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pasiuntė JAV prezidentui ir Iz
raelio min. pirmininkui protes
to laiškus dėl Rytų Jeruzalės 
sujungimo su Vakarų Jeruzale 
ir pareiškė atidėsiąs derybas 
dėl palestiniečių autonomijos 
tol, kol gausiąs iš JAV ir Iz
raelio paaiškinimus dėl Jeru-

JAV painformavo Egiptą, kad 
Izraelio priimtas Jeruzalės įsta
tymas neturėtų būti laikomas 
priežastim nutraukti derybas su 
Izraeliu dėl palestiniečių au
tonomijos.

Izraelio ministerių kabinetas 
priėmė atsakymo Egiptui tekstą 
dėl derybų atnaujinimo ryšium 
su Izraelio parlamento priimta 
Jeruzalės įstatymu, bet atsaky
mo tarinys neskelbiamas.

Belgijos parlamentas priėmė 
įstatymą, suteikiantį dalinę au
tonomiją olandiškai kalbančių 
flamų ir prancūziškai kalban
čių valonų gyvenamom sritim, 
kurios galės turėti atskirus par- 
lametus ir vykdomuosius orga
nus. Briuselio, kuris yra flamų 
srity, bet kurio gyventojų dau
gumą sudaro valonai, autono
mijos klausimas atidėtas iki 
1982.

Popiežius Jonas Paulius II 
lapkričio 15-19 numato lankytis 
V. Vokietijoj, kur tuo meta bus 
paminėta vokiečių teologo šv. 
Albertas Magnus 700 m. mir
ties 

šininkas gen. Volney F. War- 
ner pareiškė, kad JAV ne tik 
tari grąžinti naujokų į kariuo
menę šaukimą, bet ir įvesti 
2 m. privalomą tautinę tarny
bą jaunom merginom ir jau
niem vyram. Prieš kurį laiką 
ir JAV karo laivyno operacijų 
viršininkas adm. Thomas B. 
Hayward buvo pareiškęs, kad 
savanorių armija nepatenkina 
krašto reikalų ir kad turi būti 
grąžintas vyrų šaukimas į ka
riuomenę.

V. Vokietijos policijai pradė
jus veiksmingiau kovoti su tarp
tautiniais teroristais, jie teroro 
veiksmų planavimą perkėlė į 
Prancūziją.

Saudi Arabija ir Kuwait 
įspėjo pasaulio valstybes, kad 
aliejaus pardavimas bus nu
trauktas kiekvienai valstybei, 
kuri pripažins Izraelio įvykdytą 
teisinį Jeruzalės sujungimą ar 
kuri savo diplomatines atsto
vybes perkeltų iš Tel Avivo 
į Jeruzalę.

JAV pasirašė su Japonija ir 
V. Vokietija sutartį anglies per
dirbimui į skystą kurą fabrikui 
Vakarų Virginijoj iki 1983 pa
statyti. Statyba kaštuosianti 1.4 
bil. doU bet pusę išlaidų ap
mokės Japonija ir V. Vokieti-

organai susekė sąmokslų Babrak 
Karmai vyriausybei nuversti.

Irane buvo įvykdyta mirties 
bausmė 24 gyventojam, kurių 
11 buvo įsivėlę į sąmokslų vy
riausybei nuversti ir Ebrahim 
Borokhin už Šnipinėjimą Izra
eliui.

Bolivijos karinis diktatorius 
gen. Luis Garcia Meza paskel
bė, kad kiekvienas pašauktas 
Bolivijos gyventojas turės atlikti. 
2 m. patriotinės tarnybos poo

turės praleisti kalėjime.
UaHjM Bologna geležinkelio 

stoty fašistinio teroristo išsprog
dinta bomba užmušė 76 ir su
žeidė 160 žmonių, (tariamasis 
Maroo Afiatigato buvo sulaiky
tas Prancūzijoj. Italijoj vyksta

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 41
Honolulu vykusi psichiatrų 

konferencija pasmerkė psichiat
rijos panaudojimą prieš žmogaus 
įsitikinimus, jo laisvę ir 
sąžinę. Tačiau žmogaus teisių 
pažeidimai ne tik nesiliauja, bet 
įgyja vis naujas formas.

iš aukštosios mokyklos už reli
ginius įsitikinimus yra akivaiz- 

sioms žmogaus teisėms, Tarybų 
Sąjungoje pradedama naudoti 
vis labiau užmaskuotas priemo
nes, kurių objektyviai nebūtų 
galima patikrinti. Valstybinių eg
zaminų metu įvertinus nepagei
dautinų studentų žinias “nepa
tenkinamai” jiems atimama teisė 
gauti diplomą ir dirbti pagal 
specialybę.

Kauno Medicinos institute 
1978 m. pavasarį mokslinio ko
munizmo valstybinio egzamino 
metu VI kurso stud. Zita Veiz- 

pažymį. (Stud. Z. Veizbergaitė 
yra nekomjaunuolė, 1977 m. 
pavasarj buvo tardoma Valsty- 

religinės veiklos (žr. LKBK Nr. 
27) ir apie tai buvo paskelbta 
per Vatikano radiją).

1979 m. pavasarį perlaikant 
mokslinio komunizmo egzami
ną, jos žinios vėl buvo įvertin-
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apžiūri, ar jis neturi ginklo. Nuotr. Aušros Bagdoaavičitrtės

DEMOKRATŲ KONVENCIJA NEVVORKE

Rugpiūčio 11, pirmadienį, 
New Yorke, garsioje Madison 
Sąuare Garden salėje prasidė
jo demokratų konvencija. Su
važiavo tūkstančiai delegatų iš 
visos Amerikos, pakviesta tūks
tančiai svečių, žurnalistų. Tele
vizijos pagrindinės stotys išti
sai rodo konvencijos posėdžius.

Daug kalbėta apie partijos 
skilimą ryšium su Edward M.

Ttįcr pnvesti taisyklių pakeiti
mų, kad konvencija yra laisva, 
atstovai gali balsuoti kaip nori. 
Tada tikėjosi, kad jis gali būti
nominuotas. Bet konvencija nu
balsavo ir jo pasiūlymų atme
tė. Kennedy vakare ii savo 
viešbučio paskelbė, kad jis ii 
rinkiminės akcijos pasitraukia. 
Jo pavardė nebus įrašyta pre
zidentų kandidatų sąraše.

Jau pirmadienio vakare buvo

darbo, nors specialybės dalykai 
valstybinių egzaminų metu iš
laikyti gerai.

1979 m. pavasarį VI kurso 
stud. Valė Marčėnaitė sveikatos 
apsaugos ir socialinės higienos 
egzamino metu (katedros vedė
jas doc. Kindžiulis) gavo “nepa
tenkinamai”. Egzamino perlai
kyti neleido, kol nebus aiškus 
mokslinio komunizmo egzamino 
rezultatas. Kaip ir reikėjo tikė
tis, mokslinio komunizmo egza
miną “išlaikė” “nepatenkina
mai”. (Stud. V. Marčėnaitė —. 
nekomjaunuolė , nuo I kurso 
Kauno Medicinos institute žino
ma kaip tikinti ir praktikuojanti 
jaunuolė). Minėta studentė stro
piai ruošdavosi ir pasisakydavo 
kiekviename mokslinio komu
nizmo seminare, Specialybės 
valstybinis egzaminas įvertintas 

•» gerai .
Šioje nešvarioje akcijoje di- > 

dėlę iniciatyvą parodo Filosofi
jos ir mokslinio komunizmo ka
tedros vedėjas Leonavičius, o mokslų ir juos ignoruoti. Po pri- 
nuo jo neatsilieka ir dėstytojai imto partijos CK nutarimo “Dėl

maitis ir kt.
1979 m. pavasario sesijos 

metu V kurso stud. Ramunė' 
Butkevičiutė “neišlaikė” politi
nės ekonomijos egzamino. (Stu
dentė — nekomjaunuolė, 1977 

Carteris kaip demokratų kandi
datas į prezidentus.

Madison Sąuare Garden salė 
yra ypatingai išpuošta, padaryta 
kaip gražus teatras. Visa kon
vencija yra labai stipriai poli
cijos saugoma. Nuolat budi pa
rengtos mašinos, jei kas mestų 
bombą ir reikėtų tuoj žmonės je yra lietuvių, kurie dalyvauja 
gelbėti. Net su šunimis ieškojo kaip delegatai?

PABĖGO SPORTININKAS 
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

raitis — France Soir, rugpjū
čio 5, ii Sovietų Saąjungos pa
bėgo sportininkas Vladas Šaka
lys, disidentas, 38 metų am
žiaus. Jis buvo pasiutęs aktų 
prie! Sovietų okupaciją ir jam 
grėsė 10 metų kalėjimo.

Slapta palikęs Sovietų Sąjun- 
Jis peSCHu penčiiivo 3UO

tai(žr. LKBK Nr. 27 ir apie 
buvo paskelbta per Vatikano ra
diją). Specialybės dalykai pava
sario sesijos metu buvo įvertin
ti “gerai” ir “labai gerai”.

1979 m. liepos mėn. TSKP 
istorijos ir. politinės ekonomijos 
katedros doc. Šalna peregzami- 
navo minėtą studentę ir jos ži
nias įvertino “gerai”. Už stud. 
Ramunės Butkevičiutės egza
minavimą doc. Šalnai KMI rek
toriaus įsakymu Nr. 149 pareikš
ta pastaba.

Diskriminuojant studentus 
ypatingai daug pastangų paro
do TSKP istorijos ir politinės 
ekonomijos katedros vedėja Mi
siūnaitė, o egzamino meta — 
dėst. Papinigytė-Kai verš.

Kauno Medicinos Instituto 
studentams skelbiama, kad 
minėtos studentės priklausan
čios religinėms sektoms, kurios 
verčiančios nesimokyti politinių 

auklėjimo ir jo darbo gerinimo” 
minėti reiškiniai turi tendenciją 
ne mažėti, bet augti, todėl pra
šoma, kad laisvojo pasaulio vi
suomenė ir studentija atkreiptų 
pasaulio dėmesį į minėtus fak- 

padėtų bombų.
Visame mieste vyko daug pri

ėmimų, vakarinių pramogų, kad 
delegatai nenuobodžiautų. Iki 
konvencijos pradžios visiem pa
rengimo darbam jau buvo iš
leista 4 mil. dolerių.

Įdomu, kiek šioje konvencijo- 

miją. Keliavo naktimis, o dienų 
slėpėsi, kad niekas jo nepama
tytų, ir suomių valdžia jo neiš
duotų atgal ( Sovietų Sąjungą. 
Per 20 dienų jis pasiekė Šve
diją ir paprašė politinio pabė
gėlio teisių. • ..."

, _ . * I. Karosas yra kelis Įtarto* di-Lietuvoje paliko žmonų ir 8 ro
met*> ,Ow|- korei nriinr*- nboultariu dainų.

tės kompleksų, mokyklų ir kul
tūras namų statybose. Studentai 
buvo iškilmingai išlydėti į dar

bų daugiau kaip už 14 mili
jonų rublių ir tą uždarbį “sa
vanoriškai” paaukoti valstybei. 
Galima spėti, kad tų studentų 

žygiams, kaip Afganistano oku
pacija. Nors įvairiomis progomis 
skelbiama, kad socialistinėje 

dojimo, tačiau praktikoje vi
siems aišku, kad valstybinis ka
pitalizmas (o toks yra Sovie
tų Sąjungoje) labiau žmogų iš
naudoja ir engia negu sunkiau
sioje baudžiavų sistemoje.

— Su didžiausia pompa mi
nima Lietuvos pavergimo su
kaktis. Mokslo leidykla išleido 
enciklopedinio pobūdžio stam
bią'knygą, pavadintą “Lietuvos 
TSR”. Ją parengė vyriausioji 
enciklopedijų redakcija. Kny
goje paskelbta ir suklastota Lie
tuvos istorija, visi lietuvių tau
tos kultūriniai ir ekonominiai 
laimėjimai priskiriami sovieti
nei santvarkai. Leidinys gau
siai iliustruotas, bet aiškiai ša
liškai propagandinis.

— Prieš prasidedant “dainų 
šventei”, buvo vykdomos savi- 

riausiu pripažintas Vilniaus uni
versiteto- studentų dainų ir šo- gelyje veikalų gaudama pagrin- 
kių ansamblis. Laimėtojui leis
ta pirmajam “šventėje” pradėti 
programą.

— Liepos 11-13 Vilniuje vy
ko dainų, muzikos ir šokių šven
tė. Spaudoje rašoma, kad į Vii-

vo atskirų ansamblių pasirody
mai Kalnų parke, antroji diena 
buvo skirta chorams — dainoms 
Vingio parke, trečiąją dieną pa
sirodė šokėjai Žalgirio stadione. 
Šventės grožį temdė gausybė 
politinės propagandos. Jos buvo 
ypač daug ir dėl to, kad lie
tuvių liaudies menas buvo 
įjungtas į Lietuvos pavergimo 
40 metų sukaktį. Tarp gražių 
lietuviškų dainų skambėjo ir 
propagandinės dainuškos, ne
maža dalis buvo ir rusiškų 
dainų.

— Vilniuje, Lazdynuose, ati
daryti naujai pastatyti LTSR 
liaudies ūkio pasiekimų parodos 
rūmai. Juos suprojektavo ir sta
tybos vykdymą prižiūrėjo archi
tektas Edmundas Stasiulis. 
Rūmuose yra kelios parodų sa
lės, jų plotas — 4000 kv. metrų. 
Didžiojoje salėje bus nuolatinė 
paroda. Didžiausias parodos 
eksponatas būsiąs žaliųjų pa
šarų džiovinimo ir presavimo 
linijos. Mažiausias — naujos 
braškių veislės pintinėlė. Ma
žojoje salėje pirmiausia vyksta 
Lietuvos dailininkų laureatų pa
roda. Muziejaus rūmuose turės 
atskiras patalpas administracija, 
dailininkų dirbtuvės, fotolabora
torija, bufetas. Ateityje būsiąs 
įrengtas ir žiemos sodas. Bal
dus muziejui ir jo įstaigoms

— Vilniuje paminėta kompo
zitoriaus Juozo Karoso 90 metų 

lerijoje buvo surengtas J. Ka
roso kūrinių koncertas, kurį at
liko varg. B. Vasiliauskas, smui- 
kin. A. Vainiūnaitė, sol. R Tu- 
malevičiūtė ir L. Abariaus vado-
vaujamas Liet televizijos ir ra
dijo choras. J. Karosas yra gi
męs 1890 m. Muzikos mokėsi 
pas J. Cruodj br Ry®** konser
vatorijoje (1921-27). Mokyto
javo Rygos liet gimnazijoje ir 
Saulės mokytojų seminarijoje 
Kaune. 1931-36 vadovavo Dai
nos chorai, buvo valst. radio
fono dirigentas, 1936-39 buvo 

kęsis Vilkaviškyje, Vilniuje, 
Voroneže, Marijampolėje, kąra 
mokykloje ir Kauno universite
te, dalyvavęs nepriklausomybės- 
kovose, P. Povilaitis, išmokęs 
svetimų kalbų, tapo vienu ge
riausių pasaulinės literatūros 
vertėjų į lietuvių kalbą. Jis iš* 
vertė V. Hugo Vargdienius, 
A. Daudet Laiškus iš malūno; 
Taraskono Tartarėną Alpėse, F. 
Dostojevskio Idiotą, L. Tolsto
jaus Anną Kareniną, Šolochovo 
Tykųjį Doną, A. Čechovo no
veles, M. Barrės Sodą prie 
Oronto, A. Munthe San Miche- 
le knygą ir daug kitų veikalų;

— Nusipelniusio architekte

Lionginui Gabriūnui. Nusipel
niusio Lietuvos meno veikėjo 
vardas suteiktas Vilniaus visti 
koncervatorijos docentai Vytau
tui Jurgučiui. Vilniaus akade
minio dramos teatro altorė Li
dija Kupstaitė-Drobnienė (g. 
1920) apdovanota sovietiniu 
“Tautų draugystės” ordinu.

