidę nė 
vienos pamokos. Šie uolūs mo
kiniai buvo: Rimas Simonaitis, 
Elzbieta Novakaitė ir Rūta Vir- 
kutytė. Po to buvo atžymėti 
geresni mokiniai: Antanas 
Šerkšnas, Regina Zabulytė ir Jo
nas Mačiuika.

Šiais mokslQrųnetais mokyklą 
baigė aštuoni ^^abiturientai: 
Vitas Jalinskas, Darius Kapec- 
kas, Vida Liaukutė, Jonas Ma
čiuika, Edmundas Nenortas, 
Danutė Raškėvičiūtė, Milda Si
monaitytė ir Rūta Virkutytė. 
Mokyklos baigimo proga jie visi 
parašė po rašinį tema “Ką 
man reiškia Lietuva?” Savo raši
nius jie. visi perskaitė per šią 
mokyklos baigimo programą. Po 
to jiem buvo įteikti Hartfordo 
švyturio mokyklos baigimo pa
žymėjimai. y

Mokyklos baigimo proga abi
turientus sveikino Steponas Za
bulis, Hartfordo Švyturio mo
kyklos tėvų komiteto ir Hart
fordo Lietuvių Bendruomenės 
vardu įteikdamas kiekvienam 
abiturientui po Vlado Vijeikio 
knygą “Lietuvos istorijos vaiz
dai”. Jis taip pat dėkojo visiem 
tėvam, mokytojam ir mokiniam, 
visom Hartfordo ir apylinkių 
organizacijom už bendradarbia
vimą ir išlaikymą Šios mokyk
los.

Po pažymėjimų išdalinimo vi
siem likusiem mokiniam visi 
programos dalyviai važiavo į 
Femridge parką, West Hartfor
de, pi kni kauti.

šiais mokslo metais Hartfordo 
švyturio mokyklą lankė 28 mo
kiniai. Pamokos vyko šeštadie
niais nuo 9:30 ryto iki 1 vai. po 
pietų, Trinity kolegijoj, Life

šie mokytojai: Birutė Nenor- 
tienė — pirmą, antrą ir trečia

Ltadan mūsų-traukinys stovė
jo ilgokai ir gerokai ištuštėjo. 
Mudu laukėm kiekvienu mo-

vi- 

ar jis | Šveicariją važiuoja. 
“Ne, aš paežeriui toliau į Vo
kietiją. Jei važiuojat į Šveicari
ją, turit persėsti.” Pastebėjęs 
mano susirūpinimą, malonusis 
bendrakeleivis skubiai atkreipė 
stoties budėtojo su raudona ke
pure dėmesį. Aš, kvapą gaudy
dama, aiškinausi nežinojusi, kad 
reikia persėsti, važiuojant į Ber
ną. “Liko tik viena minutė iki 
Berno traukinio išėjimo“, atsakė 
budėtojas, lipdamas į mūsų va
goną. Ir buvo juokinga scena, 
kai mūsų bndrakeleivis, sto
ties budėtojas, aš ir mano pa
lydovas bėgte bėgom iš mūsų 
traukinio, nešini lagaminais, ne- 
sulankstytais žemėlapiais ir įvai
riais kelionės reikmenimis. Ber
no traukinys buvo sulaikytas, kol 
mudu įsitaisėm pirmos klasės 
skyriuj. Draugiškas budėtojas 
švilptelėjo, mostelėjo atsisveiki
nimo ženklan, o nepažįstamas 
bndrakeleivis palydėjo
“Glueckliche Reise” linkėji
mais ... Tik gerai pastudijavus 
Muencheno geležinkelio stoty 
gautą kompiuterinę informaci
ją, pastebėjau, kad nebuvau pa
siraičiusi iki galo. O aiškiai bu
vo pasakyta, kad mūsų kelionės 
maršrutas reikalauja persėsti 
Lindau.

Po keleto minučių pro duris 
įėjo uniformuoti Šveicarijos pa-

skyrių, Paulius Bernotas —ket
virtą skyrių, Irena Jalinskienė — 
šeštą, skyrių ij Lionė Simonai
tienė — aštuntą įkyrių. Tau
tinių šokių tnoke Dalia Dzikie- 
nė, o jos padėjėja buvo Ramona 
Liaukutė. Tikybą dėstė kun. Vy
tautas Bitinas. Mokytojam ne
galint kurį- šeštadienį mokyti, 
juos pavadavo Kastutė Raškevi- 
čienė, Ramona Liaukutė, Vida 
Zdanytė, Linas Simonaitis ir 
Romualdas Zabulis. Tėvų komi
teto valdybą sudarė Zabuliai, 
Virkučiai, Šerkšnienė ir Simo
naičiai.

Ateinančiais mokslo metais 
Hartfordo Švyturio mokyklos 
tėvų komiteto valdybą sudarys 
šios šeimos: Dzikai, Jalinskai ir 
Žiūriai. Mokyklos vedėja Lionė 
Simonaitienė, negalėdama atei
nančiais mokslo metais eiti ve
dėjos pareigų, jas perdavė Biru
tei Zabulienei. Naujai vedėjai ir 
naujai tėvų komiteto valdybai 
linkim sėkmės ir ištvermės per 
ateinančius mokslo metus.

Lionė Simonaitienė

PHILADELPHIA, PA.

Birželio 15 sueina 40 metų 
nuo Lietuvos okupacijos ir 39 
metai nuo baisiųjų birželio iš
vežimų. Šių sukakčių proga JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Phi
ladelphijos skyrius kartu su 
Philadelphijos ir Pietinės New 
Jersey Lietuvių Bendruomenės 
apylinkėm sieks kitataučius kuo 
plačiau supažindinti su graudžia 
Lietuvos padėtimi. Ruošiamas 
budėjimas Philadelphijos mies-

mingas uždarymas. Kalbės Ken- 
neth B. Tomlinson, Reader’s 
Digest redaktorius iš Washing- 
ton, D.C., straipsnio apie Simą 
Kudirką autorius, ir JAV valdžios 
atstovai.

Birželio įvykiai bus mini
mi iškilmingomis mišiomis Šv. 

. Andriejaus lietuvių parapijos 
bažnyčioj (19th ir Wallace Sts.) 
sekmadienį, birželio 15, 10:30 
vai. ryto. Mišių metu organiza
cijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis.

rangle, skersai gatvės nuo Lais
vės Varpo (Markei St., tarp 
5-tos ir 6-tos gatvių)..

Numatyta tokia programa: 
Birželio 14, šeštadienį, 11:30

Philadelphijos Lietuvių 
Bendruomenės atstovai gegužės 
21 buvo priimti Philadelphijos 
arkivyskupo kardinolo Krol, ku
ris pažadėjo birželio 15-tąją pa- 

* skelbti arkivyskupijoj Maldos 
diena už Lietuvą ir talkinti su
kakties iš reklamavime.

sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MOSŲ SKYRIAI
Miami Beach, F*la. 3313DM201 17 St.

Pa. *■““ 126 *1*Street

Baffalo 12, N.Y. — 701 FS««rt Avenoe

vidunakčio budėjimas, kurio 
metu bus skaitomi vardai išvež
tų ir žuvusių 1940-41 metais ir

— saulėlydžio metu — maldos 
valandėlė.

Philadelphijos jaunimas kvie
čia ir ragina visus lietuvius iš 
Philadelphijos ir apylinkių pri
sidėti prie šio budėjime. Dėl 
informacijų skambinti Jūratei 
Krokytei-Stirbienei telef. 215 
825-8226 arba Teresei Gečienei 
telef. 215 677-1684. Visi laukia-

vidunakčio iki vidudienio tylus mi-

mūsų amerikietiškus pasus, jie 
mandagiai padėkojo ir pasvei
kino atvykus į Šveicariją.

Už lango ėmė temti, ir nebu-

Šveicaruos laukais. ' Tolumoj 
dunksėjo kalnai. Mes keliavom 

ir jos žemuma.

bino mus savo puošnumu ir ori- 

bučio vestibiulį, negu gele
žinkelio stotį. Tik įėję iš pero
no, atsidūrėm didžiulėj salėj su 
labai aukštomis lubomis. Pla
tūs laiptai vedė į balkono pa
vidalo antrą aukštą, kurio centre 
matėsi iškaba “Turistų infor
macija**. Neskubėdami apžiūrė
jom stotį. Pastebėjom, kad laip
tai ir eskalatoriai veda į ketu
rias puses, ant kurių užrašyti 
gatvių pavadinimai. Geležin
kelio stotis yra pačiame miesto 
centre.

Viename šone po laiptais gm- 
pavosi būrelis jaunų žmonių, 
aiškiai keliaujančių drauge. Stai
ga skambtelėjo gitaros akordai, 
ir jaunimas keliais balsais pra
dėjo labai harmoningai dainuoti 
man nepažįstama kalba. Pamažu 
juos apsupo smalsuolių ir kelei
vių minia. Jaunimas dainavo la
bai patraukliai, ir būtume jo dar 
ilgiau klausęsi, jei nebūtų rū
pėję rasti nakvynę ir susisiekti 
su dr. Geručiu. Aš pasisiūliau, 
palikusi lagaminus, nueiti į tu
ristų biurą. Savo didžiausiam 
nusivylimui radau iškabą “Ge- 
schlossen. Closed”.

Šeštadienio vakaras, svetima 
šalis, ir jokios informacijos. Ta
čiau čia pat pastebėjau elektro
ninę lentą ir raudoną telefoną 
sienoj. Pradėjusi skaityti nuro
dymus, supratau, kad problemą 
bus galima išspręsti nesikarš- 
čiuojant. Stiklinis didžiulis Ber
no žemėlapis spalvotais taškais 
nurodė viešbučius, kurių kainos 
ir aprašymas buvo šalimais. Pa
sirinkus viešbutį pagal planą, 
reikėjo. tik pakelti telefono ra
gelį ir. užsisakyti įcambarį, ,4 š

Taip man bebandarit apsi
spręsti, prisiartino dailios išvaiz
dos vyrukas, siūlydamas savo 
paslaugas viešbučiui rasti. Tik 
vėliau supratau, kad mano kelio
ninio patyrimo stoka išėjo man 
nenaudai. Paklausiusi, ar jis turįs 
ką nors bendro su turistų biu
ru, jis neaiškiai atsakė, kad, 
biurui esant uždarytam, jis jo 
vietoj padedąs ‘nuvargusiem 
Berno svečiam*. Paslaugiai pa
sisiūlęs nešti mūsų lagaminus, 
jis vedė mudu Berno pagrindine 
gatve, vėliau pasuko į apytam
sį šoną. “Čia taksi nereikia. Vis
kas arti. Mūsų senasis Bernas yra 
patogus savo koncentruotu pla
nu”, aiškino jis, pūškaudamas, 
nes lagaminai buvo sunkūs. Pa
ėjus apie kokią dešimtį minu
čių, jis stabtelėjo ant kampo, 
pasidėdamas lagaminus. ‘Štai 
jau esam beveik vietoj.“ Aš 
pastebėjau nedidelę iškabą

ktąjuti nepažįstamo miesto gat-

Paekbau pasiekėm viešbutį. 
Vestibiulio nebuvo, -tik mažy
tis prieangi*- su pakrypusiu sta
leliu ir dviem kėdėmis. Ties 
staleliu kabėjo nedidelis, kiek 
dulkėtas veidrodis, o vazelė bu
vo pilna džiovintų gėlių. Iš kaž
kur sklido maisto kvapai. Pagy
venusi moteris, tamsiai raudonai 

sena pašoko nuo registracijos 
stalelio. Pasveikinusi, ji reikš
mingai šyptelėjo mudviejų pa
lydovui, kuris stovėjo šalia mūsų 
lagaminų su paslaugia ir klaustu
ką primenančia šypsena. Supra
tau, kad laukia arbatpinigių,.. 
Gavęs šveicarišką banknotą, jis 
pakartotinai dėkojo ir neatsigręž
damas atbulas slinko durų link, 
tarsi bijodamas, kad pasivijusi 
jo neatimčiau. Vėliau supratau, 
kad jo arbatpinigiai buvo tiek 
stambūs, kad gal tą vakarą jam 
jau nebereikėjo ieškoti “nu
vargusių svečių”.

