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Savaites 
Įvykiai

jungęs vienam tikslui apie 
350,000 Lenkuos darbininkų, 
privertė Lenkijos vyriausybę 
rimtai derėtis dėl darbininkų 
reikalavimų patenkinimo. Vy
riausybė ir komunistų partija 
patenkino beveik visus darbi
ninkų reikalavimus. Pripažino 
teisę organizuoti nuo partijos 
švelninti cenzūrą ir suteikti tei
sę skelbti per vyriausybės kont
roliuojamą radiją ir televiziją 
ir kitas, o ne tik vyriausybės 
nuomones, o taip pat kas sekma
dienį transliuoti per televiziją 
mišias. Komunistinį sistemoj tai 
yra labai didelis darbininkų lai
mėjimas, kurį pasiekė Šio streiko 
vadovas Lee h Walesa su savo 
talkininkais. Lieka dc Inuirti ir 
tikėtis, kad partija ir vyriausy
bė duotus darbininkam paža
dus ir vykdys.

buvo išsikovoję teisę Steigti fab
rikuose ir įmonėse nepriklauso
mas darbininkų tarybas, tačiau į 
valdžią tuo meta rijęs Wladis- 
law Gomulka sugebėjo per 2 
valdinę uniją.

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 41

1976 gruodžio 21 Varputėnų 
klebonas iš apylinkės gavo to
kio turinio raštą (Nr. 115):

Macaičių apylinkės Tarybos 
vykdomasis komitetas prašo 
jūsų užpildyti pridedamas for
mas Nr. 1 ir Nr. 2 iki 1977 m. 
sausio 1-os dienos ir grąžinti 
apylinkės vykdomajam komi
tetui. Užpildžius formas, 1) pra
šome nurodyti pamokslų turinį,

Užpildžius formą Nr. 1,4) pa- 
mų daugėjimo ar mažėjimo prie
žastis.

Atskirai nurodykite, 5) kiek 
žmonių buvo bažnyčioje kalėdų

Užpildžius formą Nr. 2,7) pa
komentuokite pajamų augimo 
arba mažėjimo priežastis.

Pridėkite dvidešimtuko, revi
zijos komisijos, vykdomojo orga
no sąrašus ir žinias apie kuni
gą: pavardė, vardas, tėvo vardas, 
gimimo metai, kokiais metais 
baigė seminariją.

(parašas)
Micaičių apylinkės vyk-

Prieš keletą metų kažkas nuplė
šė rožančių, o dabar jau iš
drįso sužaloti ir pačią statulą.

Nuo 1932-jų metų ši Liurdo 
grota buvo visų kapų centre, 
puošė juos ir džiugino kupiš

kėnus, o dabar didžiam tikin-_____________ ____ __________
čiųjų skausmui kažkokie pikta- gjrma, jfls neturite leidimo <he 

ryti patikrinimą. Antra, apie 
savo norą man pareiškėte tik 
prieš pusvalandį ir aš negalėjau 
pakviesti bažnytinio komiteto”.

dariai ją išniekino.

Tikintieji, sužinoję apie šį 
įvykį, buvo giliai sukrėsti. Jie 
skubėjo į kapus, dėjo po Mari
jos kojomis gėles. Grota niekada 
nebuvo mačiusi tiek gėlių.

KirtMIdai (Utenos raj.)
S. m. spalio 17 d. 11 vai. 20 

min. Saldutiškio apylinkės pir
mininkas Šapranauskas, atėjęs 
pas Kirdeikių kleboną kun. Pet
rą Kražauską, pareiškė, kad 
šiandien 12 vai. atvažiuojanti 
Utenos rajono Finansų skyriaus 
vedėja ir bažnyčioje būsianti pa
daryta revizija, todėl klebonas 
turėsiąs atidaryti bažnyčią.

12 vai. atėjo pirmininkas Šap
ranauskas, Finansų skyriaus ve
dėja ir du bedievių sudaryto 
bažnytinio komiteto nariai — 
Anupras Kirka ir Juozas Kindu- 

wąs bažnyčios duris. Tada kle
bonas paklausė: “O sankciją da
ryti bažnyčioje kratą ar turite?” 
— “O kokios čia reikia sank
cijos, — stebėjosi pirmininkas.

rieti bažnyčios turtą, mes tik 
-Kražauskas taip kalbėjo: “Visų 

dė, kad bažnytinis komitetas čia 
esąs. Klebonas tęsė: “Ciane baž
nytinis komitetas, o jūsų pa

da, kad jūs, pirmininke, būsite 
Kirdeikių parapijos klebonu, o 
rajonoVK pirmininko pavaduo
tojas Labanauskas — vyskupu, 
tada galėsite su save komitetu 
vadovauti bažnyčtai.Trečia, jūs 
tikriausiai žinote,kad praėjusiais 
pasirašė raštą neklausyti tokių 
bedievių įstatymų, kurie prieš
tarauja bažnytinei teisei. Ketvir
ta, jūs, pirmininke, turbūt žino
te Konstituciją, kurioje sakoma, 
vidaus reikalus, tad būkite malo
nus — darykite kaip parašyta. 
Suminėtos aplinkybės man ne-

■— Šių metų Pergalės Nr. 4JŠ 
ir 6 išspausdintas naujas Vytim 
to Sirijos Giros romanu “Kai 
neliepsnojo tflr vandno**  ̂Roma
no ašis — pagrindiniai veikė
jai yra Norkų šeimos žmonės. 
Buvęs turtingas Kauno vaistinin
kas Matas Norkus^jo žmona vo
kietė Adelė, pirmosios jau mi
rusios žmonos žydės sūnus Sau .___dar pri
bus (psichiatras), jo jaunesnis dedamas Vacį. Sevrukas. Su- 
brolis Raimundas -(komjaunuo
lis), sesuo Eugenija (gail. sesuo), 
Eugenijos vyras Vidugiris, Rai
mundo žmona vietinė rusė 
Liudmila, Norkų gelbima nuo 
vokiečių žydaitė M iriam, dar 
kartais scenoje pasirodo Adelės 
pusbrolis geštapininkas Vag
neris, — tai ir visi veikėjai, 
šeimoje, kuriojeJoyžiuojasi tau- 

—tybės, sukrėtimų metais gali su
sikryžiuoti ir ideologijos. Ro
mano autorius intrigą valdo su
maniai. Veiksmas prasideda dar 
pirmajame bolševikmetyje, karo 
išvakarėse Vilniuje. Tolimesnė 
įvykių eiga veda per visą vokie
čių okupacijos laikotarpį iki bol
ševikų sugrįžimo. Vidugiris įsi- 

. painioja į geštapo pinkles. Jo 
išduotas žūsta Raimundas, su
imamas Saulius ir atsiduria kon
centracijos stovykloje Vokietijo
je. Eugenija ir Liudmila, kartu 
su žydaite M iriam, turi slapsty- 

’ tis, pagaliau glaudžiasi pas so
vietinius partizanus miškuose.

’ Nuo tų partizanų žūsta ir gešta
pininkas Vagneris. Senieji Nor- 
kai per prievartą karo pabaigoje 
išvežami į Vokietiją ir ten žūsta 
bombardavimo metu. Po karo iš 
koncentracijos stovyklos grįžta 
Saulius, Vilniuje gail. seserimi 
dirba Eugenija, o Liudmila žūsta 
per Vilniaus bombardavimus 
paskutinėmis karo dienomis. 
Eugenijaitenka globoti likusius
Liudmifos ir Raimundo maža
mečius valkos — dvynukus mer
gaitę ir berbSakį Apie tuos fe

nai sovietiniu (neigiamu) pano
riu. Kiek kHttve ir Keltams bei 
Laisvės Žiburiui. Neigiamai 
vaizduojamas ir Tomas Venclo
va —- dar Vilniuje ir jau

prantama, kad okupantams ir jų 
emigrantų politinė veikla, tiesos 
atskleidimas apie sovietinę tik
rovę. Tačiau tokie rašiniai 
tik rodo, kad tų niekinamų žmo
nių veikla pavergtai lietuvių 
tautai yra labai reikalinga.

— Sovietų Sąjungos vardu 
Švedijoje (Šeleffeo mieste) su
rengta lietuvių dailininkų paro
da. Parodos šūkis: tradicijos ir 
dabartis. Ryškūs yra grafikos dar
bai. Rodomi J. Kuzminskio, V. 
Jurkūno, A. Kučo, S. Krasaus
ko, S. ir V. Valių, A. Makū
naitės, L. Lagausko, R. Gibavi- 
čiaus ir keleto jaunųjų grafikų 
kūriniai. Su aliejinės tapybos 
drobėmis rodosi J. Švažas. Go
belenus parodai išaudė V. Dau
jotas, J. Balčikonis, R. Jasudytė 
ir D. Kvietkevičiūtė. Spalvingų 
juostų priaudė P. Damijonai- 
tienė. L. Kazėnas spalvotose fo
tografijose vaizduoja ekonomi
nius, kultūrinius, mokslinius 
Lietuvos pasiekimus (supranta
ma — “tarybinės” Lietuvos). 
Parodoje išstatyta ir lietuvių 
liaudies meistrų drožinių, ginta* 
ro papuošalų.

— Vengrų leidykla Europa iš
leido lietuvių poezijos antologi
ją, paruoštą žinomo lietuvių li
teratūros vertėjo E. Boitaro, tal
kinant 16 vertėjų. Antologijoje 

parinkta iš seno-šia rašytojų parinkta iš 
stos mūsų literatūros: M.

* dėtingas kasdienis •gyvenimas, 
visokį pavojai ir pastangos išlik-

donis, Just Marcinkevičius, E. 
Mieželaitis, S. Geda, V. Montvi
la. Iš išeivijos poetų antologijon 
pateko tik B. Brazdžionis ir A 
Mackus.

— Literatūros ir Meno laik
raščio (Nr. 33) “Septynių diė- 
nų” skiltyje nusiskundžiama, 
kad Jurbarko mieste žalojamas 
gamtos grožis, užteršiama aplin
ka. Rašoma, kad per miestą te
kantis Imsrės upelis turi labai 
gražius krantus ir slėnius, pilnus 
lakštingalų; Dabar ant Imsrės 
krantų statomi garažai, dvokų 
tepalais ir benzinu.