— Liepos 10 mirė Kauno dra
mos teatro aktorė Aldona Ur- 
bonaitė-Tarasevičienė. Buvo gi-, 
muši 1926 Kaune. 1947 baigė 
Kauno dramos teatro studiją, 
iki 1959 dirbo Kauno jaunojo 
žiūrovo teatre, nuo 1959 vai
dino Kauno dramos teatre, dau- 

dinius moterų vaidmenis.
— Spaudoje kukliai paminė

ta poeto ir dramaturgo Petro 
Vaičiūno 90 metų gimimo su
kaktis (1890-1959). Lietuvos te
atrui P. Vaičiūnas sukūrė per 
20 dramos kūrinių, išleido ke- 

ezijoje vyrauja gamtos grožis 
ir patriotiniai motyvai.

— “Tarybinių” kultūrinių lai
mėjimų per 40 metų apžvalgų 
serijoje žurnalistas St. Kašauskas 
Literatūros ir Meno 23 ir 24 
numeriuose giriasi išleidžiamų 
lietuviškų knygų kiekiu ir viešų
jų bibliotekų skaičiumi. Per 40‘ 
metų esą išleista 60 tūkstančių* 
pavadinimų knygų, bet čia pat.' 
prisipažįsta, kad lietuvių autorių - 
buvę tik 4.5 tūkstančio, tarp jų 
113 pavadinimų vien P. Cvir
kos kūrinių. Daugumas knygų 
— gražiai iliustruotos. Žymiausi 
knygų iliustratoriai yra V. Jur- . 
kūnas, A. Kučas, S. Krasaus
kas, A. Steponavičius, B. Žilytė, 
B. Leonavičius. Net 33 iliustra
toriai dalyvauja sąjunginėje kny
gos iliustracijų parodoje. Knygas 
gražiai išspausdinančios Lietu
vos spaustuvės, ypač pažymėti
nos K. Požėlos ir Vaizdo spaus- ' 
tuvės (nutylima, kad abi buvo 
paveldėtos iš nepriklausomos 
Lietuvos). Vien Knygų rūmuose 
esą sutelkta 4 milijonai knygų. 
Net 49 centrinės bibliotekos ap
rūpinančios Lietuvos gyvento- • 
jus knygomis. Paskirsčius turi
mas knygas gyventojams, kiek
vienam esą tektų po 180 knygų. 
O kaip būtų gerai, jei kokia ob-« 
jektyvaus vertintojo ranka iš tošy 
gausybės leidinių atsijotų visą 
sovietinį šlamštą, visą melą ir; 
tuščiavidurę propagandą! Nauji 
bibliotekų rūmai pastrtyti Vil
niuje, Rokiškyje, Mažeikiuose, 
Radviliškyje, Telšiuose, Šiau
liuose, Širvintose, Šilalėje, Mo
lėtuose, Šalčininkuose. Lietuvos; 
bibliotekose dabar dirbą apie -

Šių laikų fašistai. Bet autorius 
net neužsimena, kiek vertingų 
lietuviškų knygų sunaikino ko
munistai jau pirmosios bollevi- 
K1Į OKUpuCyO* iDnU. DCT *”*>

tylėjimu jos nepaslėpsi. Žurna
listas kalba ir apie knypĮ b«d^ 
1—a ---- ** *~~ IsJL■>TT KUTU pnSipKQSUU KMI 0> 
nnnceinj lencynote (MUgyDU 
knygų mėty metais nepejudiMv 
mos. Kas judins tą kornutdstiiiš
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pasipriešinti ir nesibijotų melu

Per paskulin| dešimtmeti 
Sov. S-ga įstengė savo kariuo
menę aprūpinti įvairių tipų 
sunkvežimiais, ir jai nereikės 
kaip per 1968 m. Čekoslovakijos 
invaziją, rekvizuoti civilinius au
tobusus kariuomenei gabenti. 
Tai atlikti įgalino vakarų tech
nologija aprūpinti sunkvežimių 
fabrikai ZiL prie Maskvos ir 
prie Kama upės.

Buv. valsL sekr. Henry Kis- 
singer, nepaisydamas Penta
gono prieštaravimo, sutiko 1972 
m. parduoti Sov. S-gai 168 Cent- 
align-B mašinas masiniai gami
nančias precizinius guolius. Šie 
guoliai įgalino sovietus pasiga
minti raketas su keliais į atski
rus taikinius nukreiptais sviedi
niais ir pagerinti sviedinį ų, 
taiklumą.

Maskvos Raudonojoj aikštėj 
vakarų diplomatui buvo pavykę 
nufotografuoti besideginantį 
žmogų, bet sovietų policija pri
vertė filmą sunaikinti ir paskel
bė, kad ten iš viso jokio įvy
kio nėra buvę.

Prancūzijos olimpinės koman
dos 4 nariai Įteikė Maskvos 
olimpinių žaidimų komiteto pir
mininko pavaduotojui Vladimir 
I. Popov ir partijos centro ko
miteto tarptautinės informacijos 
direktoriui Leonid M. Zamiatin 
pareiškimą, pasmerkiantį bet 
kurią valstybę, kuri toleruoja 
rasizmą, žmogaus teisių pažeidi
mus ir Helsinkio susitarimų ne
vykdymą; pasmerkiantį invaziją 
į Afganistaną ir prašantį paleisti 
visus kalėjime laikomos asme
nis už savo nuomonės pareiš
kimą.

Trys buvę Britanijos minis- 
terių kabineto nariai darbo par
tijos valdymo metu — dr. David 
Owen, William Rogers ir Shir- 
ley Williams paragino partijos 
narius kovoti su partijos kai
riuoju sparnu ir į jo rankas 
patekusiu partijos vykdomuoju 
komitetu, kuris siūlo vienaša
lišką branduolinį nusiginklavi
mą ir pasitraukimą iš Europos 
bendrosios rinkos.

Afganistano Ghazni įgulos 
apie 5.000 afganistaniečių karių 
arba pabėgo ar perbėgo pas su
kilėlius, o Tangi Wardh įgulos 
bazę pavyko užimti partizanam 
ir likviduoti 15 politinių vado
vų. Partizanam išvyti buvo pa
naudota sovietų kariuomenės 
daliniai. Žuvo 200 rusų karių 
ir 300 partizanų.

Sov. S-gos prokuratūra įsakė 
atvykti į jos įstaigą Washington 
Post korespondentui Kevin 
Klose, paskelbusiam apie darbi
ninkų streikus Sov. S-goj.

JAV planuoja parduoti Irakui 
5 keleivinius Boeing lėktuvus.

Kiek anksčiau VVashingtone 
nužudyto Irano opozicijos vei
kėjo Ali Akbar Tabatabai žudi
kui David Salahuddin, dirbu
siam Alžiro ambasados Irano 
sekcijoj, pavyko pabėgti į už
sienį.

MASKVOS OLIMPINIŲ 
ŽAIDIMŲ MEDALIAI

/ •
Maskvos olimpiniai žaidimai 

baigėsi rugpiūčjp 3. Sovietų Są
junga laimėjo centnerį aukso 
medalių. Kitaip ir negalėjo būti, 
nes jų sportininkai rengiami vi
sai kitaip nei Vakaruose. Apie 
tai norėjo parašyti knygą Vladas 
Česiūnas, pasitraukęs iš Sovietų 
Sąjungos į Vakarus. Per anksti 
paskelbė savo sumanymus, taip 
ir buvo pagautas ir sugrąžin
tas atgal į tėvynę ir ten, grei
čiausiai, jau bus likviduotas.

Sovietam skaudėjo, kad nebu
vo to triukšmo, kurio jie laukė. 
Turėjo televizija per dieną ro
dyti net dešimt valandų, dabar 
buvo tik trumpos ištraukos iš 
šventės. Ir to visiem užteko.

Olimpiniai žaidimai parodė, 
kad Maskva nežiūri nieko. Jei 
patogu, ima ir okupuoja kraš
tus. Net tų žaidimų metu vežė 
kariuomenę į Afganistaną. Vežė

gal tyčia, kad parodytų — nu
sispjauti mums į jūsų protes
tus, į grasinimus.

Amerika nesusilaukė to, ko ji 
norėjo. Boikotas buvo tik dali
nis. Bet ir tai buvo skaudi 
žaizda sovietam. Jie norėjo ame
rikoniškų dolerių kuo daugiau. 
Buvo ir tam pasirengę.

Jie žinojo, kas yra propagan
da. Sportininkų kaimelį įrengė 
kuo gražiausiai. Tegu visi mato 
ir pasigėri, kokie jie svetingi 
ir puošnūs. Kaimely kilo tik vie
nas. incidentas: bene prancūzas 
pereikalavo rock and roll muzi
kos ir sušuko garsiai — sovie
tai lauk iš Afganistano.

Šiaip sovietai tobulai buvo 
izoliavę visus svečius, tobulai

jo daugybę medalių, garbę ir
Afganistaną.

Amerika protestavo, ir tik da
bar, ne anksčiau. Gerai, kad VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfleld Rd„ E. North- 
bent dabar protestavo, aklai ne- P©*. N.Y. 11731.
suklupo prieš sovietų terorą. OsukluDO nrieš sovietu terorą. O 406. AMrad. 2-8 vai. vak., šaštad. 8:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 suklupo prieš sovietų terorą. O Bichmond HML I'.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.
kad taip Amerika pajėgtų visur
pasipriešinti ir nesibijotų melu '
ir apgaule pagristos Sovietu Sa- AUCE*S FLOfHST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par- 
.*3 ų 4 duotovė. Gėlės jvairtom progom 846-5454-9527; vakaro: 835-4149
jungos. 107-64 Jamaica Ava., Richmond MIH, N.Y. Čia veikia Darbininko spau-

Maskvos olimpiniai medaliai ***** ^oakaa-
nepuoš Amerikos sportininkų. SHAUNS FUNERAL HOME, Ine, 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
Ir tai. yra jų pasididžiavimas. P'way St), Woodhaven, M.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Tie medaliai jiem primintų-prie- Koplyčios parūpinamos visose minto dalyse. Tel. 296-2244._________
spaudą, okupacijas, smurtą, 
melą, apgaules.

1984 olimpiniai žaidimai vyks
Los Angeles. Ten visi galės 
laisvai susirinkti ir nesibijoti 
sovietinio smurto!

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
condttioned, A. J. Battoas-Battrūnan, Ucensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St, Brooldyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BU YUS FUNERAL HOME, Mario Taiielra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayotto St (Cor. WKson Avė.), telef. 344-5172. Pa-

ŠAULIŲ KULTŪRINIS 
SAVAITGALIS CLEVELANDE

Zimbabwe darbo jėgos plana
vimo ministeris Edgar Z. Te- 
kere buvo apkaltintas baltojo 
faunos valdytojo Gerai William 
Adams nužudymu.

Burmos sunkiai prieinamose 
rytinėse srityse veikia apie 
14.000 Kinijos remiamų parti
zanų, įstengiančių užimti dides
nius miestus ir juos kelias die
nas išlaikyti.

JAV lėktuvnešis John F. Ken- 
nedy, kad galėtų išvykti į Vi
duržemio jūrą, turėjo iš kitų 
karo laivų pasiskolinti 50 jūrei
vių specialistų.

Armėnai teroristai Graikijoj 
nužudė Turkijos ambasados 
attache Julip Ozmen ir jo duk
terį, o žmoną ir sūnų sužeidė.

Iraniečių studentų Washing- 
tone surengtos triukšmingos de
monstracijos už Khomeini ir jų 
areštas, įkalinimas ir staigus pa
leidimas įkaitino amerikiečius 
tiek^ kad Nęw Yprko ir Wash-

Kun. Jonas Borevičius, SJ, 
šaulių kapelionas, kalbėjo apie 
lietuvišką šeimą, jos uždavinius, 
kad jaunimo yra didžiausia pa
reiga sukurti lietuvišką šeimą 
ir išlaikyti lietuviškas tradicijas.

Dar kalbėjo dr, K. Pautienius 
apie rūkymą, kaip jis veikia 
žmogaus širdį.

Vakare vaišių metu skambi
no pianistas Vytautas Puškorius. 
Jis pakiliai ir patraukliai pa
skambino 4 dalykėlius.

Sekmadienį naujojoje bažny
čioje buvo pamaldos. Mišias

Rugpjūčio 9 ir 10 dienomis 
Clevelande įvyko kultūrinis sa
vaitgalis, rengtas centro valdy
bos, talkinant vietos dviem kuo
pom. Dalyvavo apie 100 atsto
vų, pusė jų buvo moterų. Iš 
Chicagos buvo daugiausia, at
vyko net specialiu autobusu. 
Paskui buvo iš Detroito, Wor- 
cesterio, Brocktono, Bostono, 
New Yorko. Ir vietos Juozapa
vičiaus ir Žalgirio kuopos.

Šeštadienį buvo paskaitos, va
kare koncertas ir vaišės. Taip 
pat buvo surengta Lietuvos po
grindžio spaudos paroda. su
rengė Bronius Kviklys. Draugo aukojo, ir gražų pamokslą pa- 
redaktorius. Paroda susilaukė £-— ------ -
visų didelio dėmesio. Buvot ąt- buvo pilna bažnyčia,
vykęs ir pats rengėjas Br. Kvik
lys ir kalbėjo apie Lietuvos 
pogrindinę spaudą, kaip ji at
siranda, kokia jos įtaka žmo
nėms.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENiMES: Haven H i II 
Furroral Home, Ine., 104-38 Janulca Avs^ Richmond HiH, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funoral Home, 231 Bodlord Aro, Brooldyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvps šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir betza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidiujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.
JUOZO ANDRIULIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais._________________________________

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavem. 
1883 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviška* maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm* bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd, Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

sakė kun. G. Kijauskas, SJ. SPARTA—-Rašomos mašinėlės jv kalbomis, radio, spalv.TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Šauliai buvo su vėliavomis.
Buvo suplanuota vidurdienį 

išplaukti į ežerą ir paleisti vai
niką, pagerbiant žuvusius šau
lius, bet tuo metu užėjo labai

/ĄT) TTY A ’ Reil*ncin*s * Komarcinta Nuosavybės 

24 Į / I>_ Į 1 JtA Apartmentai • Kondominiurnai • Nuomavimas

namus.gurno priemonių iraniečiam ap
saugoti. Irane dėlto demonstra-* 
vo šimtai tūkstančių prieš JAV, 
o Khomeini vėl pagrasino teisti 
ten laikomus įkaitus už šnipi
nėjimą.

Sovietų S-gos Bolšoi baleto 
teatro šokėja Liudmila Vlasova 
iš pradžių pasilikusi su savo vy
ru JAV ir vėliau grįžusi į Sov. 
S-gą yra gavusi vizą išvykti iš 
Sov. S-gos.

V. Vokietijos Bremeno laivų 
statymo įmonėse buvo areštuo
tas R. Vokietijos šnipas. Įmo
nėse buvo statydinami nauji 
karo laivai.

Pakistano saugumo policija 
areštavo komunistų partijos gen. 
sekretorių dr. Aizaz Nazir ir 
10 jo bendradarbių.

Didieji šachmatų meisteriai 
sudarė komitetą rūpintis, kad 
prieš kurį laiką iš Sov. S-gos 
pasitraukusio šachmatų meiste
rio Viktor Korčnoi žmonai ir 

. sūnui būtų leista išvykti iš Sov.
S-gos.

Rumunijos keleivinis lėktu
vas su 172 keleiviais nukrito 
Atlante ties Mauritanija.

voje, kaip 'ten gydoma, kokia 
tvarka, kokios ligoninės, kodėl 
trūksta vaistų.