Man, kaip damai, kambarys 
buvo paskirtas trečiame aukšte, 
o mano vargšas bičiulis keliavo 
net į penktą. Elevatorius, pa
našus į didelį girgždantį narvą, 
tratėdamas kėlė savo sunkią naš
tą. Mano kambarys buvo mažy
tis, su siaurute lova, praustuvu 
ir dviem kėdėmis. Prisiminus 
kainą, man buvo nelabai aišku, 
už ką taip brangiai reikia mo
kėti. “Tai tau Šveicarija”, pagal
vojau .. . Dairiausi vonios ...

Telefonas buvo ant stalelio. 
“O taip, vonia ir visi patogumai 
kitame koridoriaus gale, tačiau 
reikia nusileisti į apačią, gauti 
raktą ir sumokėti už naudo
jimą .. . Aišku, galima vonios 
naudojimą prirašyti prie sąskai
tos. Taip, American Express pri
imtinas ...”, tratėjo viešbučio 
tarnautoja.

Pagaliau jau gerokai po de
šimtos valandos nutariau pa
skambinti dr. Albertui Geručiui, 
atsisakydama vakarienės, nes 
nuovargis buvo per didelis ir 
apetitas staiga dingo, nežiūrint 
apačioj^viliojančių kvapų. . ' 
,.>fBuvo, latrai .maUrau išginti ■- 
seniai girdėtą dr. Geručio balsą. 
Susitarėm susitikti mano vieš
buty ateinantį rytą, 11 valandą. 
Padėjus telefono ragelį, iš karto 
kietai įmigau ir be sapnų iš
miegojau visą naktį, kol apie 9 
valandą mano bičiulio telefonas 
mane pažadino ir įspėjo, kad 
jau laikas valgyti pusryčius, ku
riuos duoda apačioj restorane.
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Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynsl ir kitų daiktų.
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Prie vieno iš senųjų Berno vartų.

no išėjau į šaligatvį pasidai
ryti ir stebėti Berną sekmadie
nio rytą. Gatvėse matėsi daug 
žmonių. Visi ėjo lėtai, neskubė
dami, besišnekučiuodami. Vy
rai su skrybėlėmis ir juodais, 
smailiais skėčiais. Moterys, dau
giausia labai gerai, kiek kon
servatyviai apsirei 
nešėsi skėčius, j

tadienio nuotaika, ii 
moj girdėjosi varp 
nusi, ar mane

;us>os, irgi 
įtobusai ir 
'skubančius 

ia šven- 
:ažkurtolu- 
. Susirūpi- 
r. Gentis 
įymo metų 

atpažins, aš nutariau ?iti šaligat
vių centro link ir landyti at
spėti, ar aš jį iš tolo ttpažinsii.

Pusryčiai įskaityti į kambario 
kainą. Kai po geroko pusvalan
džio greitais žingsniais leidau
si laiptais į apačią (bijojau to 
girgždančio narvo), koridoriuj 
manęs jau laukė mano bičiulis 
ir nurodė kelią į pusryčių kam
barį, apie jį iš anksto pasiteira
vęs. Tai gan jaukus kambarys 
su mažais staliukais ir langais, iš
einančiais į gatvę. Ant langų tramvajai vežiojo 
senoviškos tamsiai žalios drape- keleivius. Buvo jatei; 
rijos, o staliukai uždengti šva
riomis baltomis staltiesėmis.

Paslaugi padavėja atnešė si
dabrinius indus su karšta kava pO daugelio nešim; 
ir karštu pienu, krepšelį su bul- 
kutėmis, sviestą.mažuose pake
liuose ir visus ' kitus priedus, 
jei pusryčių kambario atmosfe
ra kiek pataisė mano nuotaiką, 
nusivylus viešbučiu, tai karšta 
kava, kad ir stokojanti mum 
įprasto aromatingumo, skanūs 
mėsos paštetai ir šveicariški sū
riai mane maloniai nuteikė. Pa
valgę nutarėm laukti dr. Geručio 
prieangy.

Sekmadienis buvo ūkanotas, 
dangus apsiniaukęs. Iš smalsu-

Ir štai lygiai trys minutės prieš 
vienuoliktą valandą kūsų šali
gatvio pusėj pamačiau dr. Ge
rutį, su tamsia eilu4, tampa 
skrybėle ir neišvengiamu skėčiu 
rankoj, kuriuo lengvai ąosika\io, 
tarsi nešinas lazdele. I i

(Bus daigiau) (

305 67-3-8220
..... 4.35-1654

__SUKU
___895-0708
---- 480-2818
— 925-2797
— 376-6755
(210) 8454078 
___3654780



pojo prie motinos karsto, pagar-

CHICAGO, ILL

D.B.

te P. Ragienė. Užtruko keletą lika galės pasigrožėti lietuviųmetų, kol jos siekimas buvo į- Metrikienės, J. Gaubo, J. Bertu- baltimOre,md

leidimo: Sutkuvienei, Mariukui,, vidalino P. Jasiukonis.
čšami dalyvauti ir paraginti savo ■nės apylinkė kviečia visus dalykinių tarpe buvo nemažas skai- L. Narbučhri, dr. Pauliui ir savo

vyrui dr. L. Ragui, Jų visų jung-
Šis Įdubas ne tik gyvuoja, betzys, Juozas Masilionis, j. Bace- zultatus.

AJA

radijo valandėlių vedėjai A Šlu-

čius lietuvių visuomenės veikė
jų: kun. J. Vaišnys, kun. A Ke-

būvis'— solistes Pranrimės Ru
gienės plokštelės “Yra šalis

. pasitikintas.
Salėj prisirinko 250 svečių,

liau studijuoti.
Buvo atsiųsta ir daugiau gėlių 

su sveikinimais.

„ Valaitis, Giedraitis, iš muzikos 
.pasaulio sol. Iz. Motekaitienė, 
Leonardas Šimutis, A Vasaitis,

vykdytas. Ypatingai dėkojo vi- lio... Dirigavo O. Razutienė 
šiem, kurie vienu ar kita badu ir kelias dainas kompozitorius

Po to tęsėsi kalbos-kalbelės 
prie kavos ir pyragėlio.

Lietuvių Tautiniuose Namuo
se gegužės 10 įvyko jaukus po-

moterėlės, vars-

brolao Alfredo palydimą, padai
navo Bašinsko “Šernai buvau”, 
K.V. Bmaičio “Ženyk, močiu
te**, dwfcte maža**,
“Plaukia antelė”. Programos tar-

— Brazilijos atettumdc^ jubi
liejinė vakarienė įvyks birželio 
14 Sao Paolo Jaunimo namuose.

mokslo

bo pinmninkė Monika Lem- vėliavomis. Parade dalyvaus ir 
beitienė (už savo mirusį vyrą tautinių šokių grupės ir danas 
Praną) sušaukė savonmnuose iš- Daina. Paraifes eis nuo bažny-

.Sesuo M. Aloyza išrinkta 
«^wnl(įuą .'vadove;- o Šios sese- 
gjBįĮjos patartomis: sesuo Ber
nadeta Matukaitė, sesuo . Ona 
Mikailaite, sesuo Augusta Sesei- 
kyte, sesuo Badė Savickaite, 
sesuo Margarita Bareikaite įr se- 
srio Teresė M ieczkowski.

pas, Šį kaštą daugiau žiūrėjo į 
sūnų, negu į altorių. O jis per 
visas bažnytines apeigas išklū-

vadovaus Lietuvių Poste legio
nieriai 154 ir jų padujos su 
vėliavomis. Parade dalyvaus ir

Užuojauta Juozui Kaributui, g^’žFl Hasę. Per aktą bus ap- 
kuris žmonos netekimą labai dovanoti pažangi mofaniai 
sunkiai išgyvena; ypač kai tai dairiose klasėse.
buvo labai staigi maltis: vieną Amher Room restoranasLie- 
dieną ji dar baigė austi didelę tuvių Namuose du kartus savai-

tas rečitalis įvyks birželio 8

dirbąs Washingtone, valstybės
departamente, gražiai aprašytas

kalby su kun. Šarausku plačiai
paliečia ir okupuotos Lietuvos

gegužės 17 buvo surengtas tau-

metų nuo jų įsisteigimo Brazi-

moksleirių ir studentų, per Sao

ėję daugiau negu 200 asmenų.

landžio 18 minėjo 25 metų Vasa-

darbo sukaktį. Kun. Skėrys uo
liai reiškiasi Vokietijos lietuvių
evangelikų veikloj.

susikalbėti ne tik angliškai, bet

Twin Girde, JAV katalikų sa
vaitrašty,, balandžio 27. Straips
nio autorius Paul A Fisher po-

, — Scbenectady, N. Y., Sche- 
oectady Muziejaus iniciatyva

tų festivalis. Iš viso pasirodė 
19 tautybių atstovai. Lietuviai 
taip pat turėjo savo skyrių su 
tradrcnuais lietuviškais valgiais. 
Ta pačia proga buvo paskleis
ta nemaža literatūros anglų

kės valdyba, dėkinga už Dar
bininko talką, per G. Mačiūnie
nę atsiuntė 25 dol. auką. Nuo
širdus ačiū.

. Vadovas Noreika, spau
dos foto reporteris, gegužės 26 
nuo širdies priepuolio staiga 
mirė prieš pat pamaldas Šv. Ka
zimiero kapinėse. Velionis prieš 
76 metas buvo gimęs Priorų 
parapijoj, Nejuodų karine. Ame
rikoj išgyveno 31 metus.

pais Ratukas ir risi dalyviai dai-

Leoną Narbutį.

Rašyt. J. Švaistas paminėtas

/ du. Ji paaiškino, kad plokštelės 
F išleidimo, mintis Jcilo 1977, kada

Narbutis pakvietė^styginį kvar
tetą, susidedantį iš Mariuko, Ra
go, : Baumgartner ir Aumiler. 
Kvartetas atliko Mozarto serena
dą iš keturių dalių.

į Po to prasidėjo sveikinimai. 
Pirmiausia sveikino solistės se-

San Francisco (ten pasirodė su kelionės į Amerikos rytus, kur 
dideliu pasisekimu!) ir kviečia- jis turėjo net keturiose vietose 
mas kitur. savo kūrybos vakaras, praėjusius

Jaunimo ansamblis Spindulys, (žinojom iš spaudos) su dideliu

>■ .