— Net turistinės knygelės jau

džiai pasakoti, gyvai megzti dia
logus, tačiau gausiai atiduoda 
duoklę ir sovietinei ideologijai. 
Per daug reikšmės skiria so
vietiniams partizanams. Iš tik
rųjų tų partizanų jėga nebuvo to
kia stipri, kaip rodoma romane. 
Per dažnai linksniuojami žodžiai 
“fašistai”, niekinami vokiečiai, 
geručiais rodomi rusai. Yra ir 
psichologinių spragų: neįtiki
nama, kad vokiečių okupacijos 
metu Saulius viešai girtųsi esąs 
pusžydis. Iš viso, karo ir poka
rio temos pavergtoje Lietuvoje 
jau yra nusidėvėjusios, išseku
sios. Beveik visi tenykščiai rašy
tojai toms temoms yra atidavę 
gausią duoklę. Tai ir pastarasis 
Sirijos Giros romanas nėra 
aktualus, o ir istorinė tikrovė 
yra labai susiaurinta.

— Pergalės Nr. 6 paskelbė

bono netrukdysiu tik tegu ati- tojos sąlygom buvo geriausiai ap-

ros ir Meno laikraštyje (Nr. 33)

asmuo, šeima, mėgi-

MIRĖ RAŠYTOJAS ALOYZAS BARONAS

Rugtejo 7 vakare Loretto li-

jas ir Draugo redaktorius Aloy-

nonai piktadariai 
kuri išliko nepali

kai kurį laiką dirbusio sovieti
nėje JT delegacijoje New Yorke, 
ilgoką straipsnį “Anapus jūrų

nesiūs sunkiai sirgęs. Palaidotas 
rusėjo 11, ketvirtadieni. Liko 
žmona Nijolė ir du sūnus —

joje, studijavo Frankfurto uni
versiteto 1945-49. | Ameriką 
atvyko 1949 ir apsigyveno Chi- 
cagqje. Nuo 1994 dirbo Draugo

1906
bawHrtnktasUetarviųRalyt^l nsanaa Antras pasaulis.

—1958, Saulės grįžimai —1964.
Jis rašė ir humoristinius eilė

raščius* pasirašydamas Dr. S. 
Aliūno slapyvardžiu. Išleido 
šiuos ' homortotiains rinkinius

ginusių lietuvių rašytojų.
Jis parašė šias knygų: Žvaigž

dės ir vėjai — 1951, Debesys 
VeBonisbuvo ’ Ištakia pažemiu — 1951, Užge-

*“* . ...................... " sęs sniegas — 1953, Sodas už
horizonto — 1955, Mėnesiena 
— 1957, Vieniši medžiai; - 
•1960, Lieptai ir bedugnės G««- 
mėjęs Draugo romano konkur
są) — 1961, Trečioji moteris 
(Giedros korporacijos premija)

* /,

cituojama poezija, liaudies dek

liai (vaikams) — 1958, Valandos

kėjimo laikas dar 13 savaičių ir

Periodikoje bendradarbiavo 
nuo 1937 metų, pirma rašė ei
lėraščius, straipsnius. Kaip bele
tristas iškilo Amerikoje. Aloyzas 
Baronas buvo vienas produktin-

du Pont de Nemoars korpora
cijos prezidentei Irving S. 
Shapiro.

išplėtė kasyklose kilusi nelaimė, 
per kurią žuvo 8 ir buvo su
žeista 18 angliakasią. Jų reika
lavimai buvo maždaug tie patys, 
kaip ir šiaurės Lenkijos darbi
ninkų, tik čia prisidėjo daug vie
tinių reikalavimų dėl darbo pa
mainų ir darbo saugumo. Vy
riausybė ir čia pasirašė su dar
bininkų atstovais sutartį, paten
kindama jų reikalavimus, ir 
streikai pasibaigė.

Prez. Carter, iki šiol vengęs 
kištis į Lepkijos streikų reika
lus, paragino Europos valstybes 
palankiai sutikti Lenkijos prašy
mą ūkinės pagelbės.

Lenkijos streikuojantieji dar
bininkai sutiko su tuo jog jų 
naujoji unija pripažins, kad vals
tybė yra gamybos priemonių 
savininkė, kad komunistų parti
jai priklauso vadovaujantis vaid
muo, kad Lenkijos kariniai ry
šiai su Sov. S-ga yra nenutrau
kiami ir kad unįja nebandys virs
ti politine partija

Lenkuos darbininkų streiką, pri
eina išvadą, kad net ir labai 
varžomoj komunistinėj visuo
menėj žmonės sutinka daug kuo 
rizikuoti savo politinei valiai pa- - 
reikšti ir kad jokit ideologija ne
gali įsigyti žmonių pasitikėjimo, 
nepatenkindama jų padoraus gy
venimo vilčių.

Prez. Carter pleikė kongre- . 
sui planą JAV ūkiniam gyveni
mui pagyvinti. Pagd jį bus su-

pasirodžiusi rusų kalba rašyta 
knygelė “Nemunu per Lietu* 
vą”. Ją parašęs Maskvoje gyve
nąs Kęstutis Augustinas Janulai
tis. Knygelėje aprašoma kelionė- 
Nemunu nuo Druskininkų Až 
Rusnės: pilys, miesteliai, bažny
čios, dvarai, istorinės vietos. 
Duodama ir kultūrinių žinių, 
minimi poetai J. Baltrušaitis, A.
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na. Prie to dar 400 kilometrų

prato, kad ateina ir jo eilė,Bou-Sadr pareiškus nepasiten-

kuriam laikui atidėtas.

mund S. Muskie pasiuntė Irano buvo apgyvendintas viename
SHALINS FUNERAL HOME, Ine, 84-02 Jamaica Ava.

Rusijos užkampy, nutorė rizikuo-
'išlaikytus amerikiečius įkaitus,

šakalys pats Ubai nustebo, kad

Vienoj vietoj vos neužšoko ant 
trijų kareivių pasienio patrulio. 
Laimė, bėglio jie nepastebėjo.

tinio tardymo gegužės mėn. gale.
Nors ir labai nenorėjo trauk

tis iš Lietuvos,- bet, žinodamas,

^oeP>yt^;kov<>^^ sunkus, per dieną galima nu- 
eiti ne daugiau kaip 20 km- 
Pasienio zonon pašaliniam įeiti 
draudžiama. Vietos gyventojai, 
kur tokių yra, turi specialius lei-

. - • "v*'jUA-y—«c*,-
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Prez. Carterio specialiam įga
liotiniui taikai Art. Rytuose pa
siekti Sol M. Ianowitz pavy
ko įtikinti Izraelio min. pirmi
ninką Menachem Begiu ir Egip
to prezidentą Anwar el-Sadat, 

_ kad jų įgaliotiniai atnaujintų pa- 
Ą sitarimus dėl palestiniečių auto- 
”• nomijos.

Libija ir Sirija sutiko sujung- 
4ti savo valstybes sėkmingesnei 

kovai prieš Izraelį, bet susijun- 
...gimo sąlygos tuo tarpu neaiš-

/ P. Korėjos paskirtasis min. 
pirmininkas ekonomistas Nam 
Duck Woo sudarė ministerių ka- 
binetą iš civilių, tačiau raktinės

' JAV žvalgybos įstaigos tvirti
na, .kad Sov. S-ga, stengdamasi 

. apsisaugoti karo atveju nuo po
vandeninių laivų, plečia povan
deninių laivų klausymosi apara
tų tinklą. Tam tikslui ji šalia tu
rimų 8 povandeninio kabelio 
tiesimo laivų perka dar 3 tokius 
naujus laivus, nors ji teturi tik 
vieną povandeninį kabelį preky
biniam reikalam.

16 valstybių perkėlė savo 
ambasadas iš Jeruzalės į Te! 

, Avivą.
JAV-bėse,

Robert Mugabė ti-

paramos, bet tuo tarpu jis buvo 
. tik gražiai priimtas, ir jokių įsi

pareigojimų nepadaryta.
Prez. Carter uždraudė par

duoti Irakui 5 Boeing tipo ke
leivinius lėktuvus, nes Irakas 
yra įsivėlęs į paskutinius tero
ristinius veiksmus.

Kurdų sukilėlių 10 mėnesių 
valdytame Mahabad mieste vyko 
smarkios kovos tarp vyriausybės 
kariuomenės ir sukilėlių, o Te
herane buvo įvykdyta mirties 
bausmė 11 iraniečių, įsivėlusių 
į perversmo rengimą Gų tarpe 
buvo 7 karininkai ir 1 moteris).

brėžė, kad Šv. Sostas yra įsitfld-

ispanu policija nušovė šios gro bk yra gera valia ir geras nu-

patvirtina kanalo, jungiančio Vi
duržemio jūrą su Negyvąja jū- reikža naudoti branduolinę ener- 

~ giją taikos reikalam. Sutartį pa
sirašiusiųjų uždavinys —jis sakė

nušovė į darbą vykstantį tieki
mo karininką gen. Enrkjue Briz

tirtim ir naudoti branduolinę 
energiją tik taikiem reikalam,

nauti tarptautiniam atoslūgiui 
bei ramybei. O tai turi vesti į

UETUVMKO STKJAUS paminklai 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
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įrengimui išteisimus 680 mil. 
dol. būtų pagaminama 600 me- 
gavatų elektros energijos. Kana
las eitų ir per Izraelio okupuo
tą Gazos ruožą.

Kinijos aukščiausio teismo

Espiritu Santo salos (Naujieji 
Hebridai) sukilėlių vadas Jimmy 
Stevens buvo areštuotas Vanua
tu vyriausybės policijos, ir su

loaoMooa

sienos 
iš kurių

Pirmomis birželio mėn. dieno
mis dingo iš Vilniaus. Pabuvojęs 
keletą dienų įvairiose Lietuvos 
vietovėse, išvyko traukiniu į Le
ningradą, o iš ten dar keletą 
stočių į šiaurę. Apsirūpinęs bū
tiniausiais reikmenimis ir Suo
mijos žemėlapiu, iš vienos ge- 

kelionę vakarų kryptim.
.Sovietinė Karelija labai retai 

gyvenama — vieni ežerai, eže
riukai, upeliukai ir pelkynai. Nuo

Prieš JAV ambasadorių Li
bane John Gunther Dean buvo 
įvykdytas pasikėsinimas, bet 
niekas nebuvo sužeistas.

