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jos dalinius į streikuojančius 
miestas, gi Gdansko komunįstų 
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bickas, dr. K. Šidlauskas, dr. votojas už žmogaus teises, No- 
K. Ambrazaitis, P. Skabeikis, beito premijos laureatas Andrėj 
A. Gureckas, R. Cesonis, F. Sacharov. Tais prasižengimais 
Andriflnas, dr. J. Genys, V. Na- Sovietų Sąjunga pažeidė Kei
kės, G. laimaitė, V. Gedgau- sirino susitarimus, žymiai suža
dąs, G. Damušyte ir S. Bal- lofoRytų-Vakarųsaatyktasirsu- 
zekas. j konferencijas buvo kėlė įtampų. Atari^riaano* į So

nios Amerikos lietuvio tarpe.
(nukelta į 2 psl.) Nuo universiteto baigimo die-

Baltuosiuose Rūmuosė ir vals
tybės departamente liepos 29 
įvyko konferencijos, kur prezi
dentas Carteris ir valstybės sek
retorius Muskie, dalyvaujant 
valdžios ir kongreso atstovam, 
pasakė kalbas ryšium su Hel-

1979 m. visoje Lietuvoje bu
vo renkami ^iralsi, reikalaujant, 
kad batų sugrąžinta bedievių at
imta Klaipėdos katalikų Taikos 
Karalienės bažnyčia.

Surinkta 148,149 parašai, ku
rie įrišti knygoje, susidedančio
je iš 1589 puslapių ir pasiųsti 
TSRS ATP Pirmininkui L 
Brežnevui. Knygoje įdėtos 56 
nuotraukos.

Pateikiame knygos pradžioje 
įdėtą pareiškimo tekstą ir pa
reiškimo nuorašą, po kuriuo pa
sirašė 148,149 Lietuvos tikin-

Mes, Klaipėdos m. įr visos pjačio mėn. buvo numatyta šią 
LTSR katalikai, pakartotinai bažnyčią i giri Įminga i pašven- 
kreipiamės į Jus, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininke, prašydami padėti 
mums, kad galėtume naudotis 
bažnyčios pastatu, kuris randasi 
Rumpšiškės gatvėje Nr. 6. Šią 
bažnyčią, gavę raštišką leidimą, 
1956, pasirašytą LTSR LT Pir
mininko M. Šumausko, patys 
per 4 metus pasistatėme savo 
rankomis ir savo, lėšomis, pirk
dami medžiagas pagal valstybės 
paskyras.

Kreipiamės pakartotinai, nes 
manome, jog mūsų pirmasis pa
reiškimas, pasirašytas virš tri
jų tūkstančių tikinčiųjų, o antra
sis, pasirašytas 10,241 tikinčių
jų atstovo ir pasiųstas 1979. 
III.6, nepasiekė Jūsų, nes prie
šingu atveju būtume sulaukę 
teigiamo sprendimo.

Per karą katalikų bažnyčios 
mūsų mieste buvo sugriautos, 
todėl tuojau po jo Tarybų Val
džia leido katalikams naudotis 
maža baptistų bažnytėle, kuria 
tebesinaudojame ir dabar, nors 
mieste jau virt. 170,000 gyven
tojų. 1956 m_, esant Klaipėdoje 
80,000 gyventojų, tikintieji, 
norėdami atlikti savo religines

Parinktų 30-ties atstovų su
dėty esama teisininkų, univer
siteto profesorių, unijų vadovų, 
tautybių sambūriuose dalyvau
jančių pareigūnų. Iš jų paminė
tini San Francisco bunnistrė 
Diane Feinstein, buvęs JAV 
senatorius Clifford Case, amba
sadorius Lou Lemer, Amerikos 
Lenkų Kongreso pirmininkas 
Aloysius Mazewski ir kt.

R. Česoniui teks darbuotis, 
kad lietuviškieji interesai ne
būtų nustumti į šalį ir ieškoti 
savo siūlymam sąjungininkų, 
ypač pavergtų tautų atstovų 
tarpe. Savo pagalbą jis jau yra 
pasiūlęs latviam ir estam, ku
rie savo atstovų delegatų su
dėty neturi.

Tvirtai tikim, kad lietuvio at
stovo būrimas JAV delezacitoa 
sudėty pakeiks JAV-es drąsiau 
kelti pavergtų tautų balsą ir jų 
troškimą būti nepriklausomo
mis. Norint turėti pilnas žmo
gaus teises, reikia turėti nepri
klausomybę, nes tik nepriklau
somoj valstybėj žmogaus teisės 
sėkmingiausiai gali būti puose
lėjamos.

antie- Visi, kurie statėme ar aukojome 
Fstaty- $os statybai pinigų, galvojome, 

kad statydami Taikos šventovę 
kažkokiu mastu prisidėsime prie 
laikos, kurios tuo metu buvo 
'taip trokštama.

Deja, prieš pat pradedant 
ją naudoti kulto reikalams, vie
tinė valdžia pradėjo ieškoti įvai
riausių dingsčių, kurios neleistų 
naudotis šia bažnyčia. Pradžio
je tam reikalui paskirta komi-

žies. Kad nebūtų vagonų pra
stovėjimo, net nakties metu 
patys savo rankomis kasėme 
tranšėjas pamatams, patys tikin
tieji meistrai mūrijo sienas, darė 
apdailos darbus. 1960 m. vasa
rą bažnyčia buvo visiškai pasta
tyta: įvesta apšildymo sistema, 
elektrifikuota, išgrįsta parketu, 
pastatyti 3 altoriai, vargonai, iš-

je mažoje hažnytMta 
rybų valdžia ir dm|k 
siems raštišką leidimą 
dinti naują didelę bažnyčią. Ar
chitektas Baltrėnas ir inžinie
rius Zdanavičius padarė projek
tą, kurį patvirtino Klaipėdos 
m. vyr. architektas ir kitos rei
kalingos įstaigos; buvo gautos 
paskyros legaliam statybinių 
medžiagų įsigijimui. Klaipėdos 
ir kitų miestų bažnyčiose žmo
nės Šiai statybai aukojo pini
gus, kurie buvo nešami į Vals- sija, vadovaujama Klaipėdos m. 
tybinį banką, o iš jo perveda- ^architekto Strumbro, ėmė tvir- 
mi statybinių medžiagų apmo- .tinti, kad negalima bažnyčia 
kėjimui. 1957 m. birželio mėn. ^naudotis tol, kol nebus išban- 
30 d., dalyvaujant kelioms de- dytos lubos, nes jos galinčios 
šimtims tūkstančių tikinčiųjų, ^užgriūti besimeldžiančius tikin- 
vysk. P. Maželis iškilmingai pa- ičiuosius. Tuomet, vadovaujant 
šventino pamatus, o po kertiniu ^architektui Baltrėnui, ant lubų 

rbuvo užneštas reikalautinas kie- 
kie betoninių plytų. Lubos at
laikė. Tačiau atsirado antra 
dingstis. Bažnyčia nebuvo gali
ma naudotis be antro (atsar
ginio) elektros kabelio. Šis 
kabelis, gavus iš Vilniaus Vyr. 
tiekimo valdybos paskyrą, buvo 
paklotas. Tuomet pareikalauta 
gelžbetoninių laiptelių į bokš
to smaigalį, antiseptikavimo, 
priešgaisrinio dažymo ir t.t. Vis
kas, ko reikalauta, buvo padary
ta, bet bažnyčia naudotis vis 
vien nebuvo leista. Kadangi ad
ministracinės priemonės ne
padėjo, imtasi teisminių prie- 

c- rotata. 'Buvę ■•eitarti

nų R. Cesonis aktyviai reiškia
si JAV LB-nės veikloj. Prieš ke
liolika metų jis vadovavo 
Grand Rapids LB apylinkei ir 
sėkmingai reiškėsi Simo Kudir
kos gelbėjimo akcijoj, įtaigauda
mas savo kongresmaną Gerald 
Ford, vėliau tapusį JAV prezi
dentu. Persikėlęs į. Philadel- 
phiją, R. Cesonis dvi kadenci
jas dirbo JAV LB krašto valdy
boj. Jam ir toliau likus dar
buotis Lietuvos laisvinimo veik
loj, JAV LB visuomeninių rei
kalų taryba prez. Carteriui pa
siūlė R. Cesonį įtraukti į Mad
rido konferencijos JAV delegatų 
sudėtį.

Liepos 29 Baltuosiuose Rū
muose įvyko pirmasis parinktų 
delegatą susitikimas su JAV 
delegacijos į Madrido konferen
ciją kopirmininkais dr. Max 
Kampelman ir Griffin Bell. Pla
nuojama ateity sušaukti eilę pa
sitarimų, kurių metu visuome
nės atstovai perduos savo siū
lymus valstybės departamento' 
pareigūnam ir kongresmano 
Dante Fascell vadovaujamos 
Helsinkio komisijos pareigū
nam.

Klaipėdos m. ir visos Lietu
vos TSR katalikų (Adresas: Klai
pėda, ind. 235800 Tarybinės 
Armijos 41-5, bažnyčios komi
teto pirmininkas Saunorius Jo
nas Petro) ',

Putnam, Conn., liepos 27 po
sėdžiavo komisija, susidedanti 
iš prof. kun. V. Čukuro — pirm., 
N. Gailiūnienės — sekr., sese
lės Augustas Sereikytės, S. Ru
džio ir dr. J. Kriaučiūno — 
narių. Šio posėdžio tikslas — 
premijuoti veikalą religine te
ma, išleistą 1978-1979 metais.

Komisija visais balsais geriau
siu religine tema veikalu rado 
prof. kun. Antano Rubšio kny
gą “Raktas į Naująjį Testa
mentą”.

Premijos sudarymu ir įteiki
mu rūpinasi Ateitininkų Fede
racija.

■ -'■f-: -

PREMIJUOTA 
RELIGINĖ 
KNYGA

nuošaliai nuo P. Korėjos ir jos 
vyriausybės.

Nepaisant kelias savaites tru
kusių Lenkijos darbininkų strei
kų dėl maisto produktų kainų 
pakėlimo, vyriausybė yra nusi
stačiusi ir toliau vykdyti vyriau
sybės planą sumažinti vyriausy
bės teikiamas subsidijas žemom 
maisto produktų kainom palai
kyti ir leisti kainom kilti kartu 
pakeliant darbininkų atlygini
mus.

Parinktų atstovų tarpe esama ir 
vieno pąbaltiečio — Rimo Ce- 
sonio, ilgamečio LB darbuoto
jo ir dabartinio JAV LB. visuo
meninių reikalų tarybos nario. 
Džiaugiantis prezidento skirtu 
dėmesiu - lietuviui, teigiamai 
tenka vertinti faktą, kad buvo 
parinktas Lietuvoj gimęs asmuo. 
Tuo dar kartą konkrečiai įrody
ta, kad Pabaltijo valstybių anek
sijos nepripažinimas ir žmogaus 
teisių paneigimo klausimai JAV 
administracijai rūpi ir ji yra pa
siruošusi išgirsti lietuvio pata
riamąjį balsą, svarstant Sov. Są
jungos paklusimą Helsinkio 
konferencijos sutarimam.

R. Cesonis gyvena prie Phi- 
ladelphijos. Yra 44 metų am
žiaus. 1959 metais jis bakalau
ro laipsniu baigė Marylando 
universitete užsienio tarnybos 
ir tarptautinių ryšių studijas. Yra 
vedęs Romą Misiūnaitę ir au
gina lietuviškai sąmoningą šei
mą. Dabartiniu metu dirba Ge
neral Electric bendrovėj rajoni
nio vadovo pareigose. Prieš 
ketverius metus aktyviai įsi
jungė į prezidentinio kandidato 
J. Carterio rinkiminę kampani
ją. Jam* rinkimus laimėjus, R. 
Cesonis plačiau pravėrė lietu
viam duris į Baltuosius Rūmus. 
Lietuviai gausiau negu praeity- 
yra kviečiami į valdines konfe
rencijas, skiriami į valdines ko
misijas, o prieš porą metų po
nia Carter Baltuosiuose Rūmuo
se specialiai lietuviam teikėsi 
suruošti priėmimą. Dabartinėj 
prez. Carterio perrinkimo 
kampanijoj R. Cesonis yra pa
skirtas būti lietuvių atstovu ir

V. Vokietijos kancleris Hel- 
mut Schmidt numato netrukus 
susitikti su R. Vokietijos prezi
dentu Erich Honecker.

Venecuela painformavo Izrae
lį, kad ji savo ambasadą iš Je
ruzalės perkels į Tel Avivą.
\ JAV planas įsteigti šiaurinėj 
Norvegijoj ginklų ir karinių prie
monių sandėlius karo su Sov. 
S-ga atveju 8,000 JAV kariam ap
rūpinti susidūrė su sunkumais, 
nes Norvegija vengia užrūstinti

Prez, Carter nutarė pakeisti 
branduolinio karo su Sov. S-ga 
strategiją: anksčiau buvo nu
matyta vienu smūgiu sunaikinti 
pramonės, ir gyvenamuosius 
centrus, o dabar branduolinis 
karas galės trukti Ugau ir pir
miausia'bus naikinami kariniai 
teikimai ir politinio vadovavimo 
centrai.

Senatoriaus Edward M. Ken- 
nedy ir jo šalininkų pastangom 
nepavykus padaryti demokratų 
partijos konvenciją atvira, parti
jos kandidatu į JAV prezidentus 
buvo nominuotas dabartinis 
prez. Jimmy Carter ir vicepre
zidentu — Walter Mondale. Šen. 
Kennedy pažadėjo remti nomi
nuotuosius.

Čilės prez. Augusto Pinochet 
rugsėjo II pasiūlys gyventojam 
balsavimu pasisakyti dėl jo pa
ruoštos konstitucijos, pagal ku
rią jis liktų prezidentu dar 8 
metus.

Atsakydamas į Egipto pre
zidento laišką, Izraelio min. pir
mininkas Menachem Begiu pa
reiškė, kad Izraelis niekada ne
numato panaikinti arabų žemėse 
įsteigtų žydų kolonijų ir kad su
jungta Jeruzalė turi priklausyti 
Izraeliui.

JAV painformavo P. Korėjos 
karinę vyriausybę, kad jos griež
ta politika prieš vyriausybės

Sov. S-ga paskelbė užbaigusi 
20,000 karių ir 1,000 tankų ati
traukimą iš R. Vokietijos, bet 
vakarai tuo netiki, ne* Sov. S-ga 
tik,pakeitė senesnius T-54 ir 
T-62 tankus naujesniais T-64 
irT-72.

Streikai Lenkijoje plečiasi. 
Rugpiūčio 18, pirmadienį, strei
kavo per 100,000 Baltijos uostų 
darbininkų. Streiko centras yra 
Gdansk-Dancigas. Lenkijos ko
munistų partijos vadas Edward 
Gierik rugpiūčio 18 per televizi
jų pareiškė, kad negali boti val
džios jokių pasikeitimų. Prie da
bartie* kaimynų Lenkįja tegali 
būti tik socialistinės sistemos.

rinkto susitarimų penkerių metų kviesti, bet dėl kitų įriparei- 
sukaktim. Buvo apžvelgti pasi- gcjimų negalėjo dalyvauti, inž. 
raolitaai Europos saugumo ir a. Gečys ir Aušra Zerr. 
DeMnciroiįviino KornereBC!*

Prezidentas Carteris savo kal
boj ir komisijai pateiktame 
pranešime nurodė, praeitų 
žiemų pasaulis buvo sukrėstas

1) LTSR Ministrų Tarybai, bažnyčios pamatu įmūrijo per-
2) Religijų Reikalų Tarybos gamente parašytą aktą. Statyba 
prie TSRS LT (grifotfarim truko 4 metus, per kuriuos su- 
Lietuvos TSR AidKoniari, aukojome apie 3 milijonus rub-
3) Visoms Lietuves Vysku- Hų tų metų valiuta. Patys Ėjome 
pams ir vyskupijų Valdy- iškrauti plytų, cemento, gele- 
tojams,
4) Tikinčiųjų Teisėms Ginti
Katalikų Komitetui



BUYUS FUNERAL HOME, MarioTalzolra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
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SHALINS FUNERAL HOME. Ine. 84-02 Jamaica Avo. (prie Forest 
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0641 11Mh SL, Rlctanond HM, N.Y. 11418. TaL 212 441-2811.
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RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ava., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
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norite būti J. Andriušio kilį antai*.
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jos — yra raginami morališkai 
bei finansiškai paremti šį nepa
prastą žygį, rašant laiškus į Bal
tuosius Rūmus bei aukojant pi
nigų Lietuvių Gynimo Fondui.