čiai gerai pasiruošęs, 1933įstojo 
| Kauno konservatoriją. Dirbo 
Kauno radiofone. Gyvendnma'T 
tremty, jis koncertavo Įvairiose

protėvių, motučių išlaikytą liaų-; 
dies dainą, kurią mūsų muzi
kai yra iStobulinę, įvilkę net ir į 
koncertines formas ir gali drą-

bą, kultūrą, tradicijas, meną bei 
papročius. Juk mes turim gana 
didelį dainų lobyną, įvairaus 
žanro ir charakterio, nuo liaudies 
dainos iki kantatos bei operos. 
Kodėl tie kūriniai guli kompo
zitorių stalčiuose nenaudojami?.

operų arijas, nusipirks DG, An- 
gel ar London gamybos muzi
kos, preciziškai įdainuotos pa
saulinio masto dainininkų.

Jei norim išsilaikyti svetimoj

tas. Parengimų muzikinėse pro
gramose vis daugėja estradinės 
dainos, neturinčioj ^mainės

ceriais po Europos 
Amerikos aaaie jtfaas.'- 
vo į JAV ir sprigy*

Vytautas Bacevičius gimė 
1905 Lenkijoj, mirė 1969 New 
Torke. Nuo šešerių metų am
žiaus pradėjo mokytis muzikos 
savo tėvo stuSųoj Loc&ėj. 10

tpjas Ccmfamus yra pasakęs: 
“Nori pažinti tautą — pęsftlan- 
syk jos dainų”.:

Lietuviai iki Šiol muzikos 
mene dm laikėsi savo trarbcįjų. 
Paskritimu laiku pradėjo pasi
duoti mados Įtakai. Kas kartą 
daugiau ir daugiau skverbiasi Į

vo suteikti malonumą parapie- 
čiam, kartu padėkoti .vargonų 
fondo aukotojam už sudėtus 
39JD00 vargonų meistram apmo
kėti.

Jokiu būdu nepateisinama, - \ 
kai iš lietuviškos visuomenės j 
surinktos didelės sumos pinigų 
leidžiama plokštelė, sudaryta,,, 
beveik vien iš itališkų operų J 
arijų. Ar kur nors rasit, kad ita> . 
lai dainuotų savo plokštelėj lie- J

DOVANAS - SIUNTINIUS 
j LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTUĄ. UKRANĄ ir 1.1 
GAVĖJAS KIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KUJENTŲ PATENKI^. 
VESI SKRim^AI APDRAUSTL 
GARANTUOTAS skubūs ir tikslūs

kiri pragyveno. ■■
V. Bacevičius yropnri^r'for- 

tepjjocnu virtuozinių koncertų, 
dvylikos tonų sistemoj. Pats juos 
publikai draunftmo New Torkn 
radijo stotyse, Carnegie Hafi, 
vienas ir su simfoniniu orkestru.

Kodėl mes savo publikai, duo
dami geros muzikos numerių, 
įmaišom ir “šiukšlių?

Pavyzdingiausias repertuaro 
sudaryme yra maestro Alfonsas 
Mikulskis. Jo vadovaujamas 
Čiurlionio ansamblis visada 
publikai pateikia tftnd lietuviš
ką muziką, su ryškiu naciona
liniu koloritu- Visais laikais jis 
buvo ir yra lietuviu liaudies 
dainos sargyboj. Jis oAsų dainą 
yra ankščiausiai iškėlęs. Įreper-



Velionė

ten kas
reikia tokiai pm^aarfn šventei 
lauke. Spstafytfstalai, kėdės. 
Prie npflrinėe^voros įsikūrė Gi
laitės užkandinė, kur buvo par-

— Los Angeles lietuvių jau
nimo grupė, vadovaujama rež. 
Danutės Barauskaitės, pereitais 
metais paruošė įdomų spektaklį 
“Viva, Europa”. Tai vaidybos, 
šokių, muzikos, dainų ir skaidrių 
pynė. Gegužės 3 šis spektak
lis buvo pakartotas San Francis- 
co mieste. Clevelande su juo 
bus lankomasi birželio 28, o 
Chicagoj jis bus suvaidintas bir
želio 29 ir liepos 3. ■

— Baltų taryba Londone ren
gia pamaldas paminėti 39-tajai 
baisiojo birželio trėmimų sukak
čiai. Pamaldos bus Št. Martin in 
the Fields, Trafalgar Stjuare, 
birželio 15.

tėję saulės buvo net per daug. 
Žmonės vargo. kol pamažu oras 
atvėso. Žmonių buvo gana daug, 
apie kokius 400. Dalis jų išsi
laikė aikštėje, susi ras darni šešė
liuotą kampelį. Dalis likosi apa
tinėje salėje, kur buvo žymiai 
vėsiau.

— Jadvyga Matulaitienė šios 
vasaros mokytojų studijų savai
tėj Kennebunkporte praves li
tuanistinių mokyklų tautinių šo
kių mokytojam tautinių šokių 
kursus.

— Australuos Lietuvių Bend
ruomenės vadovų konferencija 
vyko balandžio 4-5 Adelaidėj. 
Konferenciją atidarė krašto val
dybos pirm. V. Neverauskas. 
Visi apylinkių atstovai pateikė 
savo veiklos pranešimus ir iš
reiškė solidarumą krašto valdy-

— Maria dėl Carmen Saba
liauskaitė, buvusi. Argentinos 
grožio karalaitė, baigė aviacijos 
kursus ir gavo komercinės avia- 
torės diplomą. Ji dabar turi 
teisę vairuoti Aeroliheas Argen- 
tinas džetus ar kitus didžiuosius 
prekybinius lėktuvus, tačiau Ar
gentinoj moterim dar sunku 
gauti darbo aviacijoj.

Žemėlapis neatrodo perkrau
tas parašais, pavartojant: aiškų 
ir lengvai išskaitoma šriftų. O 
vienok jame sudėta 2230 vietų 
pavadinimų, iš kurių vandenvar
džių 336, miestų 203, miestelių 
505 ir mažesnių vietovių 1186. Lane, South, St Petersburg, 
Čia įeina kai kurie bafcnytkai- FL 33707, tele£ (813)343-9099. 
miai, kaimai, dvarai, palivarkai 
bei viensėdžiai. Daugiausia tai 
vietovės, dažnai minmos mūsų 
istorijoj ir literatūroj, o daugelis 
ras ir savo kilimo vieta.

Žemėlapio tiražas-4000 etz. 
Jo pardavimo kaina - 6 dole

riai. Gaunamas pas platintojus ir 
taip pat pas Devenhį lailtOros 
Fondo asnrinistratoriiį Jurgį

Žemėlapio viršutiniame, de
šiniajame kampe nubrėžtas 
kompasas, kurio vidury įdėtas 
nepriklausomos Lietuvos 
geodezininkų ženklas, o apati
niame, kairiajame kampe yra su
tartų ženklų lentelė ir žemėla
pio metrika, gi dešiniajame 
kampe — kilometrų ir statu
tinių mylių linijiniai masteliai. 
Skaitmeninis mastelis apytikriai 
1:800,000.

Movement oFMothers) Pary
žiuje gegužės 6. 1 P.M.S. tary
bą šio sąskrydžio meto išrinktos 
trys lietuvaitės: Ona Bačldenė 
(Wdsbihgtonas), Marija Ruthenė 
(Chtcags) ir Elena Turauskienė 
(Paryžius). Atstovės iš kitų 
kraštų į tarptautinę tarybą įei
na: Belgijos, Prancūzijos, Vene- 
cuelos, Mauritanijos, Haut Vol
tą, Izraelio, Kanados, Kamerū
no, Senegal, Graikijos, Ispanijos, 
Meksikos, Togo, Centrą Ii n ės Af
rikos. P. M. S. tarptautinio biu
ro narių rinkimai įvyks birželio 
19 Paryžiuj. Prie Jungtinių Tau
tų sąjūdžiui atstovauja Helen 
Prociuk (ukrainietė), JAV.

tinių šokių programa, šoko N.Y. 
tautinių šokių ansamblis Trypti
nis. Akordeonais jį palydėjo Da
lia Sakaitė ir Antanas Razgai-

— Buenos Aires kolonijoj yra 
trys lietuviai gydytojai kurie ša
lia medicinos kreipia rimtą dė
mesį į muziką. Dr. Jonas Sima- 
nauskas vadovauja Žibučių an
sambliui ir pats dainuoja su Ait
varais bei Romos vardo teatro 
chore. Dr. Osvaldas Račkauskas 
groja smuiku ne tik privačiai, 
bet ir scenoj. Dr. Albertas Du
rnynas groja pianinu ir varga
nais. Jis įvairiom progom yra'pa
sirodęs lietuvių šventėse su mu
zikine programa, o taip pat ne
mažai yra grojęs vargonais įvai
riose bažnyčiose.

— Tapytoja Juzė Katiliūtė 
dalyvavo bendroj Šveicarijos 
moterų tapytojų ir dekoratorių 
draugijos Ženevos sekcijos su
rengto} parodoj balandžio pa
baigoj — gegužės pradžioj. Kaip 
minėtos draugijos narė, J. Kati
liūtė kviečiama išstatyti savo 
kūrinius visose organizacijos 

J-A. rengiamose parodose.

— Lietuvių Informacijos Tar
nybai Liet. Fronto Bičiulių cent
ro valdybą, paskyrė 1000 dol. au
ką. Auka įteikta per Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninką Vytautą Kamantą. Palydos 
laiške rašoma: ‘Lietuvių Frontas 
yra seniai pasisakęs už bendrą 
Lietuvos Informacijos centro 
įkūrimą. Džiaugdamies, kad ši 
svarbi lietuviškos veiklos įstaiga 
pradėjo darbą,.siunčiame para
mą”. Liet, Fronto Bičiulių cent
ro valdyba tikisi, kad ir kitos 
lietuvių centrinės bei atskiros 
politinės kultūrinės ir visuome
ninės organizacijos tą darbą nuo
širdžiai pareina.

Wash i n gtone. Joje dalyvaus apie Eleonorą, keturis anūkus ir tris 
20 lietuvių mokslininkų. proanūkius

Istorijos, archeologijos ir so- •
cfelinių mokslų sesijom, vado-. . gansansJųąkyMB atsisvei- 
vnus Vytautas Vardys, Marija kfarimo ir maldų Stokaus bido- 
Gfmbutienė, Antanas Sužiedė- limo koplyčioj trečiadienį buvo

Pamaldos salėje
Tbi buvo Sekminių sekma

dienis. Ta proga salėje sureng
tos iškilmingos pamaldos. Mišias 
koncelebravo Tėv. Paulius Bal
takis, OFM, pranciškonų provin
cijolas, Tėv. Leonardas Andrie- 
kus# OFM, Tėv; Antanas Pra- 
kapas, OFM.

Šoninė siena, prie kurios buvo 
pastatytas altorius, buvo papuoš
ta lietuviškomis juostomis, tanky 
šluosčius. Jie buvo surikiuojr į 
tam tikrą ritmą, papuošti orna
mentais, kurie priminė lietuviš
kas verpstes, rankšluostines. Pa
čiam centre buvo plakatas su 
įrašu — Sveika Marija, Motina 
Dievo (žodžiai iš gegužinės 
giesmės).