Afganistane vyksta kovos ne 
tik tarp partizanų ir kariuome
nės, bet ir tarp skirtingų gen
čių. Vyriausybė, {filtruodama 
savo agentus į partizanų tarpą, 
tokius nesutarimus skatina ir 
įvairiai remia.

Lenkija yra įsiskolinusi Vaka
rų bankam 20, Jugoslavija — 15, 
Sov. S-ga — 10.2, R. Vokieti
ja — 8.4, Vengrija — 7.3 ir Ru
munija — 6.7 bilijonų dolerių.

Rumunijos ortodoksų vysku
pas Valerian D. Trifa, apkaltin
tas priklausymu prie Rumuni
jos geležinės gvardijos ir vykdy
mu programų prieš žydus, dėl 
didelių gynimosi išlaidų šavatio- 
riškai atsisakė JAV. pilietybės.

JAV žurnalisto Cynthia Brown 
Dwyer atsiuntė iš Irano kalėji
mo laišką savo vaiko gimimo 
dienos proga.

Izraelio vyriausybė nutarė 
įkurti okupuotam vakariniam 
Jordano krante 6 naujas žydų ko
lonijas.

Rusų stačiatikių tikėjimui gin
ti komiteto organizatorius kun. 
Gleb Jakunin sovietinio teismo 
už priešsovietinę^ veiklą buvo 
nuteistas 5 m. kalėti ir 5 m. 
tremties, o Maskvos žmogaus 
teisėm ginti komiteto narė Tat
jana Velikanova už priešsovieti- 
nę veiklą gavo 4 m. kalėjimo 
ir 5 m. tremties.

Sov. S-gos organai leido 5 
žydam lankyti jų teologinę se
minariją Vengrijoj ir, grįžus į 
Sov. S-gą, būti rabinais.

Čekoslovakijos Chartos 77 
steigėjas žurnalistas J iri Lede- 
rer, lankydamasis V. Vokietijoj 
su šeima, pasiprašė politinio pa
bėgėlio teisių. Numato įsikurti 
Muenchene.

darė klaidų, bet taip atrodė tik 
kurį laiką iš pradžių. Vėliau iš
aiškėjo, kad tai ir buvo geriau- 

kad jį lydėjo stebuklinga Ap
vaizdos ranka.

Pereinant Rusįjos-Suomijos 
sieną, teko kelias valandas iš 
salelės į salelę plaukti per gana 
šalto vandens ežerą. Padėjo ir tai, 
kad šiais metais tame rajone bu
vo nepaprastai šilta vasara, to
dėl vanduo buvo šiltesnis negu 
normaliai tuo metu.

Suomijoj surizikavo užeiti į 

gaus. Pasisakė, kad esąs “leedu” 
(lietuvis). Ūkininkas jį pavalgy
dino ir dar duonos kepalą įda- 

-Vė.
Pagaliau, perplaukęs labai 

sraunią upę ties Kukola, liepos 
19 atsidūrė Švedijos teritorijoj. 
Kai priėjo prie pirmo namo, tai 
iš jo išsirito bene dešimt vyrų 

PREL. AUDRIO BAČKIO KALBA 
ŽENEVOS KONFERENCIJOJE SPARTA—Rašomo* mašinėlė* įv. kalbomis, racNd, spalv. TV, compluta- 

risi, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo intaresuojatė* ir fir
mų autentišku* katalogus gausite iš SPARTA savu J. L Giedraitis, 10 
Bany Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tol. (516) 757-0055. :

Matydamas susirūpinimą ir pavojus nuolat slegia žmoniją; 
baimę visų žmonių, kurie trokš- ginklavimasis vyksta toliau, ir 
ta taik eisdama.s iš

ties p
>.< iITtSMVClb

stangas, kurios bus dedamos

kad viešoji nuomonė būtų nu
teikta palankia prasme. —. Taip

toutoord, W. Rrtcnbtmą tearti,FL W706 . 
(SI5) >0-244*. Mtllcar* (81?) 745-2736 Į

jos vadovas prel. Audrys Bačkis

sutartį pasirašiusių Il-ojoj kon
ferencijoj, kuri vyksta Ženevoj 
nuo rugpiūčio 11 iki rugsėjo 15.

Lietuvis prelatas Audrys Bač
kis yra viešųjų Bažnyčios reika
lų tarybos vicesekretorius. Že
nevos konferencijoj kalbėdamas, 
jis pabrėžė, kad Šv. Sostas čia 
siunčia savo delegaciją, trokšda
mas vien tik taikos ir nusigink- ' bėjo apie keblią problemą, kaip 
lavimo. Dėl dvasinės atsakomy
bės Šv. Sostas visuomet gina 
žmogaus teises, brangina taiką,

Prel. Bačkis aiškino, kad mo
ralinis ir dvasinis šv. Sosto au- .
toritetas yra naudojamas tik bet kad ir visos tautos galėtų 
kurti taikai, kurios trokšta visa 
žmonija. Tos dvasios įtakoj Šv. 
Sostas 1971 metais prisidėjo prie 
branduolinio ginklo neplatini
mo sutarties, kad savo prisidė
jimu suteiktų moralinės para
mos pačios sutarties labui.

■

Phoaes: 326-1282 326-3150

KVECAS
JONAS 

1733 +19T4

žinojo su New Yorko apylinkėj 
gyvenančia teta, ištekėjusia už 
amerikiečio. Jos vyras,. Fred 
Darey, rugpiūčio 21 nuskrido į 
Švediją. Padedant Balfo pirmi
ninkei M. Rudienei, buvo su
tvarkytas greitas šakalio atvyki
mas į JAV-bes.

’ Praleidęs kelias dienas pas gi
mines ir draugus New Yorko 
apylinkėj, išvyko į Washingtoną. 
Iš ten tikisi artimoj ateity ap
lankyti Los Angeles lietuvius ir 
susitikti su ten gyvenančiu jo 
bendros kovos draugu Romu 
Giedra.

Buvodanaas Ne w Yorko apylin
kėj, svečiavosi pas Lietuvos 
generalinį konsulą Anicetą 
Simutį, buvusį Vliko pirmininką 
dr. J. K. Valiūną, matėsi su 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lyno viršininku kun. dr. L. And- 
riekum, kun. dr. V. Gidžiūnu, 
Darbininko redaktorium kun. dr. ____ ___
K. Bučiniu. LB New Yorko apy- • J^i'llivSkmnialate* jvieinama kaina? 
gaidos pirmininku Al. V akseliu 
ir kitais.

MATTHEW p. BALLAS FUNERAL HOME — Modami koplyčia, Alr- 
condHionad, A. J. Batton-BaMrūnas, Licaaaad Managor and Notary 
Public, 660 Grand St, Brooldyn, N.Y. 11211; ST 2-5043. *

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Taboka, Jr. laidotuvių dkaMpriua, Naw>

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ įSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Havan HM 
Funaral Home, Ine., 104-38 Jamaica Ava, Richmond N.Y. 11418; 
Ir Garazva Funaral Home, 231 Badfoid Ava, BreėMyn, Y. 11211.

mo* ganaradįa yra Haw York Stato laidotuvių direktoriai 
muotoįai. T*l. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šsrm*ninėb< tat 

 

kurioj miesto daly.__________________________________________

JUOZO ANDRIUŠK) Rasi Estais, namų pardavknaa, visą rūšių apdrau
dimai, Incoma Tax pildymą*. įstaiga veikia naujoj vištoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Av*^ Woodhavan, N.Y. Tatof. 847-2323 
(namų talef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
nortla būti J. Andriušio klijantois.

VYTAUTAS BELECKAS IR 80NUS JONAS, sav. Wlntar Garden Tavam. 
1883 Madtoon St, Rldgewood, N.Y. 11227. Talef. 821-6440. Salė vastu-

taba-

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Slhrer Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona k pyragai, šventėm*, vestuvėms bei pokyliam* tor
tai, Dalia k Alberta* Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd, Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Talef. 779-5156.

būti sėkmingai vedami su tikslu 
neplatinti toliau branduolinių 
ginklų. Pirmas žingsnis šia link
me turėtų būti tvirtas ir neat
šaukiamas įsipareigojimas tų, 
kurie turi tokių ginklų, kad bū
tinai jų nebeplatintų vertikalia 
prasme. Kartu reikia vengti pa
vojaus horizontaliai platinant 
tuos branduolinius ginklus, ka
dangi sunku yra nustatyti, kur 
branduoliniai eksperimentai 
daromi taikos, kur kitais sumeti
mais.

NAUJAUSRIS1986 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol ir daugiau. Dėl 
Informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arta rašyti: 60-54 
70tii St, Maspeth, N.Y. 11378,

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5

Stukas, Dk. Naujas adresas: 234 Suniit Dr„ Watchung, NJ. 07060. 
Talef. 201 753-5036.

Toliau Šv. Sosto delegacijos 
vadovas prel. Audrys Bačkis kal-

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kazys,217-2654tb Ava, Bayside, N.Y. 11364. Tol. 212 229-9134.
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550 metų nuo
'TUo tarpu Vokiečių ordinas* iiVIKTORAS GIDŽIŪNAS, OFM

lotyniškai ir vokiškai, tai tas kal-

rugsėjo 29 d. buvo sudaryta ir

Lituanistinis švietimas

ordiną. Yra istorikų'teigiama, 
kad tų kalbų jį išmokė tuome
tiniai Lietuvos misininkai pran
ciškonai. Rusų, lenkų ir totorių 
kalbų jis galėjo pramokti tiro

toruos šaltinius ir neatsižvel
giant į sunkias ano meto aplin
kybes, kuriose jis veikė, jo as
menybė lyg ir nublunka. Pavir-

• itpUB i'liimi o-Ml* s
- - _____ c«

laikyti lietuviškas mokyklas.

narui} vadovėlių, skaitymo kny-

-o-
Pastebėta, kad mokinių skai

čius vis mažėja. Yra vietų, kur 
mokyklos net užsidarė. Tuoj ir 
kyla klausimas, kodėl mažėja.

devinto ir dešimto skyriaus ne
reikia. Vaikas ir taip išmokęs 
per aštuonerius metus.