Rašantląįškus į Baltuosius Rū
mus, SYj^bu pabrėžti, kad ne- 

• suprantama, kodėl stengiamasi 
nubausti suimtuosius lietuvius 
už taikingą sąžinės tikėjimo pa
reiškimą bei viešai pareikštą 
paramą JAV valdžios politikai. 
Laiškus rašyti: Stephen R. Aiel- 
lo, Special Assistant to the Pre- 
sident for Ethnic Affairs, The 
White House, 1600 Pennsylva- 
nia Avė. N.W., Washington, DC 
20500.

Savaitės 
įvykiai

DEMONSTRACIJŲ 
LIŪDNOS PASĖKOS

Jausli Arabijos princas Fahd 
paieiš kė, kad nuosaiki kai kurių 
arabų valstybių politika Izraelio 
atžvilgiu tik paskatino Izraelį 
pasidaryti arogantiškesniu. Esą 
likusi tik vienintelė priemonė 
sionistų religinei ir rasinei aro- 
ganijaū nugalėti — karas.

JAV paskelbė, kad jos nepri
pažįsta vienašališko Jeruzalės 
būtos pakeitimo ir reikalauja, 

sontržm didžiom religijom — 
krikionių, žydų ir mahometo- 
nų.

Afganistano radijas paskelbė, 
kad jaunų žmonių auklėjimas Af
ganistano vidurinėse ir specia- 
liosemokykloše pavedamas Sov. - 
S-ga Be to, numatoma, kad š.m. 1 
1,560 affganistaniečiįį "štūdentįT’' 
lankys Sov- S-gos universitetus, 
o iki 19$ 1 visos universiteto mo
kymo programos ir vadovėliai 
pasiek Sov. S-gos universitetų 
lygį. Taip pat žadama įsteigti 
atokią fakultetą ideologiniam 
darbootoyam paruošti.

Britanija numato žymiai su
varžyti pilietybės gavimą sve
timšaliam ir buvusių ir dar esa
mų kolonijų gyventojam.

Tuiiijos teisinas ■ iš 835 žmo
nių, aitrinamų įsivėlus į deši
niųjų 1978 sukeltas riaušes Kah- 
ra m a maras mieste, per kurias 
žuvo 111 įmonių, 22 kaltinamuo
sius nuteisė mirti, o 411 išteisi
no.

Irano parlamentui nepriėmus 
pirmojo leandidato į ministerius 
pirmininkus, prezidentas Bani- 
Sadr pasiūla naują kandidatą 
— dabartinį švietimo ministerį 
Mohammed Ali Rajai, kuris ir 
buvo parlamento patvirtintas. 
Dabar jis turės parlamentui pa
siūlyti jo pasirinktus ministerius.

Waskington S tar koresponden
tui David Halevy Izraelis gali 
iškelti bylą už atsistatydinusio 
Izraelio saugumo tarnybos Shin 
Bet viiiinfinko pavardės paskel
bimą. Už tai jis gali būti nu
baustasis m. kalėjimo.*

Irano nanasio šacho paskuti
nis mii. pirmininkas Shaphur 
Bakhtfa paskelbė sudaręs tauti
nį sąjūlį Irano respublikos is- 
lamineivyariausybei nuversti.

(atkelta ii 1 pel.)

venančiti Hmong genties žmo-

miniakas Grlffin Bell, buvęsgali atsisakyti nuo 1972 su Sov.

bė, kad Sov. S-ga statydina bnm-

bės saugumui Zbigniew Brze- 
zinski lietė tarptautinę padėtį.

JAV rabato iškelti J.T.Sov. 
S-gos ir Vietnamo nuodingų du
jų panašioj iroą prieš Afganista-

inteligeirij^, arba protinius su- 
gebėjim. Tai atidarys į armiją 
duris fa nekvalifikuotiem sava-

ford L.Mexander įsakė panai
kinti mo Korėjos karo laikų ar
mijos vykdomus ginkluotų pajė
gų kvalifikacijos testus, nustotan-

pramatydami . galimus sun
kumus. '■

LIETUVIŲ DELEGACIJA

simus.

tebestreho^a dėl maisto pro
duktų kainų pakėlimo, nors vy
riausybė ji| atlyginimus pakėlė 
50 dol. pnnėn. .

18-kos lietuvių demonstrantų 
priešteisminis apklausimas įvy
ko rugpiūčio 12 Washingtono 
aukščiausiame teisme. Šie de
monstrantai buvo suareštuoti 
liepos 18, kai jie protesto ženk- 
lan grandinėmis prisirakino prie 
Sovietų ambasados vartų 
Washingtone. Jų apkaltinimas: 
demonstravimas arčiau negu 500 
pėdų nuo užsienio ambasados.

Apklausimas nepraėjo paty
lom. Dvidešimtpenkių asmenų 
grupė, susidariusi iš pačių ap
kaltintųjų bei jų draugų, su pla
katais tvarkingai ir teisėtai žy
giavo teismo rūmų priekinėj 
aikštėj, vėl viešai iškeldami šį 
nepaprastą įvykį bei protestuo- 

' dami JAV VkldŽr^'S'špaudinįą'hh- 
' teistideiriOrtįfrkYusitis'liėtnvius?'

Lzemonstraciją mate šimtai 
praeivių, pats teisėjas bei spau
dos atstovai. Plakatuose atsispin
dėjo demonstrantų nusistatymas: 
“The Iranians are free, why 
aren’t we?”, “Free the Wash,- 
ington 18”, “Freedom to the 
Lithuanian human rights acti- 
vists” ir tt

Prieš kelias savaites Washing- 
tone įvyko iraniečių studentų 
demonstracijos už despotą 
Ayatollah Khomeini. Demonstra
cijos tiesiog pavirto riaušėmis. 
Nors iraniečiai praleido kelias

Sovietų Kharovsk laivo, atvy
kusio į Islandiją poilsiui, jūri
ninkas Viktor Kovalenko pasi
prašė JAV ambasadoj politinio 
pabėgėlio teisių, bet ambasados 
pareigūnai jį perdavė Islandijos 
organam, kurie leido jam pasi
likti tol, kol jo reikalas bus iš
tirtas.

Danija yra vienintelė valstybė, 
kur socialinis aprūpinimas žmo
gų lydi nuO lopšio iki karsto, 
bet už tai kiekvienas danas su
moka valstybei 50 proc. savo pa
jamų. Bet jos prekybos defici
tas jau siekia 17 bil. dol. per 
metus ir sudaro net 30 proc. 
visų krašto pajamų.

Baigiantis mahometonų pas
ninko Ramadan mėnesiui, Af- 

dažnėjo partizanų susidūrimai 
su kariais. Kandabar mieste 
buvo nužudytas saugumo virši
ninkas ir sovietų sunkvežimiu 
važiavę žmonės. Taip pat buvo 
nužudyta ir 1’4 partijos parei
gūnų.

P. Korėjoj prasidėjo opozici
jos vado Kim Dae Jung byla. 
Jis yra kaltinamas sąmokslo 
prieš vyriausybę ruošimu.

70,960 JAV karių ir'tautinės 
gvardijos narių dalyvaus Nato 
kariuomenės pratimuose Euro
poj rugpiūčio ir rugsėjo mėn.

Spėliojama, kad augant Sov. 
S-gos karinei galybei ir tobu- 

dienas kalėjime, JAV valdžia at
šaukė prieš juos apkaltinimus, ir 
jie buvo paleisti be pabaudos 
bei nuteisimo.

Lietuviai demonstrantai tuo 
tarpu yra tampomi iš teismo į 
teismą už taikingą demonstravi
mą. Ironiška, kad demonstrantų 
valia kovoj dėl laisvės buvo tai
kingu būdu paremti JAV val
džios bei prezidento Carterio 
administracijos politiką prita
riant olimpinių žaidynių boiko
tui, pasmerkiant Sovietų invazi
ją į Afganistaną bei iškeliant 
Lietuvos inforkoracijos nepri
pažinimą.

Visi demonstrantai buvo įpa
reigoti dalyvauti priešteismh —Kun.

. niam apHausimei* A*bvekatų-faMM£^ale2tetis iffisijtyį^pRSp^šlBV 
* teisėjo pą$iuriJaa^iEXks_jll^Bus^£edar Į -ikfto

dviejų savaičių, o pagrindinis, čių mokyklai ir vienuolynui, 
teismas, kuriame privaloma ir 
vėl visiem demonstrantam daly
vauti, įvyks rugsėjo 16 Washing- 
tone.

Savaime suprantama, kad de
monstrantam susidaro sunkumų,

KOVA UŽ KLAIPĖDOS 
BAŽNYČIĄ
(atkelta iš 1 psl.)

teisti kunigai L. Povilonis ir
B. Bume i kis.

Iki šiol kiekvienam mąstan
čiam žmogui neaišku, kuo kalti 
žmonės, kurie savo lėšomis ir 
rankomis pastatė bažnyčią, o ne
gali ja naudotis kulto reikalams, 
jei jos statybai vadovavę kuni
gai kuo nors ir būtų nusikal
tę. Juk valstybės pareiga ginti 
žmones ir jų reikalus.

Areštavus kunigus, vietinė 
valdžia užrakino bažnyčią, ne
leido tikintiesiems įeiti. Nu
griovė bokštus, nuėmė Marijos 
— Taikos Karalienės statulą, ku
ri buvo fasade, iškalė Jėzaus 
Kristaus granitinę mozaiką, iš
ardė visus altorius, sunaikino

- didžiojo altoriaus freską (Taikos 
Karalienės), sunaikino Kristaus 
kančios bareljefus, frizą, pa- 

j puoštą angeliukų galvomis, pa- 
1 šalino langų vitrąžus ir įrengė 
’ filharmonijos salę. Žmones, ku

rte priešinosi tokiai valdžios
1 savivalei ir reikalavo neardyti 
’ bažnyčios, ritodino į sunkveži

mius, vežė toli už miesto ir 
paleido (išlaipino).

Piniginė parama yra labai rei
kalinga padengti įvairias jau su
tiktas išlaidas bei pinigines pa
baudas, kurias demonstrantai 
gali teisme gauti.

Demonstrantai drąsiai atliko 
šį žygį. Jie priėmė didelę rizi
ką — tokios, kokios ne kiekvie
nas gali ar nori išeivijoj priimti 
už Lietuvos laisvę. Remkite jų 
pastangas iškeliantLietuvos bylą 
viešumon.

Aukas siųsti: Lithuanian De- 
fense Fund, P.O. Box 8, Jenkin- 
town, PA 19046.
T.B. - - -

VYTAUTAS BELECKAS iR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavam. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Boto, duodami polaidoteviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dali* ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Btvd^ Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

— Kanados Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos metiniame susirin
kime valdybon. išrinkti: pirm, 
dr. Algis Valiulis, vicepirm. dr. 
Arūnas Dailydė, ižd. ir sekr. 
dr. Antanas Barkauskas.

•SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio', spalv. TV, complute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės Ir fir
mų autentiškus.katalogus gausite ii SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tai. (516) 757-0055.

•MV R»zidencin6s k KmmtcMs NuomvyM*
ai Į jĮ f Įy į Į Apartmcntai • Kondominiianai • Nuomavinu

sikėlė gyventi į saleziečių mo
kyklą Bostone' Jis pasiekiamas 
adresu: Don Bosco Technieal 
High School, 300 Tremont St., 
Boston, Mass. 02116.

'■BALTOM ••• MB0KBR ••• NOTARY
5?O< 6*4 tovtevard, 5t. Fteter^burg Bcach, A. 55706 

■fetetonai (8l3) >0-2440. Vakare (SI5) 545-27)0

NAUJAUSIUS 1960 METŲ JARGAMYB0S AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba, rašyti: 60-54 
70th St, Maspeth, N.Y. 11378.

NEW JERSEY, NEW YORK - Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vai. popiet WEVD 1330 AM kH, ir Č8 vai. vak. 97.9 FM. Dr. JJ. 
Stekas, Dlr. Naujas adresas: 234 Sunlit Dr., Watchung, N J. 07060. 
Telef. 201 753-5636.

Apie daromą tikintiesiems 
skriaudą buvo rašyto TSRS MT ______
Pirmininkui N. Chruščiovui, ta- 
čiau jis žmogaus teisių negynė,

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

ir taip apie 17 metų buvome 
priversti kęsti mums padarytą 
skriaudą, pamynusią mūsų tai
kos siektiną.

Jūs, Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininke, paruo- 
šėte naują Konstituciją, kuri iš. 
pagrindų be jokios diskrimina
cijos gina visų tarybinių pilie
čių teises. Mes tiktine, kad su- 

LIETUVIŠKO STN.IAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

ir visos Lietuvos TSR tikintie
siems padarytą skriaudą, kuo 
skubiausiai patvarkysite, kad 
botų mums leista naudotis mū
sų pačių pastatyta bažnyčia ir 
melstis joje į Mariją Taikos 

KVECAS
JONAS 

1933 +1976
1D0 u

G6« 89 ST., IIIDDLE YILLAGE, OUEENS 
Phoaes: 326-1282 326-3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODU SMĖ

šaulyje. Mes tuo neabejojame, 
nes žinome, kaip Jūs vertinate 
taiką ir kiek daug jėgų esate 
atidavę kovoje už ją.

Priedas:
1) 1434 pusi, knyga su 143, 

869 parašais,
2) 56 dokumentinės foto 

nuotraukos.
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• Lietuvos diplomatine tarnyba
pripažinimas sąlygoja de jure 
Lietuvos .4 valstybės esuną. 
Kaip tik ft jo ir išrieda'Lietu
vos pasiuntinybių gyvavimo pa
grindas. ,

Diplomatinio atstovavimo 
____ ______ __ __ ___ , _ ___ vaidmuo Lietuvos vadavimo, 
nis ir išorinis. Vidinį veiksnį . pastangom yra nepaprastai 
sudarė Lietuvos valstybės orga- reikšpiingas. Viena, mūsų pa
nų atitinkami žygiai, o išorinį siuntinybės yra vienintelės gy

Lietuvą birželio 15 okupavus 
ir vėliau, rugpjūčio 3, neteisė
tai, prieš lietuvių tautos valią, 
inkorporavus Sovietų Sąjungon, 

mas ižliko nesunaikintas. Jo iš- 

sena sovietinės inkorporacijos 
atžvilgiu.

Lietuvos laisvės sutefnose už
sienio reikalų ministeris Juo
zas Urbšys, respublikos prezi
dento pavestas, įgaliotą ministe- 
rį ir nepaprastą pasiuntinį Kvi- 
rinale Stasį Lozoraitį 1940 birže
lio 2 d. telegrama paskyrė “už
sieniuose likusios mūsų diplo
matijos šefo”, tuo būdu įgalin
damas jį derinti -Lietuvos atsto
vų tarnybinius veiksmus ir įpa
reigodamas juos tęsti Lietuvos 
diplomatinį atstovavimą ir ginti 
jos interesus užsieny. Lietuvos 
užsienio reikalų ministerio Juo- 

cialią instituciją, koordinuojan
čią Lietuvos valstybės atstovų 
veiklą ir vadovaujamą jos šefo, 
kuris nepaprastos būklės meta 
yra laikytinas užsienio reikalų 
ministerio pakaitalu, turinčiu 
teisę ir prievolę vykdyti jo funk- 

Lietuvos pasiuntiniai ^nepasi
davė bfaskvos smurtui. Visi 
sutartinai įteikė notas vyriausy
bėm, prie kurių buvo akredi
tuoti, protestuodami prieš Lie
tuvos .užgrobimą ir neteisėtą 
įjungimą Sovietų Sąjungon. 
Sunkiomis darbo sąlygomis Lie
tuvos diplomatai jau keturias
dešimt metų tęsia ■ atstovavimą 
Lietuvos respublikai ir gina jos 
reikalus tarptautinėj bendruo
menėj.