Gaila, kad neveikė vargonė
liai ir buvo sugedusi garsiakal
bių sistema. Nors dabar viskas 
girdėjosi, bet esame pripratę 
prie garsiakalbių, kurie žmonių 
balsus perneša į toliausius kam
pus. Dabar tylesnieji tekstai jau 
nepasiekė publikos.

Gražų, šventei pritaikytą, 
pamokslą pasakė Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM. Mišių metu su
giedotos kelios giesmės. Giedo
jo visi žmonės, o jų į pamaldas 
atsilankė apie 300.

įspūdingai buvo atneštos au
kos. Pirma buvo atneštas lietu
viškas kryžius, paskui gražus gė
lių vainikas, Lietuvos Kat. Baž
nyčios Kronika, Lietuvos ginta
ras ir tradicinės mišių aukos. 
Atnešė jaunimas, pasipuošęs 
tautiniais drabužiais.

Pasibaigus mišiom, visi nuėjo 
iki kryžiaus, kuris stovi priešais 
salę. Ten specialų žodį tarė Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM. 
Kalbėjo ir Lietuvos gen. konsu
las- A. Simutis. Uždegtos žva-

— Tomas Venclova, paskuti
nius kelerius metps profesoria
vęs Californijoj, birželio 16-21 
dalyvaus’ pasauliniame 
poezijos festivalyje Rotterdame,

— Nerijos dainininkės iš Cle- 
velando birželio 5-23 koncertuos 
Pietų Amerikoj. Aplankys Ar
gentiną, Braziliją, Urugvajų ir 
Venecuclą,

^-J.Tu6^«tob’bąlėforSbi<ft-' 
jos koncertas rįvyta birželio T( 
Chicagoj, Jaunimo Centre.

Tryptinis pašoko šiuos šokius: 
kalvelį, sukčių, kepurinę, dzū
kų polką, suktinį. Tada Lietuvių 
Kultūros Fondo pirmininkas A. 
Vakselis padėkojo ansamblio va
dovei Jadvygai Matulaitienei ir 
įteikė gėlių, padėkojo ir visiem 
talkininkam, kurie dirbo įvairio
se srityse, rengiant šią pavasario 
šventę.

Po programos visi užkan
džiavo. Dviem akordeonais vi
sus linksmino Vytautas Daugir
das ir Antanas Razgaitis. Prie 
jų muzikos buvo ir šokama.

Prasidėjus vakarui, kiemo 
aikštėje buvo daugiau linksmu
mo. Čia padainuota iki vėlumos. 
Viso gėrimo ir maisto atsargos 
b»»vn narduotos. Net dar ir pri-

1

Devenių Kultūros Fondo iš
leistas žemėlapis LIETUVA 
paraštėj turi dar ir anglišką pa
vadinimą LITHUANIA. Tai vie
nintelis šiame žemėlapy žodis 
svetima kalba.

Žemėlapis yra ne per didelis, 
tik 35 x 25 inčių, trispalvis, su 
atspalviais, skirtas šeimom, įstai
gom bei jaunimui, kad geriau 
pažintų savo tėvų ir protėvių kil
mės kraštą. Paruoštas kartografo 
Juozo Andriaus, atspaustas ant 
gero, patvaraus, gelsvo popie
riaus šioj srity prityrusio 
spaustuvininko} uozo Kapočiaus,' viškos žemės su 
Bostone, išleistas Devenių Kul
tūros Fondo lėšomis, Dalios Bo- 
belienės rūpesčiu.

Lietuvos valstybė šiame 
žemėlapy, kaip ir kituose to pa
ties autoriaus išleistuose žemė
lapiuose, parodyta suverenios 
valstybės abišalėmis sutarti
mis nustatytose sienose. Tos šie** 
nos, mūsų istorikų siūlymu, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto nutarimu rodytinos vi
suose politinės reikšmės turin
čiuose žemėlapiuose, kuriuose 
rodoma buvusios nepriklauso- 
mĄs Lietuvos valstybė. Šiame MOTINOS DIENĄ AMŽINYBĖN 
r—————IŠĖJUSI KUNIGO MOTINA

žemėlapy jos parodytos stambia, 
raudonos spalvos, su šviesesniu 
atspalviu 'linija ir išvardintos 
sutartų ženklų lentelėje. Siauro
mis, raudonomis linijomis pa
ženklintos dabartinės, okupantų 
išsivestos, administracinės ribos.

Be Lietuvos valstybės, žemė
lapy parodyta teritorija nuo Dys
nos — Nesvyžiaus rytuose, Ska
ros upės — Baltvyžių girios ir 
Prūsijos pietinės sienos iki Vys
los upės ir Baltijos jūros vaka
ruose. Šiaurėj Lietuva ribojasi 
su Latvija. Čia parodytos lietu- 

brangfomis 
mum istorinėmis vietovėmis, 
kur dar tebespindi lietuviškų 
salų žiburėliai, kur lietuviški 
vietovardžiai bei vandenvardžiai 
tebebyfoja apie jų kilmę ir di
dingą mūsų tautos praeitį. Li
kusieji plotai padengti ornamen
tuotu tinkleliu.

Žemėlapį puošia lietuviškasis 
Vytis, gi varingių (vikingų) “Žal
tys* plaukioja Baltijos jūroj. To
kie “Žalčiai” praeity dažnai pul
dinėdavo Lietuvą, atplaukdami 
iš Skandinavijos.



raliū-

SPORTAS
siena

Woddha-

$125.10

ĮKINKO SKAITYTOJAM

$M9,

Vieno.rašytojo tarnaitė ilgai 
stebėjo,kaip jis dažnai per išti
są dieną, net ife vidaniąkčųį 
sėdi sayokabąneteprie valomo
jo stalo ir rašo. Kai kartą vidn-

DEXTER PARK 
PHARMACY

joms ir moksliniams veikalams) 
paskirstęs —-668,796.50.

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, kad jis pasiektų 2 milijonus 
ir kasmet galėtų skirti lietuvy
bei daugiau kaip 150 tūkstan
čių dolerių.

......Po minėjimo
— Bet .kam tos paskaitos, kal

bos, ir sveikinimai? Ar neužten
ka šokių, dainų ir sumuštinių?

—r Ir man taip rodos; Sveiki
nimai gali boti daug trumpes
ni: — Sveiks! — Į sveikatą!..

linų arbatos, o jis nusiėmęs aki
nius trynė alūs, > tarė:

— Ir kam tamsta taip negai
lestingai vargini save, rašyda
mas apysakas. Juk už dolerį, 
ar du gali nusipirkti gražiausių 
parašytų apysakų.

oaceGrn, sainou 40*ž* 
rnpiėm

U.SA
{r - -• *

B maaosteMataų — Petras Klimas................... $1240
F o Bmk 95. So. Boston, MA. 02127 

Tdef. dieną (07) 268-T73O, vakarais ($17) *$759.

Viršininkas stebi, kaip sekre
torė knebinėjasi prie rašomosios 
mašinėlės.

—Tiesiog netikiu, — pagaliau 
sako jis, — kad jūs nemokate 
net juostelės įdėti.

— Na, ir kas čia tokio! — 
patrauko pečiais sekretorė. — 
Gal- jūs manote, jog Rubinštei- 
aas mokėjo suderinti savo piani-

Atsibnkęs | dailininko studiją, 
Pranaitis klausia menininką:

— Kiek tamstą nori už tą 
piešinį?

— 600 dolerių. ■»
— Klausyk, gerbiamasis. Tai 

beprotybė: * ,rf '
. — Atsimink tamst*, jog uu yra 
mano deširrtties metų darbas. 
Septynias dienas tasėjsn R pieš
ti ir dešimtį metų laukti, kol

Dialogas
Banke plėšikas per langą 

tarnautojui paduoda raštelį ir ta
ria:'

Nesusipratimas
— Kodėl nesustojai, kai švil

piau? — šaukia policinio! 
tomobiliu važiuojančiai mer
ginai. \ .
— Todėl, kad tamsta be rei

kalo laiką gaišti. Aš esu jau su-- 
sižadėjusi. ;

» t r — 1 A *9 - .m ,šylame | tesmmeiic^ nuinacjrai 
sumą: “LITHUANIAN FOUN
DATION, A NON-FOR-PRO- 
FIT, TAX EXEMPT, itEINOIS 
CORPORATION, 2422 W. 
marquette BQad,„chi-

dvasinės stiprybės ne jįk: su
važiavimo dalyviam, befrir jų 
atstovaųjamiem. Lietuvos at
stovas dr. St. Bačkis atsiųstame 
sveikinimo laiške palinkėjo vi-

lietuviam koordinuotia vi- Fondui o A. Firavičius, Toron- 
atnjimdūiAM iftiifiiri •*-*—*-' - “■ ■ '-d-» ■ -'t- *- T - -l-r- V w_

Bugoine, Jugoslavijoj, vyksta 
stambus tarptautinis šachmatų 
turnyras, kuriame rungiasi pa
saulio meisteris A Karpovas. Jis 
sužaidė keturias partijas, ir visos 
baigėsi lygiom (prieš Liubojevi- 
čių, Kuraica, Andersoną). Po 4 
ratų pirmavo danas Larsenas —3 
tš., olandas Tūnman su Liubo- 
jevičium jjgsl.) — po 2.5 tš„ 
A. Karpovas, Ivkov ir kt — po 
2 tš., Talis — 15 (lygiom su 
amerikiečiu Kovalek ir kt).

Lietuvos moterų šachmatų 
pirmenybes Vilniuj laimėjo, po 
9 metų pertraukos, ilgametė 
Lietuvos čempijonė, pedagogė 
Marytė Kartanaitė, surinkusi 9.5 
tš. iš 11 galimų. Pustaškiu atsi
liko Vilhelmina Kaušilaitė-Kuta- 
vičienė, kuri taip pat 9 kartus 
buvo Lietuvos čempijonė. 3.'L. 
Žemaitytė (Vln.) — 7.5 tš.; 4. 
R. Kaunaitė (Plungė) 65; po jų 
ėjo S. Lakiūnaitė (Vln.) — 55, 
R. Kartanaitė (Vln.) — 5.5 tš. 
Dalyvavo 12 žaidikių.

Bostono ir apylinkių jaunimas 
raginamas lankyti So. Bostono 
LPD šachmatų klubo treniruo
tes, vykstančias kiekvieną ket
virtadienį So. Bostono LPD kiti- 
pe, 368 W. Broadway, nuo 7 v. 
vakaro.

■j.. .Priežastis
Susitinka du Amerikos gangs

teriai.
—■ Ką tu veiksi sekmadienį ?

■— Eisiu į kalėjimą.!
— Ką? Ar vėl įklimpai?

Ne. Noriu švesttes praleis
ti šeimos rately. /

Saikus, talkinamas V. Šlapelio, 
A. Nagevičiaus ir E. Bliumenta- 
lio. Visi jauni, tarp 20 ir 30 
metų amžiaus.