Jonas Žiedonis kalbėjo apie 
Šaulių Sąjungos reikšmę Lietu
vos gyvenime, kaip šauliai at
sirado, kaip jie veikė Lietuvoje. riausia dovana.

s:

konsulato buvo didžiausios ir

D.C.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kazys, 217-25 54tt» Ava.. Bayside, N. Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

NAUJAUSIUS1900 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Del 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70tti St, Maspeth, N.Y. 11378.___________

išspausdintas geras straipsnis 
San Francisco Chroiricle laik
rašty.

Miesto policija pareiškė, kad

tos. Sovietai per tas dvi dienas 
skundėsi policijai apie 50 kartų.

NEW JERSEY, NEW YORK - Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vai. popiet WEVD 1330 AM kil, ir 7-8 vai. vak. 97.9 FM. Dr. JJ. 
Štokas, Dir. Naujas adresas: 234 Sunlit Dr., Watchung, NJ. 07060. 
Telef. 201 753-5636.

TĮ1 C''i’ A r I ’T? Gvtf 8oulevord,St. Retenburg tearti, Ft. 55706 
JEiO JL A A Ui telefonai (81)) >60-2*48. Makare (81)) 545-27)6

Savo vaikams, kurie baigia

SH8**arM

JAUNIMAS DEMONSTRAVO 
SAN FRANCISČO, CALIF.

Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos Los Angeles skyrius ir Lie
tuvių Bendruomenė liepos 19- 
20 suorganizavo įspūdingas de
monstracijas San Fiancisco 
miesto centre, prie sovietų kon
sulato ir Union Square.

Šeštadienio vakarą, liepos 19, 
prie sovietų konsulato įvyko 
triukšmingas budėjimas. Susi
rinko apie 100 demonstrantų, 
daugelis jų buvo lietuviai. Bu
dėjimas tęsėsi apie dvi ir pusę 
valandas. Buvo prisiminta 15 
lietuvių karių, kurie buvo nužu
dyti Afganistane, nes atsisakė 
dalyvauti Afganistano žmonių 
žudynėse. Buvo procesija su 15

juodų vėliavų, būgnu ir tambo- 
rinom, taip pat ir daug triukš
mo. Prie konsulato greit atsira
do policija, bet nekliudė. -

Sekmadienio rytą demonstra
cijos tęsėsi. Atsirado San Fran
cisco žinių agentūros. Televi
zijos stotys filmavo įvykius. Per 
dvi valandas sudeginome so
vietų vėliavą, praleidom 50 ma
šinų autokoloną su katafalku 
prieky, procesiją su karstu ir 
vainiku. Prieš jšsiskirstant, kai 
kurie demonstrantų mėtė kiauši
nius į konsulato langus. Kai 
kurie sovietai atsiliepė mesda
mi akmenis į demonstrantus 
ir jų mašinas. Tuo metu įsi
terpė policija, bet nebuvo jokių 
areštų. Su pakilia nuotaika vi
si skirstėsi iš tos vietos ir su 
autokolona triukšmingai vyko į 
Union Square, miesto centre, 
vidurdienio masiniam mitingui. 
Čia susirinko apie 400 žmonių, 
daugiau kaip trečdalis jų buvo 
lietuviai. Pasakyta kalbų. Per
skaitytas pranešimas iš kongr. 
Dornan. Vyko procesija su 
karstu ir vėliavomis.

Tai buvo sėkmingos demonst
racijos. Perduotos žinios spau
dai, NBC ir CBS kanalai rodė 
įvykius per to vakaro žinių pra-

LIETUV1ŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
' NEWJBISEY IR CONNECTICUT VALSTIJO

SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE. OUEEMS 

Phones: 326-1282 328-3150
TAI MOŠŲ VIENINTELE VIETA- 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1733 + 177,

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

(LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

•ROOKLYH N.Y. 11229
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Prieš rudens veiklą Ottawa Journal dienrašty —Užsienio reikalų ministeris

Baltų prašymas atrodo labai 
paprastas — įrašyti du vardus į 
knygą, bet esmėj Sis prašymas

konsulas. Estuos Ihnar Hensoo 
ir Latvijos Edward Upenieks 
yra pripažinti, bet į sąrašą ofi
cialiai neįrašyti, nes nėra anks-

Hlefelaed Blv<

vakarą parlamento rūmuose, kur tijos respublikos, Lietuvos, kon- 
atsflankę senatoriai ir parlamen- sulas jau yra įrašytas. Jis yra dr.

Greitai baigsis vasara. Vėl grį
šim į sales rudens veiklai. Reng
sime koncertus, vakarienes, pa
sitiksime naujai išėjusias kny
gas, prisiminsime asmenų su
kaktis.

Čia norime atkreipti dėmesį 
į tris renginius.

Pirmasis — tautos šventė. 
Šventė senokai švenčiama. Lie
tuvoje ji įsigalėjo nuo Vytauto 
Didžiojo metų. Ir rudenį ji buvo 
visada prisimenama. Gimnazi
jos ta proga lankydavo ir ka
rių kapus, nunešdamos gėlių.

Išeivijoje ji kurį laiką buvo 
užmiršta, tartum lietuviškų 
švenčių būtų per daug. Dabar 
vėl atgaivinama, šventė duoda 
progos pažvelgti į Lietuvos is
toriją, į jos praeitį. O istorijo
je gali rasti daugybę faktų, fak
telių, kuriuos gali pritaikyti ir 
šiems laikams.

Skatiname šventę visur minė
ti, sujungti su iškilmingomis 
pamaldomis, nes tuo laiku yra 
ir Šiluvos Marijos šventė. Or
ganizacijos kviečiamos dalyvau
ti su vėliavomis. Po pamaldų 
reikia surengti ir akadęminę da
lį su paskaita apie Lietuvos 
praeitį, su menine dalimi, į 
kurią galima įtraukti jaunimą. 
Tegu jis paskaito patriotinės 
poezijos, padainuoja, pašoka 
tautinių šokių.

Šventę gali prisiminti ir atski- 

muošė‘ pobūviuose'. ' Lietuvoje 
visa, kas surišta su Lietuvos 
praeitimi, yra juodinama, iškrai
poma, pasmerkiama. Tad verta 
laisvėje gyvenantiems tai ištie
sinti ir išryškinti lietuvių tau
tinę mintį ir laisvės troškimą.

Antras renginys — Vytauto 
Didžiojo 550 metų mirties pri
siminimas. Vyresnieji gerai pri
simena, kaip 1930 buvo šven
čiami Vytauto Didžiojo metai. 
Sukėlė tautoje atskirą judėjimą. 
Vytauto paveikslas buvo iškil
mingai nešamas aplinkui visą 
Lietuvą, Lietuvos Universite
tas pavadintas Vytauto Didžio

jo vardu, pastatytas ir gražus 
Vytauto Didžiojo muziejus. Kiek 
tada pavadinta Vytauto vardu 
gatvių, aikščių, prospektų?

Ir nuo to laiko praėjo 50 
metų, 550 metų nuo Vytauto 
mirties. Vieni Vytautą smerkia 
ir kritikuoja, Įriti jį aukština, 
šiaip ar taip, jis iškėlė Lietu
vos valstybę iki aukSčiausio taš
ko. Jo Lietuva buvo galingiau
sia visoje istorijoje. Ir didžiau
sia.

Vienam kitam atrodo, kad ne
verta tai prisiminti, bet tokios 
sukaktys suartina žmogų su pra
eitimi, tą praeitį lyg atneša prie 
mūsų laikų. Ypač tai svarbu 
jaunimui, kuris mažiau pažįsta 
praeitį. .Toks prisiminimas ro
dyte parodys, kokia Lietuva se
na, kad tais laikais, dar prieš 
Amerikos atradimą, ji jau buvo 
didelė valstybė.

Vytauto Didžiojo pagerbimą 
galima sujungti ir su Tautos 
švente, nes rugsėjo 8 Vytautas 
norėjo vainikuotis Lietuvos ka
raliumi.

Trečias renginys — Donelai
čio 200 metų mirties minėji
mas. Donelaitis buvo lietuviš
kosios literatūros pradininkas, 
didelis kūrėjas. Jo “Metai” ir 
šiandien nėra nustoję savo žvil
gesio. Jie išversti į daugel kal
bų.

Donelaitis atstovauja irMa- 

supo vokiška kultūra, ir kurie 
vis tiek išliko lietuviški.

Jį prisimindami, pagerbdami, 
paliesime visą lietuviškos raš
tijos raidą, paliesime ir jį patį, 
kaip jis gyveno ir kūrė, susi
pažinsime su jo Metais, Pasakė
čiomis.

Dabar — lyg niekur nieko, 
nesirengiama minėti Donelaičio 
200 metų sukakties. Jei nesi
ima iniciatyvos kokios draugi
jos, tai turėtų paminėti Lietu
vių Bendruomenės padaliniai.

Donelaitį turi prisiminti ir 
lietuviškos mokyklos.

panaSus pristatymas buvo pada
rytas parlamento dienos sesijoj 
parlamento nario, buvusio mi-

Walter Baker.
Dviejuose politiškai įtakin

guose Ottawos dienraščiuose, 
The Citizen ir Ottawa Journal, 
buvo platesni komentarai apie 
Baltuos valstybes ir jų konsulų 
padėtį Kanadoj. Abu laikraščiai 
yra dalis dviejų didžiausių laik
raščių korporacijų Kanadoj. Čia 
pateikiamos jų komentarų san
traukos.

The Citizen dienratty — 
Patrick Best

Žurnalistas Patrick Best šiame 
dienraSty veda nuolatinę skyrių 
apie diplomatus. 1980. VI.7 laik-

Dr. Jonas Žmuidzinas (kairėj), Lietuvos gen. konsulas Toronte, kalbasi su Kanados 
užsienio reikalų ministeriu Mark MacGuigan “Baltiečių vakare”, įvykusiame Kanados 
parlamento rūmuose gegužės 28. Nuotr. J. V. Danio

BALTIJOS VALSTYBIŲ KONSULUS

►nsulų padėti Kanadoj.

baltų vakare, pareiškė, kad Ka
nada ir toliau nepripažins Sovie
tų Sąjungos nelegalaus Baltijos 
valstybių užėmimo. Prieš dve
jus metus tuometinis krašto ap
saugos ministeris Barney Dan- 
son pareiškė, kad jis remia rei
kalingus pakeitimus (įrašyti į 
oficialiai skelbiamą sąrašą Esti
jos ir Latvijos konsulus). Žurna
listas Patrick Best mano, kad da
bar nėra palankus laikas tokiam 
pakeitimui, nes dėl Sovietų in- 

yra priėmusi eilę sankcijų prieš 
Sovietų Sąjungą.

Kanados ambasadorius 
Maskvoj Robert Ford specialiai 
vengia lankytis Lietuvoj, Latvi
joj ir Estijoj, kad toks jo lanky
masis nebūtų interpretuojamas 
kaip Baltijos valstybių okupaci
jos pripažinimas.

Toliau P. Best mini baltų

to nariai šiltai priėmė konsulus. 
Parlamento narys Walter Baker 
parlamente pravedė rezoliu
ciją, kurioj pripažįstamas lietu
vių, latvių ir estų kilmės kana- turi savy politinio ir diplomati- 
diečių įnašas į Kanados gyveni
mą ir sveikinami jų konsulai, 
atsilankę į baltų vakarą.

Dienraščio politinio skyriaus 
vedėjas žurnalistas John Best 
birželio 13 ilgesniame straipsny 
komentuoja dabartinę Baltijos 
valstybių ir jų konsulų Kanadoj 
padėtį. John Best yra taip pat 
parlamento spaudos galerijos 
narys, geras Rytų Europos poli
tinės padėties žinovas (trejus 
metus buvo spaudos atstovu 
Maskvoj), dažnai raSo ir kalba 
per radiją politiniais klausimais. 
Toliau pateikiamos jo straipsnio 
ištraukos su jo paties antraštė
mis.

Prašo diplomatinio 
pripažinimo

Baltų Bendruomenės prašo 
Kanados vyriausybę įrašyti jų du 
(esamus garbės konsulus To
ronte) — Ilmar Hensoo, Esti
jos, ir Edward Upenieks, Latvi
jos, į oficialų diplomatinį bei 
konsularinį sąrašą. Trečios Bal

nio dinamito. Visai tikra, kad 
Sovietų Sąjunga, kuri dabar yra 
inkorporavus anksčiau buvusias 
nepriklausomas Baltuos valsty
bes, būtų ypatingai nepatenkin
ta, jei Kanada sutiktų su šiuo 
prašymu, nors Kanados vyriau
sybė tuo nepadarytų nieko nau
jo.

Kitos Vakarų valstybės yra pa
dariusios daug daugiau.

Sovietų Sąjunga
Latvįja, Estija ir Lietuva, ne

didelės valstybės prie Baltijos 
jūros tarp Suomijos ir Lenki
jos, buvo carinės Rusijos imperi
jos dalis iki savo nepriklausomy
bės atgavimo po pirmojo pašau- _ 
linio karo.

Jų laisvė, kaip ir kitų mažes
niųjų valstybių, žydėjo, bet neil
gai. Slaptas protokolas prie na- 
cių-sovietų nepuolimo pakto 
1939 paruošė jų militarinį įjun
gimą į Sovietų Sąjungą. Hitlerio 
invazijos metu jos buvo okupuo
tos vokiečių kariuomenės, o Hit
leriui 1945 pralaimėjus, vėl 
aneksuotos sovietų.

Kanada, kaip ir kitos Vakarų 
valstybės, atsisako pripažinti šių 
trijų kraštų Maskvos kontrolės 
legalumą, nors dėl praktiškų 
tikslų sutinka su realybe.

Keli šimtai tūkstančių šių trijų 
respublikų gyventojų pabėgo į 
Vakarus nuo besiartinančios 
raudonosios armijos. Daug iš jų 
vėliau apsigyveno Kanadoj. Jie 
yra gerai išsimokslinę, aukštos 
kultūros žmonės, plačiai pasi- 
reiškiantieji mene ir profesijose, 
ir tvirtai stengiasi išlaikyti savo 
gimtųjų kraStų kultūrines tradi
cijas.

Nors nei jie, nei kas kitas da
bar negali priversti sovietų ati
duoti šias tris teritorijas, imi
grantai stengiasi palaikyti visus 
suverenumo ženklus, kiek tai 
galima padaryti iš kitos valsty
bės^ Pavyzdžiui, konsulai, oficia
liai žinomi kaip “einantieji gar
bės generalinių konsulų parei
gas”, gali išduoti baltų tauty
bės asmenim Kanadoj vizas ke
liauti į JAV, Vakarų Vokietiją 
ir kitas Vakarų šalis, kurios tas 
vizas pripažįsta.

(nukelta į 4 psl.)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

_ Antanas RubSys, 
' Manhattan College
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Ravvlinson knie

tėjo sužinoti, kas yra reljefo mil
žinas, kas yra nugalėtasis kara
lius, kas yra anas dešimtukas. 
Tačiau niekas nežinojo nei mil
žino vardo, nei įrašo prasmės.

kinti su mūsų grupe. Kviečia-
Netrukus būsiu prie Behistun

masis, kuris ėmė galynėtis su 
Behistun įrašo paslaptimi. Jau

lingu kyliaraSčio prasmę buvo 
padarytas vienoje Vokietijos bas prakišo. Nors ir įžvalgiai 

nagingas, jis atsimuSė į sieną, 
nes turimi kyliaraSčio įrašai bu-

Apie Grotefend lažybas smuk
lėje ir pastangas bei rezultatus 
Ravlinson nebuvo nieko girdė
jęs. Dirbdamas visiškai savaran-

i švarias, kaip Grotefend, bet jį 
ir pralenkė. Behistun įrašas per-

uu.j U» -rv lasiucuų, mire is- . -
reiškia persų kalbos garsus. Kur damu,ik«4

Šifravime. Rakto į kyliaraSčio

Pats Behistun įrašas labiausiai 
Rawlinson masino. Jis yra di
džiulis: 15 metrų pločio ir 5 1/2, 
metrų aukščio. Praeityje daug 
kas buvo jį pastebėję. Bet ky
liaraSčio rašmenys vis liko mįs
le. Kalbininkai, bandę juos iš
šifruoti, pasijusdavo bejėgiais.