. Visa eilė laisvojo pasaulio 
kraštų nepripažino ir dabar ne
pripažįsta Sovietų Sąjungos ne- tik Jungtinėse Amerikos Vals- 
teisėtos Lietuvos inkorporacijos, tybėse esančiom jų įstaigom, bet 
Tarptautinis inkorporacijos ne- (nukelta į 4 psl.)

siuntinybės yra vienintelės gy
vos likusios nepriklausomos 
Lietuvos valstybinės instituci
jos, kurios gina jos reikalus 
ir turi tarptautinės teisės pri
pažintą mandatą jai atstovauti 
tarptautinėj valstybių bendruo
menėj. Antra, Lietuvos diplo
matinės tarnybos esimas, gyvas
tis, veikmė yra Lietuvos inkor- 

kos. Jos duoda lietuvių tautai 
drąsos, jėgų, ryžto ir vilties 
išsivaduoti iš nuožmios sovieti
nės priespaudos.

Laiko dantys tačiau graužia 
Lietuvos pasiuntinybių tęstinu
mą — silpsta jų pajėgumas. Vie
na, baigia išsekti nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybės už
sienyje deponuotų sumų šalti
nis, teikęs pasiuntinybių veik
lai reikalingų lėšų. (Tiesa, 
pastaruoju metu Lietuvos pa
siuntinybės Jungtinėse Ameri
kos valstybėse įstaigų aprūpi-

Lietiivds diplomatai, sulaukę 
gntžg&s* Ūftižiaus, vieriaS fkTkJtd
negrįžtamai iškeliauja 
tin. Kol kas nėra būdo užpil
dyti jų vietą naujais žmonėmis.

Akivaizdoj silpnėjančio Lietu-, 
vos diplomatinio atstovavimo 
laisvojo pasaulio lietuvių orga
nizacijos, užsiimančios politi
niu darbu, turėtų, sutartinai su
telkusios savo jėgas, ieškoti bū
dų, kad Lietuvos atstovybės 
kiek galint veikiau būtų sustip
rintos: kad būtų rasta jų veik
lai reikalingų lėšų šaltinių ne

Mokslas Ša trunka 9 metas. 
{ I klasę priimam! mokiniai, 
baigę 4 pradžios mokyklos 
(elementary schoolj skyrius.

16 gimnazijos klasę^ Mokslas ei
namas pagal Vokietijos Jįaden-

tytas mokyklų programas, bet 
pritaikomas taip pat naftiniam, 
atvykusiem iš JAV ar Kanados. 
Šioj gimnazijoj išeiti mokslo da
lykai pilnai įskaitomi JAV ar 
Kanados viešosiose mokyklose.

Norint labiau žiūrėti JAV mo
kyklų programų, šį rudenį nusi- 
vežamos detalios grdgrąmos 
tiek viešųjų mokyklų (Michigan 
City, Indiana), tiek privačių mo
kyklų (Marijos aukštesniosios 
mokyklos JDhicagoje, Marųuette 
aukštesniosios mokyklos Michi
gan City mieste). Visos šios mo
kyklos pripažintos (akredituo
tos) oficialios JAV mokyklų sis
temos — Northern Association 
of Secondary Schools and Col- 
leges. Padėka minėtom mokyk
lom, ypačiai Marijos aukštes
niosios mokyklos direktorei 
seselei dr. Julie Chainauskas.

Iš JAV ir Kanados patartina 
vykti į gimnaziją baigus 8 pra
džios mokyklos skyrius. Atvykę

Peter Wytenus iš Ridgeweod S.T., kai* lietuvių atstovas 
liepos 23-27 dalyvavo Tarpbraliiės Antikomunistinės Lygos 
Xm-tame metiniame suvažiavime Ženevoj, Šveicarijoj, Ke
lionės metu taip pat aplankė ir Room bei Vatikaną. Nuo
traukoj iš k.: prel. Antanas Jonušas, Sv. Kazimiero lietu
vių kolegijos Romoj ekonomas, Jeūte Wytenus, vysk Paulius 
Marcinkus, Vatikano banko tvaiytojas, Peter C. Wytenus.

STORIAU S RŪPESČIAI
■ -• ■ < • •

jit paprastai galės stoti į V Ida- metais dėstoma tik algebra ir gričių ir berniukų kūno kultū- 
sę3iaj klasėj dėstoma tikyba, deštoltairiab — tik geometrija, ros mokytojai. Pablogėjus oram

FWJ<

le ., lotinų arba rusų k., mate- riM. h Vokietijoj išeinamas tas tis puikia miestelio sporto sale.
Lietuvos istorija, visno- 

ti® istorija, geografija, dailė, 
muiLa, kūno kultūra (sportas) 
ir lialkdarbiai. VI klasėj prie 

dalykų pridedama dar 
biologija. VII klasėj mokomasi 
tikybos, lietuvių, -vokiečių ir 
anglų kalbų, lotynų arba rusų

sas, tik Amerikoj einami vienai 

rija, o Vokietijoj — ir vienais, 
ir antrais metais einama ir al

Kodėl iš viso vykti į Vasario 
16 gimnaziją? Viena, čia yra 

_______________ne šeštadieninė mokykla, o pil
tu® istorijos, Amerikos istori-, na 9 metų lietuvių gimnazija, 
jot.Amerikos visuomenės moks- 
lolgovernment), dailės ir kūno 
kitaros. VIII klasėj einami šie 
dykai: tikyba, lietuvių, vokie
ti ir anglų kalbos, lotynų arba 
nuiį k., matematika, Lietuvos 
istorija, Amerikos isterija, Ame- 
ribs visuomenės mokslas (go- 
vemment), dailė ir kūno kultū
ra. IK klasėj ruošiamasi Vokie
tijos abitūros egzaminam. Ame- 
ribeCiai mokiniai ima tuos daly
kis, kurių reikalauja jų prog
rama. r
Atvykus iš Amerikos, geriau 

iškilti gimnazijoj bent dvejus 
metits, nes čia kai kurių daly
tį kursas einamas ne ta p4čia 
barlca, kaip Amerikoj. Vokieti
joj, g)vz., devintaisiais mokslo 
metais (V klasėj) mokoma ir 
algebra, ir geometrija; taip pat 
ii dešimtaisiais metais (VI kla- 
sij), o Amerikoj devintaisiais

vienintelė Vakarų pasaulyje, kur 
ir dėstomoji kalba yra lietuvių, 
ir visas 9 metų lietuvių k. ir 
litęratūros kursas išeinamas, 
taip pat Lietuvos istorija, geo
grafija ir kiti dalykai. Kai kurie 
dalykai, ypač vyresnėse klasė
se, dėstomi taip pat ir vokie
čių kalba, nes šia kalba lai
komi Vokietijos abitūros egza- 

ropos centre, ir iš čia daromos 
ekskursijos į Austriją, Šveica
riją, Prancūziją, Italiją ir kitus 
Europos kraštus, nes čia visa 
palyginti netoli. Tai reikšminga 
patirtis, praplečianti jaunuolių 
horizontus. Čia lankomos isto
rinės vietovės,, skaitytos mokyk
los vadovėliuose, darosi asme
ninės patirties dalim, patys is
toriniai įvykiai lyg atgyja. Ne
nuostabu todėl, kad Amerikos 
universitetai duoda už tai pa
pildomus įskaitas (kreditas). 
Trečia, čia yra natūralios sąly
gos gerai išmokti ir dėstomą
ją lietuvių kalbą, ir taip pat 
vokiečių kalbą, nes už gimnazi
jos ribų visur vokiečių kalba. 
Silpnai lietuviškai kalbantiem 
ar visai nemokantiem yra pa
pildomos lietuvių kalbos pamo
kos, o silpnai vokiškai kalban
tiem — tokios pat papildomos 
vokiečių kalbos pamokos.. Gimy 

bėdamas lietuviškai, o baįgda* 

bėjo ir rašė lietuviškai.' 

viška biblioteka. Ji papildoma 
naujais leidiniais. Gaunama t ir 
mūsų periodika: Draugas, Dir
va, Naujienos, Darbininkas, 
Tėviškės Žiburiai, Ateitis, Skau
tų Aidas, Pasaulio Lietuvis ir 
kt. Ji bus plečiama. Mokiniai 
turės sąlygas pastoviai naudotis 
biblioteka ir skaitykla. Jie bus 
skatinami jungtis ir į įvairius 
visuomeninės veiklos būrelius.

gimnazijos parke žaisti orinį, 
krepšinį, futbolą. Padeda mer- 

Ir laisvalaikiam, ir bendrabu
čiam bus skiriama daug dėme
sio.

Gimnazija yra lietuviška ir 
krikščioniška mokymo bei auk
lėjimo institucija, ir religija yra 
vienas dėstomųjų dalykų. Sek
madienio pamaldos yra religi
nio auklėjimo dalis, ir todėl mo
kiniai jas lanko: katalikai — 
katalikų bažnyčioj, evangelikai 
— evangelikų bažnyčioj.

Mokslas gimnazijoj nemoka
mas. Tik* imantiem papildomas 
vokiečių k. pamokas reikia mo
kėti apie 11 dolerių (20 DM) 
mėnesiui. Už pragyvenimą 
bendrabuty reikia mokėti apie 
$1700 (3000 DM) metams (apie 
140 dolerių arba 250 markių 
mėnesiui). Faktinės išlaidos vie
nam mokiniui siekia 1200 DM 
mėnesiui. Gimnazijos išlaidų di
džiąją dalį dengia Vokietijos 
valdžia. Remia gimnaziją ir dau
gelis lietuvių, susispietusių į 
gimnazijai remti būrelius. Jiem 
priklauso didelė padėka. Bet ap
skritai lietuvių parama pastarai
siais metais yra gerokai suma
žėjusi. Daugiau kaip per pusę 
sumažėjo ir dolerio vertė. To
dėl gimnazijoj darbo sąlygos 
sunkėja, reikalingi remontai ati
dėliojami, atidėliojamas ir rei
kalingų mokymo priemonių įsi
gijimas.

Ko gimnazijai reikia? Vieno 
ir pagrindinio dalyko — mūsų 
visų dėmesio ir širdies. Juk tai 
mūsų gimnazija, vienintelė to
kia laisvajame pasauly. Ir ne tik 
gimnazija. Tai Europos lietuvių 
kultūrinis, centras, židinys. Net 

, sunku įsivaizduoti, koks didėlis ' 
būtų nuostolis; jei leistume ‘ jar * 
užgesti. Ten vyksta suvažiavi-

, mai, jaunimo stovyklos. Ir šią 
vasarą ten vyksta trijų savaičių 
gausi jaunimo stovykla. Numa
tomi ir jaunimo lituanistiniai 
kursai, kuriuose galėtų dalyvau
ti vasaros metu ne tik Euro
pos, bet ir užjūrio lietuviška
sis jaunimas. Šioji institucija, 
lietuvių iniciatyva ir ryžtu 
įsteigta, ligi šiolei laikosi dau
giausia Vokietijos valdžios pa
ramos dėka. Bet juk ji yra la
biau mūsų, o ne vokiečių val
džios reikalas.

(nukelta į 4 psl.)

mes Jėzaus Kryžiui grąžinti į Je-Korane gausu Mahometo am-

tingas, mūšio vadas nedrįso jo 
karpyti, bet nusprendė pasiųsti 
į Mediną, šventąjį Islamo mies-

siphon su įsakymu jį “pada
linti”. Chosroes sosto salės ki-

ko, buvo nuplautas šio amžiaus 
pradžioje Tigro potvynio meta. 
Net plytų nebeliko, — jos pa
naudotos Bagdado namų staty-

Sosto salė turėjo būti milži
niška, nes jos likučiai yra mil
žiniški.. Net galva ima suktis 
žiūrint į jos lubas.

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

Antanas Rubšys, . 
Manhattan College
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Ktesiphon praeityje
Ktesiphon griuvėsiai yra gar

sūs ne vien tik Chosroes arka. 
Daugiasluoksnis kadaise gyvo 

' Ktesiphon miesto vaidmuo pa
daro Ktesiphon garsiu Artimųjų 
Rytų istorijoje.

K K
- t

Val
diškasis gidas apie Al-Hikmah 
universitetą vengia kalbėti. Tik 
pastebi, kad pravažiuojame pro 
vieną iš svarbesnių Irako aukš
tųjų mokyldų.

Prieš pat Ktesiphon mūsų au
tobusą labai sulėtina miesčiukas 
vardu Salman Pak. Gausu maldi
ninkų. Man prisimena atlaidai 
Žemaitijoje. Vertelgos su būde
lėmis aprūpina maldininkus 
maistu ir atminais. Pagrindinė 
Salman Pak aikšte lyg apso-

Kreipiuosi į gidą klausdamas, 
kodėl čia tokia Žmonių spūstis. 
Gidas mano domesį nukreipia į 
rytiniame aikštės Šone esančią 

iras, šeichas Salman el-Farri, ši- 
jitų šventasis.’

i s lamo šventąją knygą — Koraną. 

gendų, žyduos Talmūdo išmin
ties ir Senojo Testamento. Ma
hometas pažino ir Arabijos bei 
Sirįjos krikščionių tikėjimo krai
tį. Gidas pasižiūri į mane su 
domesiu. “Pradžioje”, sako, 
“Mahometo kaimynai tyčiojosi 
iš jo mokslo, nes jame atpažino 
margą rinkinį.” Salman el-Farsi 

su rūmais, bet ilgainiui apie pilį 
išaugo ir miestas, kuris nustelbė 
graikų miestą.
Romos imperija turėjo daug 

vaa-go su partų Ktesiphon. Ir 
Trajasias (116 m. po Kr.), ir Lu
cijus Verus (166 m. po Kr.), 
ir Septimijus Severus (197 m. po 
Kr*.) jį niokojo, bet Ktesiphon 
klestėjo. O sasanidams — persų 

cijas (224 m. po Kr.), jis tapo vie-

žiuje Ktesiphon miestas buvę 
Azijos atsakas helenizmui — 
Graikijai. Mat, paltai, nugalėję ___ _ „
medus ir persus, ėmė veržtis ir į 'Persijos^^tinių“
Babiloniją. O čia viešpatavo' 
graikai. Anapus Tigro, vakarinia
me jo krante, ir dabar matau 
kauburius — araiku kultūros

čia tebuvo tik pilis — tvirtovė ir pagrobė iš Jeruzalės Jėzaus

Kryžių. Krikščionijai tai buvo di
delis ir skaudus smūgis. Tik po 
keturiolikos metų Heraklijus, 
bizantų imperatorius, tepajėgė 

-persus išvaryti iš savo žemių ir 
taikos sutartimi atgauti Jėzaus 
Kryžių.