Mokinių lygis kasmet krenta. 
Menkėja jų žodynas, nemoka

•Aė-

■aaamw

•ssn VYTAUTOpnsi-

tapti

KO-

Nežiūrint to, kaip aukštai Vy
tautas mūsų tautos atgimimo nui, kad, pasinaudojęs taika, 

atgautų prarastus ar įgytų toli
mus Rusijos žemių plotus. Visai 
kitaip mums Vytautas atrodys, 
jei į jį pažvelgsime kritišku is
toriniu žvilgsniu .ano meto ap- 
linkybėse ir sužinosime, kodėl 
jis vienaip ar kitaip pasielgdavo.

iš Livonijos — šiaurinę. Kęstu
tis ir Vytautas turėjo sunkiai 
kariautu Viena ir antra pusė pa
ėmė daug belaisvių, dėl to, Kęs
tučiui pasiūlius, 1379 m. liepos 
mėnesį Kaune buvo pirmą kartą

atvežti j litua-

Į mokyklą jau leidžia patys 
baigę tokias mokyklas. Jie an

anglų kalbą. Tuo pačiu išblėso 
noras ir vaikus išmokyti lietuviš
kai. Apatija lietuviškam reikalui 
ir sumažino vaikų skaičių mo
kykloje. Jei yra noro, tai ir di
džiausi nuostoliai nugalimi. Yra 
tokių šeimų, kurios savo vaikus 
veža net 80 ar 100 mylių į lie
tuvišką mokyklą. Koks tai gražus 
pavyzdys! Tuo tarpu rasime 
šeimų visiškai arti mokyklos, ku
rių vaikai tos mokyklos nelanko.

JAV LB krikšto valdyba ir skel
bė nauju mokinių vajų — su
rasti kuo .daugiausia mokinių, 
sudaryti jiems sąlygas mokyklą 
lankyti, paraginti, paskatinti. Pa
kviesti, paprašyti. Taip buvo už
simojus krašto valdyba, net ap-

apygardos ir apylinkės pasirūpi
no, kad jų rajonuose esančios 
mokyklos būtų padidintos bent 
keliais mokiniais.

Kreipėsi ir mokykla, kad tėvai 
neskriaustų savo vaikų ir leistų 
jiems mokytis lietuviškai. Mo
kykla kvietė | aukštesnius sky
rius. New Y orkas kvietė į 9 ir 
10 skyrių. Yra sąlygos mokytis, 
tai kodėl nesimokyti. Kai visur 
aplinkui mokiniai mokosi dau
giau nei aštuonerius metus, po 
10 ir net po 12 metų, kodėl 
dabar New Yorke taip užsispirta 
neskatinti vaikų eiti į mokyklą. 
Priešingai buvo balsų, kad to

Vytautas blaškėsi ir buvo ne
pastovus. Bėgo pas kryžiuočius 
ir vėl iš jų pabėgdavo. Užrašy
davo Žemaičius Vokiečių ordi
nui ir vėl juos atimdavo. Darė

čiausio žodžio negali išlinks- 
niuoti. Tai ir privertė padidinti 
mokslo metų skaičių, kad jauni
mas daugiau išmoktų.

Mokyklos vadovybė, vado
vaują Lietuvių Bendruomenės 
asmenys, kviečia ir ragina visus 
tėvus, kurie turi mokyklinio am
žiaus vaikų, leisti juos į litua
nistines mokyklas. Nuo to nenu
kentės nei jų kalba, nei jų iš
silavinimas. Priešingai, jie pra
turtės. Lietuvių kalba gali būti 
užskaityta kaip viena svetimų 
kalbų tolimesnėse studijose. . 
Taip nevienas tuo pasinaudo
jo.

Mokykla laukia visų! Paskubė
kime!

Mokykloms trūksta ir moky-

ris turi pašaukimą būti moky
toju, įsijungti į lituanistines mo
kyklas. Pradžioje kaip pagelbi- 
niai mokytojai, o paskui, kai. 
bus praktikos daugiau, galės ir 
vieni vadovauti klasėms ir litua
nistiniam darbui.

Chicagoje veikia Pedagoginis 
Institutas. Jį galima lankyti ir čia 
gyvenant Paskaitos ir darbai at-

boti mokytoju.

Rūpi ir vadovėliai. Jie turi bū
ti keičiami ir pritaikomi vis be- 
kintarkioms aplinkybėms. Prieš 
25 metus juk mokiniai buvo visai 
kitokie, kitaip jie ir kalbėjo. Da
bar pasikeitė jų Interesai, ap
linkybes, o vadovėliai lieka seni. 
Reikia juos dažniau perrašyti, 
aptvarkyti. Žinia, neturime 
priemonių jų išleisti bent kelio
se spalvose, su schemomis, 
piešiniais- Tačiau ir juoda balta 
vartodami, stenkimės vado
vėlius padaryti patrauklius ir 
įdomius vaikams.

ŽMOGUS — JUDANT KRYŽKELĖ

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Antanas Rubšys, 
Manhattan College

Iš tikrųjų, ateidamas į žmo
gaus istorinį raizgyną, Dievas ir 
krikščionybėje susitautina. Turi-

trunka ketvirtasis, o penktojo 
vairuotojas ima nekantrauti. Tu

vieną išvykstantį ir priminti nie-

glmo ii Krūvon kalėjimo

Vytautas gimė tuo metu, kai jo

sišką lenkišką — krikščionybę. 
Tačiau krikščionybėje tautiniai 
siekiai nevirsta religiniais sie
kiais.-

Tikėjimas nėra plyta. Tikėji
mas yra žmogus. Plytą galima

riuojadu kelionės bendrai. Ta
čiau pegal sąrašą hongkongiečio 
Josepb Au dar nėra. Atvykus į 
Iraką Joe neteko savo lagamino.

kytis unijos su Lenkija ir jas 
laužė. Tuo pat neapdairiu žvilgs
niu žvelgiant, atrodo, jog jam ir 
Lietuvos gerovė nerūpėjo, nes, 
būdamas pas kryžiuočius, su jų 
kariuomene puolė Liętuvą, de
gino kaimus, dvarus ir pilis. 
Net atgavęs valdžią, nevertino 
Tikrosios Lietuvos teritorijos ir 
jos žmonių. Tuos pačius Žemai
čius su Sūduva iki Šešupės 1398 
ir 1404 m. užrašė Vokiečių ordi

susitikti. Taigi Vytautas buvo su
sipažinęs su pagonių ir krikš
čionių religijomis ir pasisavinęs 
ne tik pagoniškąją, bet ir abi 
krikščioniškąsias Vakarų ir Rytų 
kultūras. Tiesa, vėliau jis tapo 

.krikščioniu, bet jame net iki mir-
tis, sunkiai grūmėsi šu Vokie
čių ordinu, besiveržiančiu į Lie
tuvą ir Nemuno pakrantėse jau ties pasiliko daug pagoniškųjų 
pasistačiusiu savo pilių, o dėdė savybių. Artimai santykiauda- 
Algirdas, didysis Lietuvos kuni-- mas su totoriais, pažino jis ir ma- 
gaikštis, su savo broliais rytuose 
plėtė Lietuvos teritoriją. Jis 
gimė apie 1350 m. Rūdavos mū
šio metu, 1370 m., jis galėjo 
būti apie 20 metų. Buvo pago
nių lietuvių, Kęstučio ir Birutės, 
sūnus. Suprantama, kad jis anks
tyvoje jaunystėje buvo auklėja-

lai, Kęstučiui ir Vytautui. Bu
vo sutarta, kad Vokiečių ordinas 
nepuls pietinės Lietuvos krikš
čioniško krašto, nuo Gardino j 
pietus, o lietuviai nepuls pieti
nės Prūsuos. Paliko tačiau gali
mybė ordinui pulti Kęstučio 
valdomą teritoriją. Prie šios su
tarties ir Vytautas prikabino sa
vo antspaudą “S(igillum: Duęjs 
Vitute)”.

Šituvos bažnyčios didysis altorius su stebuklingu Dievo Moti
nos paveikslu. Nuotrauka daryta prieš trejetą metų, oku
puotoje Lietuvoje. Šiluvos Marijos atlaidai švenčiami rug
sėjo 8. Tada suvažiuoja daugybė žmonių iš visos Lietuvos. 
Apie maldininkų ir jaunimo keliones į Šiluvą ne kartą 
rašė LKB Kronika.

hometonišką religiją ir kultūrą.
Paaugęs karo mokslo ir vado

vavimo taktikos praktiškai jis 
mokėsi iš savo tėvo Kęstučio, 
mūšių metu, nes gana jaunas 
pradėjo juose dalyvauti. Jis jau 
1368 ir 1372 m. vyksta į Maskvos 
žemes, o 1376 m. jau kaip Gar
dino kunigaikštis dalyvauja žy
gyje prieš lenkus. Kovėsi taip pat 
ir jau minėtame Rūdavos mū
šyje 1370 m., Prūsuose.

Kai Vokiečių ordinas 1377 m., 
dar Algirdui gyvam esant, 
užpuolė Lietuvą ir pasiekė net 
Vilnių, tai Vytautas, tėvo pasiųs
tas, su kariuomene sunaikino 
kryžiuočių maisto ir pašaro at
sargas taip, kad jų kariai, grįž
dami namo, net šešias dienas 
nematė duonos, O arkliai paša
ro. Tai buvo pirmas savarankiš
kas Vytauto žygis prieš jo ko
vas su Jogaila. Vėliau karo tak
tikos jis išmoko būdamas pabė
gėliu pas kryžiuočius, kovoda
mas su kryžiuočiais, rusais ir to
toriais...' . - . . .

'J*UfryštČjd ^ytūtttSš ’ rittbšir- 
* dfiai -draugavo • su savo pusbro
liu Jogaila, dėl to jų tėvai Kęs
tutis ir Algirdas sumanė juos pa
likti savo vietoje, kad abu kartu 
valdytų Lietuvą. Tačiau po Al
girdo mirties (1377) Jogaila, bū
damas motinos Julijonos, rusės 
stačiatikės, įtakoje, ėmė šiauštis 
prieš dėdę Kęstutį, o tuo pačiu 
ir prieš Vytautą, ruošdamas jiems 
pražūtį. Prie Lietuvos valdovų .... _ _
kiršinimo prisidėjo ir Vokiečių Nemuno su 3000 žmonių. Kęstu- 
ordinas, kad, jiems nesutariant, 
lengviau užgrobtų Lietuvą. Arti
miems ryšiams su ordinu už
megzti Jogaila pasiuntė savo 
brolį Skirgailą.