Dar prieš Clevelando golfo 
sezonui prasidedant, kai sniegu 
padengti golfo laukai net nesi
ruošė žaidimui, visi klubo nariai 
gavo kruopščiai išdirbtą žaidimų 
planą, taisykles, detaliai surašy
tus golfo klubo ir narių adre
sus bei telefonus. Iš viso numa
tyta ir užrezervuota 20 šeštadie
nių, į kuriuos įeina du tarpmies
tiniai turnyrai (Clėvelandas-Det- 
roitas) ir iškilmingas paskutinis 
sezono žaidimas su trofėjų iš
dalinimu, pramogomis ir 1.1.

Clevelandas turi jau gerokai 
pasižymėjusių žaidikų ir yra net 
keletą kartų laimėjęs trojėjas.

Tai kultūringas sportas, kuris 
reikalauja didelio susikoncentra
vimo, precizijos, kantrybės ir 
šaltų nervų. Taikli ranka ir aštrus 
žvilgsnis, sekant mažo balto 
sviedinuko skrydį, yra drauge ir 
poilsis, ir charakterio lavinimas.

Clevelando golfuotojam, jau 
žaidusiom keturis savaitgalius, 
reikia palinkėti sėkmės, gero oro 
ir daug trofėjų.

Aurelija Balašaitienė

77-01 JAMAICA AVCraUS 
(Cor. 77tk

Wwdtav«ų N.Y. TMM

informavo apie Vliko atliekamus Tautos Fondu
darbus, pirmininko dr. K. Bobe- resu; PO. Box 1 
lio kelionę Pietų Amerikoj ir ven, N:Y. 11421 
valstybės departamente tvarko- » - *
mą Lietuvos diplomatinės tara y- .
bos finansavimą. \ ■-*.

MONY — Dr. M. SSemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį sutaupysite 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo

v. 19 turėjo: * ' 
SlĮŪdrapdilk' . ' ^iti- L Pagrindinio kapitalo bruto

! j — $1,924,578.04.
raZuLy 2. Pąjamų — 919,552.44.

1^5^—SaeevičiuS, Antanas, 3. Per Ptelno skirstymo komi-
siją, remiantis protokolais, lietu-

— JAV LB Wardoe- viškiems reikalams (švietimui, 
gaaaapyl^W.Kamindtui minA, ’ *—- * 
$3,14&0O.

5x25.00 — Gavelis, Zigmas, 
inž. ir Veronika, $300.00, Kun- 
caitis,- Juozas, inž. ir Elena, 
$310.00, Pocius, Antanas ir Bi

rutė, $200.00, Puzinas, Povilas, 
atm. įn^ $250.00, Ramanauskas, 
Augustas (miręs) ir Elena, 
$255.00.

1x35.00 — Tėvų Jėzuitų Ordi
nas, Australija, $400.36.

7x50u0&*r Danta, Gytis, Aust
ralija, $259410, Manomąitis, Eu
gene, $300.00, . Mickevičienė, 
Teofilė, $500.00, Nemanas, 
Mikalojus ir Opa, $2Cfe60, Nor
mantas, Jonas, ekonomistas, 
Australija^ $1,100.00, šakių Ap
skrities Klubas, $850.00, Ten- 
der, Rein ir Jūrafeė-Normantaitė, 
Austndųa, $200.00.’

1x70.00 —-Jokūbaitis, Marty
nas (miręs) ir Jadvyga, $1,100.00.

25x100.00 — Arvydienė, Bro- 
nislava, atm-.įn., $109.00, Arvy
das, Juozas,v$100.00, Banys, 
Paulina, $100,00, Bąlskus, Jonas 
ir Uršulė, $300.00, Byla, Juozas, 
$300.00, Doveinis,_Jnpzas ,.ir 
Onutė, $100.00, Džiugas, Stasys 
ir Sofiją, $400.00/C^nis^ Bro
nius, iriž. ir Iraną, $600.00, jšt- 
nušauskas, JonaSęĮ hriri.' ' įn^ 
$100.00, Juodvalkis, Uosis,
$300.00, Klova, Birutė, $200.00, 
Leūgoud, Edvvard, $4,'199.26, 
JAV LB Pairti Beach Co. apyl. 
SSOO.OO' Liorentas, Jonas,
$200.00; Liuteritibžžf Albertas, 
Piki ūtttft^jtfrr iGOaoO; Mažlr- - 
foač fr -ŠctoStencija,
$300^90, Pabedinskas, Kazys, 
Inž., $300,00, Pabrėža, Aleksas 
ir Aleksandra2; $500.00, Raugas, 
Balys, $200.00; Sapetka, Kazi
mieras, $200.00, Stelmokaitis, 
Benediktas, $200.00, Stirbytė, 
Ona, $500.00, Šimkus, Mečys 
ir Valerija, $100.00, Šlapelienė- 
Piaseckaitė, Marija, atm. įn., 
$100.00, Zailskas, Pranas ir Ona, 
$200.00. 2^

1x110.00 — Sviderskienė, Ma
rijona, atm. fo., $110.00.

1x150.00—Uksas, Jurgis ir 
Marcelė, $800.00.

6x200.00—Bražionis, Ignas, 
atm. įn., $1,000.00, Katilius, Jo
nas, Vincas ir Juozas, broliai 
angliakasiai, atm. įn., $200.00, 
Kiaunė, Jurgis, $950, Korzonas, 
Raimundas ir Danutė, $200.00, 
Ramanauskas, Juozas, $2,500. 
00, Stašienė-Cibulskytė, Anasta
zija, atm. įn. $200.00.

2x500.00 — Jonienė,' Herta, 
atm. įn., $500.00, Juodvalkis- 
Abramavičiūtė, Stanislava, 
$2,500.00. x

1x558.15—Kudžmaitė, Elena, 
atm. įn., $958.15.

1x900.00 — Rugys, Antanas, 
$1,000.00.

1x962.00 Rugienienė, Al
bina, atm. įn. $1,362.00.

2x1,000.00 — Lietuvon Agr. 
Sibiro Tremt Pagerbti Stip. F- 
das $6,840.00, Mataitis, Vytau
tas, atm. įn^ $1,000.00.

1x1,442.75 RyĮi&is» And
rius, testamentinis' palikimas, 
$1542.75.

1x157,97643 —>Gliąu&&s, 
Jonas^D.V.M^ testamentinis pa
likimas, $158,076.43. ’

Mados
Du vagys sėdi tavernoj ir kal

basi.
— Turiu būtinai susipažinti 

su vyriškom madem šiem me
tam, — taria vienas.

— O ką? Ar rengies pirkti 
naują kostiumą?

— Ne, tik norėčiau patirti, 
kur bus kišenės naujuose švar
kuose.

— Greičiau duok pinigus ir 
netark nė žodelio!

— Kvaily, pasitaisyk kaldaraiš- 
tįj'-juk’tave' ftjtogfttfubja,' ~ at- 
kesfebtarnautojasi““*4

■: ■ . -n - ‘ ’

gelbėtojo yardo> pavardės ir 
adreso. GrižitH$ namo»ltepė savo 
vyrui nuvažhMtt lr joS ^rdu iš
gelbėtojui padėkoti. Vyras pa
darė, kaip buvo įsakyta.

— BuvW > —paklausė 
žmona, vyrui grįžus.

-Buvau. ‘
— Na, ir ką jis atsalsė?
— Jis mane atsiprašė...

Clevaluičk* goHuotoįal 
pradėjo sezoną

Sportas, palaikąs žmogaus kū
no sveikatą, mankštinąs rau
menis, koordinuojąs judesius, 
priverčiąs modemų, neono švie
somis apšviestose įstaigose dir
bantį ar studijuojantį žmogų pa
judėti, pakvėpuoti grynu oru,- 
tikroj rungtyniavimo atmosferoj 
pabūti keletą valandų, yra pui
kus ir naudingas laiko praleidi
mas. Kaip kiekvienoj gyvenimo 
srity, taip ir sporte; įforint pa
siekti tam tikrą lygį, reikia nuo
lat treniruotis, mankštintis ir to
bulintis. Kai kurie asmenys pa
sirenka sportą savo gyvenimo 
pagrindiniu uždaviniu: tampa 
specialistais, Cenzoriais, Olim
pinių žaidynių laimėtojais.

Dalis sporto šakų, kaip, pvz., 
beisbolas, tenisas,, gali būti 
praktikuojamos tik jauno am
žiaus žmonių. Betgi mėgėjam 
daugely sporto šakn rfmžtahs ri- 
boš’nŠra. Vierią’^ feKių sporto“ 
šakų, hfoai išpopufiarėjūsi Šiau
rinėj Amerikoj ir Europos kraš
tuose, yra golfas, kuris Lietu
voj nepriklausomybės laikais 
buvo nežinomas, nors dar prisi
menu tėvelio “golfo” kelnes ...

Čia gimusių Amerikos lietuvių 
tarpe golfas buvo mėgstamas, o 
naujoji ateivių banga golfo mė
gėjų eiles papildė. Šiuo metu 
visoj Amerikoj ir Kanadoj vei
kia lietuvių golfuotojų klubai su 
gerai organizuotu žaidynių tvar
karaščių, tarpklubinėmis žai
dynėmis, tarpmiestiniais turny
rais ir iškilmingais golfo sezo
no uždarymo banketais su meni
ne programa.

Clevelande golfuotojų klubas 
yra aktyvus ir gausus. Jame da
lyvauja visų kartų golfo mėgė
jai, ' ir kasmet didėja jaunimo 
prieauglis. Tenka pastebėti, kad 
dažnokai šeštadieniais ketvertu-

naūjąl alpiausią Taufos FŽsdo 
statutą lietuvių ir 'anglų kalbo-. lu^taiy^ą. OattVMMHMMų 
mis. Jame, be bendrųjų Tautos gų turi DūrbinMko^ąičhfoirtlstrą- 
Fondo sąrangos dalykų, įjungtas cija. ”J y
ir Lietuvos Laisvės Iždas, kurio 
turtas skiriamas išlaisvintai ne
priklausomai Lietuvai. Šio iždo 
turtą sudaro testamentiniai ne^ 
kilnojamojo ir kitokio turto pa
likimai, piniginės aukos, brange
nybės ir kt. Testatorius arba au
kotojas gali pasirinkti, kam jo
turtas nepriklausomoj Lietuvoj įvairios grupės, kurias galite pa-* 
turėtų būti perduotas: valstybei sirirdctL Skambinti dieną: 201 
ar kokiai nors institucijai bei or
ganizacijai — ligoninei, mokyk
lai, bibliotekai ir pan. Savo duo
damu įnašu Lietuvos Laisvės Iž
dui kiekvienas lietuvis įamžina 
savo vardą ne tik Tautos Fon
do, bet ir Lietuvos istorijoj. Au
kos arba palikimai Tautos Fon
dui Amerikoj nurašomi nuo pa
jamų mokesčių (tax exempt).

Tautos Fondo pajamų šaltinis 
yra plačioji lietuvių visuome
nė. Iš Fondo tarybos pirminin
ko J. Valaičio, valdybos pirmi
ninko J. Giedrąfčio; iždininko. . . . . „ __
V. Kulpos ir finansų sekretorės Jo nuostabius laikus. Gaunama 
A. Kaunienės pranešimų šuva- pas lietuviškų knygų platintojus 
žiavimui išryškėjo geras ir nuo- ir tiesiai iš leidyklos: Amberiand 

Atsanudė širdus visuomenės Vliko atlfe- ^atdishing Co., 1813 Larch-
St Petersburff nanlūdimv nėr kamųjų Lietuvos laisvinimo dar- wood Avė., Troy, Mich. 48084.

toli nubridusi įro^Sė ėmė skęs- ^ų vertinimas, pi&as pasitikė-
ti ir pagalbos Šaukti. Vienas drą- jimas Tautos Fondo or^mzaci- mstracijoj, 341 H^hland Blvd., 
sesniT^iaroMas poniutę iš- ja, kaupiančia lėšas Vliko veik- BrooHyn, N.Y. Kama 7 dol.. 
. . lai kietais viršeliais 11 dol.'