Ktesiphon griuvėsiuose prisi
menu legendą, kurią kadaise tek
davo skaityti brevijoriuje — ku
nigų maldyne. Pasakojama, kad

ir nutvilko pa- kareivių. Ali, pranašo Maho-

Arabai, 637 metais užkariavę 
Mesopotamiją, į Ktesiphon įsi
veržė tik parsidavėlių padeda
mi. Gidas primena pasakopmą 
apie kilimą, kuris dengė tuomet 
salės aslą. Kilimas buvęs per
siškas ir nuostabiai vertingas. 
Pagal arabų karo nuostatus, vi
sas grobis, ir nuostabusis kili
mas, turėjo būti padalintas tarp 
mūšyje dalyvavusią kareivių.
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Lietuvos diplomatinė tarnyba

binto diplomato titulo. Naujų 
diplomatų įvedimų Lietuvos 
diptomatinėn tarnybon paleng
vina ta aplinkybė, kad esama 
Lietuvos diplomatijos Šefo, ty. 
užsienių reikalų ministerio pa* 
kaitule:'* jis pagal tarptautinę

lankios socialistinei revoliucijai 
sąlygos. Suprantama^ kad vyres
nioji lietuvių karta žino, jog 
visa tai yra melas, bet jauni
mui, kuriam yra rodoma tik su* 
klastota Lietuvos istorija, filmas 
gali padaryti žalos. Taigi šis fiL

— Lietuvos pavergimo sukak
čiai^ Lietuvos kino studįja pa* 
gaminn kupinų melo ir prari-

— Lietuvos televizija vėl pra
dėjo vaidinti J tuno Baltušio ko
munistinės ideologijos pjesę 
“Gieda gaideliai”. Pokario me
tais šis veikalas buvo plačiai 
vaidinamas Lietuvos teatruose.

linkės, dėlto ir paminklas pa
statytas Molėtuose. Jė vardu 
yrapavadtatos gatvės Vflniųje 
ir Moiėttote. Sovietinėje san* 
tvasfcsja ftųfomi. ne tik komu*

— Btatebo pabaigoje Taline 
(Estijoje) buvo surengta spor
tinės karikatūros paroda. Bwro 
rodoma 90 autorių 187 darbai. 
Jų 11 buvo premijuoti. Ii Lie
tuvos dalyvavo 12 dailininkų. 
Jų trys laimėjo premįjaącZeno-

Simas Kudirka kalba pavergtų tautų minėjime New Yorke.
Kairėje — programos vedėja. Nuotr. L. Tamošaičio

Jų jau maža bėra gyvųjų tarpe. 
Reikia todėl sutelktinėmis jė
gomis griebtis Žygių Jungtinių 
Amerikos Valstybių* valdžioj 
šiai Lietuvos diplomatinio tęs
tinumo žalingai politikai pa
keisti, kad būtų pripažįstami 
kvalifikuotais ir mojai paskirti

jo Vilniaus panoramą ir propa
gandinius estampus (Gagarinas, 
Pergalė ir Lt), L Tmikys už 
dekoracijas operoms “ Aidai” ir 
“Don Casio” (1975, 1978), M. 
švaiienė už gobelenus, sukur
tus 1970-1979. Architektūros 
premiją gavo E Ji. BtaSOte už 
1959-1979 suprojektuotų ir įgy
vendintų visuomeninių pastatų 
arcnneKnirą.

Rinkiminis laikotarpis kaip tik 
teikia daugi—1 vilčių, kad takios

ti. Jungtinių Amerikos Vals
tybių dabartinti Uannoilų po
litikos ųnsdteNmm Mrttų tat*

UĮjįį Mranis • occiMuyy suKure 
S. Trakimas ir L. Lazėnas. Re
žisavo L. Lazėnas, operatorius

kiečių kariais. Žodžiu, visus 
savo nusikaltimus rusai bolševi
kai primeta lietuviams. Propa
gandinio melo kupinos ir kal
bėtojų — J- Paleckio, V. Niun
kos, F. Bieliausko, V. Vitkaus
ko, P. Cvirkos, A Venclovos, 
L. Giros, A Guzevičiaus, net 
tuomet dar vaikėzo E. Mie
želaičio — kalbos. Visai taria
mai revoliucijai vadovauja Lie
tuvos komunistų partija, kuri

— Paskirtos 1980 metų Lie
tuvos respublikinės premijos. 
Literatūros premijas gavo: J. 
Baltušis už romaną “Sakmė apie 
Juzą” (1979),-E.. Mieželaitis už 
poezijos rinktinę “Mano lyra” 
(1979), K. Marukas už knygą 
vaikams “Sunku boti geram” 
(1978), filologijos mokslų kan
didatas P. Bražėnas už literatū
ros kritikos knygą “Žmogus ir 
žodis prozoje” (1978). Muzikos 
premiją gavo komp. V. Lauru- 
šas už styginį kvartetą, sonatą 
smuikui ir kantatą “Ąžuolų vai
nikas”. Dailės premijas gavo ke
li dailininkai: L. Lagauskas už

— Žuvies pramonės susi vieni
jimo premija šiais metais pa-- 
skirta poetui Antaam Drilirigaf, 
už eilėraščių Jmygą “Jūrų ro
mansai”. Pretaųa įsteigta tik 
praėjusiais, metais. Pirmąją pre
miją laimėjo rašytojas Ignas 
Pikturna, mėgstąs jūros tema
tiką.

— Liet. Mokslo Akademijos 
zoologijos ir parazitologijos ins
tituto mokslininkai P. Zajanč
kauskas, A. Skirkevičius ir V. 
Būda išvyko į Japoniją skaityti 
paskaitų tarptautiniame entomo
logų kongrese.

(atkelta iš 3 pst.)'

Reikia modernesnių mokymo 
priemonių, net tokių elementa
rių, kaip, pvz., mokomai me
džiagai padauginti ar klasėse 
projektuoti. Reikia ir jaukesnių 
mokymosi sąlygų mokiniam. 
Mergaičių bendrabutis naujas, 
tik 1972 m. statytas. Bet po 
aštuonerių metų reikia kamba
rius perdažyti, kai* kur pare- 
moptuoti. ^Bemiukųbeudrabu- 
tis^?nųxBA<i»atato- JPraeitą. va-

rodą. Iš Kupiškio apylinkių yra 
kilę apie 30 dailininkų. Parp- 
doje dalyvavo: V. Šleivytė, B. 
Motuzą; A Laucius, V. Palaima, 
J. Kėdainis, B. Jacevičiūtė, E. 
Jurėnas, V. Monkevičius. Tokia 
paroda jau darosi tradicinė 
(šiais metais — trečioji).

— Nusipelniusio architekto 
garbės vardas suteiktas arch. 
Vytautui Stoškui — Miestų sta
tybos projektavimo instituto di
rektoriui.

• > lesaus, Švedija bando laikyti
Mūsų turistinio autobuso grupė vom į priemiestį, kuriame-verda savo nėutoalum^ nes turim pik- 
susidaro iš turistų iš viso pa- tikrasis tautinis austrų gyveni- tą kaimyną. Bet gyventojai sim- 
sanHo kraštų. Dominuoja japo
nai ir švedai. Pastebiu, kad ja
ponai nesiskaito su pinigais ir 
visur Europoj jaučiasi kaip na
mie. . ' ” ’

Mūsų jaunas gidas trumpai 
paaiškina, kad pirmasis susto
jimas bus garsiame “Kur- 
Salon”, kuriame prieš 100 metų 
Johanu Strauss pats grojo val
sus. Mūm buvo užrezervuoti 
keli ilgi stalai salės šerne. Salė 
buvo didoka su aukštais, seno
viškais langais ir parketo grin
dimis. Vidury buvo apskritimas 
specialiem programos nume
riam, o paaukštinime tarp dvie
jų langų buvo didelis orkest
ras, kurį sudarė austriškais dra
bužiais apsirengę vyrai.

Patekome į Mėlynojo Duno
jaus liūliuojančius garsus. Pada
vėjai apdalino visus atskirai už

sakytais gėrimais. Mūsų japonai 
darė dešimtis nuotraukų. Netru
kus prasidėjo programa. Matėm 
dailias, puošniais drabužiais pa
sidabinusias poras, šokančias 
valsus. Merginos dėvėjo ilgas 
balines sukneles ir atrodė kaip 
didžiulės gėlės, o jų partneriai 
buvo apsivilkę tradiciniais juo
dais frakais. Jiem šokant, tarsi 
atgijo Johann Strauss dvasia.

Po kelių programos numerių 
publika buvo pakviesta šokti. 
Ar gali kas įsivaizduoti, kaip 
jaučiausi aš, šokdama grojant 
autentiškai Vienos muzikai 
“Vienos miško pasakų valsą”? 
Prisimenu, kaip buvau užmer
kusi akis ir įsivaizdavau save 
dėvinčią ilgą balinę suknią, o 
savo partnerį — juodą fraką — 
Kiek gyvenimo grožio praranda 
tie, kurie tokių jausmų nėra 
išgyvenę, tokių svajonių neiš
svajoję!

Ir vėl thūsų autobtfŠŠš suki
nėjosi Vienos gatvetnisr Važta-' 
vom ilgokai ir pagaliau išvažia-

toliese yra Šv, Karolio bažny
čia, ties kuria kryžiuojasi visos 
pagrindinės Vienos gatvės.

Jei Šv. Stepono katedra pa
darė stiprij įspūdį savo istori
ja, tai 5v. Karolio bažnyčia 
(Kariskirche) savo gaivinančiu 
renesanso stilium man buvo jau
ki, šviesi ir artimesnė mano 
dvasiai. Žydros spalvos kupolą 
su bokšteliu ir kryžium pačia
me jos vdršuj, o kraštai savo 
omarrientika primena senovės 
karalių karūnas, ji yra žymiai 
žemesnė už šv. Stepono kated
ros gotiškus, smailius bokštus. 
Tačiau yra impozantiška tiek sa
vo architektūra, tiek savo nuo
stabiomis renesanso dailininkų 
tapytomis lubomis ir paveiks
lais. Užvertus galvą, stebiu an
gelus, nešančius šv. Boromięjų 
į dangų, baltus debesis, tarp jų 
matomą begalinę žydrumą, bū
rius džiūgaujančių cherubimų ir 
angelų. Kupolą iš vidaus yra 
išpuošta turtinga freska, kurios 
turinio negaliu suprasti, tik ma
tau debesyse pasisklaidžiusias 
figūras. Ties didžiuoju altorium 
Apvaizdos simbolis, kurio apa
čioj yra bereljefas, vaizduojan
tis šv. Boromięjų, nešamą an
gelų. Kai pro priekines duris 
išeinu į gatvę, į mane šypso
si milžiniška angelo skulptūra,, 
atsirėmusi ( paprastą, žalią kry
žių. Debesuotas dangus vis to
liau ašaroja, ir aš užsegu savo 
lietaus apsiausto apykaklę, nes 
drėgmė nemaloniai kelia štor

mas. Toj apylinkėj yra gausu' patizuoja Lietuvai, 
vyno restoranų. Jie visi pasi
žymi tuo, kad priklauso atski
riem vyno gamintojam irktek- _____ _ _ ___
vienas restoranas pardavinėja draugavom, susipažinom. Ir 
tik savo gamybos vyną. Tas prie- šiandieną savo adresų knygutėj 
mieštis vadinamas Ginzig.iT ja- ttota telefonų numerius ir ad

resus. Lietuvbs bičiulių Švedi
jos sostinį. .

Paragavę vyno, pasiklausę 
dainų, kilom toliau. Mūsų auto
busas šį kartą sustojo ties gar
siu Vienos naktiniu klubu Ca- 
sanova. Liejosi šampanas, šoko 
gražios merginos, scenoj buvo 
įvairūs vodevilio tipo nume
riai. Palinkusi po įspūdžių naš
ta, neprisimenu, kaip atsidūriau 
savo viešbuty.

aukštybes. Bet apie okupaciją 
filmas neprasitaria, tik tiek tepa
sakoma, kad, Sov. Sąjungai re-____________________________
miant, Lietuvoje susidarė pa- *Televizoje jT1971pastatė rež.

K. Kymantaitė. Dabartinį pasta
tymą režisavo M. Karklelis. Svar
biausius vaidmenis atiteka ar
tistai J. Berūkštytė ir V. Rum
šas. Lietuviško kaimo ydos, įsi
galėjęs materializmas veikale 
liečiama gana šališkai, tenden
cingai.

Laikas keliauti toliau. Malo
nus ir paslaugus viešbučio per
sonalas sutinka apsaugoj palikti 
mūsų lagaminus, kol atsiimsim. 
Devintą valandą vakaro keliau
sime saulėtos Italuos link. Ilga 
diena Vienoj, ir ją reikia išnau
doti galimai įdomiau.

Pirmą kartą Europoj esam už
tikti lietaus. Drėgna, debesuota, 
ir visą laiką be perstojo lyno
ja. Aišku, kad tai ne trumpa
laikis vasaros lietus. Apsišarva
vę pinigais ir lietaus apsiaus
tais, žygiuojam Vienos gatvė
mis. "Šeštadieniais prekybos 
krautuvės uždarytos, tik atdaros 
maisto krautuvės ir restoranai.

Užtinkant viliojantį reštoranė- 
lį, kurio vitrinoj išdėstyti vi
liojantys europietišld sumušti
niai su silkutėmis, kavinių, lar 
šiša ir kitais skanumynais. Vi-

džiaugiamasi, kad tas filmas esąs 
marias revoliucijai, kad tai esąs 
socialistinės revoliucijos Lie
tuvoje portretas. Filmas 'rodo 
politinių kalinių paleidimą iš 
kalėjimo Kaune, tariamas 
liaudies džiaugsmo demonstra
cijas gatvėse. Sovietinę okupa
ciją pavadina liaudies revoliu
cija. Teigiama, kad Lietuva su
laužiusi sutartis su Sov. Sąjun
ga, kad rangusis užpulti sovie
tines įgulas Lietuvoje, kad ta
rėsi su Hitleriu prieš Sov. Są> .-----------. - .jungą, kad Hitleris žadėjęs? pro«» V- Miteeriaųi^sutaifata afaš 
siųsti tankus su lietuviškomis nusipelniusio dailininko 8*^ 
uniformomis persirengusiais vo- . — Liepos pabaigoje Kupiškio dova

;'rrrf'.fr5>r» r vietos lietuviai su tėvu
(Btirdaugiau^ Ąjf Bematoniu priešaky talkos

. ■ " būdu remontavo, kalė grindis, 
klojo linoleumus. Ateinančiais 

atras yra ^scenoje pastatęs apie metais tildmasi pradėti kapitali
nį remontą. Bet jau dabar rei
kia naujesnių baldų, ne ištai
gingų, bet kad mokiniui būtų 
jauku savo kambary mokytis. 
Mes esam, ačiū Dievui, jau ne
blogai įsikūrę. Reikia ir mūsų 
jaunimui sudaryti gimnazijoj pa
našias į namų sąlygas.

Mergaitės turi savo bendra
buty spalvotą televiziją, padova
notą p. Valaitytės. O berniukų 
bendrabuty yra senas juoda- 
balta televizijos aparatas, bet ir 
tas apgedęs: nebegalima balso 
reguliuoti, ir kanalai nebe visi 
veikia. Mokiniai labai apsi
džiaugė, kai prieš porą metų 
abiejuose bendrabučiuose buvo 
pastatyta po vieną nedidelę 
skalbiamą mašiną. Jie taip pat 
labai džiaugtųsi, jei gautų ir 
džiovinimo mašiną.

-Reikia gimnazijai ir bendra
bučiam taip pat paveikslų, ypa-

me gausu turistų ir vietinių gy
ventoją, kurie mėgsta savo lais
valaikį praleisti su vynu ir daina.

Jau buvo tamsu, ir mus iš
laipino prie vynuogėmis apžel
dinto įėjimo. Takeliu ėjom į 
restoraną, iš tolo lydimi akor
deonų ir gitarų muzikos. Lubos 
gan žemos. Kabėjo apvalios 
elektrinės šviesos. Sienose buvo 
vario raižiniai ir elnių iškam
šos su didžiuliais ragais. Pada
vėjos buvo apsirengusios tau
tiniais austriškais drabužiais, o 
vyrai dėvėjo sniego baltumo 
marškinius su juodomis be ran
kovių liemenėmis. Svečius 
linksminę sąmojingomis -liau
dies dainomis akordeonistas, gi
taristas ir armonikos meistras, 
visi su puikiaįs, natūraliais bal
sais. Susėdom apie kelis ilgus 
stalus ir pradėjom ragauti šal
tus užkandžius su tamsia aust
riška duona, primenančia lietu
višką ruginę. Ragavome “jauną” 
vyną. Vynas dar nebuvo tinka
mai sufermentuotas. Buvo ža
lias, aitrus ir svaiginąs. Daugu
mas negalėjo išgerti didžiulio 
stiklo. -

Tačiau bendra atmosfera buvo 
jauki. Prieš mudu sėdėjo būre
lis švedų. Užsimezgė draugiš
kas pokalbis. Vynui pašalinus 
rezervus, pokalbis pasidarė inty-' 
mus ir draugiškas. Vienas jau
nuolis švedas, Oslo universiteto 
studentas, kalbėjo laisvai angliš
kai ir buvo vertėju likusiai šve
dų grupęi- Išsiaiškjnom» kad.nę- duj pamatom, kad tai kateteri- 
sara,.y^ JA mreĮSM rau j?wfc . kpuĮtos.
lietuviai, lietuvių kurnės Ameri- tarnaiųa, negimą 
kos piltečiai^ '' ' ' " damas ant padėklo ir mishteo-

čiai lietuvių dailininkų ar foto 
menininkų paveikslų. Juk visa 
aplinka turi auklėjamosios 
reikšmės.