Pasėta nesantaika augo, nors 
pradžioje Jogaila viešai dar rėmė 
Kęstutį. Kai Vytautas pranešė, 
kad Bajerbergo pilyje prie Ne
muno, netoli Veliuonos, susime
tę kryžiuočiai, tai Jogaila atsiun
tė savo brolį Kaributą Kęstučiui 
pagalbon, bet tuo pat metu ruo
šėsi sutarčiai su ordinu prieš 
Kęstutį ir Vytautą. Ta sutartis 
buvo padaryta 1380 m. gegužės 
31 d., medžioklės metu, Dovy- 
diškėse (Daudiske). Tiesa, toje 
medžioklėje dalyvavo ir Vytau
tas, bet apie sutartį jis nieko 
nežinojo. Sutartis buvo padaryta 
prieš Kęstutį ir jo vaikus. Jogai
la pasižadėjo laikytis taikos to
kiais atvejais, jei Prūsijos ir Li
vonijos ordinai pultų Kęstučio ir 
jo vaikų žemes. Jei Jogaila, Kęs
tučio priverstas, atsiųstų savo 
kariuomenę prieš ordinus ir jei 
ordinų kariuomenė per apsiriki
mą įpultų į Jogailos kraštus ir 
padarytų nuostolių ar paimtų 
nelaisvėn vienos ar kitos pusės 
žmones, tai ir tada

vėn Žfiaonės turėtų b 
žinaihi' dovanai..'

Pasinaudodamas tokiomis pa
lankiomis sutartimis, Vokiečių 
ordinas , pradėjo pulti Kęstučio

lumon, Minijos aukštupyje, ii 
Memingėnų srities parsigabeno 
daug grobio, 700 belaisvių, 1400 
arklių. Kitame savo žygyje pa
ėmė Naūjapilį (Neunburg) prie

tis tose kovose prarado 4000 
žmonių.

(Bus daugiau)

Patarnautojas moja, kad sku
bėtume. Uždusę krintame į kė
des ir rišamės diržus. “Ar visus 
atvežei?” girdžiu Bob North 
balsą “Ar yra Joseph Au?” klau
siu. North žvalgosi kabinoje ir 
su kreivu šypsniu atsako: “OK!”

Kylame į saulėtekį. Mesopota
mija — Kraštas tarp upių, 
saulės žadinamas, gaubiasi ryto 
nuostaba. Matau abi upes — Eu
fratą ir Tigrą Lyg du vingiuo
ti žalčiai rusvoje lygumoje.

Po pusvalandžio jau esame 
virš Zagros kalnų Irane.

Iranas yra vardas, kurį 
šachas Rėza Khan 1935 metais 
davė Persijai. Sanskrito kalboje 
Iranas reiškia arijų, arba kilnių
jų šalį.

jia jb a y ura Kca***Bara * * _ *
■erti U vietos j riet* Tltaji- “ 'takonėra .
mas Dievu, kuri, ateina j žmo- Nejrttgi j, paikonieAl- 
gau, i,toriai lopeli, atspindi Sem<« restorane vakar naktį? 
žmones ir tautas. Skutui salį, kurioje miegojome. I

Vakariene baigėme vėtei. Bag- Y**?* V*”U Mtol )oe

sako Harūn al-Rašid apie šio va- lengvina negu vakare ar dienon I 
karo pokalbį? meta. Judėjimo ant vieškelio J

Bagdado orauostį skridimui į 
Teheraną, Irano sostinę.

Trumpa naktis, bet keltis 
smagu. Oras gaivu*. Saulės,

mesti. Hat, išskrendame visą va- .

O bm dar susivėlavome paimti 
iš ndvynamio. Skubus perėji
mas per muitinę ir pasų kont
rolę. Bėgte bėgsme į lėktuvą.

I

ir dydžiu Iranas yra Artimųjų 
Rytų milžinas. Triskart didesnis 
už Prancūziją plotu (1, 648,000 
kvadratinių kilometrų).

no pietuose, F ars dalyje, stiebia
si 3,000 metrų kalnų keteros. 
Šiaurėje gi dunkso Elburso kal
nai su iždidžiąja 5,671 metų 
aukščio Demavend viršūne. Ira-

Sėdžiu lėktuvo dešinėje prie 
lango. Vos perskridus Zagros 
kalnus su Kurdistanu ir Luris- 
tanu, pietuose pasirodo beribis Tik palei Kaspijos jūrą ir Persi- 
Irano plokščiakalnis. Tuščios 
aukštumos su druska pasūdyto 
smėlio dykumomis. Susipažįstu 
su kraštu žemėlapio padedamas. 
Ką tik perskristi Zagros kalna
gūbriai skiria Iraną nuo Irako 
vakaruose. Atrodo labai lau
kiniai, — masyvi siena nuo 
Azerbaidžano šiaurėje iki Per
sijos įlankos pietuose, su keletu 
4,000-5,000 metrų viršūnių. Ry-

aukštuma su Dašt-i-Kavir ir 
Dašt-i-Lut druskos dykumomis.

pakraščius. Domesį patraukia 
mažų kraterių linija, jungianti 
oazę su oaze ir oazes su jų apy
linkėmis. Suku galvą, norėda
mas atspėti jų paskirtį. Aha, jau 
žinau! Kraterių linijos prasideda 
kalnų papėdėse, kalnuose gi

jos įlanką žemėlapis turi vietos

kia upės — jų tiek mažai to
kiame mįlžiniškame krašte. Že
mėlapyje surandu tik keturias: 
Karūn, kuri vingiuoja per Khu- 
zistan pietuose į Persijos įlanką;

žiasi į Kaspijos jūrą; Haraz, kuri 
nuo Demavend kalno skuba išsi
lieti į Kaspiją. Ketvirtoji man itin

dens šaltiniai Irane.

leivių tik keliolika. Galiu kla-

Į bėti Irano gamtovaizdį iš vir- 
j šaus. Plokščiakalnio paviršiu*

kusias oaze*. Vieši 
di kaspinai, riša

takių tinklą sudaro požeminiai 
kanalai. Dykumos karštis išga
rintų vandenį, tuneliai apsaugo. 
Paviršiuje matomi krateriai yra

kumoje turi būti brangus. Vė
liau patyriau, kad požemini*

sniegynuose. O liepos mėnuo

Vanduo Irane turi būti labai 
brangus. Pastebiu, kad Zagros

uį, yra Khorassan .kalnai. Ir jų dykumoje ir pasibaigia dyku- 
viršūnė* siekia 3,50^ metrų. Ira- moję. Tai dykumos upė. Jo* var- 

Zayandeh Rud. Kraštas toks

Pilotas primena, kad esame

tinių Valstybių

dsudc virs pvQM nueno.
T1U KIMZUIu ICINnHlueO ir DHVOB* 
miestį. Veltui. Teheranas turi 
būti labai £nsnM miestas, nes su

i



Narte padėkoti visiems

SKYRIUS liūs raffaėlte*, kuriuos Pia Balnšzyte, Audra Duobaitė; Rūta Zemaitaitytė. Nuotr. P.
Bivainio 4.

kad aš turėčiau daug draugių, 
su kuriomis galėčiau žaisti ir 
bendrauti.

x Audra Duobaitė
Miela ponia Ruzgiene,

■ Man labai patiko mokytis pir- 
ą*am skyriuj. Man labai nepati
lto praleisti mokyklą, nes neži
nojau, ką daryti. Bet aš irgi noriu 
eiti į antrą skyrių. Aš važiuosiu 
į stovyklą dviem savaitėm. Mes 
važiuosim prie jūros. Mes ten 
žaisim golfą, eisim maudytis. 
Kai eini maudytis iš ryto, tai 
bangos yra labai didelės.

Sudiev, ponia Ruzgienei Tavo 
mokinys Tomas.

Tomas Matusaitis

MANO ŽAISLAI
Aš tariu daug žaislų. Man pa

tinka visi žaislai, bet labiausiai 
man patinka aitvaras. Aš žaidžiu 
su laivais vonioje. Taip pat turiu 
lėktuvų ir mašinėlių. Mama ir 
tėtė nuperka man žaislų. Daug 
žaislų gaunu per Kalėdas ir per 
mano gimtadienį. Mokykloje 
mes žaidžiam su mašinom. Ma
ma pyksta ant manęs, kada aš 
nesutvarkau savo žaislų. Žaislus 
tari saugoti. Man patinka žaisti.

Tomas Gedminas

Mano žaislas yra tikras moto
ciklas. Mano brolis man leidžia 
vienam pavažiuoti motociklu. Jo 
vardas yra?Kawasaki.

Simas Janutas

Mano žaislai yra gražūs. Al ta- 
žOMtisu jais.„„.

Gadė loaikaitė

Aš turiu žaislų. Aš žaidžiu su 
mano žaislais. Aš turiu daug lė
lių ir vandeninių žaislų. Man pa
tinka mano žaislai. Ar tau pa
tinka mano žaislai? Ar tau pa
tinka žaisti? Man tikrai patinka 
žaisti. Ar tu tari žaislų?

Monika Bilerytė

Aš tariu daug žaislų: lėlių, 
meškų, namukų, mįslių, spal- 
vavimo knygų ir daug knygų. 
Man labai patinka mano lėlės. 
Jos viso* turi savo loveles 
ir rūbus. Aš taip pat joms da
viau vardus. Jų vardai yra Rūta, 
Irena, Kristina, Laura, Lina ir 
Birutė. Kiekvieną vakarą aš joms 
uždedu naktinius marškinėlius 
ir paguldau.

Nida Stankūnaitė

ANTRAS 
SKYRIUS 
AR YRA KO MUŠTIS?

Jei kas nors tave suerzina, 
tai ta nori pradėti muštis. Nesi- 
mušk! Kas nors gali užsigauti. 
Jėzus nenori, kad mes muštu- Virėjas atsakė: “Riešutai skanūs 
mės. Dievas nenori, kad mes — tai bijau, kad tarnai nesuval-

' sugyventume. Nėra ko muštis.
• Kas mušasi, tas daro negerai.

Daug kas mušasi. Visi nenori tai

Antanas Kulys mą, kurį jos mum* davė . Mylėki

Ar yra ko muštis? Ne, nėra.

■ Adrta BirutytėNiekad negalima tokių daiktų

MANO SLAPYVARDIS '
už marškinių. MuStis negalima AS MOKU

Ai norėčiau išmokti kalbėti ru-Dtrinfa* ftemeze

ta žuvimai. Su stovyklos ko-

sprogsta ant medžių, žolė ža-
Man mamytė reiškia — žmo

gus, kurį ąš labai myliu. Ji yra mą, kur laukia mano lėktuvas.
Sudiev draugai!