Carsten Niebuhr lankėsi Perse- 
polio mieste. Lankymosi metu 
atpažino griuvėsius rūmų, ku
riuos buvo pastatęs Darįjus I. 
Niebuhr rūpestingai nusira
šė nuo griuvėsių keliolika trum- 

paminklų yra trimis kalbomis. 
Vėliau Šios trys kalbos bus atpa
žintos tiksliau: senoji persų, ele- 
mitų ir akadų (asirų, arba ba
biloniečių).

spėjo, kad ši kyliaraSčio forma 
. yra persų kalba.

Vienas kyliaraSčio rašmuo 
savo padėtimi ir pasikartojimu 
patraukė Grotefend dėmesį. Ir 
vėl, nuojautos vedamas, spėjo, 
kad Sis rašmuo reiškia “kara
lius”. Vargais negalais jis ėmė 

lų gale jis atpažino dešimt ky
liaraSčio rašmenų ir tris karalių 
vardus (vienas jų buvo Darijus). 
Be to, jis patvirtino, kad pasi
kartojus nuožulnusis rašmuo yra 
rašmenų jungtis į žodžius ir kad 
kyliaraSčiu buvo raSoma iškai- 

buvo ilgas, — turėjo 1306 ėda

los įrašui nurašyti teko pašvęsti 
net dvylika metų (1835-1847). 
Pastangos dažnai vedė į pavojų 
gyvybei. Mat, Uola buvo kone 
vertikali. Be to, pats Uolos vei
das buvo Darijaus I raštininkų 
nušlifuotas ir apdengtas lako 
glazūra. Atrodo, kad senieji 
meistrai naudojosi milžiniškais 
pastoliais, kurių Rawlinson sti
go. Jam teko naudotis Uolos 
briaunomis, kabėti ant virvės ir 

naudotis virvinėmis kopėčio
mis Daugiausia vargo turėjo su 
trečiuoju tekstu. Tik guvaus kur
do vaikėzo padedamas, vargais 
negalais Rawlinson nusirašė Be
histun įrašą.

jus I (558?-486 m. prieš Kristų). 
Susitvarkęs su savo karalystės 
sukilusiais vasalais, jis panūdo 
įamžinti savo garbę, žygdarbius 
ir imperijos didybę. Kadangi im
perijos tautos nebuvo viena- 
kalbės, Darijus I įsakė, kad jo 
pareiškimas būtų pakartotas tri
mis, plačioj imperijoj naudoja
momis kalbomis: savo gimtąja 
persų kalba, užkariautų vakarų 
Persijos elamitų kalba ir akadiS- 
kai — senovės semitine kalba, 
kuria naudojosi asirai ir babilo
niečiai.

Darijaus I pareiškime yra 
įsakymas:

Darijus, karalius, įsako: 
Tu, kuris bet kada 
žvelgsi į Sį įrašą, 
arba į šiuos raižinius, 
nesunaikink jų, 
bet apsaugok juos, 
kol tik pajėgsi...

ir

Viešnagė Harun ar-Rašid 
mieste baigiasi

Ilgos dienos ir trumpos naktys. 
Ilgos, bet greitakojės dienos. 
Įspūdžiai kraunasi ant įspūdžių, 
vieta seka vietą. Nuolatinis nė
rimas iš dabarties į praeitį ir at
gal į dabartį labai užima. Laiko 
skųstis nebelieka. į

Robert NorthHmūsų vado
vas, pasirodo Knessiye Fatima 
salės duryse anksti. Ir dar su Švil
puku burnoje. Net labiausiai 
įmigę ima akis rankomis trinti ir 
keltis.

Stebiuosi mūsų vadovo gaju
mu. Smagu, kad mūsų rūpinto
jėlis spėjo atsigauti. Ligoninė jį 
keletą dienų pamigdė, pailsino 
ir pavalgydino.

Paskutinė diena Irake. Dvi 
įžymybės mus domina: Ktesi-

tinga diena.
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— Spaudoje paminėta kultūri
ninkės ir rašytojos Danutės Čiur- 
lionytės-Zubovienės 70 metų 
amžiaus sukaktis, ši M.K. Čiur-

nas. Nr. 23). Pačios parodos Ap
tarimo ir korinių vertinimo ap
rašyme visai nėra, bet išskai
čiuojami visi “žymieji” parodos 
lankytojai. Štai jie: P. Griškevi
čius, N. Dybenka, A. Baraus
kas, A. Ferensas, K Kairys, V. 
Sakalauskas, R. Songaila, L. še
petys, J. Petkevičius, L. Diržins- 
kaitė, A. Drobnys, V. Vazalins- 
kas, S. Šimkus, J. Bielinis, H. 
Zabulis.

Baltų Bendruomenės jau eilę 
metų labai stengiasi pakeisti vy
riausybės nusistatymą, bet kol 
kas be rezultatų.

šis reikalas buvo vienas ii 
svarbiausių diskusijų klausimų, 
kai MacGuigan (užsienio reikalų 
ministeris) priėmė baltų delega
ciją, kurioj buvo Aronbergs, Lat-

— Gegužės pabaigoje kompo
zitorių namuose buvo klausomi 
nauji G. Kuprevičiaus, Z. Venc
kaus, J. Juozapaičio, O. Bala
kausko kūriniai.

Taip ir buvo.
Ir vietoj dviejų dienų poil

sio prasidėjo visai kas kita. Šamo 
jau buvo suorganizuoti dviejų 
dienraščių reporteriai, taip pat 
ir televizijos atstovai. Simas ne 
tik neatsisakė, bet dažnai nu
vargęs po. ilgų kelionių ir kal
bų ir užkimusiu balsu entu-

siųsti 46 plakatai ir 65 atvirukai. 
Tai siauros propagandinės tema
tikos piešiniai, skirti Lenino ju
biliejui ir Lietuvos pavergimo 
sukakčiai. Pirmą premiją laimėjo 
dail. V. Dumalakas, dvi antrąsias 
premijas gavo R. Bandzaitė ir 
R. Dočkutė, trys trečiosios pada
lintos I. Bindleriui, V. Panasko- 
vui, N. Kryievičiūtei-Jurgelio- 
nienei, gamtos apsaugos premija 
teko V. Kauiiniui.

bys pamalė net ištisą štraipšnį, 
rodant) lietuvius artistus, vaidi
nusius Leniną. Jų buvo penki: 
J. Siparis, P. Zulonas, H. Kuraus- 
kas, J. Kavaliauskas ir S. Paska. 
Tuos veikalus režisavo B. Dau
guvietis, talkinamas K. Kyman
taitės ir M Ctadaravičiaus, R. 
Juknevičius, J. Rudzinskas. Tai- 
gi cucomusimi zmog*us pncsui 
duoklė *** kaupu

— Partijos ir jos vadų kultas 
jau iki koktumo yra įsigalėjęs 
ir pavergtoje Lietuvoje. Nenuo
stabu, kad bolševikinio šven
tumo aureole apsupami diktato
rius L. Brežnevas ir vergų impe
rijos kūrėjas Leninas. Bet garbi
nami ir pavergtos Lietuvos išti
kimieji okupantų tarnai. Į akis 
krinta V. Jurkūno jubiliejinės 
parodos aprašymas (Lit. ir Me-

dėl galimų kompHkncįjų Kana
dos santykiuose ra Sovietų Są
junga.

II kitos pusės įvairios baltų 
federacijos turi stengtis tai pa
siekti, kol "geležis yra kaišia

gėlynas su fontanu, o iš visų 
pusių jį supo dviejų aukštų 
palocius ir jam prildansą pasta
tai. Viduj buvo bilietų kasa, 
kurioj galima buvo įsigyti įvai
rių brošiūrų ir nuotraukų. Pa
galiau įėjom į vidų su angliškai 
kalbančia palydove, kuri įdomiai 
ir sklandžiai pasakojo palociaus 
istoriją ir *Pic jo nepaprastus 
meninius turtus.

kas Kanadoj, ir Estų ir Lietu
vių Bendruomenių atstovai. 
Nors ministeris nepadarė jokio 
pažado, jis pareiškė, kad sutin
ka šį klausimą peržiūrėti.

Baltų Bendruomenių vadovai 
yra santūriai optimistiški dėl šio 
pažado. Jie sako, kad praeity

(nugeltu Btvcjy vynrasyoes 
atstovai žodžiu užtikrino, kad 
įrašymas bus įvykdytas, bet kol 
kas pažadai neįvykdyti. Užsienio 
reikalų ministerijos administra
ciniai pareigūnai, bendrai, žiūri

lionio ir rašytojos S. Čiurlionie
nės dukra augo ir brendo lite
ratūrinėje aplinkoje, stebėjo per 
14 metų vykstančius motinos 
namuose pagarsėjusius literatūri
nius šeštadienius ir, motinos pa
skatinta, pati pradėjo rašyti. Vai
kiškų apsakymėlių išspausdino 
Vyturyje. Vėliau (1946) ji sukūrė 
“Jonuko Dunduliuko teatrą” — 
vaidinimą lėlių teatrui. Rašė 
vaidinimėlius mokykloms. Jie 
sudėti į knygą “Miško mokyk
la” (1957). D. Čiurlionytė išver
tė į lietuvių kalbą J. Verno “Nuo 
žemės į mėnulį”, “Aukštyn ko
jom”, P. Berne pasakas “Nere
gys ir šuo”, “Arklys be galvos”, 
Š. Vidrako “Liūto akiniai”, K. 
Čiukovskio “Daktaras Aiskau
da”, “Džekas milžinų nugalėto
jas”. Sukaktuvininkė šiuo me
tu ruošia spaudai savo motinos 
dar nespausdintus kūrinius.

vienuoliktos valandos. Minutės 
prailgo dienomis. Pagaliau 
11:30 pasiekiau ją, bet ir ji 
nežinojo, nei . kur, nei kada, 
nei kas bus daroma, tačiau davė 
Sara Šiom pavardę ir jo darbo 
(Bank of Hawaii) telefoną. Davė 
ir jo viršininko, banko direkto
riaus, pavardę. Jam būro 11:45. 
Paskambinau. Atsiliepė sekreto
rė. Ji pasakė, kad Simo Kudir
kos pagerbimo pietūs bus tame 
Pacific klube 12 vai., ir jie 
jaa visi ten via.

— “Antano Sniečkaus” laivo 
kapitonas Vytautas Paulauskas 
Leningrado aukštojoje jūrų mo
kykloje apgynė disertaciją tech
nikos mokslų kandidato laips
niui gauti. Jo tema: Eksperimen
tinis skaičiavimo metodas laivo 
cirkuliacijai nustatyti.

— Vilniaus akademinis bale
tas neseniai gastroliavo Taline, 
Estijoje. Estonijoa teatre jis pa
rodė V. Genelino baletą “Bal- 
taragio malūnas” ir B. Pavlovs- 
Itio “Snieguolė ir septyni nykš
tukai”.

Baltų konsulam buvo leista 
veikti Kanadoj nuo karo pabai
gos, bet tik John Diefenbaker 
esant ministeriu pirmininku, jie 
buvo įrašyti į oficialų diploma
tinį sąrašą. Nebuvo garantuota, 
kad tai bus nuolat. Iš tikrųjų, 
kai reikėjo pakeisti (mirusius) 
Estijos ir Latvijos konsulus 1971 
ir 1973, esant Trudeau ministe
riu pirmininku, naujai paskir
tieji nebuvo įtraukti į (oficialiai 
skelbiamą) sąrašą.

— Režisierius Juozas Miltinis 
Panevėžio dramos teatre sezono 
užbaigai pastatė prancūzų poeto 
ir dramaturgo L. Ch. Alfredo de 
Musset pjesę “Žibintas”. Sceno
vaizdį sukūrė dail. V. Klemka, 
muziką sukomponavo komp. T. 
Makačinas.

siakalbiai ir Sam ieškojo jų, pa
skendusių tarptautinėj minioj. 
Pagaliau Sam, pamatęs simpa
tingą ponią, užkalbino: “Ar ne- 

Bronė Jameikienė, šio straips- būsit jūs Kudirkai?” 
nio autorė, yra profesorė ir dirba 
Honolulu universitete Havajuo
se. Kai Kudirkai grįžo iš Austra
lijos ir buvo sustoję Havajuose, 
šį rašinį ji asmeniškai įdavė 
atvežti lietuviškai spaudai.

— Jūs puikiai kalbat vokiškai, 
bet iš išvaizdos spėju, kad ne
sat iš Vienos . i. Kuo galiu pa
tarnauti?

Malonusis vienietis ne vien 
paaiškino, kuria kryptim turim 
eiti, bet, užintriguotas pasikal
bėjimo su jo gimtąja kalba gerai 
kalbančiais “amerikonais”, dar 
užsispyrė mudu palydėti iki pa
ties traukinio.

— Atminkit, kad turit važiuo
ti iki galo. Jo galutinė stotis 
ir yra jūsų kelionės tikslas.

Kai traukinys pajudėjo, aš dar 
ilgai mačiau mum draugiškai 
mojančio vieniečio aukštą figūrą.

Išlipom dar nebaigtoj stoty. 
Turėjom eiti lentomis, kuriomis 
buvo padengti nebaigti kasimo 
ir statybos darbai. Pasiekėm ša
ligatvį, gerai įsidėmėdami vietą, 
į kurią turėsime sugrįžti.

Paėję tik keliolika žingsnių, 
atsidūrėm ties virtais, kuriuos 
saugojo 'simpatingas unifor
muotas austras. Manėm, kad rei
kia pirkti bilietus.

— Jūs galit eiti. Čia tik mo
kama už automobilius, — sako

— Kultūros Barų Nr. 4 skirtas 
Lenino pagarbinimui. Nudėvėti 
pagyrimai nepatraukia skaityto
jo. Tačiau iš skulptoriaus Kons
tantino Bogdano straipsnio pati
riame, kokia daugybė Lenino 
biustų, bareljefų ir paveikslų yra 
užteršusi pavergtą Lietuvą. Dar 
nepriklausomybės laikais Leni
no portretus nupiešė dail. B. Že
konis (1932) ir dail. P. Tarabilda 
(1934). Lenino biustą lipdė 
skulpt. V. Gybas (bet nebaigė). 
1940 biustą nulipdė skulpt. B. 
Pundžius. Po 1944 Lenino bius
tus lipdė: P. Vaivada, N. Pet
rulis, J. Mikėnas, G. Jokflbonis 
(jo biustas pastatytas Maskvoje), 
R. Antinis, B. Bučas, B. Vyš
niauskas, J. Vasilevičius, K Šva
žas, L. Žuklys, VI. Žuklys, E. 
Varnas, D. Lukoševičius, A. Tu- 
leikis, A. Belevičius, S. Šarapo- 
vas. Nuo skulptorių neatsiliko nė 
grafikai — J. Kuzminskis, V. Jur
kūnas, P. Rauduvė, S. Krasaus
kas, V. Galdikas, A. Načiulis, 
A. Kučas, K Dočkus, tapytojai 
— A. Savickas, V. Karatajus, L 
Petkevičius, V. Palaima, M. 
Cvirkienė, V. Mackevičius. Le
ninui duoklę atidavė ir vitra- 
žistai, mozaikų ir freskų meist
rai: A. Stoškus, K Morkūnas, A. 
Garbauskas, A. Mackėlaitė, S. 
Kazimieraitis, B. Motuzą, I. Že- 
benkienė. Be abejonės, ne visi 
minėti dailininkai ėmėsi Lenino 
portreto nuoširdžiai, daugumas 
atidavė tik būtiną duoklę oku
pantų primestai ideologijai, tuo 
apsigindami nuo Sibiro tremties. 
O vis dėlto Lenino paveikslai 
užteršė mokyklas, kultūros na
mus, įstaigas ir įmones, net ligo
nines ir sanatorijas. Daugiausia 
tų niekalų yra prigaminęs pats 
straipsnio autorius (ir labai giria
si ta gamyba) skulptorius K Bog
danas.

mųjų okeano salų gyventojais, 
kurie tik nuotrupas apie jo odi
sėją tegirdėjo. Ir jis tais pergy
venimais pasidalino labai nuo
širdžiai, jautriai ir prasmingai. 