Reikėtų ir svečiam kambarį 
įsirengti, kad kiekvienas čia bū
tų laukiamas, kad kiekvienas 
jaustųsi savoj gimnazijoj kaip 
namie. Kai gimnazijos reikalai 
pasidarys mūsų visų reikalas, 
nė nepajusim, kaip ji angs ir 
stiprės.

Siųskim į gimnaziją mokinius^ ■ 
remkim ją lėšomis' p8r /Savo! 
gimnazijai remti būrelius, per 
Balfą arba siųsdami tiesiog į 
gimnaziją: Litauisches Gymna- 
sium, 6840 Lampertheim 4, 
West Germany. Jei būtų kokių 
klausimų, šias eilutes rašantis 
mielai atsakytų (P.O. Box 438, 
Beverly Shores, IN 46301, telef. 
(219) 872-3129. Čia taip pat gau
nami į gimnaziją stoti pareiš
kimų blankai.

Gimnazija buvo įsteigta vasa
rio 16 dieną, 1951 metais Diep- 
holze, minint Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimą. Iš čia ir 
jos Vasario 16 vardas, lietuvių 
ryžto, vieningo darbo ir laimė
jimo simbolis. Ateinančių metų 
vasario 16 dieną gimnazija mi
nės savo 30 metų veiklos su
kaktį. Kaip gera būtų, jei gim
nazija tą didelę šventę švęstų 
su išsipildžiusiais lūkesčiais, čia 
suminėtais, pasipuošusi pa
veikslais, su panaujintais bend
rabučiais, džiugiais mokinių 
veidais. Mes galim tai pasiekti. 
Reikia tik noro ir suderinto 
darbo.

— Apie praėjusią dainų ir 
šokių šventę tenykštė spauda 
pilna pagiriamosios retorikos. 
Rašoma, kad atlikėjų buvo 36, 
000 — suvežtų iš visos Lietu
vos. Šokfo aikštėje ratelius šor 
ko 1000 pionierių- B Vilniaus 
buvo į aikštę atgabenti net dar
želių vaikai (kai kuriuos net 
nešte reikėję įnešti). Orkestran
tų buvę aąrie .3000, kanklinin
kų apie 200. šventės atidaro
mąją kalbų pasakė kom. pvti- (atkelta iš 3,psl.) 
jos sekretorius L. šepetys. Vy- jr visur kitur, kur tik tebegy- 
riausiu dirigentu paskelbtas K VUoja de jure Lietuvos valsty- 
Kaveekaš dirigavimo lazdelę bė (nepripažįstama sovietinė 
perdarė pagrindiniam dirigen- korporacija), kad būtų pa
tai A>Jozėnui. Buvo Tr. dau- skirta naujų diplomatų visose 
giau dfrigentų. Spaudoje džiau- pasiuntinybėsę, kur jų trūksta

Ginzig.iT


Ryšium * su šių metą olimpi
niais žaidimais Maskvoje daug 
kalbėta, kaip sovietai išnaudo
ja sąvo pavergtas tautas, pasisą- 
vindami ją laimėjimus. ' /

Romo Krežio, Laisvės Žiburio 
radįjo direktoriaus dėka, į re
dakciją pateko 24 puslapių kny- 
gelė HOLLOW GLQRY, 
Baltre AtMetes on Soviet Olim- 
pic Teams 1952-1976 (Tuščiavi
durė garbė, Baltų atletai sovie-

1960 Romoje už irklavimą: 
Bagdonavičius, Z. Jukna, R. 
Vaitkevičius; bronzos medalį B. 
Kalėdienė už ieties metimą.

1968 Mezico City sidabro me
dalius laimėjo S. Saparnys už 
penkiakovę, J. Čepulis už bok
są. Bronzos medalius krepšinio 
komandos dalyvis M. Paulaus-

1976).

Kiek galima ii įvairios spau
dos susigaudyti, šiemet olimpi
niuose žaidimuose Maskvoje da
lyvavo 19 lietuvių^Jie dalyva
vo bendroje Sovietų Sąjungos 
rinktinėje. Šiuo tarpu nežinome, 
kiek dalyvavo latvių ir estų.

Aukso medalius laimėjo: Ro
bertas Žulpfc it Lina KačiųŠy- 
tė, plaukę 200 metrą krūtine;

G. Gubins, išleido Latvian 
National Foundation Stockhol- 
me 1979.
, Čia surinktos visos informa

cijos apie olimpinius žaidimus: 
1952 Helsinky, 1956 Melbour
ne, 1966 Romoje, 1964 Tokyo, 
1968 Mezico City, 1972 Miun
chene, 1976 Montrealyje.

šiuose olimpiniuose žaidi
muose aukso medalius laimėjo: 
lietuviai — 4, latviai — 3, es
tai -Q. Iš viso 11 medalių. 
-=$ldabro medalius laimėjo: 
lietuviai — 13, latviai — 14, 
estai — 7. Iš viso — 41 me
dalį.

Bronzos medalius: lietuviai — 
7, latviai — 4, estai — 4. Iš
viso — 17. •

Iš viso šiuose olimpiniuose 
žaidimuose laimėjo: lietuviai 28 
medalius, latviai 24, estai 17. 
Sovietų Sąjungai laimėta 69 me
daliai.

Bagdonavičms, J. Jagelevičius, 
V. Briedis. v .

1972 Miuncheno žaidimuose: 
aukso medalius laimėjo M. Pau
lauskas — krepšinio komandos 
dalyvis, V. Ceriams už plau
kimą kanu laiveliu, sidabro me- 

~ dalį. N- Sakaitė už 800 metrų 
bėgimą. ,

IfįOO metrų estafetės bėgikas

kės Angelė Rupšienė ir Vida 
Beselienė; rankininkės Sigita 
Mažeikaitė ir Aldona Nenė- 
nienė.

Bronzos medalį gavo Sergėjus 
Jovaiša, žaidęs krepšinio ko
mandoje.

CLEVELAND 
OHIO

Kai populiarusis Clevelando

kėjimais, dovanomis ir giedria

Medalius laimėję lietuviai
1952 Helsinky sidabro meda

lius laimėjo krepšinio koman
dos nariai: S. Butautas, S. Ston
kus, K. Petkevičius, J. Laguna- 
vičius. Iš 12 komandos žaidėjų 
8 buvo pabaltiečiai.

1956 Melbourne sidabro me
dalius laimėjo taip pat krep
šinio komandos dalyviai: S. 
Stonkus, K. Petkevičius, A. Lau- 
ritėnas; už ėjimą — A. Mikė-

Malsiąs, savo šeimos narių pri
kalbintas, nutarė leisti savo šei
mai atšvęsti jo septyniasdešim
tąjį gimtadienį ne namie, bet 
Lietuvių Namų salėj, jis savo 
bičiuliam aiškinosi su įprastu 

' nuoširdumu: “Einu visur, kur 
kviečiamas; mano žmona ir aš 
lankomės daugely šeimų, ku
riose švenčiami gimtadieniai, 
šeimyninės sukaktys ir kitos šei
mos šventės. Turim mudu kada 
nors gi atsirevanšuoti, o mūsų 
namas per mažas, kad sutalpin
tume visus, kuriuos esam lankę. 
Tai mūsų šeimos šventė, kurią

ma ir to šeimyninio pobūvio 
metu tinkamai nepagerbti as
mens, kuris savo nenuilstama 
energija ir ištverme Clevelando 
lietuviam pristatė turtingiausias 
mūsų menines'pajėgas, grandi
ozinius spektaklius, .kuris savo 
malonaus, tiesaus būdo bruo
žais. visada sutiko nuoširdžius 
atsiliepimus ir solidarią talką.

Susėdus visiem prie stalų,

žvakes, iš Chicagos atvykęs 
lietuvių jėzuitų provincijolas 
kun. Leonas Zaremba pakvietė 
visus maldai, o “Ilgiausių 
metų” tradicinė 'daina suskam-

pano šokinėjančių kamščių.

lahnėjo R. Murauskas.'

no bičiulių ir bendradarbių bū-

trumpai pasveikinęs svečius, 
programos vesti ir sveikinimų 
skaityti pakvietė Ingridą Bublie
nę. Ji su išlaikytu humoru ir

JUOZO BRAZAIČIO 
RAŠTŲ PIRMAS TOMAS

Laikraščių redakcijas, pre
numeratorius, spaudos platinto
jus jau pasiekė prof. Juozo Bra
zaičio raštų I-mas tomas. Iš
leido J Laisvę Fondas Lietu
viškai Kultūrai Ugdyti.

Tomą parengė Alina Skrups- 
kelienė ir Česlovas Grincevi- 
čius. Aplanką ir viršelį piešė 
dail. Ada Sutkuvienė. Spaudė 
Draugo spaustuvė. Romaninio 
formato, 551 psl.

šis pirmas tomas skirtas Juo
zo Brazaičio literatūrinėm studi
jom. Pradžioje įdėta plati stu
dija apie Vaižganto kūrybą. To
liau nagrinėjami šie autoriai: 
Aleksandras Dambrauskas — 
Adomas Jakštas , Kristijonas Do-

nelaitis, Simanas Daukantas, 
Motiejus Valančius, Antanas 
Baranauskas, Vincas Pietaris. 
- Pabaigoje randame metrinę 

dalį — nurodyti straipsnių šal
tiniai, surašyti kai kurie mini
mi asmenys ir leidiniai, pridė
tas rečiau vartojamų žodžių žo
dynėlis. Pastabos. Tomas pa
iliustruotas 8 nuotraukom.

Leidėjai skelbia, kad antrasis 
Juozo Brazaičio raštų tomas jau 
surinktas ir šj rudenį pasiro
dys knygų rinkoje.

Juozas Brazaitis buvo ilgame
tis Darbininko redaktorius. Iš 
Darbininko į jo raštus bus įdė
ta daug straipsnių, kuriuos jis 
parašė redaguodamas laikraštį.

Demonstracijos priešais sovietų San Francisco 
su Pavergtų tautų

Demonstrantai su juodomis vėliavomis Union Sųuare San 
Francisco mieste. Nuotr. Antano PoUkaičio

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS
PLB pirmininkas Vytautas Ka- 

mantas su žmūna rugpiūčio 7 
aplankė Lietuvos diplomatijos 

'I . šefą Stasį Lozoraitį ir ponią. 
Pasimatymo metu V. Kamantas į- 
teikė min. S. Lozoraičiui PLB 
dovaną — Vilniaus Universiteto 
jubiliejinį medalį. Ta proga PLB 
pirinininkas pranešė apie Wa- 
shingtone įvykusios politinės 
kohferencijįoš rezultatus ir paįn-

Jis trumpai painformavo PLB 
pirmininką svarbiausiais politi
niais klausimais ir didžiai ver
tino akciją LDT egzistencijos la
bui. Pabrėžęs, kad esamoji pa
dėtis yra sunki, jis išreiškė vil
tį, kad. visi veiksniai ras būdus 
glaudžiai bendradarbiauti Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty- 

' mo byloj.

statinėjo asmenis, kūne sveiki
no žodžiun Jautrų'žodį su links
ma įžanga paskaitė ilgametis 
Lietuvių Namų direktorius Ze
nonas Dučmanas, taikliai nu
šviesdamas solenizanto asmenį. 
Juozas Stempužis, atstovau
damas Clevelando burmistrui 
George Voinovich, perskaitė ir

jo sveikinimą. Ramovėnų vardu 
kalbėjo Antanas Jonaitis ir LB 
valdybos narys Viktoras Mariū- 
nas. Lakiu žodžiu solenizantą 
pasveikino iš Bostono besisve
čiuojąs poetas Stasys Santvaras, 
o skautininkių draugovės vardu 
kalbėjo v.s. Jadvyga Budrienė. 
Ingrida Bublienė protarpiuose 
skaitė ištraukas iš gausių ir turi
ningų sveikinimų, kurių gauta iš 
plataus pasaulio, įskaitant Euro
pos kraštas ir Australiją. Meni
niai vienetai, PLB vadovybė,

brėžė, kad PLB remia ir rems 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
veiklą ir dės pastangas jos eg
zistencijai užtikrinti.

Min. Loz&raitis, padėkojęs Ka
mantam už atsilankymą, pasi
džiaugė gerais santykiais tarp 
LDT ir. PLB, kurie 'yra nau
dingi okupuoto krašto reikalam.

tarėsi su V. Kamantų įvairiais 
aktualiais klausimais.

Atsisveikinant min. Lozorai
tis paprašė PLB pirm. V. Ka
mantų perduoti sėkmingiausio 
darbo linkėjimus visiem Euro
pos Lietuvių Bendruomenių at
stovam, atsilankiusiem pasitari
mui, į kurį jis pats vyksta,

MILWAUKEE, WISC. 
v»HUa

tai nepamiršo Jurgio Malskio. 
Šone esantis stalas buvo ap
krautas dovanomis. Solenizan- 
tui buvo įteikta ir bendra do-

agentūrų dėmesį į filme praleis-, 
tus arba nutylėtus faktus, pvz. 
į amerikiečių žurnalistų bei at
stovų ir senatorių pastangas, 
iškeliant viešumon ir dabartinę 
sunkią padėtį, kurioj yra atsidūrę 
žmonės, prisėdėję prie Kudirkos 
išsilaisvinimo ar jo šelpimo pa
vergtoj Lietuvoj, Sovietų Sąjun
goj. Pastarųjų tarpe yra: A. Sa
charovas, S. Kovaliovas, B. Ga
jauskas ir Birutė Pašilienė. Pir
mieji yra sovietų režimo areštuo
ti, nuteisti, kalinami arba ištrem
ti. Paskutinioji, t.y. Pašilienė, 
nors sovietinio režimo persekio
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efloūtes-AbraiUeoės paveikslas. buvo mSyta JAV LB veiklos kro- 
Jurgio Malšino sėkmę darbuo- nikoj, išspausdintoj Darbininke.

se galima botą išaiškintine vien __ Red.)
jo entuziazmu bet darbštumu, ■ Birželio 24 CBS televizijos 
bet ir sugebėjimu kiekvienam tinklas per visą Ameriką antrą 
asmeniui parodyti pagarbą, sykį rodė Simo Kudirkos šuolio į 
kiekvieno dalbą ir talentą įver- laisvę filmą. Šiąjn įvykiai pagar- 
tintiir kiekvienampadėkodkad sinti Milwaukee I** Bendruo- 
ir ne už jam asmeniškai pudtay- i inenės vardų maža aktyvistų gru- 

*** ¥*“• T°"r P^’ susidedanti ii Vyt. Janušo-
Vyt. Kapočiaus, Rimos Ka- 

žemekaitytės ir Gražinos ir Ro
lando Paeglių, suredagavo ir il
si antinėje amerikiečių spaudos 
radijo bei teievizųer agentūrom 
informacinį ataišaukimą, lot- 
name stengtasi atkreipti žinią

Neapdainnoti nuopelnai ten
ka ir jo žmonai Elenai už kant
rybę, moralinę paramą, pra-

Fonnalaus tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimo savųjų tarpe 
Milwaukee LB neruošė, kadangi 
netolimame- Racine mieste Altą 
tai puikiai atliko. Verčiau buvo 
užsimota šiuos įvykus iškelti 
viešumon amerikiečių spaudoj. 
JAV LB tarybos nariui ir Mil- 
waukee LB vicepirmininkui V. 
Janušoniui pavyko išspausdinti 
ilgoką ir' išsamų savo straipsnį ,7- ,, - i vi iivis yvvicumu 1V41UJU
Įdžųame M. vraukee Journal jMna>betdiIri!-laKijkll<jangijos 

b,rteK 15-^os’ , . padais gerai žinoma ir yra seka-
sekmadieino, laidoj; (Apie tai 
buvo rašyta JAV LB veiklos kro
nikoj, išspausdintoj Darbininke.
- Red.) -

Birželio 24 CBS televizijos 
tinklas per Visą Ameriką antrą

PLB 
popie

tį audien
cijoj buvo popiežiaus specialiai 
pasveikintas ir turėjo progą 
įteikti popiežiui Vilniaus uni
versiteto medalį. Tai padarė vi
sų išeįvįjos lietuvių vardu. Po
piežius su juo kalbėjosi ang
liškai, vis pasakydamas “Mano 
lietuviai” lietuviškai. Tai visiem 
padarė didelį įspūdį.