Virte Adomaiti*

PAVASAMS ŪKYJE

meškeiwj**ti nuo kranto ir ii lai-

MANCDKDŽIAUSIA ŽUVIS
Vieųkaartą aš atostogavau prie 

ežero. Tėra tavo labai snapų ir

IMMm*. N Un«o Ite. Mk HMo, N.Y. WN

limamteaTašMM^iįuuT

MANOTEMA
Mano tema yra apie žuvųgsu-

vandenį. Iš viso aš pagavau pen
kias foreles šiais metais. Aš 
pagavau didelę lydeką. įdo
miausiai buvo, kai savo upelyje 
pagavau žuvį su savo rankomis.

• Aro* Bastys

Aš dažnai einu meškerioti su 
savo tėte, ir tai yra mano taura. 
Kai mes plaukiam su laivu, yra 
labai smagu. Mes dažnai toli nu
plaukiame kai norime gaudyti 
gavom pilną laivą žuvų. Kai mes 
grįžtam namo, tėtė išvalo žuvis 
ir nugdauna laivą.

Vincas Giedraitis

mano Šuniukas meskis
Mano šuniukas Meškis garsiai

turi ilgus plaukus. Mes vedam jį 
į kirpyklą nukirpti plaukus. Jis 
yra linksmas ir kartais pyksta kai 
turi kaulą. Meškis yra mano 
draugas.

Mindaugas Jurys

MANO KAČIUKAS
Mano kačiukas labai gražus. 

Jis yra baltos spalvos ir turi ža
lias akis ir juodą uodegą. 
Jam labai patinka miegoti prie 
lango. Jis kartais užlipa ant stogo 
ir verkia prie lango, prašydamas, 
kad jį įleistumėm. Mano katinas 
nebijo vandens. Aš jį labai 
myliu.

Matas Nemickas

MANO NAMAS
Mano namas yra labai didelis. 

Yra daug gerų paveikslų ir 
žaislų. Aš tariu šuniuką,. kurio 
vardas yra Fluffy. Jis labai ma- 
ir patinka skaityti apie dinosau- 
rus. Aš turiu daug knygučių.

Lina Svetakaitė
KODĖL RIEŠUTAI TURI 
LUKŠTUS?

Kodėl riešutai turi lukštus? 
— Vieną kartą buvo karalius. 
Turėjo virėją — burtininką. Jis 
pasikvietė virėją ir sako: “Aš 
noriu, kad tu man pagamintam 
skaniausią vaisių”. Burtininkas 
davė visokių, visokiausių vaisių. 
Po kelių mėnesių karalius pasa
kė, kad jam vaisiai atsibodo ir 
neskanu. Burtininkas davė jam 
riešutą. Seniau riešutai buvo be 
lukštų. Karaliui labpi patiko. Jis 
suvalgė visus. Burtininkas pagal
vojo, kad karaliui vėl greit atsi
bos riešutai. Jis užbūrė riešu
tus, padarė su kietais lukštais. 
Kitą rytą karalius kando riešutą, 
ir lūžo- keli dantys. Karalius su
pyko ir barė virėją už lukštus.

Karalius pagalvojo, ir liepė 
palikti su lukštais.

Aleksandras Maldutis 

laisti. Ai mėgstu čiuožti. Ai tik-

Indrė B&rutė

kytojams už kooperavimą 
ir Darbininko redakcijai 
už pagalbą.

Nijolė Ulėmenė

Aš irgi žinau, kaip žaisti Stra
tego, nes aš visada laimiu.

Rasa Adams

MANO PINIGŲ KOLEKCIJA
Man patinka rinkti pinigus. Aš 

turiu tris knygas, kur gali pini
gus laikyti. Aš turiu pinigų iš 
kitų šalių, ir vienas yra 5 litai. 
Man patinka šitą daryti, tai aš 
daug surinksiu.

Paulius Budraitis

TREČIAS 
SKYRIUS

MANO MAMYTĖ
Mano mamytė yra labai gera. 

Ji man padeda ir mane myli. 
Mes einame pasivaikščioti su ja.

visų ir gražiausia iš visų.
Antanas Vainius

MANO MAMYTĖ 
(Haiku stilium) 
Mano mamytė, 
Mano brangioji, —

Ji man labai gera,
Mylimoji
Ji kaip gėlytė, ...
AAJą labai jrayliu ib.J.b 7

Ji mane myiL?
Aras-Ulėnas

MANO MAMA
Mano mamos vardas yra Olga. 

Ji namuose labai daug dirba. 
Iš ryto padaro mums pusryčius, 
padeda apsirengti ir išleidžia į 
namuose ir daug pasiuva drabu
žių. Mano mama mažiau mus 
bara negu tėvelis ir iš jos gali
ma daugiau visko išprašyti. 
Kiekvieną šeštadienį vakare ji 
iškepa mums pizza ir leidžia iki 
10 vai. vakaro žiūrėti televiziją. 
Aš ją labai myliu, ir ji man yra 
geriausia pasaulyje.

Andrius Ilgūnas

RAŠO 
KETVIRTAS 
SKYRIUS

KĄ MAN REIŠKIA 
MAMYTĖ

Mamytė yra man artimiausias
žmogus. Nuo pat mažens ji pažymį. Ji mus prižiūri ir duoda 
mane prižiūrėjo. Rūpinosi, kad valgyti. Kai tari laisvo laiko, pa- 
aš būčiau sotus. Kiekvieną die- žaidžia su mumis žaidimus. Ji 
ną ji veda į mokyklą^kad aš ne- mums duoda daug meilės, bet 
pakliūčiau po automobiliu. Kai baudžia mus, kai mes būname 
man pradeda kas nors skaudėti, 
aš pirmiausiai pasisakau mamy
tei, nes mamytė yra man vienin
telė ir artimiausia. Todėl aš la
bai ją myliu.

• Paulius Bivainis

sveika ir protinga mergaite.Ji

Mamytė mane pažadina ryte ir 
užkloja vakare. Ji padaro man 
pusryčius ir išleidžia į mokyklą. 
Mano mama nebara manęs be 
reikalo. Mamytė man reiškia 
meilę ir džiaugsmą. Mano mama 
yra geriausia pasaulyje — aš taip 
galvoju. Aš labai myliu savo 
mamą.

Tomas Ratas

Mamjtė man reiškia gerą pri
žiūrėtoją, kuri mane myli. Ji 
man padeda išmokti dalykus. Ji 
kas bloga. Mama pasako eiti 
anksti miegoti, kad galėčiau 
anksti atsikelti. Ji man nuperka 
valgyti. Ji mane siunčia į gerą

Ji mane prižiūri, kai aš sergu.
Viktoras Liogys

ryto mane ji prikelia. Aš paval
gau ir emu į mokyklą. Kai aš 
grįžta iš mokyklos, mama turi 
paruošus užkandį. Po to aš einu 
žaisti. Kai aš grįžtu, aš ruošiu 
pamokas, ir mama padeda. Ta
da ji patikrina pamokas, ir aš 
einu žiūrėti televiziją ar skai
tyti. Po to aš einu miegoti. Aš 
mamai irgi padedu. Aš piaunu 
žolę, kai ją reikia piauti. Aš 
lipu į medžius ir karpau šakas, 
ir padedu tvarkyti daržą. Mano 
mama irgi padeda mano broliu-

Darius Stankūnas

Mamytė man reiškia, kad aš 
esu jos duktė. Ji mane labai my
li, o aš ją labai myliu. Ji rūpi- 
aš būčiau sveika, darbšti ir ge
ra mokinė. Ji nuperka man rei
kalingus rūbus ir dažnai duoda 
dovanų. Kai aš ką nors negero 
kartais padarau, ji mane pabara, 
bet aš dėlto nepykstu.

Pia Baltušytė

Man mamytė reiškia daug 
dalykų. Pirmiausia man mamytė 
padeda pamokas ruošti. Jei aš 
padarau klaidą, ji pataiso. Ji vi
siems padaro priešpiečius ir ka- 
karienę. Ji plauna drabužius. 
Aš Ją labai myliu.

Asta Šaulytė

Mamytė reiškia pagalbą su na
mų darbais, kad aš gaučiau gerą 

blogi. Ji duoda ne tik meilę, 
savo širdyje. Todėl per Moti-

RAŠO 
PENKTAS 
SKYRIUS

YPATINGA ĮVYKIS

mamos mdiraos vienas ratas pra
kiuro. Mes nežinojom , ką da
ryti. Vienas vyras sustojo ir pa
keitė mums ^padangą.

Diana Dailydaitė

Šiandien -aš nuvažiavau su 
savd motut® į krautuvę pirkti 
velyldniv^ūnačių. Kai aš norė
jau eiti ii krautuvės laukan, pa
mačiau prie durų didelį šunį.Tas 
šuo šypsojosi su dideliais dan
timis. Ii aS bijojau išeiti iš 
krautuvės. Bet tada atėjo mano 
tėtė, ir jis mane išgelbėjo.

Laura Bilėnaitė

Mano ypatingas įvykis buvo, 
kai aš ii įmano draugė laimė
jom antq vietą už mūsų mate
matikos projektą. Buvo matema
tikos mule — “math fair”, ir vi
siem reikėjo paaiškinti savo pro
jektą. Buvo trys premijos: pirma, 
antra ir tečia vieta. Aš laimėjau

- antrą vietj.
Regina Senken

Vieną dieną mes važiavom 
per valstybę. Pirma mes nuva
žiavom pas mCsų pažįstamus į 
Missour pabuvom pas juos 
tris dienas. 'Ten buvo labai šilta 
ir'smagu. Tad? mes išvažiavom į 
Coloradopas Įeitus pažįstamus. 
Ten meslaipiojom į didelius kal
nus. Kaliuose buvo Šalta. Kitą 
dieną mes vy ko m ant Royal Gor- 
ge tilto. Man ten labai patiko, 
kadangi buvo labai gražu. Tada 
mes važiavom į Utah, Salt Lake 
City. K it dieną mes maudėmės 
Salt Lakeežere. Iš ten važiavom 
į Wyomrg Yellowstone parką. 
Pabuvę kelias dienas* Yellow- 
stone parke, mes važiavom į 
South Lakota. Ten mes matėm 
BedrockCity, ir aš važiavau su 
traukiniu. Paskui* mes matėm 
Mt Rushore, kur kalne yra iš
kaltos preūclentų galvos. Po tos 
ypatingos kelionės mes važiavo
me name; Yorką.