Visų buvo priimtas labai šil
tai, ir klausimam nebuvo galo. 
Simas ne tik neturėjo progos 
paliesti maisto jam patiektoje 
lėkštėje, bet ir gurkšnį vandens 
galėjo išgerti tik prieš pat išsi- 
skirstanL

Kaip aš ten pakliuvau, nes 
irgi nieko nežinojau?

Liepos 3, ketvirtadienį, 9:30 
vai. paskambino man, kad ryti
niame The Advertiser laikrašty- 
yra straipsnis apie Simą Kudir
ką, jog jis šią savaitę lankosi 
Honoluluose.

Tuojau susiradau laikraštį. 
Skambinu redakcijon. Niekas 
programos nežino, o reporterė _____ ________ _ _
Barbara Vobejda bus tik po įtikinti kitus apie vergiją, kada tomus rusų autorių veikalus Le- 

jis ir jo klausytojai yra gimę utau įsibrovė ir j teatru A. Gio- 
ir užaugę laisvamae kraite? Ir * *
ypač kraite, kur laisvė supran
tama kaip natūralus dalytas, o 
ne idėja, dėl kurios reikalin
gos ne tik pastangos, bet kar
tais ir aukos

Isfoėgtjau, nors ketinau per-

Mum visiem buvo staigmena, 
netgi patiem Kudirkam. Jie ne
sitikėjo čia nieko sutikti. Apsi
stojo tik porai dienų pailsėti 
pakeliui iš Australijos ...

O buvo taip. Young Ameri- 
cans for Freedom organizacijos 
pirmininkas (jaunas, dailus, 
energingas ir labai simpatingas 
vyrukas), lankydamasis savo or
ganizacijos suvažiavime To
ronte, gavo žinių apie Simą 
ir nutarė susisiekti su juo ir 
atsikviesti į mūsų salas. Krei
pėsi į New Yorką. Gavo atsa
kymą, kad išvykęs Australijon.

Bet Sam Šiom (tas minėtas 
jaunas patriotas) nenuleido ran
kų fr per Washingtoną sužino
jo, kur pasiekti Simą. Dienos 
(ir laiko skirtumas) bėgo, ir jam 
nepavyko pasiekti Kudirkų 
Australijoje. Per Pan American 
lėktuvų Uniją sužinojo jų atvy
kimo laiką į Honolulu.

Lėktuvas tačiau vėlavo visą 
parą ir dar tris valandas prie
do. Sam Šiom žaibo greitumu 
suorganizavo iškilmingus pietus 
savo organizacijos nariam ir sve
čiam privačiame Pacific klube 
su garbės svečiu ir kalbėtoju 
Simu Kudirka, vis dar nežino
damas, ar pavytajam jį pasiekti. 
O jeigu ir pavyktų, Simas leng
vai galėjo atsisakyti tokių pa-

Kai pagaliau pasibaigia oficia
lus palociaus lankymas, mes ga
lim išeiti į milžinišką parką, 
kurio pakraščiuose yra apkarpyti 
krūmai skulptūrų pavidalais. 
Spalvingi gėlynai, žaliuojančios 
alėjos savo nepaprastu grožiu vi
lioja akį. Parko gale matosi aukš
tas, baltas pastatas, sudarytas iš 
įmantrių arkų. Tai buvusios 
arklidės, o prie jų esančiame 

baseine buvo 
maudomi karališkieji arkliai... 
Baseino kraštus puošia arklių ir 
jų palydovų skulptūros ... Se
nuose medžiuose miega šimt
mečiai. Jie kadaise stebėjo im
peratorius ir jų svitą, vaikščio
jančią žvyruotais takeliais. Mas 
rodėsi, kad kiekvienu momentu 
išgirsiu nedrąsių dvaro freilinų

Jau pradėjus apžiflrinėpmą 
vadinamajame “Mėlyname ki
niškame salione”, nuo praban
gos ir turto svaigo galva. Sie
nos padengtos kinišku porce- 
lanu, padabintos gryno aukso or
namentais, kampuose retos se
novės kinų imperatorių dinasti
jų pasakiško grožio vazos ant 
žvilgančių, įmantrios mozaikos 
grindų. Sunkios kristalinės žva
kidės kabėjo virš mūsų galvų, o 
trapūs rokoko stiliaus šviesiai 
mėlyno šilko baldai atrodė tokie 
gležni, lyg būtų neįmanoma juo
se sėdėti, ant jų ilsėtis ar valgy
ti. Austruos Imperatoriaus Pran
ciškaus Juozapo milžiniško mie
gamojo kambario sienas puošia 
garsių dailininkų paveikslai. 
“Karuselės” kambarys su ryškiai 
raudono pliušo baldais, sniego 
baltumo paauksuotais rokoko sti
liaus staliukais, aukso ornamen
tais padabintomis lubomis kal
bėjo apie imperatorių gyvenimo 
stilių.

Didžiosios galerijos salės lu
bos, padabintos renesanso sti
liaus piešiniais, sienose įmon
tuotomis auksinėmis žvakidė- 
mis, raudonais suoliukais, primi
nė reto grožio pasakos dekoraci
ją. Gal tokioj salėj Pelenė pa
metė savo kurpaitę? Man atro
dė, kad kiekvienu momentu 
žvilgančiose grindyse sukaukšės 
elegantiškų damų
šilkinės kurpaitės ir nematomas 
orkestras užgros minuetą. Peru
kuoti, šilkiniais žabotais pasida
binę didikai lenksis savo da
mom ir Įurštų galais lies jų pir
štinėtas, gležnas rankas.

Jei salių ir miegamųjų kamba
rių prabanga buvo sunki ir įspū
dinga, tai “Kalnų kambarys” 
savo savitu stilium pavergė akį. 
Sienos čia išpuoštos orientališ- 
ką stilių primenančiais vaizdais 
su tolumoj nutįsusiais parkais, 
gėlėmis padabintais fontanais, 
vazomis ir laiptais. Čia domi
nuoja žalsvos ir melsvos spalvos, 
o lubose matosi dangaus mėly
nėj skraidą paukščiai.

Įeiname į Napoleono kambarį 
su kinietiškais sienų padalini
mais ir istorinių mūšių scenomis. 
Gobeleno kambary dominuoja 
gobelenų audiniai — paveikslai, 
kuriem išausti reikėjo daugiau 
kaip dešimties metų. Vadina
masis “Milijoninis” kambarys 
susidaro iš žavios kiniškos mozai
kos, kuri yra padaryta iš brang
akmenių __

KANADOS SPAUDA APIE
BALTIJOS VALSTYBIŲ KONSULUS

Distancija ne per tolima, ir 
aš dar galiu suspėti pagauti 
Simą ir sužinoti, kaip ir kur 
galiu jį pasiekti.

Kai įžengiau į saloną, banko 
direktorius M r. Hillander jau 
laukė manęs ir nusivedė mane 
kaip savo svečią. Ir prasidėjo 
mum pietūs, o Simui darbas.

Nors daug kartų jis savo odi
sėją yra kartojęs, tačiau jo per
gyvenimai tebėra švieži, jautrūs 
ir įtikiną. Ir aš pati buvau api
berta šiupiniu klausimų apie 
mūsų kraštą, papročius, istoriją, 
geografiją, mūsų kalbą ir atei
ties viltis.

Su šiais klausimais susiduriu 
beveik kasdien pašnekesiuose 
su naiviais intelektualais, tačiau 
šios grupės narių interesai, at
rodo, yra prašokę kasdienines 
pajamų mokesčių ir infliacijos 

ziastingai sutiko pasidalinti savo • problemas ir liečia šio krašto 
pergyvenimų įspūdžiais su toli- laisvą ateitį. Gerbiu juos už 

tai. Gerbiu Simą Kudirką ir jo 
šeimą ne tik už jo didvyrišką 
šuolį į ateitį, jo kentėjimus ir 
skriaudas, bet ir už pasiauko
jimą skleisti laisvės žodį netgi 
ir šiandien, kada jis yra lais
vas pilietis ir nusipelnęs poil
sio.

Štai kiti, patogiai įsikūrę ir 
nebesitikėdami grįžti namo, 
laiko, kad jau esą pavargę ir 
jų misija jau užbaigta. Tedirba 
dabar kiti. O kas tie “kiti”? Jų 
vaikai, anūkai? Jie juk neper
gyveno, jie tik girdėjo apie savo 
tėvų krašto tragediją. Bet jiem 
tai yra daugiau legenda nei is
torija. Ar gali kas nors apibū
dinti danties skausmą, jei jo 
nėra turėjęs? Ar gali moteris 
perduoti naujagimio atėjimo į 
šį pasaulį skausmus, jei nėra 
buvusi motina? Ar gili žmogus

juoką ir jų sunkaus šilko drabu
žių šnerėjimą...

Požeminiu traukiniu grįžom į 
miesto centrą ir ėjom tylėdami 
modernios Vienos gatvėmis. Kur 
pakeli akis, visur paminklai. 
Vienoj vietoj užtinku Schillerio 
institutą ir muziejų. Prieky stovi 
natūralaus dydžio Schillerio sta
tula, o priešais jį sėdi Goetbe, 
sutaršytais plaukais, vėjo išdrai
kytais drabužiais, ir žvelgia į 
apačią ramiu, žmogaus sielą sie
kiančiu žvilgsniu. Nutariu pada
ryti nuotrauką prie Goethės kojų.

Laikas bėga greitai, ir nesinori 
praleisti vakaro veltui. Viešbuty 
ųžsiregistruojam j vakarinę eks- 
kursiją. Tąi:žvįĮ®s>piS; j' dainuo
jančią ir besilinksminančią Vie
ną nakties metu. (Bus daugiau)

Mudu jaučiamės alkani, ir aš 
klausinėju malonų sargą apie 
netoliese esančius restoranus.

— Eikit šiuo keliu iki pat pi
lies. Šone pamatysit restoraną. 
Ten puikus maistas ir geras pa
tarnavimas.

Einam toliau plačia, šakotais 
medžiais dengta alėja. Mus pra
lenkia vienas kitas automobilis. 
Pagaliau prisiartinam prie pla
čiai atdarų vartų. Už jų matėsi 
dalis rūmų ir didelė aikštė su 
fontanu. Dešinėj dengtas ce
mentinis takas vedą į restoraną. 
Iš tolo girdėjosi lauke sėdinčių 
svečių pokalbiai. Restorano pa
talpa buvo didelė, šviesi ir savo 
stiliumi pritaikyta palociaus 
atmosferai. Ant baltomis staltie
sėmis uždengtų stalų matėsi 
įvairių kraštų vėliavėlės. Paste
bėjau Kanados, Britanijos, Pietų 
Amerikos vėliavas ir- Japonijos 
saulę. Bet nebuvo ten JAV vėlia
vos. Ir Lietuvos trispalvės 
ten nebuvo ...

Sėdom prie stalo, ant kurio 
stovėjo Šveicarijos vėliava. Gal 
todėl, kad neseniai buvom Švei
carijoj, o gal ir todėl, kad ne
buvo, kur prisišlieti. Stalas buvo 
pačiame restorano centre, iš ku
rio galima buvo stebėti aplinką. 
Šalia mūsų sėdėjo didelė, maty
ti, Austrijos ūkininkų šeima. Tai 
galima buvo spręsti iš jų nude
gusių veidų, amerikietiškas 
džynsus primenančią vyrų ap
rangą, vėjo nupūstus veidus ir 
moterų grubią, bet malonią iš
vaizdą. Baltaplaukis paauglys, 
matyti, visų vyresniųjų labai 
mylimas, reikalavo antros porci
jos pyrago su plakta grieti
nėle ...

Pavalgę pietus, išėjom į erdvų, 
žvyruotą skritulio pavidalo kie
mą, kurio centre buvo didelis



B ALTIMORE, MD.

Prof. dr. Tomas Remeikis
po bpHų operacijų Good Sama- 
ritan Kgateėję mirė rugpiūčio 
1. Gedulingos mišios aukotos 
už jos sielų Šv. Alfonso baž

mų planą, kuris buvo priimtas 
ir vykdomas L divizijos vado 
kar. E. Adamkavičiaus ir gen.

vių tarpe, gimęs ir augęs Bal- 
timorėje, rugpjūčio 3 susirgo 
Širdies priepuoliu ir buvo nu
vežtas j šv. Agnietės ligoninę. 
Prieš porą mėnesių jis taip pat 
buvo susirgęs. Alfonsas veikia

kuką jį redagavo, Karde, Kary, 
Lietuvoj, Lietuvos Aide, Vaka
ruose, Drauge, Naujienose ir kft. 
Daug dirbo karinių- statutų ir 
instrukcijų red gavimo komisi
jose. Siaurinu junginių vadova
vimo statuto autorius. 1927 iš-

zųos Stabo vnžfaafokas.
1920 lapkričio mėnesį drauge 

su karininku Pundzevičium su-

.5 VI -ęj jFMŪOi C,-

nuej^noperitefimo butų atsisa
kyta. ' __

Juozo Kojelio, JAV LB tary
bos nario, laišką redakcijai bir-

Už p sižyi ėjėm: apdovano
tas Vyčio kryžiumi 4 ir 5 laips
nio (vėliau gavo eilę ordinų 
ir iš svetimųjų, tarp jų pran
cūzų garbės legiono ordiną II 
laipsnio)._____ ;
•- Pasiba gus laisvės karams, 
komandiruotas j Prancūziją, kur 
baigė St. Cyro karo mokyklą.

sprendimas nebūtų užvilkintas, 
jis pavedė kongr. Doegherty 
neteikti rezoliuciją ir H.R.

ryšininkas .Washmgtone, liepos 
5 atstovavo JAV LB-nei Ariing- 
ton, Va., įvykusioj lenkų žur
nalo, leidžiama anglų kalba, 
Perspectives konferencijoj. Lie
tuvių atstovas redaktorės Kor- 
win-Rhodes buvo maloniai pri-

— Kanados Lietuvių Gydy
tojų Draugija per dr. Juozą Son
gailą atsiuntė PLB valdybai 500 
dol. čekį, stirtą paremti Lietu
vių Informacijos Tarnybai New 
Yorke, tvarkomai kun. Kazimiero 
Pugevičiaus ir Gintės Damušy-

pos rriksliun Bobert L. Banry, fomtecųą su valstybės < 
Pabaltijo skyriaus vedėjas mente. Priešingas nw 
Thoanas Lango, teisių ir proto- diplomatiškai siekė 
holo skyrių praeigūnai T. To- atstovų rūmų užsienio

nės organizacijos bruožai.
Dalyvavo Lietuvos laisvinimo. 

darbe, rašinėjo kitataučių spau
doje, dalyvavo tarptautiniuose 
kongresuose. Reiškėsi ir Vliko 
veikloje, kai Vlikas dar buvo

—- ielbourne buvo suruoštas 
iškilmingas Didžiosios Britani
jos karalienės Elžbietos II pri
ėmimas, kuriame dalyvavo 3000 
svečių. Lietuviam atstovavo LB 
apylinkės pirmininkas Albinas 
Pocius su žmona, apsirengusia 
tautiniais drabužiais. Premjeras, 
pastebėjęs minėtus lietuvius, 
pristatė juos karalienei, kuri pa- 
sidžiaugė gražiais drabužiais ir 
pateikė keletą klausimų. Salia 
stovėję australai. stebėjosi,. ko
dėl lietuviam buvo padaryta to
kia išimtis. Priėmime buvo ir 
daugiau lietuvių.

nu, kad abu jauni ir veiklūs 
bendruomenininkai atsiekia ver
tingus laimėjimus ir profesinėj 
bei mokslinėj srityse.