— V. Kmieliauskas, istorinių 
mokslų kandidatas, Maskvos 
mėnrašty Nauka i religija (Moks
las ir religija) 1980 balandžio 
numery Vatikano radiją aprašo 
kaip “galingą ir techniškai ge
rai aprūpintą Europinį propa
gandos centrą”. Jis ypatingai ar
šiai puola radijo lietuviškąjį 
skyrių, kuris skiriąs labai 
daug dėmesio Evangelijos skel
bimui, o “karštligiškai” propa
guojąs “antikomunizmą ir anti
sovietizmą”. (E)

— Kun. Pranciškus J. Rimkus, 
Bostono arkivyskupijos laikraš
čio “The Pilot” redaktorius, ne
ilgai sirgęs vėžiu, mirė Bosto
ne. Palaidotas liepos 24. Gedu
lo mišias aukojo kardinolas 
Humberto Madeiros. Velionis, 
trečios kartos lietuvis, mirė vos 
38 metų amžiaus.

— Lietuvių Fondas, įvertinda
mas Darbininko talką, per in
formacijos vedėją A. Juodvalkį 
atsiuntė gražų padėkos laišką 
ir 250 dol. auką. Darbininko 
leidėjai ir administracija nuo
širdžiai dėkoja.

— Solistę Praurimę Ragienę 
gastrolėm po Australijos lietuvių 
kolonijas buvo pakvietusi 
Australijos Lietuvių Bendruo
menė.

n-. Vojrietiiųs LB ^krąšto vą|- 
^.Vasario 

organi^ųp-,, 
ja sodo šventę. Ja rūpinasi val
dybos nariai Arminas Lipšys 
ir Juozas Sabas. Pelnas skiria
mas studentus bei moksleivius 
remiančiai “Labdaros” drau
gijai. Pirma tokia šventė 1978 
sutraukė 400 dalyvių ir savo 
finansine parama prisidėjo prie 
IV-ojo PL jaunimo, kongreso 
ruošos darbų.

—- Br. Petras Kleinotas, SJ, 
liepos 25 tyliai atšventė vienuo
liško gyvenimo 50 metų sukak
tį. Jam taip pat sueina 25 me
tai, kaip jis yra “Laiškų Lietu
viams” žurnalo administrato
rius.

— Solistė Gina Čapkauskie- 
nė ir Montrealio Aušros Vartų 
vyrų oktetas koncertuos “Man 
and His World” parodoj rugpiū
čio 29 “Le Pavilion de l’Ore- 
ra”, Montrealy. Madeleine Roch 
vadovaus oktetui ir akompo- 
nuos solistei.

— Christopher J. Dodd, kong
resmenas iš Connecticut, Lietu-

nio,

Paeglienės pastangų, palaikant 
su ja tamprius ryšius telefonu 
ir nuolat apie ją painformuojant 
įtakingus JAV atstovus bei sena
torius Washingtone.

mą atsiliepė keli spaudos atsto
vai ir kelios radijo stotys, kurios 
prieš .filmo rodymą transliavo 
platesnius pasikalbėjimus su

proga birželio 18 iškėlė Lietuvos 
reikalą. Yra susidaręs lietuvių 
komitetas, kuris rūpinasi C. 
Dodd išrinkti į JAV senatą. Ko
miteto sudėtis: pirm. dr. Mi
kas Pakštys ir dr. E. Vaišnie- 
nė, G. Žemaitaitis, F. Rajeckas, 
V. Vaitkutė, R. Stankaitytė.

— “Catbolic Twta Girde” 
savaitrašty rugpiūčio 3 išspaus
dintas dviejų puslapių Vandos 
Freflft straipsnis apie Amerikos
lietuvius,

tavą. Tai lyg pasikalbėjimas su 
kun. K. Pugevičium, kuris pla
čiau apibūdina lietuvių išeivi-



Taip

pakeičia gyvenamąsias vietas. 
Ieško geresnio klimato, geres
nių gyvenimo sąlygų. Ypač tokį 
“klajoklių” gyvenimą juntam 
dabar, kada lietuvių vyresnioji

poilsį. Ir visai nenuostabu, kad ų 
žmogus ie$ko ramesnio gyveni
mo, kur mažiau oro taršos, kur 
nevargina žiemos ir kur net 
pragyvenimas pigesnis.

Daugelis lietuvių pasuko ir 
Floridos link. Florida — bene 
sparčiausiai auganti gyventojų 
skaičium valstija. Ji neturi sun
kiosios industrijos. Ruduo, pava
saris ir žiema būna malonūs 
metų laikotarpiai, kiek karščiau 
vasaros mėnesiais, tačiau juk 
karščius pergyvena ir šiaurinės 
kolonijos, didieji miestai, kur 
padėtis būna žymiai blogesnė, 
kaip Floridoje.

Tad šia proga.ir noriu pasi
žvalgyti po vieną gana gražų 
Floridos kampelį — Daytona 
Beach. Tai vietovė, kiek arčiau 
šiaurinės Floridos, prigludusi 
prie labai gražaus Atlanto. Ku
rortinis miestas, išplitęs dide
liuose plotuose, su moderniau
siais viešbučiais, moteliais, 
daugiaaukščiais butais, restora
nais, prekybos centrais, moder
niom ligoninėm, medicinos 
centrais, pramogomis. Žodžiu, 
šiame mieste rasi viską, kas yra 
vyresnio amžiaus žmogui reika
linga. Pajūrio grožis neturi sau 
lygaus. Kietas smėlis. Pasivaikš
čiojimui paplūdimiai. Taigi kas 
mėgsta jūrą, vandenis, čia ne
nuobodžiaus.

Tad, keičiant gyvenamąsias 
vietas, ar nevertėtų ypatingą 
dėmesį parodyti ir Daytona 
Beach vietovei? Čia įsikūrimo 

.galimybės dar gana geros, nuo
savybių kairios palyginti nėra 
išpūstos.

Gi pastarųjų kelerių metų lai
kotarpy DaytdSa Beach su apy-

vė darbus atlieka sąžiningai.
Rivervvood gyvenvietė yra tik 

5 mylios nuo Atlanto,.- miškin
goj vietoj, arti prekybos centrų 
ir reikalingų įstaigų. Žodžiu, 
man kilo mintis šią vietovę 
pristatyti ir lietuviam. Sakysim, 
keliolika šeimų, pažįstamų ir 
artimų bičiulių užsisako gražius 
namus šioj vietovėj. Argi nebūtų 
smagu atramoj turėti savus lie
tuvius kaimynus? O lietuvis lie
tuviui buvo ir bus labai rei
kalingas. Rivervvood gyvenvietė 
bus rami, graži, arti upės ir 
netoli vandenyno. O juk ne visi 
nori gyventi visai arti vande
nyno. Kitiem patinka ramuma, 
miškas. Ir nuosavybės tuo atve
ju čia keliolika tūkstančių pi
gesnės. Tad gyvenkim lietuviš
kajame kaimely.

Manau, kad tikrai vertėtų lie
tuviam atkreipti rimtą dėmesį. 
į Daytona Beach — Port Orange' 
planuojamą Riverwood. Tuo la
biau, kad šioj korporacijoj da
lyvauja lietuviai; jie užintere- 
suotiem mielai visapusiškai pa
dės. Lietuviam dalininkam kor-

\ - a

—

1 siųsti Šiais adresais: Pianas 
Mickevičius, 4831 So. 23rd St, 
Milwaukee, Wiš: 53221, USA, 
ir Sigitas Krašauskas, 32 Pasa-

K k. Haris Lepins, Palm der Mar ir Litona korporacijų

poracijoj atstovauja šio projek-

Palm dėl Mar ir Litona korpo
racijų prezidentas Adolfas And-

talkina Haris Lapins. Informa
cijas teikia Adolfas Andrulis, 
7 Talo Cirde, Port Orange, 
Florida 32018, telef. (904) 
761-3625. x

Pavyzdiniai namai numatomi 
užbaigti iki Spalio mėn. Iki to 
laiko bus pastatyti įvairaus tipo 
modeliai. Bendrovės preziden
tas pažadėjo lietuviam sklypų 
pasirinkimo pirmumo galimy
bes. Apie Rivervvood planus 
ir eigą dažniau bus rašoma spau
doj.

ST. PETERSBURG, FLA.

Šeštojoj tautinių šokių šven
tėj Chicagoj iš St Petersburgo 
dalyvavo “Bangos” šokėjai. Jie 

____ r , _____ . . . _ _ _ daugumoj vyko išnuomotu 12- 
linkėrrffs — Deltona, Port Oran- kos vietų autobusiuku, kurį vai

ravo Juozas Radvila. Kiti šokė
jai į Chicagą vyko pavieniui 
ar su tėvais..

Brazilijos lietuvių tautinių

ge# Ormond Beach, Palm Coast 
(šios savivaldos sudaro Daytona 
Beach miestą) jau įsikorė apie 
pusantro šimto šeimų, ir ši ko-

gai veikiantį Daytona Beach 
ir apylinkių Amerikos lietuvių 
klubą. Taigi ši kolonija rodo ir 
savo tikrą, lietuvišką veidą, ir, 
teikia manyti; ateity lietuviškoji 
veikla bus ryški ir lietuviam 
užtikrins gražų bendravimą.

Šį kartą norėčiau aptarti sąly
gas lietuviam įsikurti, nenutols
tant vieniem nuo kitų, bet kaip 
tik glaudžiantis arčiau kaimynui 
prie kaimyno.

Prieš porą metų keletas lie
tuvių Daytona Beach (Port 
Orange savivaldoje) nupirko 180 
akrų žemės. Šiuo metu lietuvių 
korporacija susijungė ir tapo 
partnere su amerikiečiais spe
cialistais — statybininkais, fi
nansininkais, advokatu — ir kor
poraciją pavadino Charles 
Wayne Company, o patį pro
jektą — 180 akrų žemės — 
Rivervvood vardu, šiame žemės 
plote bendrovė planuoja per

liui į Chicagą buvo sustojus 
St. Petersburge ir pietų metu 
birželio 29 atliko šokių progra
mą. Dalyviai šokėjam suaukojo 
330 dol. Šokėjus čia globojo 
ponai Dirsės, Russ-Mary mote
lio savininkai. Dalyvavę šokių 
šventėj ir pavažinėję po Ameri
ką ir Kanadą, Brazilijos šokė
jai liepos 27 išskrido namo. 
Paskutines penkias dienas vėl 
buvo globojami ponų Dirsių.

LB St Petersburgo apylinkė

Jurgis Janušaitis

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
rengia mėgiamą krebsų puotą 
rugpiūčio 23 Ričardo .ir Loretos 
Vandenburg namuose ir laukuo
se Baltimorės priemiesty, 
Lutherville, Maryland. Prasidės 
5 vai. Visi nariai raginami kuo 
gausiau dalyvauti šiame paren
gime. Be krebsų, bus krebsų 
sriubos, kitų skanių valgių ir 
alaus. '

S v. Alfonso parapijos mokykla 
naujus mokslo metus pradės 
rugsėjo 3. Visi vaikučiai daly
vaus 8 vai. ryto mišiose, po 
mišių susirinks į jiem paskirtus

lengvosios atletikos pirmeny
bės, numatytos rugpiūčio 23- 
24 Clevelaude, yra atšauktos. 
Varžybos neįvyks ne dėl ren
gėjų kaltės.

1980 m. S. Amerikos lietu
vių pirmenybės bus išvestos 
iš Pabaltiečių varžybų, įvyk
siančių rugsėjo 6-7 Kanadoj, es
tų vasaros stovyklos stadione, 
Udora, Ont., apie 50 mylių į 
šiaurės rytus nuo Toronto. Var
žybas vykdo Toronto estų spor
to klubas “Kalev”.

Varžybos bus vykdomos vyrų, 
moterų ir visose prieauglio kla
sėse, berniukų ir mergaičių. 
Programa apima beveik visas 
pagrindines rungtis.

Dalyvavimas atviras visiem 
lietuvių, latvių ir estų lengva
atlečiam.

Klubam nepriklausą sporti
ninkai dėl informacijų gali 
kreiptis į bet kurį sporto klu
bą arba į Š ALFAS S-gos lenv. 
atletikos komiteto vadovą A, 
Bielskų adresu: 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117. Tel. 
216 481-7161.

Dalyvių registracija atliekama 
iki rugpiūčio 30 adresu: Mr. 
Helmut Jaaguste, 62 Talbot Rd.,. 
Willowdale, Ont. M2M 1B9. 
Tel. 416 223-6141.

dena Gardens, Toronto, Ontario 
M6S-4R5, Canada.

Pažymim, kad “Išeivijos spor
to istorijos 1944-1980” išlei
dimo laikas ir kokybė priklau
sys nuo mūsų visų glaudaus 
bendradarbiavimo.

, šALFASS centro valdyba

rugsėjo 10, trečiadienį, 6 vai. 
vak. Lietuvių Įdubo salėj ruošia 

^Rugsėjo 8-osios — Tautos 
šventės minėjimą. Ta proga pa
maldos įvyks GpĮfporte, Vffi. 
do bažnyČitjj, rugsėjo 7, šeldrna-^ 
dienį, 1 vai. popiet. Pamaldose 
ir minėjime šauliai dalyvauja su 
vėliavom.

čių skaičius sumažėjo. Trys se
selės ir dvi mokytojos auklės 
vaikučius. Linkim visiem sėk
mingų mokslo metų.

Lietuvių Posto 154 Amerikos 
legionierių organizacijos nariai 
dalyvavo legionierių metiniame 
seime Bostone. Grįžę iš seimo

rugpiflčio 28, ketvirtadienį, 7:30 
vai. vak. Visas pelnas skiriamas 
jaunimui, kuris siekia aukštes
nių mokslų.

Leidžiama Išeivijos sporto 
Istorija

mitetui, spalio 22 Lietuvių klu
bo salėj rengia K. Donelaičio 
minėjimą. Programą atliks ak
torius Henrikas Kačinskas ir so
listė Ona Zubavičienė. Tuo pat 
laiku mažojoj salėj bus Sofijos 
Kačinskienės mezginių paroda. 
St Petersburgo lietuvės kviečia
mos toj parodoj dalyvauti su 
įdomesniais rankdarbiais ir 
mezginiais. Informacijos gauna
mos skambinant tel. 367-1544.

L.Ž.K.

20 metų su viršum žaidė beis
bolą Detroit T i gers komandoj, 
buvo įrašytas į Hali of Fame,

SAS VASAROS STOVYKLA
Studentų Ateitininkų Sąjun- diminas Kijauskas — “Popie- 

gos vasaros stovykla įvyks rug
piūčio 24-31 Camp Tippicanoe, 
Tippicanoe, Ohio. Stovyklos te
ma — Susipažinimas su dabar
tine Lietuva. £

Programą atlikti sutiko šie as
menys: Rūta Augiūtė apkeliavu-

rezidencinių namų ir vadinamų has Cadzow kalbės tema “Li- 
“townhouses”. Gyvenvietė bus tuanistikos studijos” ir “Litua

nistikos katedros reikalingu
mas”; dr. Augustinas Izdelis 
— “Ekologinės problemos Lie
tuvoj”; dr. Juozas Karlas —

labai gražiai išplanuota, turės 
ežerėlius, klubą, teniso aikšte
les. Žodžiu, ši vietovė bus ypa
tingai graži.