Paulius Naronis

Mano ypatingas įvykis buvo, 
kai aš pagavau. didelę žuvį pen
sininkų stovykloje Kanadoje.

Aš su broliu Andrium išėjau 
pažuvauti lapelyje. Nuėjom kur 
giliausias vanduo, apie 3-jų pė
dų gilusio. Už penkių valandų 
pagaliau užsikabino kas nors di
delio. liprskdžiu manėm, kad ak
muo.

Patraukus kiek meškerę iš 
vandens, Aradrius pradėjo šaukti: 
“Ateik,negaliu išlaikyti!!”

Aš užfckaau amt vandenyje plfl- 
duriuojačies padangos, ir taip 
su mantoagalba iškūlėm 15 sva-

nuo kruto, aš pagavau tik mate 
žuvytei terp trijų su puse iki

kad trftjKdu. Kada mono tėti*

Maironio lituanistinės mo
kyklos 6 skyriaus mokinys 
Andrius Lileika violončele 
pritaria mokyklos chorui.
Nuotr. P. Bivainio

su tinklu pradėjo iškelti tą žuvį, 
ji nukrito nuo kabliuko ir nu
plaukė tolyn.

Amas Nemickas

MIELA DRAUGE,
Aš gavau tavo laišką, bet aš 

manau, kad mūsų laiškai apsi
lenkė, nes aš nusiunčiau savo 
nuotrauką. Aš turiu dvi sesutes. 
Jų vardai yra Lina ir Rasa. Lina 
yra vyriausia iš mūsų visų, ir aš 
esu jauniausia. Lina bus 17 
metų. . ; . j

Ar tu važiuosi į šokių šventę? 
Aš važiuosiu, nes mano sesutės 
šoks. Ką tu gavai Velykoms? 
Aš gavau šokolado, jelly beans ir 
tokį prikimštą vėžlį. Mano se
sutė Lina važiavo į Daytona 
Beach, Floridą. Ji ten bus gan 
ilgai ir tada atskris atgal į New 
Yorką. Prašau atrašyk man ilgą 
laišką. Tavo draugė.

Sigita Alksninytė

RAŠO 
VYRESNIOJI 
PARENGIAMOJI 
KLASĖ

KUR AŠ NORĖČIAU 
KELIAUTI?

Ateityje aš norėčiau keliauti į 
Europą ir aplankyti Lietuvą. Ma
no tėtė yra gimęs Lietuvoje. Aš 
norėčiau kalbėti lietuviškai ir 
prancūziškai. Aš gal būsiu foto
grafas ir aplankysiu valstybes ir 
gal kalbėsiu daug kalbų su mano 
sesute Kristina.

Tomas Gobužas

KUR AŠ ESU KELIAVĘS
Aš norėčiau aplankyti Angliją, 

Lietuvą ir Amerikos pietas. Ypa
tingai aš norėčiau važiuoti į 
Teksas valstiją. Aš buvau Kali
fornijoje, Meksikoje, Kanadoje, 
Jamaikoje ir daugel kitų vietų. 
Mano sesutė Gintė nori važiuoti 
į Chicagą. Man patink* skristi 
lėktuvu. ?



nom ii autoriaus pasakojimo.

labiau įkaitę, j<4 būtų prasidėjęs

Jaknavičiaus susidorojimas su jįChodkevičių ir jų priešų Radvi-

rtyno Mažvydo Vilniuje” Jonušo žmona, katalikė,o pats ;

PA

kasyklose pavaiz- 
po tų davęs visą seriją

i artimesnį Vilnių^siu-

Po* _____________ ___
(1975), dabar turime romaną 
“Įkaitę Vilniaus akmenys”, ku
rio siužetas imtas iš XVII am
žiaus religinės atmosferos, iš ka
talikybės ir protestantizmo (kaL 
vinięmo) susidūrimo, jog net to 
miešto akmenys “įkaitę”.

Tad ir šis romanas, kaip ir 
mindauginiai, istorinis, tik jo siu
žetas imtas iš artimesnės mums 
praeities. Daugiausia čia paro
dytas jauno Jono Jaknavičiaus 
kelias į Vilnių, pas savo dėdę 
jėzuitą Konstantiną Sirvydą, jo 
studijos Vilniuj, įstojimas į jė
zuitus ir su tuo susiję pergy
veni mai.

Jonas Jaknavičius, plikbajoris, 
Vilniuj pasitinka kunigaikštį Jo
nuką Radvilą (ne did. etmoną, 
bet pilininką), kurs jam žada pa
livarką kaip atpildą už mūšy 
žuvusį tėvą, bet turi pereiti į 
kalvinus ir vesti. Jonas motinos 
išauklėtas katalikiškai, tai nuta
ria atsisakyti pažado ir vykti Vil
niun pas dėdę jėzuitą Sirvydą.

J. Jaknavičiaus kelionė pės
čiom į Vilnių gana nuotykinga: 
kartą jį bandoma net apiplėšti 
ir gal užmušti. Nakvodamas gi
rioj eglėj sapnuoja, kad kun. 
Radvila už neklusnumą įsako jį 
nuplakti 33 kirčiais.

Studijuodamas Vilniuj, Valeri
jono bursoj, Jaknavičius daugiau 

AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINĖ 
VEIKLA V. LIULEVIČIAUS VEIKALE

laikęs vysk Merkelis Giedraitis. 
O svarbiausias anos nesantaikos 
akstinas buvę dideli Sofijos tur
tai, paveldėti iš Slucko kuni
gaikštijos. (Po Sofijos mirties 
Jonušas Radvila vedė Elzbietą 
iš Hohencolernų ir taip buvo 
susirišęs su besimaisiais Vokie
tijos valdovais).

Turėdamas 20 metų, J. Jakna- 
vičius įstojo į jėzuitus Vilniuje. 
Jis buvo pats jauniausias 11 
vaikų šeimoj. Tėvas gal buvęs 
protestantas. Daugiau apie Jak
navičiaus gyvenimą, kad buvo 
tikybinių knygų autorius, buvo 
Kražių ir Vilniaus kolegijų rek
torius, iš romano nesužinome, 

m. Vilniaus gaisro pavaizdavi
mu ir Sirvydo vizija apie Echna- 

jų ir gyvųjų knygą”; o tai ir tu
rėjo būti Sirvydo “Punktai saky
mų” būsimoms kartoms, kaip iš
laikyti lietuvybę.

Romane šalia judrių scenų ir 
gyvų dialogų duota nemaža vie- 

navičiaus kelionė į Vilnių kūpi* 

kai kurios vietos romane, kur V. 
Krėvės ar liaudies dainos pa
vyzdžiu prabylama gailiai ly
riniu tonu. “Už varsnų — erš- 
kėtėlis ... Tik skynymėliai, dir
vonėliai, nematyti dirvelės ... 
Oi, niūrus, liūdnas palivarkė- 
lis ... Kukuoj girioj gegelė, kad 
varge gimė, varge augo, ogi kas 
ir prasimato vien tik vargelis” 
(p. 24). “Įdėjo atgal krepšin 
šešianytį abrūsėlį, gi mamos iš
austą staklužėse” (p. 54).

Be abejo, tai plaukia iš dzūkiš
kos širdies, kaip ir visa eilė 
tenykščių žodžių, kurie kūriniui 
duoda tam tikro gaivumo (žvy
ruoti, kiflžinti, ykti, sapnys, se- 
sūva ir daug kitų). Aplamai J. 
Kralikausko kalba lengva, 
šmaikšti, sakytum, ^dan^iau 
poetiška kaip proziška.

Juozas Kralikauskas. ĮKAITĘ 
VILNIAUS AKMENYS: premi
juotas romanas. Chicago, Lietu
viškos knygos klubas, 1979. 186 
p. Kaina $5.00. Viršelis dail. 
Ados Korsakaitės-Sutkuvienės.

A. Tyruolis

£±

STA

nius Murinas, Dana Barauskienė, Danutė Augienė, Bronius 
Siliūnas; II-oje eilėje inž. Vytautas Mažeika, dail. Aleksand-

Vytauto Mateikos

IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta iš l nsl.) 

geležinkelio pusėje, kai senieji 
Mažeikiai yra susikūrę šiaurinėje 
geležinkelio pusėje. Esąs vienas 
nepatogumas, kad geležinkelis 
eis per naujo didmiesčio patį 
vidurį. Tuo tarpu tėra pastatyti 
tik du gyvenamieji mikrorajonai: 
Kalnėnų ir Naftininkų. Straips
nio autoriai pastebi, kad statomi 
penkiaaukščiai ir devyniaaukš- 
čiai standartiniai vienodi namai 
esą gana monotoniški. Poilsio 
parkus teksią nukelti už Ventos, 
į kairiąją upės pusę, nes deši
nėje pusėje, kur derlinga žemė, 
esąs įsikūręs kolektyvinis sodas. 
Tik 2000 metais numatoma baig
ti naujojo Mažeikių miesto staty
bą. Kiek tame didmiestyje tuo 
metu bus gyventojų, autoriai ne
nurodo. Jie taip pat nekalba, 
kad miestas bus gerokai surusin
tas, nes ir dabar naftos fabri
kų statybose dirba “specialistai” 

šiame rajone yra ir okupantų 
vado I. Černiachovskio vardo 
kolchozas. Kaip būtų nedora be 
jo pirmininko portreto! Juk pro 
Virbalio stotį ąnais laikais prava
žiavo Leninas: puiki tema pad
laižiams! Rašoma, kad geriausiai 
nusisekę portretai ir tapybos dar
bai esą dail. V. Ciplijausko, V. 
Karatajaus, K. Ramono, G. Dide- 
lytės, R. Skudučio, A. Stasiulevi
čiaus. Kiti tos išvykos dailinin
kai: B. Stančikaitė, I. Kačenaus- 
kaitė, R. Bičiūnas, L. Jankus, 
D. Kaščiūnaitė ir R. Martinė- 
nas. Liepos 31 Vilkaviškyje buvo 
atidaryta išvykoje nutapytų pa
veikslų paroda.