— Dr. Antanas Razma, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos kviečiamas, sutiko būti 
Antrųjų Pasaulio Lietuvių Die
nų organizacinio komiteto pir
mininku. PL Dienos įvyks 1983 
m. birželio .25 — liepos 4 die
nomis Chicagoje.

yra pakviestas - prelegentu 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
studijų dienų metu. Jo tema 
— Partizaninis judėjimas Lietu
voje. Studijų dienos vyks rugpjū
čio 21-24 Three Rivers vietovėj, 
Michigane. Rengimo komisijai 
vadovauja Kęstutis, J ečius.

nių tarnybų išlaikymui ar su- choristus ir pakvietė juos 
teikti jų atstovam diplomatinį nors vieną kartą į mėnesį ?pe- 
imumtetą. Tokiu būdu kongre- doti bažnyčioje. Sekmadieniais

lyvauja Dainos chore. Choristai 
ir jo draugai linki jam, kad jis 
greičiau pasveiktų. Jis taip pat 
yra ištikimas Lietuvių Posto 154 
legionierių narys ir Lietuvių 
svetainės veiklus šėrininiras

nematomas Lietuvos valstybin
gumas nepasiektų to, ko JAV- 
bių nepripažinime politika yra 
riekiama. Kongr. Dougherty pa
sitarimo dalyviam įteikė JAV 
kongreso biblfotekos įstatymi
nės teisės specialisto paruoštą 
raporf informuojantį apie tei- kai Brada per lietuviškas pamal
simų kliūčių nebuvimą JAV feg Liepos 27 choras giedojo 
kongresui skirti finansinę para- per lietuviškas pamaldas. Kun.

kraltų pinniainkų ir valdybų 
suvažiavime Tnshmcke, ■ Austri
joje. Visais PLB reikalais šiuo 
■tote rūpinasi PLB valdybos 
vykdomasis vicepirmininkas 

'Vadovas Kleiza.

ro akademųą, kurią baigė 1929. 
Grįžęs buvo <fivizįjps štabo vir- 
šii s , parimi generalinio šta
bo II skyriaus viršininkas, 6 

divi- . pėstininkų pulko vadas, o nuo 
1937 metų rudens kate attache 
Paryžiuje, o vėliau buvo karo 
attache ir Belgijoje. Paskutiniu 
laiku gyveno Belgijoje.

Pulkininku pakeltas 1929
— Saulius Girnius, PLB val

dybos reikalų vedėjas, neseniai 
Chicagos universitete sėkmin
gai apgynė savo mokslinį istori
jos darbą ir šią vasarą gauna fi
losofijos doktoratą. Prieš pus
metį teisių daktaro laipsnį gavo 
PLB valdybos vicepirmininkas 
advokatas Saulius Kuprys. Malo-

—- Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungos pirmininku iš
rinktas Zigmas Juras, iki šiol 
pirmininkavęs Lietuvių Namų 
Bendrovei, o . Lietuvių Namų 
Bendrovės pirmininku išrinktas 
Jaras Alkis, iki Šiol pirmininka
vęs Didžiosios Britanijos Lietu-

rese, buvo atstovaujama JAV 
LB visuomeniadų reikalų tary
bos pirmininko Algimanto Ge- 
čio, tarybos nario adv. Ernest 
Rarinmrim, LB ryšmmko Wash- 
ingtone Algimanto Gurecko ir 
PLB visuomeninių reikalų ko
misijos nario Lino Kojelio.

Pasitarimą pradėjo kongr. Alfonso bažnyčioje Ste-
Dougherty, painformuodan t ddi Jo Medal&ėlio novenos 
apie jo turėtas susirašinėjimus pamaldos būna pirmadieniais 
su valstybės departamentu ir fe antradieniais. Per trisdešimt

dose. KtertacriSrite^gstripusi- -tarpe. Tfeįtafcdrfyvacvo, pa- 
melsti gražioje lietuvių Šv. Al- Valgė ir bebrų sriubos. Salės 
fonso bažnyčioje. šeiminiais gerai pavaišino sve-

Vasaros metų Šv. Alfonso baž- čius su hebsais.
nyčioje sekmadieniais mišios 
būna: 7, 8:30 — lietuviškos,
10 ir 11:30 v. Visos mišios mos karta lietuvė, kuri gimė

____M . , - . . Alphonse Adams-Adomaitis, želio 19 paskelbė Santa Moni- 
rane rages iiansura—, pa- Šeraiarimas Raltimorės beta- ca dienraštis Evening Outlook 

Skaitytojam priminęs 40-tą Lie
tuvos okupacijos sukaktį, jis 
taikliai pakritikavo JAV diplo
matus, po 60 metų karčios pjt- 
tirties dar vis tebesitikinčius 
su Sov. Sąjunga pasiekti garbin
go susitarimo ir ilgalaikės tai
kos. Patarė sovietų agresiją Af
ganistane bandyti atremti ne 
vien tik Maskvos olimpinių žai
dimų boikotu, bet ir reikala
vimu pasišalinti iš okupuotų 
Baltijos valstybių' ~

— Marius M. Laniauskas Case 
Westem universitete baigė 
mokslus ir gavo dantų gydytojo 
diplomą. Jis taip pat buvo įver
tintais » atžymėtas Academy of 
General Dentistry of Ohio, kaip 
parodęs aukščiausius gabumus 
ir dėmesį dantisto profesijai. 
Marius yra Simono ir Stasės 
Laniauskų sūnus, vedęs Eglę 
Giedraitytę ir augina sūnų.

Sporte metinė. Šventė, arba 
Basebafl Night, įjSobejama Šv. 
Vardo <ta pąos, bus n^pifičio 
28. birias raginame įsigyti pas 
narurc uht Hphrmyųe Iš pelno 

MakHi iš ds<^ bus skiria «s stipe ndijos jau-
diplomatai tari teisę Lietuvai ir jęs priemiesčių dalyvauja pa- i toli ms, siekiantiems ankštes- 
alslovaulL Šia interpretacųa va- maldose. Gausios minios daly- nių aaokdį..
dovaujantis, išmirus esantiem vauja Vidurdienio pamaldose. VrobnĮ vakarienė įvyko Lae- 
Laetavos dipkar am, užsibaigs Trys kunigai dalija komuniją, tuvių svetainėje rugpjūčio 9. 
Lietuvos valstybinį atstovavi |md žmonės galėtų grįžti į savo . Publika pradėjo rinktis prieš 
mas nors teoretiškai Pabaltijo darbus. Vasaros meta daug maL 6-^ valandą, kada pjra- 
inkorporavimo į Sov. Sąjungą dininkų atostogauja, tai ir ma- rid^o vaksieaė. Krebsai yrapo-
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mavičius, V. kiemaitis. Jais pa- vietinis Sunny Hills Deltona

1980 liepa "tam. Inetai
Santrumpa: atm. įn. — atmi

nimo įnašas. Šunta, parašyta po 
pavardės, reiškia įnašų iš viso.

1 x $1.00 — Saladžiuvienė, 
Bronė, atmįn. $400.00.

2 x $10.00 — Kesiūnas, Po
vilas, atin. įm. 810.00, Tišku- 
vienė Agota $10.00.

1 x $20.00 — Žižniauskienė- 
Cerniauskaitė, Elena, atm. įn. 
$20.00.

2 x $30.00 — Bauža, Vytau
tas, atm. įn. $>30-00, Saladžius, 
Vytautas, atm. įn. $200.00.

1 x $50.00 — Čepulienė-Da- 
mušytė, Indrė Marija, atm. įn. 
$50tt».

1 x $57.81 — Rupinskas, Juo
zas, inž. ir Jonas $157.81, Austr- 
lija.

1 x $70.00 -—Saladžius, Pr., - 
pik., atm. įn. $-400.00.

5 x $100.00 — Atutis, Alek
sandras ir Jadvyga $100.00, Bra
žinskas, Bronius $500.00, Jesu- 
nas, Kenneth, M.D. $100.00, Mi
kalauskas, Julijonas, atm. įn. 
$100.00, Vaitkevičius, Stasys 
$100.00.

1 x $200.00 — Kaunas, Fer
dinandas, M.D. ir Vanda $4, 
600.00.

1 x $210.00 — Ciunka, To
mas, sav. kūrėjas, atm įn. $260.

1 x $250.00 — Augustinavi- 
čienė, Aldona, atm. įn. $250.00.

1 x $500.00 — Jasulaitis, Juo
zas $1,100.00, Australia.

1 x $900.00 — Girkštas, Ani
cetas $1,000.00.

1 x $1,000.00 — Jankauskas, 
Pranciškus ir Kazimiera $1,000.

1 x $8,69320 — Plečkaitis, 
Julius, atm. įn. $11,693.20, tes
tam- palikimas, Australia.

Iš viso 21 narys- $12,532.01.

“Lithuanian Foundation, A 
Non-For-Profit, Tax Ezempt, 
Illinois Corporation, 2422 W. 
Marąuette Road, Chicago, Illi
nois 60629”.

Lietuvių Fondas 1962-1980. 
VIII.6 turėjo:

1. Pagrindinio kapitalo bru
to - $1,946,492.03.

2. Pąįamų - $951,43529.
3. Per pelno skirstymo komi

siją, remiantis protokolais, lie
tuviškiems reikalams (švietimui, 
kultūrai, premijoms, stipendi
joms ir moksliniams veikalams) 
pas k ir s tęs — $693,780.77.

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, kad jis pasiektų 2 milijo
nus ir kasmet galėtų skirti lie
tuvybei daugiau kaip 150 tūks
tančių dolerių.

atsiliepimas spaudoj ir pirmų

vių kolonijos augimui. Pami
nėtini pirmieji J. Zubavičiaus 
pagalbininkai: kun. A. Račkaus
kas, kun. J. Pragulbickas, J. Če- 
pukienė, B. Labutienė, V. Ado-

JAUNIO CENTRĄ 
PERĖMĖ PASAULIEČIAI

Chicagojepagrindinė lietuvių 
kultūrinio veikimo vieta yra 
jėzuitų sukurtas Jaunimo Cent
ras ties 56 gatve ir Western, 
miesto pietuose. Čia vyksta kon
certai, vakarai, parodos, susirin
kimai, banketai, pobūviai, čia 
šeštadieniais renkasi į pamokas 
lituanistinis mokyklos ir peda
goginio instituto auklėtiniai. Čia 
pasaulio lietuvių archyvas, 
Laisvės kovų muziejus, LB rašti
nė ir t.t.

Per daugelį metų šį centrą 
vedę tėvai j&zuitai nusprendė 
perleisti jį administruoti pasau
liečiams, tikėdamiesi naujos tal
kos telkiant lėšas ir naujų žmo
nių administracijos, tarnyboje.

Dabar Jaunimo Centrą admi
nistruoja pasauliečių valdyba. Ji 
liepos 14 Jaunimo Centre sušau
kė spaudos atstovus, kuriems 
pirmininkė Irena Kriaučeliūnie- 
nė papasakojo, kaip 1978 birže
lio 20 jėzuitų provincijolas kun. 
L. Zaremba sudarė laikinąją ta
rybą. Apie ją p. Kriaučeliūnienė 
pasakojo:

— Laikinoji JC taryba turėjo 
daug posėdžių ir pasitarimų, tal
kino lėšoms sutelkti didžiojoje 
salėje Saldyto oro sistemos įve
dimui ir salės išdažymui, o svar
biausia —paruošė planus orga
nizacijai, kuriai skirtas JC admi
nistravimas ir tvarkymas.

Ši organizacija sudaryta narių 
pagrindu. Asmuo, įnešęs atitin
kamą šunų, turi balsavimo tei
sę narių susirinkime (narys, įne-

aukomis, įtraukimu naujų narių, 
ieškojimu mecenatų, ruošdama 
renginius. Pirmasis renginys 
įvyks rugsėjo 6. Tai Jaunimo 
Centro diena. Visuomenei bus 
parodytas jau šiek tiek pataisy
tas Jaunimo Centras, ji bus su
pažindinama su įvykusiais JC 
administraciniais pasikeitimais, 
bus įvairi meninė programa, šo
kiai, vakarienė, laimės šulinys 
ir kt. Tikimasi, kad visuomenė 
šioje Jaunimo Centro dienoje' 
gausiai dalyvaus.

Gaunamos pajamos už salių 
nuomą, už patalpas mokykloms 
ir kitoms čia esančioms įstai
goms padeda galus su galais 
suvesti, bet reikia , gauti lėšų 
iš šalies pataisymams it pageri
nimams. Prašoma aukų, kviečia
ma tapti Jaunimo Centro nariais, 
lankyti Jaunimo Centro rengi
nius. Aukas ir narių įnašus siųs
ti adresu: Lietuvių Jaunimo 
Centras — valdyba, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, Il
linois, 60636.

Jaunimo Centro valdybą su
daro: pirm. Irena Kriaučeliūnie
nė, pirmasis vicepirm. Jonas Ja
saitis, vicepirm. JC narių rei
kalams Vytautas Mikūnas, vice
pirm. finansų reikalams Henri
kas Laucius, sekretorė Alė Ste
ponavičienė, iždininkas Viktoras 
Diminskis, korespondentė Ra
mutė Bartu škienė.

Jaunimo Centro tarybos na
riai: M. Ambrazaitienė, S. Džiu- 
gienė, J. Jasaitis, V. Jasinevi-

Mananapoho Preparatory School Tbompsone, Conn., gavo 
4200 dol. stipendiją. Mokyklos vedėjui kun. Jonui Petraus
kui ją įteikia Alberto Ortega, kitoje pusėje stovi jo tėvas 
Rafael. Abu iš Caracas, Venecuelos.' Stipendija padengs . 
mokslo, maisto ir bendrabučio išlaidas. Aplikacijos stipen
dijai gaunamos rašant: Scholarship Chainnan, Marianapolis 
Preparatory School, Thompson, Conn. 06277

čius, I. Kriaučeliūnienėį V. Kas- 
niūnas, H. Laucius, dr. A. Liu- 
levičius, M. Marcinkienė, dr. J- 
Račkauskas, AuYaičaitis, G. Vas,i 
liulienė, J. Rimkevičius. /

Jaunimo Centro savininkais 
pasilieka tėvai jėzuitai, bet jie 
tą instituciją nuomoja naujai va
dovybei už 10 dol. metams. Da-_ 
bar Jaunimo Centro raštinės ve
dėjas yra Antanas Kareiva , apsi
gyvenęs JC rūmuose. Ckio rei
kalų vedėjas — Antanas Vai
čaitis. Raštinėje budima nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų 
ir nuo 3 vai. iki 9 vai. vaka-- 
ra. Aplinka saugi: įprašyta po-- 
lięija dažnai pravažiuoti, ypač 
parengimų metu. Tuo ypač rū
pinasi policijoje tarnaujanti lie
tuvaitė D. Januškienė.

Laikraštininkai su nauja JC 
vadovybe turėjo nuoširdų pasi
kalbėjimą ir buvo vaišingai pri
imti.

PRAY THE ROSARY”

bumper-stfckers

Promote Our Lady of tise 
Rosary this October and 
raiše monies for your 
apostolic mlsslon.

CORONATION Box 2804 
Topeka, KS 66601

Pakeitęs adresą, rašyk admi
nistracijai, drauge pridėk ir savo 
seną adresą..

Juozas Pnmslds

šęs 20 dol, turi vieną balsą, 40
dol. — du,ir t.t.). Dabar turima 
apie 250 narių.