Pirmieji 40 akrų Žemės jau

žius Jonas Paulius II” ir “Kas 
yra Šv. Mišios”; Liudas Sagys 
— ‘“Tautiniai šokiai Lietuvoj”.

Kaina savaitei — $100 (pa
tariama atsivežti daugiau pinigų 
įvairiom pramogom ir užsiėmi
mam). Reikia atsivežti miegmai
šius, pagalves ir rankšluosčius.

Stovyklavietė yra dvi su puse 
valandos kelio į pietus nuo 
Clevelando, valanda nuo Pitts- 
burgho aerodromo ir Omton 
Amtrak traukinio stoties.

GdmžMtiBmeMt rtndentus į v.:

taki įamžinti Cooperstown, New 
York *

Lietuvių Posto 154, Amerikos 
legionierių organizacijos, na
riai ir jų padėjėjos rugsėjo 28, 
sekmadienį, ruošia susipažinimo 
iškilmes Lietuvių Svetainės di
džiojoj salėj. Programa prasidės 
2 vai. popiet su Amerikos bei 
Lietuvos himnais ir invokacija. 
Iškilmėse dalyvaus Matylando 
valstybės ir Baltimorės žymiausi 
Amerikos legijono viršininkai, 
lietuvių posto nariai ir padėjė
jos. Po iškilmių bus vaišės.

Aras ir Kalvelis, tautinių šo
kių grupės, dalyvavo Lietuvių 
dienoj Bamesville, Pa., sekma
dienį, rugpiūčio 17. Publikai, 
labai patiko jų šūkiai. Nauja Aro 
valdyba: pirm. Petras Okas, sekr. 
Kristina Česonienė, ižd. Ieva

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos, sutrumpintai ŠALFASS 
centro valdyba numato išleisti 
“Išeivijos sporto istoriją 1944- 
1980”. Norėdami šį uždavinį 
ku<F<plačiau ir išsamiau įvykdy
ti, kreipiamės į. Vakarų. Euro
poj, Kanadoj, Šiaurės ir Pietų 
Amerikoj gyvenančius sporti
ninkus, sporto veteranus, sporto 
darbuotojus bei sporto mėgė
jus ir prašom siųsti medžiagą, 
kuri apimtų 1944-1980 sportinę 
veiklą ir organizaciją.

Ypač pageidautina tiksli spor
to vienetų metrika (įsteigimas, 
valdybų ar komitetų sudėtis, 
sportiniai pasiekimai, santykiai 
su visuomene, kitomis lietuvių 
organizacijomis ir kitataučiais 
ir t.t.). Prašom siųsti ir nuo

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

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

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

Po 17 dol. — A. Ališauskas, 
Chesapeake, VA, B. Nemielas, 
VVethersfield, Conn, I. Bučmys, 
Dayton, Ohio.

Po 10 dol. — A. Stanis, Jer- 
sey City, N.J., J. Holbert, San 
Antonio, Tex.

Po 7 dol. — P. Kaspari tinas, 
St. Petersburg, Fla., J. Bruo- 
žis, Worcester, Mass., A. Lin- 
gienė, Redford, Mich., V. Rū- 
telionis, RockvUle, Hd., S. Vai
čiūnas, Islington, Ont., Canada, 
B. Podleckis, Lindėti, N. J., S. 
Griežė, Dorchester, Mass., A. 
Bertulis, Hot Springs, Ar., K. 
Kulys, Englewood, NJ.

Po 5 dol. — A. Chapulis, 
Clark, N.J., A. Gražulis, Clifion, 
N.J., L Silks, Union City, 
Conn., F. Rajeckas, Waterford, 
Conn., J. Liobė, Woodhaven, 
*N.Y.

4 dol. — B. Gaidžiūnas, Kirk- 
land, Ohio. '

3 dol. — A. Ilgutis, Wood- 
haven, N.Y.

Po 2 dol. — M. Kvedaras, 
Iselin, N.J., J. Orentas, Ridge- 
wood, N.Y., V. Žilinskas, Bro- 
oklyn, N.Y., kun. J. Bakanas, 
Worcester, Mass., S. Skripkus, 
Keamy, N.J., O. Steponis, Great 
Neck, N.Y., B. Bliumfeldas, 
Worcester, Mass., C. Navickas, 
Piscataway, N.J., VI. Palubins
kas, Cleveland Hts., Ohio, V. 
Mažeika, Chicago, III., G. Vid
mantas, Rochester, N.Y., A. 
Statkus, Boulder, Colo., V. Og- 
den, Pennsboro, W.V., dr. A. 
Savičiūnas, Akron, Ohio, J. Kri
vickas, Jamaica, N.Y., A. Tar
vydas, Philądelphia, Pa., E. Sa
kas, 'Bufialo, N.Y., P. Bilėnas, 
Pomona, N.Y., J. Šileikis, Wood- 
haven, N.Y., V. Milcius, Ocala, 
Fla., S. Vaškelis, Framingham, 
Mass., J. Vanagas, Woodhaven, 
N.Y., N. Bayoras, Pittston, Pa.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko admini
stracija.

e

sklypais, išvesta asfaltuotos gat-
jungoj” ir “Sovietų Sąjungos 
ateitis iki 2,000 metų”; kuu^Ge-

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

SAS centro valdybos

pas lietuviškų knygų platintojus 
ir tiesiai ii leidyklos: Ambedand 
Publishing Co., 1813 Larcb- 
wood Avė., Troy, Mich. 48084. 
Gaunama ir Dubininko admi
nistracijoj, 341 Higbland Blvd.,

VIENUOLIKA DIENŲ 
LIETUVOJ

DVI KELIONĖS 1
LIETUVĄ
IR LENKIJĄ, ĮSKAITANT
11 DIENŲ LIETUVOJ

KBJONĖ ML 1 — RUDENS KELIONĖ: apeito 1-16. 
16 dienų kdtont eu 11 dtonų Ltotmej, 2 dienom 
Varferof ir 1 dieee ftmddMe — $1,34646

KELIONĖ ML 2 » ŽKMOS KELIONĖ: gruodžio 20 
— aeusto 4. ie tHmių koHoiiO m 11 dienų Uotavoj. 
2dienom Verfoimiiri dienoftmddMto^01^# .

KELKNHf^Nt. $ — SPALIO VNNNtlO KELIONĖ: 

opelio 12>42> 11 dienų kelionė ou 6 dienom Lietuvoj* 
2dienom Veribuvoj Iri dienoftmdddrte—$1AM^® 

•' ..................



Dainavimo karjerą pradėjęs

Laisvės Varpas perlin*«h dvi
kurie įgalintų Laisvės Varpui 
skambėti ir toliau. Laisvės Var
po vedėjas Petras Viščinis jau

A.A. LEONARDAS RAL
Leonardas Ralys, 

nepavargstantis Ii 
nos puoselėtojas New 1

radijo stočių, kurių vieaoa yra 
Medforde, o kita — hcktone'. 
Nuo.rugpiūčio 17 rago stotis

pirmų šaltinių. Pav. liepos 29 
Baltuosiuose Rūmuose ir State 
De partine n te Washingtone,

bendrame kape yra palaidoti 
A. Monkevičius, B. Monkevi- 
čienė ir jos mamytė. Atvyko, 
kun. klebonas Kontautas.xVisi 
susirinkę, vadovaujant klebo-

praeityje nugalėjęs.

Rngpiūčio 13 Š. Bostono Lie
tuvių Piliečių Ojos patalpose

kurie nori, kad Laisvės Varpas

Rottenburgo stovykloje Vokieti
joje \ir galop čia New Yorke. 
Nuo 1950 iki 1980 jis dalyva
vo šiuose dainų vienetuose: • 
Operetės chore, New York o 
skautų vyčių oktete, Angelų Ka
ralienės parapijos čhore, New" 
Yorko vyrų oktete. Apreiškimo 
parapijos chore, Perkūno vyrų 
chore, kuriam šiuo metu vado
vauja jo sūnus Viktoras, Apreiš
kimo parapijos vargonininkas.

Šalia chorų jis dažnai pasiro
dydavo kaip solistas, savo sodriu 
bosu džiuginęs mūsų visuo
menę.

Šalia dainos jaunystėje yra 
daug laiko paskyręs lietūvišM^i 
skautijai. Be to, jis mėgo medžio 
dailės darbus, nors iš to negy
veno. Paskutinius 28 metus 
dirbo kramtomos gumos Chick- 
let labrike.

Atsisveikinimas Shalins laido
jimo namuose irgi atspindėjo jo 
entuziazmą ir atsidavimą lietu
viškai dainai. Vietoj kalbų ir at
sisveikinimo žodžių gausus 
būrys jo dainos draugų sudai
navo jo mėgiamiausią dainą Aras, 
kurios žodžiai, prašant Viešpa- neatgaivino.

Leonardas Ralys

tį leisti numirti tėvynės laukuos, 
Leonardui, deja, neišsipildė.

Giliam liūdesy ir skausme 
liko žmona Albina, sūnūs Vikto
ras ir Leinardas, Jr., duktė Bi
rutė Malinauskienė, du broliai 
su šeimomis ir būrys giminių.

Leonardo kūnas ilsis Cypress 
Mills kalnelyje, kur, kaip vienas 
išsireiškė, lietuviška kolonija 
auga kaskart sparčiau.

R. Kezys

pui skirtą laiką, nes'nubos die
nos ta stotis neperdus progra
mų svetimomis kalboms. Laikas 
atsakytas ne tik Laisvės Varpui, 
bet visom svetimomis kalbomis 
programom. Naują ndijo sto
ties politiką nustatė aaaiji jos 
šeimininkai, kurie nesesniai ją 
nupirko. Laisvės Vhipas dabar 
ieško naujos radijo sltde-s, kuri 
galėtų skirti jam tinimu laiką. 
Nelengvas reikalas, nes nedaug 
stočių įsileidžia prognmms sve
timomis kalbomis. Iitiau rei
kia tikėtis, kad Laisvės 'Varpui 
pavyks sėkmingai nu$lė<i ir šią

tis ir, atrodo, gavęs jų pažadus 
duoti Laisvės Varpui naudotis 
jų radijo stotimis. P. Viščinis 
turi pasirašyti metam sutartį su 
viena iš jų. Tai sutarčiai reika
lingi keli tūkstančiai dolerių.

jų kapo.' A. ir A. Januškos prie 
kapo padėjo gražių gėlių puokš
tę ir pakvietė visus susirinku
sius į Milton H iii restoraną 
pietum.

Gražu, kada artimieji ir bi
čiuliai prisimena savo mirusius 
draugus.

su etninių grupių atstovais be
siartinančios Madrido konferen
cijos reikalu. Tame pasitarime 
dalyvavo gana gausus būrys lie
tuvių, kurių tarpe buvo LB ta
rybos pirm. inž. Vytautas Izbic- 
kas iš Bostono. Rugpjūčio 3 
Laisvės Varpas perdavė jo platų 
pranešimą iš to pasitarimo.

MIRĖ KUN. JONAS GRIGONIS

Rugpjūčio 13 Fisher Isiand, 
N. Y., išėjęs maudytis, staiga 
mirė kun. Jonas Grigonis. Jį 
ištiko širdjes priepuolis. Buvo 
suteikta visa pagalba, bet jau

A-A.
MARCUONAI GAILIUVIENEI

mirus, jos dukroms: Onai Zubavičienei, Marytei Laužeckie- 
nei ir Antaninai Ručinskienei ir jų Šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Velionis buvo gimę: .921 sau
sio 21, į kunigus pemtiritas 
1944 birželio 10. Amerikoje vi
karavo įvairiose vietose. Pasku
tiniu laiku buvo vikaras St John 
parapijoje Plainfield,Comn., ne
toli Putnamo.

Laidotuvių pamaldos jo para
pijoje buvo rugpiūčo 16, šeš
tadienį, palaidotas nijpiOčio 18, 
pirmadienį, Šv. Kazimiero kapi
nėse Amsterdame, Salia tėvo. 
Motina dar yra gyva triko dar 
sesuo Veronika, ištaėjaisi, gy
vena Clevelande, sesu-o Ona, 
netekėjusi, gyvena prie Cleve- 
lando, brolis Juozas, vedęs, gy
vena Texas.

Bronės Monkevičieūės 
mirties metinės Madrido konferencijos reikalu

1979 pradžioj mirė Antanas 
Monkevičius, o po kelių mėne
sių ir jo žmona Bronė Monke- 
vičienė.

Mirties metinių proga rugpjū
čio 3 Antanas ir Aniceta Januš
kos užprašė už Bronės Monke- 
vičienės sielą mišias. Jos buvo 
aukojamos Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioj, S. Bostone.

Užsidarius Keleivio savaitraš
čiui, Bostono ir apylinkių lietu- 

. viai liko be vietinio laikraščio, o 
kitur leidžiami lietuvių laikraš
čiai dėl pašto kaltės dažnai atei
na labai pavėluotai. Tad vieniu*' 
telė greito viešo susižinojimo 
priemonė yra vietinės lietuvių 
radijo valandėlės. Jų tarpe išsi-

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

Šv. Kazimiero liet parapijos 
gegužinė įvyks Romuvos Parke, 
Brocktone, rugsėjo 14, sekma
dienį,nuo 12 vai.

Martyno Jankaus šauliai ruo
šia banketą spalio 4, šeštadie
nį, 6:30 vai. vak. Sandaros sa
lėj, 30 Interval St, Brocktone.

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

Vedšjas Petras Viščinis

Tetof. (817) 588-72M

MiiK-Bv-mniL 
PostngBpoid botli 1111195

procentus, — -* 
leidžiamus Įstatymų.

kuriuo laiku. Jūsų siunta gavęs, bankas tuoj Į- 
traukia sumą | sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini-

do per paštą skambinkit Mr. 
Donahue 2Ė8-2500 

• arba rašykit paduotais adresais.

Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mat. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti Į ban-' 
ką ar juos atsiimti, tai galite atINctl namie bet

KONCERTE - BALIUJE

kurte Įvyks 1980 m. lapkričio mėn. 1 dieną 7 v.v.

mėnesio 4 dienos valdybos nariams: toL 817 789-1879

•17 773-3457

ALIAS BOSTONO SKYRIAUS VALDYBA

887940

Sofija ir Henrikas Kačinskai 
Valerija ir Henrikas Zitikai

(susikirtimas 128 Ir 28 kalių)
Meniną programą attiks solistė Violeta Balčiūnienė 
ir pianistas Saulius Cibas

Malonlai kviečiame dalyvauti

Amerikos Lietuvių Inžinierių Ir Architektų Sąjungos 
Bostono Skyriaus 30 metų veiklos sukaktiesKun. Jonas Gngciis

77-01 JAMAICA ABuiUte.

S. ir S.Vaikiai

VIKTORIJAI SIMKUS

mirus, jos vyrui Leonui, netekus mylimos žmonos, dukterims 
Gražinai ir Birutei, netekus brangios motinos, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame Ir kartu liūdime.

Nellie Gudelis su sūnais 
Vytu ir dr.John 
Sophie ir Tony Slye 298-4130

vyksta į Bostoną spalio 18. Spek
taklį Lietuvių Piliečių dr-jos III 
aukšto salėj rengia Bostono 
skautija.

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.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
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
mo minėjimas įvyks lapkričio 23 
Lietuvių Piliečių dr-jos salėj, So. 
Bostone.

Naujosios Anglijos Šaulių 
rinktinės suvažiavimas įvyks 
lapkričio 29, šeštadienį, Lietu
vių Piliečių dr-jos trečio aukš
to salėj, So. Bostone.

t

INŽJUOZUI STAŠAIČIUI

Jani ir Vladas Bajerčiai

LEONARDUI RALIUI

1960 M. EKSKURSIJOS f LIETUVĄ
tŠBOOTOMO / NEW YORKO

SAULIUS-TOMAS-VYTAUTAS ZAUNIUS,



mišių Cypress Hills kapinėse 
bus paminklo pašventinimas.

kolegas ir pažįstamus

sūnus, ištiktas širdies 
mirė rugpiū

čio 16 Santa Barbara, Calif.. 
kur jis su motina ir su sūnumi 
gyveno. Palaidotas rugpiūčio 19. 
Vincė Januškaitė-Zaunienė ir

pamaldos bus 11 vai. Pamokslą 
pasakys kun. Kazimieras Puge
vičius. Po mišių parapijos salėje 
bus akademija su paskaita ir me
nine dalimi. Tą dieną bažny
čioje bus daroma rinkliava Re- velionis kadaise ilgai gyveno 
liginei Šalpai, kuri įvairiais bū
dais remia persekiojamą Bažny
čią Lietuvoje.