. Vermonte, vieno kalno virta-
ir gyvenimas.

miške, yra įsikūrusi Neringos- 
stovykla.

Įžengęs stovyklavietėn, matai 
didžiulę aikštę, apsuptą stovyk
linių namelių. Kairėj seselių na
melis ir raštinė, priešais jį dides
nis pastatas, kuriame yra virtu
vė, valgykla ir maža saliukė su 

gė įvairiem užsiėmimam, ypač 
priebėga lyjant. Šalia mažytė 
koplytėlė, kapeliono namelis. 
Kampe beržų šventovė (kun. Šul- 
čo įrengta), kur sekmadieniais 
aukojamos mišios. Giedrio spor
to aikštės gale ir toliau į deši
nę visą kitą pusę aikštės supa 
stovyklautojų nameliai,7 knygy
nėlis, krautuvėlė ir kita. Pačiam 
aikštės vidury ant aukštų stiebų 
plevėsuoja Lietuvos ir Ameri
kos vėliavos.

Stovyklavietę puošia seselių 
pasodintos gėlės ir stovyk
lautojų surinkti į krūveles dideli 
akmenys, jų nudažyti ir savaip 
pavadinti. Ant tų akmenų sto
vyklautojai mėgsta pasėdėti ir 
čia laiškus į namus parašyti.

Visi užsiėmę — palaukim
Susipažinęs su stovyklaviete, 

dairaisi žmogaus, kuriam norė
tum prisistatyti ir šio to pasi
teirauti. Deja, visi užsiėmę. Pra
bėganti seselė Paulė pataria pa
laukti pietų pertraukos, o tuo tar
pu pasidairyti po stovyklavietę.

Lauki ir dairais, vis labiau 
jausdamasis įsibrovęs į šį jaunų 
žmonių pasaulį, kuris, rodos, 
reaguoja tik į varpo dūžius.

Štai pilna aikštė mažiukų ir 
didesnių, klegančių berniukų, 
žaidžiančių sviediniu. Suskam
ba, ir stovyklos vaizdas pasikei
čia. Grupelės susėda aplink va
dovus. Po ilgesnio varpo skam
bėjimo aikštė ištuštėja- Vient ! 
s ušime£a į Pastogę? ’lnfr ’ rūs asmenĮSkžK 
pavėsį, treti, girdisi, dairindja.'

Ateina ir pietų pertrauka. Sun
ku pagauti seselę Ignę ir dabar: 
čia vienam pirštą riša, čia su ki
tu kažką rimtai svarsto. Lauki. 
Pagaliau, kai vaikai maudosi, pa
gauni ją minutėlei. Matai, kad 
visi taip perpildyti savuoju gy
venimu, kad svečiui nenumatyta 
laiko.

Po maudymosi vėl įvairūs už
siėmimai iki vakarienės. Po vė
liavos nuleidimo — laužas ar 
pasirodymai mažojoj salėj. Pasi
rodymus papildo pasikeisdami 
vadovai, vienas kitą lenkdami 
savo išradingumu, įtraukdami 
visus į ypatingus šūkius ir skam
bias dainas. Po naktipiečių eina 
visi gulti. 10 vai. stovykloj visiš
ka tyla.

LAWRENCE, MASS.

pereitais metais buvo uždaryta.

Juzė

J.Sk.

darbui.

miesto savivaldybei už 36,000 
dol. Savivaldybė tuose namuose

t 
f

kyklą. Parapija gautus pinigus 
pervedė vyskupijai, tuo mažin
dama parapijos skolą.

madienį, per 8:30 vai. mišias 
priėmė pirmąją komuniją. Vai
kučius paruošė mokytoja Adelė 
Pinaitė su talka.

Viena glaudi šeima
Krinta į akis stovyklautojų la-

sunkiai serga ir guli General
ligoninėj (5 aukštas, 560 kam
barys).

labai prašomos neužmiršti šią
mokyklą paremti, nes kelių en- 

didelės
reikšmės lituanistinis švietimas 
tikrai užsitarnauja visų mūsų
labai konkrečios paramos.
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šeima. Stovyklavimo laikui 
baigiantis nenorom skirstomasi.

Todėl nenuostabus ir toks tė
vų pasikalbėjimas su iš Nerin
gos grįžimu vaiku: “Kaip pati
ko stovyklai' — “Labai.” — 
“Ką veikėte visą laiką?” — “Žai
dėme.” — “O lietuviškai ar mo
kėtės?” - “Ne. Mes visą laiką 
lietuviškai kalbėjom.”

* Kaipgi su mokymu 
lietuviškai?

Žvilgterėkim į dienotvarkę: 
galvosūkiai, stočių žaidimai, vai
dybiniai žaidimai, sportiniai žai
dimai, bibliotekos žaidimas, dai
nos, Šokiai. Tokia žaidybinė pro
grama vaikam patraukli. Kas gi 
nori vasarą mokytis?

Teisingai vaikas sako, kad visą 
laiką tik žaidė ir lietuviškai 
kalbėjo, nes jis labai stengėsi.

Suskausta vadovam širdį, kai 
tėvai, atvažiavę vaikų pasiimti, 
labai dažnai į juos kreipiasi ang
liškai. Vaikas, norėdamas pasiro
dyti ( o gal jau įpratęs) atsako 
lietuviškai. Pagalvoji: gal būtų . 
pravartu tėvam nors vieną dieną 
pabūti stovykloj ir pamatyti, 
kaip kenčia vaikas, matydamas 
kitus geriau lietuviškai kalbant 
Gal neskriaustų savo vaikų, na
mie tik angliškai kalbėdami.

Neringai 10 metų
Per tuos 10 metų per Neringą 

perėjo apie- 3000 jaunuolių — 
mergaičių ir berniukų. Daugu
mas iš jų stovykloj išgyveno per- 
siritimą iš vaikystės į jaunuolio 
amžių.

Čia ne tik linksmai stovyk- 

ne vienam įdiegta religiniai, tau
tiniai ir doriniai pagrindai. O 
kiek išmokta dainų, įvairių lau
žimų šūkių, ritminių ir kitokių 
pokštų, kurie jiem pagelbės įsi
jungti į įvairių organizacijų gre
tas!

Kas traukia N ėringo n
Seselė Ignė, pati pradėjusi sto

vyklauti nuo 6 metų amžiaus, 
yra amžina stovyklautoja. 5 me
tus stovyklai vadovavo Dainavoj 
ir 9 Neringoj. Ji, atrodo, bus su
radus traukos paslaptį. Su ta
lentingų ir pasišventusių jaunų 
vadovų pagalba ji sugeba idėjas 
praversti gyvenimu, pagaunančiu 
jaunuolio entuziazmą. Tai vyks
ta be prievartos, be įsakymų, 
tik susitarimu ar patarimu ir 
meile.

Sunki pareiga, tiesiog našta 
krinta ant vadovo. Jis turi 24 
valandas būti stovyklautojų glo-

jaun. skautai su savo vadovais — Tadu Petroniu, Jonu 
Bričkom, Tomu Ziku ir Andrium Dilba — po auto lenkty
nių.

bėju, mokytoju, artistu, sporti
ninku, teisėju, žodžiu — viskuo. 
Nuostabu, kad seselė Ignė vis 
dar tokių idealistų suranda.

Visi, kurie per tuos 10 metų 
darbavosi Neringoj, paliko savo 
dalį, tą savo gerąją dalį, kuri 
gyva spinduliuoja ir inspiruoja 
kitus.

Neringos vadovai — nepremi
juoti lietuviškos visuomenės ug
dytojai!

Šeimininkės
Ypatingos ir Neringos šeimi

ninkės, seselės Juozapos ir po
nios Šaulienės vadovaujamos. 
Jos nei savo nuovargio, nei va
landų neskaičiuoja, kad tik sto
vyklautojai būtų sotūs ir pa
tenkinti. Šeimininkės čia atstoja 
motinas.

ELIZABETH, N.J.
Mokslą metų užbaigimas

Vietos šeštadieninė Vinco Ku
dirkos mokykla šiuos mokslo 
metus užbaigė gegužės 17. Tą 
dieną pamokų nebuvo, bet mo
kyklos mokiniai pasirodė su spe
cialia programa. . Susirinkus 

, motore tėOTmtopokgojam, lfoiM 
tuvių parapijos kunigam ir kę-. 
liom parapinės mokyklos sese
lėm, tėvų komiteto nariam ir 
vienam kitam prašalaičiui, mo
kyklos mokinė Laima Sruoginy- 
tė pasveikino susirinkusius ir to
liau vadovavo visai programai.

Programą buvo pradėta Tomo 
Šerno padeklamuotu eilėraščiu 
“Mamytės dienai”. Toliau visi 
mokyklos mokiniai — Gailutė, 
Ramunė ir Rasa Kligytės, Vydas 
Matonis, Andrius, Kristina, Lai
ma, Vilius ir Vincas Snieginiai 
ir Monika ir Tomas Šernai — 
gražiai ir sklandžiai padekla
mavo Kosto Kubilinsko sukurtą ir brolių dedamas aukas už teisę 

išlikti lietuviu, išpažinti savo re
ligiją ir teisę tautai gyventi lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą, 
apylinkių lietuviai yra kviečiami 
gausiai šiame minėjime daly
vauti.

vaizdelį “Oželis kvaišelis”.
Tiesa, mokykloj mokinių ne

daug, bet visi galėjo pasidžiaug
ti mokinių gražia, beveik be ak
cento lietuvių kalba. Tai*ne tik 
mokinių, bet ir mokytojų nuo
pelnas. O mokytojų naštą visus 
mokslo metus kantriai nešė Liu
cija Alinskienė, Monika Šemie- 
nė, vaikų darželio mokytoja Ast
ra Kvedaraitė ir tautinių šo
kių mokytoja Audra Tursaitė.

gai pašoko šeinį ir Noriu miego.
Mokyklą sveikino laišku nau

joji rytinio pakraščio lituanisti
nių mokyklų inspektorė Danutė 
Bobelienė.

Programai pasibaigus, visi 
buvo pavaišinti kava, nealkoho
liniais gėrimais ir tėvų komite
to paruoštom užkandom. Tėvų 
komiteto darbą atlieka ponia 
Kligienė ir dr. Valentinas šer
nas. Nors mokykla susiduria su 
dėl mažo mokinių skaičiaus pa- 

mokyklos išlaiky-

Kaip tikros stovyklautojos, vir
tuvės personalas dalyvauja va
karinėj programoj. Šį kartą te
ko matyti vaidinant raganų vaiz
delį, sukurtą p. Šaulienės. Vaidi
no visos: ir seselės ir ponios. Pa
sisekimas buvo didžiausias.