-Narių susirinkimas ir tarybos 
rinkimai įvyko 1980 balandžio 
13. Pirmasis tarybos posėdis įvy
ko 1980 gegužės 22. Jame tary
bos pirm, išrinktas dr. Jonas 
Račkauskas, valdybos pirminin
ke išrinkti Irena Kriaučeliūnie
nė. Valdybos pirmininkės pa
siūlyta valdybos narių sudėtis ir 
pareigos buvo tarybos patvirtin
ta.

Valdybaimėsi -darbo. Jau per
tvarkyti irišdažyti administraci
jos kambariai, išdažyta kavinė,

LORENCE CONTRACTING CO., INC.

Antanas Ir Edvardas Lorence atlieka Įvairiausius namų 
įrengimo, patobulinimo Ir pataisymo darbus. Įrengiamos 
modernios HoNywood stiliaus virtuvės, vonios kambariai, 
atliekami staliaus darbai, namas apklojamas aHumlnijaus 
plokštėmis, taisomi stogai, attinkami dažymo darbai, Įdeda
mi alkimlnijaus langai, sutvarkomas šMymas Ir kiti kanali
zacijos Įrengimai, Įrengiamas rūsys, atliekami cemento 
darbai ir kitokio patarnavimai. Adresas: 84-52 880* Ave„ 
Woodhavon, N.Y„ 11421. Telefonas 212 849-2731 arba 
441-2489. Kabama angliškai, lenkiškai Ir ukralnletiškai.

Komitetai Sunny Hills lieta- taromis, šis pakeitimas niekuo 
ių kolonijai įkurti nenuilsta- nepakenks lietuviam įsigyti 
ai dirbant. Šiandien lietuviai nuosavybę. Jis dar palengvins 
n yra nupirkę 560 sklypų, 32 laisvai atvykusiem pamatyti 

Sunny Hills ir lietuvių augan
čią koloniją.

. Patartina pirma proga mus ap
lankyti ir pamatyti mūsų pro-paskutinių trejų metų laikotarpy 

buvo išimtinai visų sklypų ap- gresą. šiuo metu netoli eže
ro lietuvių rąjone dar yra skly
pų. Netoli nuo šio rajono prie 
kito , ežero galima įsigyti dides
nių sklypų, norint turėti daugiau 
erdvės ir privatumo.

Keista, kad apie Sunny Hills 
vis dar yra neigiamų atsiliepi
mų iš asmenų , kurie nepažįs
ta Floridos ir skirtumo, kuris dėl 
malonaus klimato, tyro oro, pi
gesnio ir saugesnio pragyveni
mo padaro Sunny Hills idealią 
ateities vietovę, šiandien niekas 
čia neabejoja apie lietuvių kolo
nijos augimą, tik lieka mūsų pa
reiga padėti kitiem laimingai 
kurtis.

Daug darbo čia įdėję lietuvių 
komiteto nariai sutiko ir ateity 
patarti, paaiškinti, kaip pasiekti 
Sunny Hills etc. New Yorko ir 
New Jersey apylinkei visas in
formacijas teiks Romas Kezys, 
212 769-3300, ir Vitas ir Biru
tė Labučiai, 212 847-5550.

Vyt Beleckas

vių išvedimas ir greitas jų apsta-

Ne bė reikalo kitataučiai sa
ko: “Beautiful Lithuanian 
Village”.

Šiuo metu šv. Teresės kata
likų bažnyčia neturi nuolatinio 
kunigo. Tikimės, kad Chicagos 
tėvai jėzuitai netrukus čia staty
sis namus ir galės perimti Šios 
misijos bažnyčios pastoraciją. 
Prie bažnyčios yra 7 akrai že
mės, ir būtų lengva pastatyti 
didesnę salę, tokiu bodu įku
riant centrą kultūrinei lietuvių 
veiklai.

Nuo šių metų rugpiOčio 1 už
sidarė anksčiau veikusi Palm 
View Realty Deltona Corpora
tion agentūra, kuri išimtinai pa
tarnavo lietuviam įsigyti nuosa
vybę Sunny Hills vietovėj. Sa
vininkas išėjo į pensiją. Dabar 
visą lietuviam patarnavimą atliks

LIETUVIŲ BANKINIS KOOPERATYVAS

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

88-01 114 Street, Rkhmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (212)441-6799

Kasoje duodama:

Max. 7% Palūkanų už paprastą einamąją sąskaitą

Min. 9.5^% palūkanų idl mėnesių Indėlius 
i
Kiekvieno asmens santaupos federaunių
ĮSTAIGŲ APDRAUSTOS IKI 100,000 DOLERIŲ

Pastorių lengvatos kooperatyvo nariams 
Nariais gali būti visi lietuviai

Kooperatyvo įstaiga veikla savaitės dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 9 vaL vakaro, penktadieniais nuo 9 Htl 6 vaL 
ir šeštadieniais nuo 9 iki 5 vsl. vakaro.

Dėl Informacijų taip pat galima kreiptis raštu, arba 
skambinti telefonu aukščiau pažymėtom valandom.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

PACKAGE EKPRESS ‘TUMEI AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA (STAIGA: 1779 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581*0590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiektai trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi mKai apmokami mūsų Įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

susitarta su tarnautojais, talkos 
būdu apvalyta ir sutvarkyta JC 
aplinka (atliko skautai, taip pat 
skautai atliko didelę dalį dažy
mo darbi}), valdyba finansais pa
dėjo užbaigti vėsinimo įvedi
mą didžiojoje salėje, sudaryta 
kultūrinė komisija, talkininkai 
menininkai jungias i dekoravimo 
darbams, Vasaros metu dar nu
matyta eilė darbų, kuriuos būti
nai reikia atlikti, kad, atėjus ru
deniui, JC patalpos būtų pa
trauklios ir naudojamos. Numa
tyta pertvarkyti mažąją salę, at
remontuoti tualetinius kamba
rius, sutv^iyffėfiWV^>,didžiajai 
salei teita maudų užuolaidų, ar- 
ganizvojN* sKairyjua.

Tiems Marm lėšų telkimas' 
yra didinsiąs valdybos rūpes
tis. Lėšuiutelkti valdyba mano

MiMri Beach, FU 33139M2S1 17 M.

MŪSŲ SKYRIAI
3SS 8734SS* 

438-MM
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studijavęs ir baigęs Bostono

S.j., Mūsų Žiniose rašė, jog
konkursinių premijų'

jo paties ranka: “Jone 11, 1895

Demonstruojant liepos 19 prie sovietų ambasados Washirigtone - 
demonstrantų prie vartų ir plakatas —

S?

DAIVA MONGIRDAITĖ KENNEBUNKPORTE

laikydamasi labiau grynos muzi
kos linijos; to ir reikalauja Mo- 
zarto muzika.

Kultūriniai renginiai Kenne- 
bunkporto lietuvių pranciškonų 
sodyboj padaro šią mielą va
sarvietę dar mielesnę.

Vienas iš pirmųjų šių metų 
renginių buvo operos solistės 
Daivos Mongirdaitės koncertas, 
įvykęs liepos 27 didžiojoj salėj. 
Prie fortepijono buvo Saulius 
Cibas.

Šilkinis minkštas solistės bal
sas maloniai nuteikė klausyto
jus. Pradėjusi programą arija biau romantinį charakterį. J. 
“L’amero, saro constante” iš 
Mozarto operos “Ii Re Pastore”, 
jau pirmais tonais ji patraukė 
klausytojų dėmesį ir jį laikė 
iki koncerto pabaigos. Daini- _______
ninkė sulaikė savo emocijas, operos “Pilėnai” parodė, kad so-

Toliau — keturios lietuvių 
kompozitorių originalios dainos.' 
V. Jakubėno “Gėlės iš šieno” 
įgavo solistės individualų cha
rakterį. Ji tai dainai nesistengė 
duoti tradicinio, kiek vulgaraus 
charakterio; savo tobulos inter
pretacijos dėka ji davė jai la

Gaidelio “Poetas” sudarė kont
rastą Jakubėno kūriniui tiek 
savo harmonija, tiek ir melodi
jos vedimu. V. Klovos “Močiu
tės dvarely” ir Eglės arija iš 

L Š.S.T. Jono Vanagaičio kuopos Bostone garbės šaulį 
Juozą Stašaitį, jo brangiai motinai

ROZALIJAI RAILIENEI
Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Jono Vanagaičio šaulių kuopa Bostone

Mielai Mainytei

MARCIJONAI GAILIUVIENEI

minta, dukras Onutę Zubavičienę, Marytę Laužecklenę 
ir Antaniną Ručinskienę su šeimomis giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime

MARCIJONAI GAILIUVIENEI

gos.ambasados Washingtone,

“"Tai fšskittinė akciją,, kurios

labui pavergtųjų tautų savaitės

DEXT» PARK

Emilija Putrytė 
H.O. Schubert 
J. Zoruba

joji knyga apie žymųjį lietuvį ir 
jo nuostabius laikės.* Gaurpuna

žalos niekam, netgi sovietų įs
taigoms^ kurios atstovauja 
Kremliui, pavergusiam Lietuvą 
ir kitas valstybes.' Bet už. ją 

| kaitinami lietuviai, nes-jierdė-

Apie demonstraciją 
Washingtone 

Liepos . 27 radijo programoj

Marytė ir Aleksandras Žemaičiai

listei nėra svetimi it šių dienų 
okupuotos Lietuvos kompozi
toriai.

Gounod “Deimantų daina” iš 
“Fausto” operos, dainuota lietu-

(nukelta į 8 psl.)

^DUOSl

Minėdamas Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno žygio metines, 
Laisvės Varpo radijo programų 
vedėjas Petras Viščinis liepos 20 
savo klausytojams kalbėjo:

“ . . .Būtinai reikia pabrėžti, 
kad Darius ir Girėnas savo 
drąsiu skridimu ir tragiška mirti
mi Lietuvos labui aukštai iškėlė 
idealizmo ir pasiaukojimo rėika- 

•lą ne žodžiais, o darbais’bėi - 
gyvu pavyzdžiu, sukrėtusiu lie
tuvius šiapus ir anapus Atlanto 
vandenyno. Kaip anuomet, taip 
lygiai dabar be idealizmo ir pa
siaukojimo neįmanomi didesni 

i laimėjimai mūsų tautos gerovei.
Šia prasme Dariaus ir Girėno žy
gis lietuvių tautai yra bene 
reikšmingesnis už visus kitus to 
žygio laimėjimus. -

Į tai atkreiptinas rimtas dė
mesys ypač dabar, kai materia
lizmas ir pragmatizmas vis la
biau užgožia visą mūsų. visuo
meninį ir kultūrinį gyvenimą. Ne 
malonumų ir naudos ieškojimu, 
bet tik darbo ir pinigą auka 
prisidėsime prie Lietuvos išlais
vinimo, lietuvybės išlaikymo už 
jos ribų ir mūsų tautinės kul
tūros ugdymo. Kaip šiandien 
su pagarba minimi visi tie, kurie 
anuomet darbu ir pinigu padė
jo Dariui ir Girėnui pasiruošti 
tam reikšmingam žygiui, taip į 
ateities mūsų tautos istoriją įeis 
tik tie, kurie dabar nesigaili 
nei darbo, nei pinigo, kad tik 
galėtų Lietuvai padėti, O ūž tos 
istorijos ribų liks visi {tie,-kurie 
tegyvena savimi, malonumais ir 
rvnida”

Bostono žiniose Darbininko 
gegužės 23 dienos numery bu
vo išvardinti Bostono šv. Pet
ro parapijos klebonai, prade
dant kun. Jonu Žilinsku. Bet 
kur dingo kun. Juozas Gricius? 
Jis buvo paskirtas rūpintis visų 
Bostono apylinkės lietuvių dva
siniais reikalais pagal šią pa
stabą arkivyskupo Williams

Rev. Jos. Anthony Griscius (sic) 
ordained the 8th inst is appoint- 
ed to the care of the Lithų- 
anians. He w:ll reside in So. 
Boston, and will say Mass for 
them at present in the Gennan 
church, Boston”.

Nors buvo daug triukšmo pa
rapijos pradžioj, kaip prof. An
tanas Kučas aiškina parapijos is
torijoj, reikia pripažinti, kad 
kun. Gricius nebuvo tinginys. 
Jis ne sykį važiavo į Hudsono, 
Mass., teritorinę parapiją teikti • 
moterystės sakramento, taip pat 
net 6 kartus 20 šimtmečio pra
džioj buvo nuvažiavęs į šv. Juo
zapo teritorinę parapiją Ames- 
bury, Mass., aprūpinti lietuvių.

Ankstyviausia žinia apie lie
tuvį kunigą Bostone, esanti ar
kivyskupo Williams registre, 
galbūt bus ši: “Sept. 27, 1888 
— Visit of Rev. Dr. M. Yo- 
dyszus, o Polįsh (sic) priest. 
At the invitation of Rev. D. 
O’Callaghan, Rector of St Au
gustine, So. Boston, this priest 
came from Brooklyn, N.Y. to 
hear the confessions of some 
50 Poles who live principally 
in So. Boston”. (Pabrėžta origi
naliam šaltiny paties arkivysku
po.)

Žinoma, čia niekas kitas, kaip 
tik kun. Juodyšius. Reikia ma
nyti, kad tarp tų 50 lenkų bu
vo ir lietuvių. Įdomus yra fak
tas, kad airis klebonas kvietė 
lietuvį, nors manė, kad jis len
kas, imigrantų naudai. 

Kun. Vincas Valkavičius

monstravę prie okupanto įstai
gos arčiau, negu kažkieno nu
statytos taisyklės leidžia. Iš to iš- - 
eina, kad nusikaltėlis labiau sau
gomas, negu to nusikaltėlio au
kos.

Mes neskatiname nelegalios 
veiklos ir negiliame nelegalių 
veiksmų, bet esame nuomonės, 
kad tuo atveju, kai susikerta 
keli nelegalūs veiksmai, būtinai 
reikia imti dėmesin tai, kuris tų 
susikirtusių nelegalių vęiksmų 
sudaro didesnę blogybę. Kiek
vienam aišku, kad Sovietų Są
jungos įvykdytos laisvų tautų 
okupacijos, sistematingas tų tau
tų naikinimas, laisvės ir žmo
gaus teisių visiškas užgniauži
mas yra didesnė blogybė, negu 
tų pavergtų tautų laisvės sie
kiai ar jų demonstracija laisva
jame pasaulyje priemonėmis, 
kurios pilnai neatitinka taisyklių 
raidės, bet niekam jokios žalos 
nedaro.

ti tokią puikią parodą. Rašė 
ir apie gintaro dirbinius: “Į 
gintaro gabalėlius menininkas 
žvelgia savomis akylesnėmis aki
mis. Iš pagarbos gintaro mįslei 
Norbertas Lingertaitis gabalėlių 
neskaldo, negręžia sraigtams ar 
kobiniams skylučių, o savo 
menu žavingai iškelia paties 
gintaro grožį”.

O po Norberto Liagertaičio 
parodos Toronte, Kanadoj, daili
ninkas A. Tamošaitis Tėviškės 
Žiburiuose rašė- “Lingertaitis 
savo auksakalystės dailėje yra 
linkęs į miniatiūrinę kūrybą. 
Kiekvienas jo dirbinėlis nepa
prastai kruopščiai išbaigtas. Pa-

ir

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

K. Grigaitytė. Marių vėjui 
skambant, poezija. 4 dol.

Z. Raulinaitis. Grobio 
naikinimo žygis. 9 dol.

A. Greimas. Apie dievus 
žmones. 10 dol.

T. Venclova. Balsai, poezijos 
vertimai. 6 dol.

J. Kralikauskas. Po ultimatu
mo, prem. romanas. 6 dol.

A. A. Tamošaičiai. Lithuanian 
National Costume. 27 dol.
A. Baranauskas, Vinco Mazurke- 
vičiaus romanas. 6 dol.

M. Slavėnienė, Putinas mano 
atsiminimuose. 8 dol.

A. Giedraitis, Mūsų Jurbarkas. 
15 dol.

A. Landsbergis, Muzika įžen
giant į neregėtus mieštus, nove
lės. 6 dol.

Vincas Nekė, Klajūno dalia, 
eilėraščiai. 3 dol.