New Yorke, į Califomiją išsikė- 
lė 1972 metais. Vincė čia pla- * 
čiai reiškėsi visuomeninėje 
veikloje ir dešimt metų pirmi
ninkavo LMK Federacijos New 
Yorko klubui, nuo 1956 iki 1966. 
Pirma persikėlė jos sūnus į Ca- 
liforniją, kur Santa Barbara mies
te nuo seno gyveno jos sesuo, į 
Ameriką atvykus dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą. Jai mirus, 
Vincė paveldėjo jos namus ir 
nusikėlė ten gyventi.

Vytautas Banaitis, jauniausias 
’ Saliamono Banaičio, Lietuvos 

nepriklausomybės akto signa
taro, sūnus, mirė Lietuvoje 

• liepos 16. Jis biivo teisininkas.
Paliko žmoną Jadvygą ir daug 
giminių Amerikoje ir Australi
joje. New Yorke gyvena Irena 
Banaitienė, kuri apie šią žinią 
ir pranešė redakcijai.

Televizijos 5 kanale rugpiūčio 
17, sekmadienį, per 10 v.v. ži
nias parodė reportažą apie Mai
no pakrantes, kaip ten žmonės 
vasaroja, kaip gyvena žvejai. Pa
rodė ir Kennebunkporto dalį — 
namus, kur atostogauja George 
Bush. Tie namai yra netoli pran
ciškonų vienuolyno, priešais 
Shooting Rock. Taip pat parodė 
ir Valstybės sekretoriaus Mus- 
kie, pranciškonų kaimyną. Pas
kui rodė pakrantes žemiau Ken
nebunkporto, žvejų uostus, lai
velius. Pasikalbėjime vienas 
žvejas pareiškė, kad šiemet esą 
geri metai.

kričio 16. Koncerto programą 
atliks iškiliausios jėgos — solis
tė Dana Stankaitytė, solistas Sta
sys Baras, solistas Jonas Vaz- 
nelis. Jiem akomponuoja Alvidas 
Vasaitis. Tokiu būdu bus pa
minėta Darbininko 65 metų su
kaktis. ■.

Kultūros Židinyje. Programą at
liks solistė Roma Mastienė iš 
Chicagos. Šiuo renginiu nori
ma paremti Putnamo seselių 
statybą.

Mokytojų studijų savaitė Ken
nebunkporte prasideda rugpiū
čio 23, baigiasi rugpiūčio 30.

rengiamas Naujosios Anglijos 
rinktinės, bus rugpiūčio 30 - rug
sėjo 1 pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte.

Prof. Kazimiero Būgos 100 

nėta spalio 12. Paskaitą apie šį 
žymų kalbininką skaitys prof. dr. 
Antanas Klimas iš Rochėsterio. 
Minėjimą rengia Liet. Kat. 
Mokslo Akademijos New Yor
ko židinys.

18*19 Kultūros Židinyje. Rengia 
Liet Tautodailės Instituto New 
Yorko skyrius.

rudens šokius rengia spalio 22 
Kultūros Židinyje.

Kultūros Židinio rudens ba
lius bus gruodžio 6.

A. a. poeto Nado Rastenio 
vardui įamžinti laidotuvių metu 
jo draugai bei artimieji Tautos 
fondui aukojo: po 25 dol. — J.K. 
Laskauskai, V. Vaškys; po 20 dol. 
— J.G. Austrai, S. Vičiulie- 
nė; po 10 dol. — J. Asta- 
šausldenė, A. Sajauskas, K. Dū
lys, V. Nastopka.

Margarita Samatienė, LMK 
Federacijos pirmininkė, liepos 
15 išsikėlė gyventi į Washing- 
toną, D.C. Ji dabar dirba Vliko 
būstinėje ir yra raštinės vedėja 
ir kartu talkina Eltai. Jos įgalio
tinė New Yorke yra LMK Fe-

Noreikienė, kurios- adresas yra 
84-07 89 St, Woodhaven, N.Y. 
11421.

sėjo 7 Apreiškimo parapijos sa
lėje bus paskaita ir meninė da
lis, kurioje dalyvauja aktorius

V

jas Paulius Jurkus ir Long 
lando jaunieji talentai. -

Cinus “Gitaristas”. Tel. 212 
776-1687. laidą vasarai ir prašau, kad ji

212 847*5642.

Ekspedicįja iš Floridos buyo 
išplaukus liepos mėnesiu vidu
ryje. Pirmas jos uždavinys buVo f 
surasti tikslią nuskendinęr yįetą>X 
paskui turėjo nuleisti speeialų? 
svambalą su foto 
mavimo aparatais 
skėndusio laivo griaučius nufo
tografuoti ir nufilmuoti. Ekspe
dicija laivo nuskendimo vietą 
surado, gi rugpiūčio 16 ir 17 
paskelbė kad nufotografuoti ne
pasisekė. Laivas yra nuskendęs 
12,000 pėdų gilumoje. Toje vie
toje Atlanto vandenynas buvo 
labai audringas, bangos siekė 
net 12 pėdų. Fbtografuoti buvo 
neįmanoma. Ekspediciojos lai
vas pritrūko kuro ir maisto, ir 
taip rugpiūčio 17 savo darbus 
nutraukė ir nuplaukė į Bostono 
uostą. Ekspediciją tęs kitais me
tais.

New York Times šmaikščiu 
skaitytojo David McClave iš Ta- 
koma Park, Md., laišku rugpiū
čio-17, sekmadienį, priminė, kad 
sovietai prieš 40 metų okupavo 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Prisi
menama pavergtų Pabaltijo tautų 
išeivijos rūpesčiai bei laisvojo 
pasaulio šalta laikysena paverg
tųjų atžvilgiu.

DVI NAUJOS

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

LIK SVEIKAS, Raiša Urbonie
nė dainuojaB. GorbulskfO“I6 
lengvos muzikos dainų.

Abi blokštelės po 8 dol. Per
siuntimui pridedama 1 dol.

Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 
11207.

PABALTIEČIŲ LAISVĖS ŽYGIS

Masinė Pabaltiečių demon- — Ints Rupners ir iš estų — 
stracija, pavadinta Pabaltiečių Mari Linnamaa, yra sušaukęs 
Laisvės Žygiu — “Baltic Free- tris posėdžius aptarti ruošos dar- 
dom Rally”, yra ruošiama rug- ‘ bus, sudaryti įvairias komisijas 
sėjo 27, šeštadienį, prie Jung
tinių Tautų paminėti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos 40 metų oku
paciją. Stengiamasi išnaudoti

liant Pabaltijo klausimą viešu
mon. Demonstracija sutaps su 
Jungtinių Tautų generalinės se
sijos atidarymu, JAV preziden
tūros rinkimine kampanija bei

ferencįja.
Iš lietuvių pusės į demonstra

cijos ruošą aktyviai įsijungė kun. 
Kazimieras Pugevičius, Gintė 
Damušytė, Helen Kulber ir Ma
riau Skabeikienė. Rugsėjo 27 
demonstracijos komitetas, ku
riam vadovauja iš lietuvių — 
kum K. Pugevičius, iš latvių

sam, techniniam reikalam ir tt 
bei papildyti talkininkų sąrašą. 
Ketvirtasis viešas posėdis- yra 
šaukiamas rugsėjo 4, ketvirtadie
nį, estų namuose. New Yorko 
lietuviškoji visuomenė yra ragi
nama įsijungti į darbuotojų ei
les pasiunčiant organizacijų at
stovus į šį posėdį bei raginant

. iyvauti šioj nepaprastoj demon
stracijoj.

Pabaltiečių jaunimas jau du 
kartus susirinko atskirai aptarti 
Pabaltiečių Laisvės Žygio reika- SMUIKININKO V AŠY LIŪNO 
lu Lietuviškam jaunimui atsto- "• . r~
vavo Algis Lukoševičius, Gina KONCERTAS KENNEBUNKPORTE 
Simonaityte ir Ginte Damušytė.

Pavergtų tautų savaitės proga lietuvių grupė eina prie Laisvės statuto. Nuotr. c. Binkins

Vasara Kennebunkporte - 3
ŽEMĖ, KUR NIEKAS NESKUBA

Atostogos prasidėjo su vienu 
nuotykiu, kuris net išgąsdino 
mane. Kaip įprasta, vakare du
ris užsirakini. Taip sau, dėl 
mandagumo, kad kas paklydęs ' jo. Neseniai dažytos durys, 

tampriai prigludusios prie rėmų. 
Nesiduoda išstumiamos. Reikė
jo ir man iš vidaus stipriai 
spausti priešingoje špynos pu
sėje. Negi du vyrai dabar ne
pajudins durų.

Pajudinom. Durys atsidarė. 
Dabar beliko tik susitaisyti spy
ną. Tuoj ją išardžiau, išėmiau 
užlaužtą dalį. Tas žmogus tuoj

Bet jis reikalą tuoj suprato. 
Reikia duris iškelti. Tuoj atsi
nešė reples, atsuktuvą, išdaužė 
vyrių geležėlę, ir durys pajudė-

neįeitų.

Kai raktas užlūžta
Rytmetį suku raktą ir negaliu 

atrakinti. Kažkokia kliūtis. Paju
dinu, ir nieko. Spūstelėjau rak
tą, ir ką gi — rankose liko vi
sas kotelis, o rakto barzda spy
noje. Nulūžo raktas!

Tai dabar ir kukuok! Kaip iš
eiti? Laikas jau toks, kad visi atnešė ir naują raktą, daug ge- 
baigia pusryčiauti. Koridorius 
tuščias. Jį matau pro rakto sky
lutę. Pro langą išlipti negali, 
nes per aukštai — toje vietoje

Pajudinau ir langus. Jie taip 
užkalti, kad svečiai jų nekil
notų. Tinklinis langas pritvir
tintas. Yra viršum durų toks ati- 

djenomis batų vėjo traukimas. 
Pastūmiau stalą, uždėjau kėdę 
ant stalo ir užsilipau. Siekiu 

darau. Apžiūrėjau vietoje. Iš
lipti jokiu būdu negalima.

priristas, kad jis atidarytas neiš
kristų. Negali per jį išlįsti.

Taigi, esi pagautas ir užda-

Tuo metu pamatau per kiemą 
einantį žmogų. Pasaukiu jį. Jis 

ge. Paklausė kas yra. Iš kal
bos supratau, kad jis čia gimęs 
lietuvis, bet dar kalba neblogai. 
Pasakiau, kad raktas nulūžo. Jis 
paklausė kelintas kambario nu
meris.

Nuėjo į raštinę, paėmė antrą 
raktą ir atėjo prie mano durų 
iŠ lauko pusės.

Padėtis jau pagerėjo. Jau yra 
kontaktas. Jau nebereikės laužti 

nes nulaužto rakto galvutė liko 
spynos viduje. '

vasarvietėje Ken- venimo tempas, susimąstymas ir

tely ii apsipirkimo centre. Tai 
nėratopats^

Miestelis čia pat, anapus ka
nalo. Čia. eini pėsčias, nes no
ri viskuo pasidžiaugti, pasisvei
kinti su paliktais namais, krau
tuvėlėmis, galerijomis, kas čia 
naujo.

Kai pasuki į miestelį nuo rau
donos lempos pro Nautilų, kaž
kaip pajunti, kad čia tikrai yra 
atostogų kraštas, žemė, kur nie
kas neskuba. Čia gyvena vasara 
su savo gerais vėjais.

Gatveles neplačios, kartais 
net rta šaligatvio. Bet tai ne
svarbu. Čia atostogauja ir vie
tiniai ii suvažiavę. Taip ramu, 
net ilgesingai ramu. Eina pama
žu, važiuoja pamažu. Susėdęs 
jaunino barelis atviroje maši
noje. Nudegę saulėje, vėjas tar
šo ji) plaukus, bet jie neturi 
miesto skubos. Praeinantį pa
sveikina- Tokia čia mada — 
visi sveildnasi. Pažįsti, nepažįs
ti, vissalcai HI.

resnį, kurio taip lengvai nenu
suksi.

Tariau, jei taip viskas prasi
dėjo, tai toliau eis labai gerai. 
Taip ir buvo.

Tas žmogus buvo Jonas Ku
činskas iš Brpoklyno, iš Ridge-. 
woodo. Jau pensininkas. Čia 
gimęs ir augęs, gana gerai kal
ba lietuviškai, labai mielas ir 
jaukus žmogus, kuris ir dabar 
ieško draugystės su lietuviais. 
Ateina dirbti penktadienio po
pietėse, kurios praveda bingo 
žaidimus. Atvažiavo ir į Kehne- 
bunkportą vasarai, kad čia pa
gelbėtų.- Jis apžiūri kiemus, 
priebučius, baseiną. Tai reto 
rūpestingumo ir darbštumo 
žmogus. Eina ir eina. Išvalo 
šiukšlių dėžes. Žiūrėk ir su 
šluotyte braukia per aikštę, su
šluoja nuorūkas, surenka laikraš
čius ir visa tvarkingai išneša. 
Niekam jis neatsisakė, visiems 
stengėsi padėti. Jo veidas —. 
šviesus. Plaukai irgi šviesūs. Ir 
nuolatinė šypsena, lengva jauki 
šypsena. Tai toks paliko Jonas, 
kuris eina ir eina per aikštes, 
namus. Malonu jį buvo pažin
ti, pasikalbėti ir apie jo gyve
nimą ir apie Lietuvą.

Miestelio didžioji ramybė 
šiame krašte apsigyvenus, 

reikia laikytis ir to krašto papro
čių — reikia apsilankyti mies-

. teko čia vaikščioti su 
vien moterim, kuri buvo atvy
kusi i!. Lietuvos. Ji buvo mo
kytas žmogus, baigusi univer
sitetu daug keliavusi. Jai atro
dė labai keista, kad žmonės 
visi sveikinasi ir visi šypsosi. 
Pagaliau po kokios valandos ji 
tarė:

- Tai gražu. Tie žmonės 
vienas kitam linki gero!

Taip yra — tie žmonės vie- 
nasldtam linki gero. Koks malo- . 
nūs patarnavimas krautuvėlėse, 
kavinėse, bareliuose. Visi ne
skuba, nerėkia, tavęs nedrasko, 
bet leidžia tau gyventi gražioje 
vasaroje.

Vaikštai, dairaisi mažoje aikš
telėje, kur paminklas žuvusiem 
pimojo karo didvyriam. Erelis 
išskėtęs sparnus. Bet ir jis čia 
netriukšmingas, neiškilmingas, 
prisiiexinęs prie aplinkos. O tos 
krautuvėlės, su kvepiančiom 
žvaiėra, su daugybe,suvenyrų, 
medžiagą, audinių. Kiek čia 
knygą. Kiek užvežta vyno. Pri
krauta ir alaus.

Užeinu į seną Riverview res- 
toraodį prie vandens. Popięčio 
meto. Ir tokia ramybė. Jauni 
žnotės (febą restoranuose. Tai 
daugirairia studentai, kurie va- 
san dirba, o paskui mokosi. 
Ir čia niekas neskuba. Visi drau- 
gish vienas kitam. Prie baro

- jaunas vaikinas geria kokteilį 
ir pasakoja apie filmus ir pM» 
jnoiiasri. Vis žvelgia į mane,

„ Sonata Nr. ‘ tėviškų liaudies motyvų, liau-
A- moli ir E. Wotf-Ferrari dies tempų ir nuotaikos. Veika

las yra moderniškas, pilnas ug-

Izidorius Vasyliūnas šį instru- Vytenis Vasyliūnas atliepė