Pabuvus vieną dieną stovyk
loj, paaiškėjo, kodėl čia nėra 
laisvo asmens svečiui. Čia vyks
ta labai uždaras įtemptos dieno
tvarkės vienos šeimos gyveni
mas, labai privatus, nedemon- 
stratyvus.

Už Neringos stovyklą ir gali
mybę mūsų jaunimui nors x>rą 
sayaičių pagyventi tuo pasakiš
ku gyvenimu tūkstanteriopai 
ačiū Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserim.

Nekviesta viešnia

čiom pamaldom šv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčioj, 211 
Ripley Place, Elizabeth, N.J., 
ir trumpom apeigom prie lietu
viško kryžiaus parapijos sosely.

Koncelebracines mišias aukos 
keli apylinkės lietuvių parapijų 
kunigai, o progai tinkamą pa
mokslą, pasaldys. Patersono, šv. kitokie pą^ijęodymąr.

galbūt bus pagiedota ir solo 
religinių kūrinių..

Lietuvos okupacijos sukaktis, 
siekiant ta proga i pakartotinai 
sužadinti visų mūsųryžtą padi
dinta ištverme ir didesniu pasi
aukojimu kovoti už Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės at
statymą, bus paminėta trumpom 
apeigom prie lietuviško kry
žiaus, puošiančio šios parapijos 
sodelį.

Turint galvoj vis augančias 
okupuotoj Lietuvoj mūsų seserų 

Laikraštis The Patriot Ledger 
gegužės 5 įdėjo klebono Alber
to C. Abračinsko ir Anthony Mic- 
kūno fotografijas ir parašė ilges
nį straipsnį apie kun. Abračinską
jo 40 metų kunigystės sukakties 
proga. Minėjimas įvyko gegužės 
4 Concannon’s Village, kuriame 
dalyvavo apie 500 asmenų.

Albertas Abračinskas buvo į- 
šventintas kunigu 1940 gegužės 
3. Pirmiausia buvo paskirtas į 
Šv. Petro lietuvių parapiją So. 
Bostone. So. Bostone jis sutuo
kęs 3 poras: John ir Ann No- 
rinkevich, . Frank ir Virginia 
Markuns ir Alix ir Patricia Aku- 
le, kurie šia proga šventė savo 
33 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktis kartu su kun. Abračins- 
ku ir sėdėjo prie garbės stalo. 
Ceremonijų vedėju buvo Antho
ny Mickunas. Šiame minėjime 
dalyvavo 18 kunigų ir daug sese
lių. Garbės svečių tarpe, kurie 
sveikino kun. Abračinską, buvo 
prel. Robert J. Sennotti, miesto 
selėktmanas William J. Plasko, 
Grand Knight of Knights of Co- 
lumbus Andrew Maguire, seselė 
Annunciata iš Brocktono. Raštu 
sveikino: kongresmanas John J. 
Moakley, senatorius Edward M. 
Kennedy, gubernatorius Edward 
J. King, vyskupas Daniel Hart ir 
kardinolas Humberto Medeiros.

Kun. Albertas C. Abračinskas 
jau 18 metų yra Šv. Jurgio pa
rapijos klebonu Norwoode.

Lietuviai ruošiasi y 
Šią vasarą Bostonas švenčia 

įsikūrimo 350 metų sukaktį. Nuo 
pat gegužės pradžios vyksta 
koncertai, parodos, vaidinimai ir 

fRrr

mitetas, kuriam vadovauja My
kolas Drunga, sudarytas iš įvai
rių organizacijų ir pavienių as
menų, gegužės 27 turėjo tuo rei
kalu pasitarimą, kuriame daly
vavo: M. Drunga, A. Akulė, B. 
Kruopis, L. Švelnis, J. White, 
I. Nenortienė, E. Vasyliūnienė,
O. Ivaškienė, A. Astravas, G. 
Ivaška, V. Jurgėla, A. Jaritis ir
P. Žičkus. Buvo tariamasi, kaip 
iškilmingiau, gražiau bei geriau 
reprezentuoti lietuvius. Lietu
vių pasirodymo laikas tą dieną 
miesto rotušėj ir prie jos yra nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
Tam pasirodymui techniškas 
priemones duos miesto vadovy
bė. Lietuviai turi pasirūpinti tik 
pačiu reprezentavimu. Buvo nu
tarta išleisti mažą kelių su
lankstytų lapelių brošiūrėlę, kū

CAPE COD, VASARV. BANGA 
SfOLO ATSKIRUS NAMUKUS,PARUOSTUS

1980 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
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Lietuvos žemėlapis, kad lan
kytojai galėtų matyti,, kur ta Lie- . 
tava yra.‘Nuo 12 * iki 2 vai. 
bus programa. Mat, tuo laiku yra 
pietų laikas visose Įstaigose, tai 
daugiau žmonių galės matyti tą 
programą.

Rengėjai tariasi su šv. Kazi
miero parapijos Brocktone cho
ru, su vyrų sekstetu, su solis
tais, kurie sutiktų dalyvauti ir at
likti programą. Bandoma organi
zuoti tautinių drabužių ir tauto
dailės parodą. Parodos reikalu 
rūpinasi Tautodailės Institutas 
ir Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono klubas.

Aukščiau paminėti reikalai 
yra provizoriniai. Kitas posėdis 
įvyks birželio 10, antradienį, 8 
vai. vak. Lietuvių Piliečių D-jos 
So. Bostone direktorių kambary, 
į tą pasitarimą kviečiamos visos 
organizacijos atsiųsti savo atsto
vus. Kviečiami ir pavieniai as
menys, kuriem rūpi lietuvių 
gera reprezentacija ir kurie kuo- 
nors galėtų prisidėti prie šios 
reprezentacijos.

Baisiojo birželio minėjimą:* 
birželio 14, šeštadienį. Pamaldos 
už išvežtuosius į Sibirą 6:30 
vai. vak. šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioj. Po pamaldų 
minėjimas parapijos salėj.

/na gegužinė įvyks rugpjūčio 10.
Laisvės Varpo nulijo progra

mos rudens koncertas įvyks spė
lios 12.

Lietuvių Diena spalio 26 d. 
Liet. Pil. D-jos salėje So. Bosto- 

ir šokiai. Rengia LB Bostono 
apygarda.

chitektų S-gos Bostono skyriaus 
30 m. sukakties balius lapkričio 
1 d. 7 v.v. Chateau de Ville

.restorane, Randolph, Mass.
Lietuvos kariuomenės atkū

rimo minėjimas įvyks lapkričio 
23 Lietuvių Piliečių D-jos salėj, 
So. Bostone.
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
birželio 7, šeštadienį, LB New 
Yorko ^apygardos suvažiavimas; 
birželio 8, sekmadienį, jaunimo 
pamaldos ir Maironio lituanisti
nės mokyklos mokslo mietų už
baigimas.

Jaunimo pamaldos bus birže
lio 8, sekmadienį, 12 vai. Kultū
ros Židinyje. Kviečiamas visas 
jaunimas, ypač tie, kurie nese
niai baigė Maironio lituanistinę 
mokyklą, nes pamaldos jungia
mos su Maironio mokyklos 
mokslo metų užbaigimu.

3 metus birželio 5. šios sukak
ties proga bus aukojamos mišios 
jo mirties dieną, birželio 5, ket
virtadienį, 9 v j. pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje. Mišias 
užprašė velionies našlė Sofija 
Jasaitienė. Draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti mišiose.

žės 3 mokyklos salėje. Mokytojai sėdi iš k. Rima Juoza
pavičienė, Kristina Sabalytė, Rita Oniūnienė, Josefina Sen- 
ken — tėvų komiteto atstovė, Nijolė Ulėnienė, einanti

sukaktis bus paminėta birželio 
15, sekmadienį. Tą dieną 11 vai. 
bus mišios Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėliavomis. Pa
mokslą pasakys Tėv. Placidas 
Barius, OFM. Po pamaldų visi 
persikels į Kultūros Židinį. 
Čia bus galima gauti lietuviškus 
pietus. Minėjimo akademija bus 
2 v. popiet Kultūros Židinyje. 
Kalbą pasakys dr. Petras Vilei
šis iš Waterburio, Conn. Drauge 
bus prisiminta ir didieji birže
lio mėnesio trėmimai, .kuriuos 
sovietai, okupavę Lietuvą, į- 
vykdė 1941. Minėjimą rengia 
specialus komitetas, kurį suda

ro LB New Yorko apygardos 
valdyba ir New Yorko Amerikos 
Lietuvių Taryba. Minėjimo rei
kalu organizacinis posėdis buvo 
sušauktas gegužės 30.

LB New Yorko apygardos su
važiavimas šaukiamas birželio 
7, šį šeštadienį, Kultūros Židiny
je. Suvažiavimas prasideda 9 
vai. registracija. Bus renkama 
valdyba ir aptariami kiti rei
kalai.

LB VVoodhaveno apylinkės 
metinis susirinkimas buvo bir
želio 1, sekmadienį, Kultūros 
Židiny. Į naują valdybą iš
rinkti: Aloyzas Balsys, Filomena 
Ignaitįenė, Vladas Sidas, Anta
nina Reivytienė, Marija Žukaus
kienė. Revizijos komisijon iš
rinkta: Antanas Maceika, Kostas 
Norvilą, Stasys Nūtautas.

Jonas Kayaliūnas, Švietimo 
Tarybos pirmininkas, iš Chica
gos atvyksta į New Yorką ir 
čia birželio 7 dalyvaus LB New 
Yorko apygardos suvažiavime, o 
birželio 8 Maironio lituanistinės 
mokyklos mokslo metų baigimo 
iškilmėse^

želio 8, sekmadienį, 12 vai. Ap
reiškimo parapijos salėj. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti. Bus 
proga sumokėti nario mokestį. 
Po susirinkimo vaišės.

Kun. K. Pugevičius, Liet Re
liginės Šalpos vedėjas, buvo iš
vykęs į Europą. Lankėsi bent 
keliuose kraštuose. Praeitą sa
vaitę jis grįžo iš Romos.

Dr. Jonas Gliaudelis, kurį ap
rašėme praeitame Darbininko 
numeryje, mirdamas savo testa
mentu Lietuvių Fondui paliko 
157,976.43 dol. Jis mirė 1978. 
Į Ameriką jis atvyko 1950.

Motuzas ir atvykusį čia globojo. 
Dr. J. Gliaudelis kurį laiką 
gyveno New Yorke.

v-bos posėdis bus birželio 12, 
ketvirtadienį, 8 v.v. Kultūros Ži
dinyje. Kviečiami irtie, kurie do
misi tautodailės klausimais. Kaip 
buvo pranešta, Tautodailės In
stitutas šį rudenį, spalio 18 ir 
19, Kultūros Židinyje rengia

Brooklyno centras birželio 4, 
trečiadienį, 6 vai. vak. universi
teto patalpose (Flatbush Avenue 
Extension ąt DeKalb Avenue) 
pagerbs 7 savo buvusius studen
tus, dabar jau pasiekusius svar
bių pareigų visuomeniniame gy
venime. Tarp pagerbiamųjų yra 
ir lietuvis Algis Šaipokas, The 
New York Times dienraščio fi-

bus bene pirmoji Stos rūšies 
paroda Kultūros Židinyje. Tos

savo darbo sezoną, birželio 14, 
šeštadienį, 7:30 v.v. Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje savo choro 
nariams rengia atostogų vakarie
nę. Choro valdyba prašo daly
vauti visus choro narius su 
žmonomis.