Aleksandras Stulginskis, At
siminimai.. 12 dol.

Dr. J. Jakštas, Dr. Jonas Šliū
pas. 15 dol. _>

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Šios bei kitos knygos ir plokš

telės gaunamos Darbininko 
adm., 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Lietuviška knyga yra gražiau
sias namų papuošalas ir di
džiausias turtas.

DVI NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

BROCKTON, 
MASS.

Tautos šventė ir Šiluvos Ma
rijos šventė iškilmingai bus 
švenčiamos rugsėjo 1, Darbo 
dieną, Jėzaus Nukryžiuotojo se
serų koplyčioje, 261 Thatcher 
St, Brockton, Mass.

Koncelebruotos mišios bus 11 
vai. Mišių metu giedos Brock- 
tono Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas kompozi
toriaus Juliaus Gaidelio.

Po mišių prasidės Lietuvių 
diena — piknikas seselių vie
nuolyno sodyboje. Tai bus gera 
proga susipažinti su šios sese
rų bendruomenės apaštalavimo 
ir labdaros darbais. Bus gera 
proga ir pasisvečiuoti sodyboje, 
susitikti senus bičiulius, susipa
žinti su naujais.

Visi nuoširdžiai laukiami. Visi 
bus priimti su lietuvišku nuo
širdumu.

parengimų

Tautos šventės minėjimas 
vyks rugsėjo 7 Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėj, So. Bostone. Rengia 
Lietuvių Bendruomenės Bosto
no apylinkė.

Laisvės Varpo radijo rudens 
koncertas .įvyks spalio 12 Lietu
vių Piliečių dr-jos salėj, So. Bos
tone.

Antras Kaimas iš Chicagos at
vyksta į Bostoną spalio 18. Spek
taklį Lietuvių Piliečių dr-jos HI 
aukšto salėj rengia Bostono 
skautįja.

Lietuvių diena vyks spalio 26 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėj. Bus suvaidintas A. 
Gustaičio “Sekminių vainikas”. 
Bus šokiai ir vaišės. Rengia LB 
Bostono apygarda.

ir Architektų S-gos Bostono sky
riaus 30 m. sukakties balius vyks 
lapkričio 1, 7 v .v. Chateau de 
Ville restorane, Randolph, Mass.

Lietuvos kariuomenės atkūri-

Lietuvių-Piliečių dr-jos salėj, So. 
Bostone..'

TatoL«B17)SaS»73M

kienei Ir Antaninai Ručinskienei Ir jų šeimoms reiškia
me nuoširdžią užuojautą

V.G. Beleckai
B.J. Čepukai 
V.O. Mamaičiai

Milukai

MARCIJONAI GAILIUVIENEI

Mūsų jaunimo įvykdytoji de
monstracija Washingtone su
daro vieną grandį ilgoje lietu
vių tautos kovoje už savo laisvę. 
Kaip tos kovos neužgniaužia 
senoje mūsų tėvynėje okupantas 
nei policinėmis priemonėmis, 
nei persekiojimu, nei teismais, 
nei trėmimais, nei psichiatrinė
mis ligoninėmis, taip jos niekas 
neužgniauš juo labiau laisvąja* 
me pasaulyje. Ne pasmerki
mo, bet pagarbos vertas mūsų 
jaunimas, kuris kovai dėl Lie
tuvos laisvės ieškojo naujų ke
lių ir būdų, kurie labiausiai su
prantami ir susilaukia didžiausio 
atgarsio šiame krašte.”

kieme gUlą užuojautų

Kazys ir Eugenija Kaspariūnai su šeima
Publishing Co^ 18 M -Lareb- 
wood Avė., Troy, Mjch. 48084. 
Gaunama ir Darbininko* admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. Kaina 7 dol., 
kietais viršeliais 11 doL
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lietuviškai

14 ir Kario žurnalo 60 metų v 
sukakties minėjimas — rugsėjo 
20.iki 24, Boiton, Mara,

numeris 
; ir jau

luoti, nes autobusas išeis puk- 
tualiai. Kelionė vienam asme
niui i abi puses — 12 dol, vykta Vyksta Ylą savaitę Kenne- 
į vienų pusę — 7 dbl Storyk- bunkporte tėvų . pranciškonų 
lautojai grįžta rugpiūčio 24 <L, 
sekmadienį, apie 5s30val. p.p.

vaitę išvyko į Kennebunk- 
portų, kur rugpiūčio 13 dalyva
vo literatūros vakare.

Tėv. Viktoras. Gidžiūnas, 
OFM, tyrimajo^buvo paguldy
tas į ligoninę, šį savaitgalį jau 
grįžta iŠ ligoninės namo.

Mokytojų studijų savaitė 
į dangų — Švenčium ragpio- vasarvietėje
Ho!? penktadieni. T, diL* Kenmbu»lt<>rte vyksta nno rug- 
kieltviems katdikS prAalo 5 ž3,^,”!«>laHo PJž

klausyti mišias. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje mišios bus 
laikomos 8 v^ 9:3Q v. ir vaka
re 6:30 v. Taip pat bus m>- _______ _______r________
šios ir išvakarėse, ketvirtadie- tinių dalykų rinkėjas, atvyksta 
nį, 6:30y.v. . r*v--------porai savaičių į New Yorkų ir

,miver^’ čia atsidėjęs rinks įvairią li
tuanistinę medžiagą. Taip jis yra 
sukūręs nemažą privatų ar
chyvų.

tetui ištaikyti bus .daroma rug
piūčio 17, sekmadienį, visose 
bažnyčiose. Katalikų universite
tas veikia Washingtone. Moksli
ninkų parengimas iš tikinčiųjų 
tarpo yrarei kalingas ir naudin
gas visai Bažnyčiai. Tad prašo- 

Aprcttknnopara- J»°s- Ja parapijos salėje aka- 
ptxm nritlfava bus daroma per deminė dala in paskaita ir me- 
visas mišias. Ir tai bus pirmo
ji rinkliava. Autoji rinkliava 
mišių metu jau bus parapijai.

Pranas Dulevičius, gyvenus 
Forest Hills, N.Y., Darbininkui 
atsiuntė iškarpų iš prancūzų 
spaudos. Darbininko redakcija 
dėkoja.

Dail. Ringafiės Zotovienės 
kūrinių paroda rengiama spalio 
4 ir 5 dienomis Kultūros Židi
nyje. Dailininkė gyvena Juno 
Beach, Floridoje, ir yra dail. 
Vytauto K Jonyno brolio duk
ra. Meną studijavo Cbicagoje 
ir Detroite. Parodų rengia LMK 
Federacijos New Yorko klubas

KENNEBUNKPORTE
(atkelta U 7 pd.)

gusi Bostono universitetų ba-

visos jau kalba angliškai, Čia'
212 847-5642.

nuvažiavo į pakalnėlę ir prie 
sporto sukitės "nuleido inkarų**. 
— sustojo porai dienų, kol grįš 
atgal į New Yorkų.

Po kelionės žmonės nori įsi-

jos reikalais (Heating installa- 
tion and repairs, plumbing), no- 

. rito pakeisti alyvos Šildymą j

gyti, gal net išsimaudyti, nes viškai, buvo programos aukš- 
baseirias čia pat čiausias emocinis punktas.

DAIVA MONGIRDAITĖ

•y* i Jo

f***—
4*

to ir Kristijono Donelaičio 200 
metų mirties sukaktis. Paskai
tų apie Kristgonų Donelaitį skai
tys literatūros istorikas ir ra
šytojas Primas Naujokaitis. Li- 
teratttios. vakaras surengtas rug
piūčio 13, trečiadienį, o rug
piūčio. 16, šeštadienį, bus so
listės Ginos Čapkauskienės 

vaitės kultūrinių renginių 
programai vadovauja Birutė 
Lukoševičienė iš Woodhaveno.

Tautos Šventė švenčiama rug
sėjo 7, sekmadienį. Apreiškimo

dalyvaujasu vėliavomis.

MOKYTOJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ KENNEBUNKPORTE

Mokytojų studijų savaitė Ken- 
nebunkpcate prasideda rug
piūčio 23, baigiasi rugpiūčio 
30.

Savaitės metu bus tokia kul
tūrinė programa:

Rugpjūčio 24, sekmadienį, 
Paulius Rąjeckas atlieka pan
tomimikos programų.

porte. Ir šį savaitgalį ii New

L.M.K. Federacijos New 
Jersey klubo narės liepos 27 
pirmininkės Onos ir Neriman
to Karašų namuose surengė 
išleistuves savo mielai narei 
dr. Irenai Giedrikienei. Dr. 
Irena su vyru inž. architektu 
Stasiu Giedrilau išvyksta nuo
latiniam apsigyvenimui į Juno 
Beach, Floridų. Išleistuvėse da
lyvavo klubo narės su savo vy
rais ir labai jaukioje nuotaiko
je praleido sekmadienio popie
tę. Dr. I. Giedrikienei, ilgą 
laiką buvusiai N.J. LMKF klu
bo valdyboje, buvo įteikta maža 
dovanėlė su geriausiais linkėji
mais įsikurti naujoje vietoje.

Dalytė šaronaitė, okupuotoj 
Lietuvoj baigianti gimnaziją ir 
besiruošianti medicinos studi
jom, norėtų susirašinėti su savo 
amžiaus lietuvaitėm iš JAV. Jos 
adresas: Kęstučio gatvė 10-1. 
Kėdainiai. Lithuanian T .S.R.

si New Yorke 1945, ieško savo 
tėvelio, kurio pavardė Skrip- 
kunis. Jis pats arba apie jį žiną 
praSomi pranešti Darbininko re
dakcijai, 341 Highland BTvd., 
Brooklyn, N.Y. 11267.

Ieškomas lietuviškai kalbąs 
asmuoi prižiūrėti 7 mėnesių vai- 

ma. Kreiptis: Elenutė Nicola, 
117 Grove St, Ramsey, N.J. 
07446. Tel. 201 825-8751.

nisto Sauliau Cibo koncertas.
Rugpiūčio 27, trečiadienį, 

literatūros vakaras. Dalyvauja 
rašytojai iš Bostono: Stasys Sant
varas ir Antanas Gustaitis.

Rugpiūčio 28, ketvirtadienį, 
smuikininko Izidoriaus Vasy- 
liūno koncertas.

Iš viso į studijų savaitę už
siregistravo arti 60 dalyvių..

Parduodami paveikslai: PaS- 
kevičienės “Opera” ir Paškevi
čiaus “Gitaristas”. Tel. 212 
776-1687.

Cypress Hifis išnuomojamas 
erdvus, gražus butas 3-čiame 
aukite iš 5 kambarių ir virtu
vės. Skambinti tel. MI-7-3971.

Peruose St, Griffith, A.C.T. 
2603. Australia.

Studentė mergaitė ieško

Už butų ir maistų atsilygintų
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SVEČIAI Iš APREIŠKIMO

tobusas lyg pritūpė, kad geriau 
pralįstų ir nugaros nenusibrai
žytų. Sustojo ir atsidarė. Išsi
žiojo bagažinė.

Vąje, staiga lyg būtum prie 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
po pamaldų! Tie patys! Tiek 
toli važiavai, net tris Šimtus 
mylių į šiaurę nukeliavai, uo

štai —-jis atsivijo tave.
Ekskursija klega, griebia laga- _ _ 

minus, o Marytė šalinskienė su Pfizerio. Ateina trys moterys — 
visa Antanaičių gimine jau dai- " *'
nuoja. Tokia jau garsi, dainuo
janti šeima. Reikia stebėtis ta 
jų energija.

Vienas iš pirmųjų išlipa Vin-

ne fizikas, tik architektas. Jis 
pasilieka visai savaitei. Vėliau 
teks su juo padraugauti.

Išlipa Br. Radzivanienė, V.

kas, stambus ir augalotas vyras, 
net autobusų nulenkia, kai iš- 
Sniokštuoja laukan. Jis pirmų 
kartų čia lankosi, nes juk ne 
taip seniai pabėgo nuo sovieti
nio laivo.

Pasirodo dailiai apsirengęs 
Krušinskas, buvęs Apreiškimo 

čios kolektorius Valenčius. Na, 
kų gi, bereikia ieškotis tik smul- 
kių pinigų, juk bus kolekta! 
Jis mėgsta rūkyti cigarus. Tuoj 
ir įsikandę, ir per dienų die
nas jį vis matei su cigaru, lyg 
su kokia morka.

neaiškiai, paveikti anglų kalbos

Bet jie lietuviai. Jie net jau
dina savo lietuviškumu, savo 
užsidegimu. Jie visi vyčiai.

Tai buvo antras vakaras. Su
einame vakaroti j jaukų 64 kam
barį. Čia gražiai įsikūrusi gy
vena svetinga Antanina Reivy- 
tienė iŠ Maspetho. Sukviečia 
savo pažįstamas, dažniausiai iš

Julįja, Marįja, Elena. Visos jau 
čia gimusios. Ištekėjusios, išau
ginusios vaikus. Tapusios naš
lėmis. Lyg grįžusios dabar į 
tas pievas, kur jaunystėje ganė
si, kur kalbėjo lietuviškai.

Ir užsižiebė vakaro žiburiai 
mūsų maloniam pasikalbėjimui. 
Viskas buvo Lietuva, viskas — 
Lietuvai. Jom neteko kur dau- 

viškų mokyklų, bet jų Širdies 

kasdienybės pelenais. Jos nori 

tuvių kalbų, istorijų, geografi
jų. Klausia ir klausia. Ir moka 
paskui džiaugtis, moka su ame-

Neblogai jos kalba lietuviš
kai. Tarp savęs tarška angliš
kai, bet tuoj padaro pastabų 
— kalbėkim šį vakarų lietuviš-

Marija buvo blondinė. Lino 
plaukai. Šviesūs. Jos kalba ga

na gera, bet jos užsidegimas 
tai stebimo mane ir visus. Ji 
nori eiti ir dalyvauti visame 

šiai jaučiasi demonstracijose. 
Ir jau sakė, kaip eis demons
truoti Pavergtų Tautą savaitės 
proga. Turi gražiausių tautinį 
kostiumą. Paklausiu, ar nebus 
karšta. Ji net nusijuokė: argi 
gali būti karšta, lai demonstruo
ji dėl Lietuvos.

trys moterys, čia užaugusio^, 
pasisavinusios šio krašto kultū
rų, ištikimiausios Amerikos pi
lietės, jos didybės gynėjos ir 
saugotojos, drauge ir Lietuvos 
gelbėtojos. Tai gyvosios sielos, 
gyvosios liepsnos, įkaitinančius 
visus, kurie tik prie jų prisi
artina.

Ta protėvių tėvynė ir atvedė 
į šių ekskursiją, vakare šuva? 
dina prie didžiąją vasamamip 
durų sėdėti ir dainuoti. Dai- 

kad čia galėtų pakvėpuoti Lie
tuva, tartum jų paliesti, nes 
čia tiek daug lietuviško meno, 
kūrybos.

Ekskursija, pasisvečiavusi po-, 
rų dienų, sekmadienį apie vįp 
durdienj sulipa j autobusų, pa
sako likusiems sudie. Atsisveį-, 
Įtiname su sentimentu, nes juk. 
jie tavo broliai, seserys, čių 
sutikti ir pamilti, pamilti už jų 
gražų lietuviškumų.

Autobusai žino kelius, jie lin
guoja ir dainuoji atgal į New 

dotis tuo, ką mums atnešė va,-, 
sara, kų mums dovanoja ši gra-, 
ži atostogų vieta. (B w daugiau)

weH statytoje Alberto

Jai akorapoaivo Saulio*