Tėv. Antanas Prakapas, OFM, Birutė Lukoševičienė, Pau
lius Jurkus, Mara Vygantienė, Giedrė Šaulienė, Vida Jan-

kausldenė, Patricija Sidienė, Kristina Cesnavičiūtė. Trūks
ta šių mokytojų: mokyklos vedėjos Aldonos Marijošienės 
(yra išvykusi į Šveicariją), Alfonso Sąmyšio, Jurgio Oniū- 
no, Auksės Vaičaitienės, Rasos Milukaitės, Danos Bobe- 
lienės, Raimundo Balsio, tėvų komiteto pirmininko Ginto 
Žemaitaičio. Nuotr. L. Tamošaičio

L.M.K. Federacijos New Yor- 
ko klubas per savo pirminin
kę Eugeniją Donohue Darbinin
kui atsiuntė 25 dol. Nuoširdus 
ačiū už paramą ir įvertinimą.

Kotryna ir Kazimieras Sabaliai 
iš Rochesterio, N.Y., buvo atvy
kę į savo dukros Kristinos ves
tuves, kurios buvo Kultūros Ži
dinyje gegužės 24. _Ta proga 
lankėsi pranciškonų spaustu
vėje, Darbininko redakcijoje, 
apžiūrėjo A. Galdiko vardo ga
leriją ir Kultūros Židinį.

Moksleivių ateitininkų sto
vykla įvyks rugpjūčio 17-30 Ne
ringos stovyklavietėj. Susirinkus

šiltine posėdyje.
Am. Liet Piliečių klubas Suf- 

fblk County birželio 8, sekma
dienį, 2:30 v. popiet šaukia savo 
narių susirinkimą. Po susirinki
mo bus įdomi programa — kon
certas ir filmo rodymas. Dainuos 
žinomas apylinkės dainininkas 
Mečys Razgaitis, jam akompo- 
nuos Mykolas Cibas. Bus paro
dytas brolių Matuzų filmas 
“Laisvoje Tėvynėje”. Filmą pa
gamino Vitalis Matulaitis iš Ma
tuzų archyvinių filmų. Filmas 
skiriamas Kanados lituanistinėm 
mokyklom. Susirinkimo ir kon
certo vieta: Church of the Re- 
surrection, Mayflower Avė. ir 
Edgewater kampas, Smithtown, 
Long Island, 1 blokas į pietus 
nuo Jericho Tumpike, įvažiuo
jant iš vakarų į miestą. Įėjimas 
nemokamas. Valdyba kviečia vi
sus atsilankyti.

jos reikalais (Heating installa- 
tion and repahs, plumbing), no
rint pakeisti alyvos šildymą į 
gazo sistemą ir pan., galima 
kreiptis į Antaną Skėrį, Jr. Telef. 
212 847-5642.

atlieka visus namų įrengimų 
ir pataisymo darbus, medžio,

Mercury Monarch. Gia 1976 
metų, 6 cilinderių. Skambinti 
441-1403.

kt Kreipti* šiuo adresu: 84-52 
86 Avė., Woodhaven, N.Y. 
11421. Tel. 201 949-2731 arba

KONCERTAS IR LIETUVOS 
FILMAS

VALDYBA

SĄŽININGAS 
JAUNUOLIS

Ričardas Rogers, Danutės 
(Krušinskaitės) ir Frank Rogers 
sūnus, 21 m. amžiaus, iš Nutley, 
N.J., pereitą savaitę buvo apra
šytas keliuose amerikiečių laik
raščiuose.

Vykdamas pro First National 
banką (Kingsland St), Ričardas 
pastebėjo krūmuose netoli auto
busų stotelės tris žalius mai
šiukus. Juos pargabenęs namo ir 
atidaręs, rado 420,000 dol. ęe- 
išais ir 8,300 dol. grynais. Šiuos 
pinigus Hoffinan-La Roche 
bendrovė į banką 'pasiuntė per 
Armored Car, Ine., pareigūnus. 
Sąžiningas jaunuolis pinigus 
tuoj grąžino Hoffman-La Roche 
bendrovei. Bendrovės savinin
kai džiaugiasi, kad dar yra są
žiningų žmonių šių dienų pa
saulyje ir planuoja jam įteikti 
premiją.

Kaip tie maišiukai su pinigais 
atsirado krūmuose, dar neišaiš
kinta. Armored Car, Ine., bend
rovė, besiverčianti saugiu pini
gų pervežimu, atsisakė šį įvykį 
komentuoti.

jaunių, bus ir jiem parūpinama 
programa. Stovyklos tema “Ma
no vertybės”. Užsiregistravu- 
siem prieš liepos 15 bus duoda
ma nuolaida. Registracijos blan
kai gaunami per vietos globėjus. 
Įvairiais reikalais kreiptis į Pet
rą Tutiną 212 647-1406. Stovyk
los ruošos komitetą sudaro: Gin
tė Damušytė, Rasa Razgaitienė, 
Dalia Sakaitė, Petras Tutinas. 
Stovykla rengiama Rytinio pa
kraščio globėjų židinio. Stovyk
los vadovybėj bus Arvydas Žy- 
gas iš Chicagos, Moksleivių 
ateitininkų sąjungos centro val
dybos pirmininkas, dr. Berna
deta Tutinaitė ir Petras Tuti
nas. Kapelionu bus tėv. Rafaelis 
Šakalys, OFM. Muzikos ir vaka
rinių programų vedėja bus Dalia 
Sakaitė. t

Žuvautųjų ir medžiotojų klu
bas Arias birželio 8, sekmadie
nį,' nuo 10 vai. ruošia Įdubo ge-

žiavimo, bris įvairios sportinės 
varžybos, surištos su laimėji
mais. Vyresniųjų užsiėmimai. 
Maistą, atgaivą bei žuvavimo 
prietaisus atsiveža patys. Bus są
lygos kepti. Anglių ir priemonių 
kepimui parūpins valdyba. Na
riai ir jų svečiai kviečiami da
lyvauti.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI

Tradicinė ekskursija autobus 
pas Tėvus pranciškonus Ken

daroma ne Darbo dienos savait-

žkhnio kiemo išvyks liepos 4,

Woodhavene. Į New Yorką grįž-

Kelionė, nakvynė geruose 
kambariuose ir valgis 5 kartus — 
asmeniui 85 doL Šios kelionės 
reikalai* skambinti Marytei ša- 
linskienei 296-2244 arba Tėvui 
Petrai 887<1351. Anksčiau uM>

vių Moterų Klubų Federacijos 
pirmininkė, gegužės 30 buvo iš
vykusi į Vokietiją, kur dalyvavo 
lietuvių moterų suvažiavime 
Bad Gottesbergo pilyje prie 
Bonnos. Iš ten išskrido tiesiai į 
General Federation of Women’s 
Clubs konvenciją New Orleans, 
Mo. Ši konvencija tęsis iki bir
želio 6.

Tėv. Petras Baniūnas, OFM, 
Darbininko administratorius, 
birželio 1 paminėjo savo kuni
gystės 40 metų sukaktį. Mišias 
koncelebravo Kultūros Židinyje. 
Vaišės taip pat buvo K. Židiny
je. (Plačiau kitam Darbininko 
numeryje).

MAIRONIO 
UTUAMISTINEJE 

MOKYKLOJE
Tėvų susirinkimas šaukiamas 

birželio 7, šeštadienį, 10 vai. 
mokyklos patalpose. Bus svars
tomi svarbūs mokyklos reika
lai. Visi tėvai prašomi dalyvauti.

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS 

ŽINIOS
Ričardo Kruliko ir Kristinos 

Sabalytės santuoktuvės buvo ge
gužės 24. Santuoką mišių metu 
palaimino kun. J. Pakalniškis. 
Drauge mišias koncelebravo ir 
Tėv. Paulius Baltakis, pranciš
konų provincijolas.

Kun. J. Pakalniškis gegužės 
25 palaimino santuoką Lindos 
M. Pažereckas irGary M. Kuch- 
meister. Jaunųjų pora apsigyve
no Woodhavene.

Lietuvos okupacijos 40 metų 
ir baisiojo birželio minėjimas 
bus birželio 15, sekmadienį, per 
11 vai. mišias. Pamokslą pasakys 
Tėv. Placidas Barius, OFM. Kon- 
celebracinės mišios aukojamos 
už karius, partizanus, žuvusius 
dėl tėvynės laisvės. Organizaci
jos prašomos dalyvauti su vėlia
vomis.

Parapijos piknikas — lietuvių 
diena bus rugpjūčio 3 Franklin 
Sųuare, Long įsi and, Platt- 
deutsche Park. Šokiam groja Joe

Introduction to Modem 
Lithuanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas, pa
veiksluotas — 6 dol.

Persiuntimas 50c. Graži dova
na jaunimui ir suaugusiem viso-

kyldoje šiais mokslo metais bus 
birželio 7, šį šeštadienį.

Jonas Kavaliūnas, Švietimo 
Tarybos pirmininkas, šį šeš
tadienį, birželio 7, lankysis Mai
ronio lituanistinėje mokykloje.

Mokslo metai baigiami birže
lio 8, sekmadienį. Tą dieną 12 
vai. bus mišios Kultūros Židiny
je. Po mišių iškilmingas mokslo 
megų baigimo aktas. Mokiniai 
prašomi pasipuošti tautiniais 
drabužiais.

Mokytojų tarybos posėdis bu
vo gegužės 31. Buvo svarstyti 
mokslo metų baigimo reikalai. 
Kitas mokytojų posėdis šaukia
mas birželio 8, šį sekmadienį, 
10 vai. Kultūros Židinyje. Posė
dyje dalyvaus ir Švietimo Tary
bos pirmininkas Jonas Kavalifi-

šv. Antano novena pradeda
ma birželio 5. Ji vyksta visą šią 
savaitę, Pjuvena būna po 8 v. mi
šių ryte. Birželio 13 bus sudėti
nės mišios prie šv. Antano už 
visus aukotojus.

Pirmoji komunija buvo gegu
žės 25. Komuniją priėmė šeši 
vaikai: Rima Naronis, Laura 
Šventoraitis, Aleksas Maldutis, 
Antanas Kulys, Mindaugas Jurys 
ir Ąras Ulėnas. Parapijos mote
rų taryba, vadovaujant M. Sha- 
linskienei ir E. Mickeliūnienei, 
suruošė pietus ne tik vaikam, 
bet ir jų tėveliam, sesutėm ir 
broliam.

Tautos šventė, kuri paprastai 
švenčiama rugsėjo 8, atkeliama 
į rugsėjo 7, sekmadienį. Tą die
ną bus iškilmingos pamaldos.

K.A.R.

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

Visos šios ir kitos lietuviškos J 
knygos bei lietuviškos plokšte- >

Brooklyn, N.Y. 11207.

vasarvietėj Kennebunkporte, 
Maiše. Čia ide& vieta ir firi-
nisffiy ir avMuiiam potiirai.
gtt stiprina didingu Maino gam
ta — jūra, miškai, tyra* oras, o 
taip pat ir gera*, lietuviškas 
maistas, patogūs kambariai. Dva-