— Knygų rinkoje minėtina. 
Parinkti Maironio eilėraščiai , iš
leisti rinkinyje “Kur bėga Še
šupė” (141 psl., 32,000 egz.). 
Mykolo Sluckio romanas “Uos
tas mano — neramus” nauja lai
da išleistas šeštam M. Sluckio 
raštų tpme (3&000 egz.). Kazio 

ULTIMATUMO. Premijuotas; 
romanas. Išleido Lietuviškos* 
Knygos Klubas, Spaudė Draugei 
spaustuvė Chicagoj., 1980. Vir-i 
šelį piešė Marytė Barzdžifltė. 
192 psl. Kaina 6 dol.

Šio romano autorius, kaip ra
šytojas pradėjęs reikštis nepri
klausomoj Lietuvoj, šiuo metu 
jau yra gražiai įsipilietinęs lie
tuvių literatūroj. Jis, kaip rašo
ma knygos aplankę, šiuo “nauju 
kūriniu vaizdžiai piešia dar 
daugelio neseniai išgyventą tau- 
tos ir savo pačių tragediją. Lie4^. 
tuviška idilija prieš okupaciją 
tampa tautiniu lūžiu po bolše-* 
vikų okupacijos Lietuvoje. Jaunų 
žmonių svąjonės, rūpestis ateiti
mi sudūžta kaip svąjonių smėlio 
pilys, kai įžengia svetinga kariuo
menė, kai svetimieji užima val
džios pozicijas ir kai reikia kiek
vienam žvelgti į savo paties li
kimą. Vieniems reikia slapstytis/ 
kitiems bėgti iš tėvynės, tre
tiems palikti kaulus tolimame 
Sibire. O ir gyvenimas sveti
muose kraštuose, įsikūrimo sun
kumai, sugriautos šeimos, ateP 
ties viltys ir paliktų artimųjų ii-' 
gesys nuolat lydi tiek vieną, tiek 
kitą lietuvių tautos dalį”.

Albinas Baranauskas — VIN
CO MAZURKEVIČIAUS RO
MANAS. . Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas. Spaudė 
Draugo spaustuvė Chicagoj. 
1980. Viršelis ir aplankas — 
Petras Aleksa. 280 psl. Kaina 6 
dol.

Neseniai skaitėm šio gabaus ir 
išradingo autoriaus knygas apie 
Užplynių Pultinevičių. O dabar 
štai Vincas Mazurkevičius, kaip 
knygos aplanke sakoma, “mūsų 
skaitančiajai visuomenei dar ne
pažįstamas”.

Aktoriaus sav^n’rašjMi^lMP1

Lenkiu galvą eilei garbingų 
rašytojų, kurių jaunystės metai 
jau prabėgo, bet jie yra dar už
sidegę rašyti apie lietuvių pra
eitį naujame pasaulyje. Noriu 
priminti pavardes K. Jurgėlos, 
A. Kučo, B. Kviklio, V. Sirvy
do ir Vincento Liulevičiaus, ku
rio studija “AMERIKOS LIE
TUVIŲ EKONOMINĖ VEIK
LA” neseniai pasirodė.

Į imigrantų gyvenimą žiūrima 
keliais požvilgiais. Iškeliama jų 
religinė veikla, ideologinės ko
vos, asimiliacija, etniniai kon
fliktai su kitomis grupėmis ir 
taip toliau, V. Liulevičius pasi
rinko vieną iš pagrindinių sri
čių imigrantų gyvenime, būtent 
ekonominę, kurioj imigranto iš
silaikymas yra labai svarbus. Au
torius yra gerai susipažinęs su 
lietuviškais šaltiniais, nors joks 
archyvas nėra surinkęs reikia
mos medžiagos.

Skaitytojas randa logiškai su
skirstytas devynias sritis: žemės 
ūkį, nejudamą turtą, įnamių lai
kymą, amatus, pramonę, preky
bą, finansus, profesionalus ir 
verslininkų organizuotę. Yra net 
80 iliustracijų tekstui paįvairinti.

jokio laidotuvių direktoriaus,

Rašydamas apie ūkininkų or-

157 psl. autorius nurodo Ži
linsko istoriją, kad 1898 buvo 
vienas graborius New Briteine,

dė Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. 1979. Gausiai ilius-

Pr.N.

Lituanistikos Pedagoginis Ins
titutas Chicagoj, Justo Lieponio 
šeimai ir Lietuvių Fondui pini- _____ _________ _____________
gaiš parėmus. Knyga yra 223' Corm. Bet* tas šaltinis nemini 
puslapių. Jos tiražas yra 500 
ė^empliorių.

Ankstesnių ateivių masė buvo 
iš nemokytų darbininkų. Tik ne
didelė jų dalis sugebėjo įsijung
ti į įvairias kitas sritis. Tai 
parodo Liulevičiaus veikalas. 
Autorius kruopščiai surinko me-

MUZIKUI
JUOZUI KAROSUI 90 METŲ

Okupuotoje Lietuvoje gyve- mokytoju dėstytoju ir choro ve-

nėjo savo gyvenimo 90 metų fono dirigentes. 1996*1930 Klai-

sudarė aiškų faktų vaizdą. Tam 
reikėjo nemaža valandų, dieną, 
mėnesių. Studija buvo pradėta 
1964 ir tik dabar pasirodė.

ši knyga užpildo imigrantų is
toriografijos spragą. Istorikai A.

Būtinai reikia paveikti studi
juojantį jaunimą, kad jis imtųsi 
rašyti temas iš savo lietuviškos, 
amerikietiškos praeities. Jeigu 
kas ir silpnai moka lietuvių kal
bą, gali naudotis angliškais šalti
niais, o V. Liulevičiaus knyga 
galėtų būti suprantama šaltinių 
šviesoje. Tuo būdu būtų galima 
“AMERIKOS LIETUVIŲ 
EKONOMINĘ VEIKLĄ” pra
tęsti ir papildyti. V. Liulevičiaus 
dėka pats pagrindinis darbas jau 
atliktas.

Žinoma, sunku išleisti veika
lą be klaidų. Turėdamas kuo 
geriausią intenciją, noriu pabrėž
ti keletą netikslumų.

Maine valstijos miestelis Do- 
ver-Foxcroft du kartus yra para
šytas atbulai (17 ir 18 psl.).

Aišku, kad 82 psl. apyskaita 
parodyta klaidingai — kaip 
— $800.000.

Toj pačioj vietoj yra netikslu
mas: kun. Juozas Žebris buvo 
kepyklos steigėjas ir savininkas, 
o ne tas, kuris tik “ragino”.

159 puslapy nėra Šv. Bedo ko
legijos, Brockton, Mass. Galbūt 
autorius turėjo omeny to paties 

anksčiau, 1697, organizaciją, 

vaisių. Reikia džiaugtis imigran- 
tų nuveiktais darbais, bet nega
lima užmiršti jų silpnybės, gir
tuoklystės, kuri jiem daug su
trukdė pasiekti ką nors geresnio. 
Ir šiandieną ši silpnybė kenkia 
lietuviam ir kitom etninėm gru
pėm.

Jeigu autorius kada nors iš
leistų papildomą laidą, jis galė
tų paminėti biznierių Joną 
Skritulską, New Britaine; Go- 
niprausko šeimą, Lynn, Mass., 
turėjusią odos dirbtuvę; lietuvių 
batų kooperatyvą (Overglobe 
Shoe) Bridgewater, Mass. Žino
ma, jei V. Liulevičius turėtų pa
sisamdęs eilę padėjėjų, jie ga
lėtų peržiūrėti visų laikraščių 
komplektus ir smulkiau išnagri
nėti turimą medžiagą šioj srity. 
Bet kas iš mūsų turi tokių padė
jėjų? Džiaukimės, kad V. Liu
levičius davė mums tokią pui
kią studiją.

Paramos verti yra tie, kurie ra
šo, nes jų darbas ne jiem, bet 
lietuvybei ir jos ateičiai. Būtų 
gera, kad jaunieji prisidėtų prie 
lietuvių istoriografijos ir sektų 
V. Liulevičiaus pėdsakais.

Vincas Valkavičras 

žeikiuose įsteigta gimnazija su 
rusų dėstomąja kalba. Tokie di
deli pramonės centrai statomi 
ne Lietuvai. T

— Liet M Akademijos istori
jos instituto menotyros sektorius 
užsimojo išleisti plačios apimties 
Lietuvos teatro istoriją. Kadangi 
ankstesnių laikų ir nepriklau
somos Lietuvos teatro raidą yra 
dviejose knygose apžvelgęs V. 
Maknys, tai leidėjai apsiriboja 
tik “tarybinio” teatro istorija. 
1979 išleistas pirmasis tomas — 
Lietuvių tarybinis teatras — api
ma 1940-1956 laikotarpį. Tomo 
autoriai: pagrindinis — menoty
ros kandidatas M. Petuchauskas, 
Šiaulių teatro istorikė G. Arlic- 
kaitė, menotyros kand. M. Mal- 
cienė. Įdomu, kad autoriai tei
giamai vertina ir nepriklauso
mos Lietuvos teatrų palikimą, 
sukurtas tradicijas.

— Liepos mėnesį dvi savaites

A. Stasiulevičiaus, kūrė paveiks
lus Vilkaviškio rajone. Tarp 70 
naujų paveikslų rasime “gamy
bos pirmūnų” portretus, S. Nė
ries ir V. Kapsuko tėviškes. Juk 

ulius’. 1945-1990 vėl Klaipė-

nojanti kriaušė” (7,000 egz.). Al
gimanto Pabijūno satyrinių eilė
raščių rinkinys. “Angelo plau
kai” (12,000 egz.). Išleistos dvie
jų poetų pirmosios knygos: Pet
ro Balčiūno “Takažolė” (6000 
egz.) ir Birutės Baltrušaitytės 
“Žolynų prieglaudoj” (7000 
egz.). Užderėjo gerokai knygų 
vaikams: Rimanto Budrio pasa
kojimai apie tolimąją šiaurę — 
“Raudonas žuvėdrų krantas” 
(30,000 egz.), Kazio Sajos apsa
kymų rinkinys vaikams — 
“Klumpės” (30,000 egz.),Ramu
tės Skučaitės vaikiškų eilėraščių 
rinkinys — “Susiradom smuiko 
raktą” (50,000 egz.). Prie vaikiš
kų knygų priklauso ir lietuvių 
liaudies lopšinių rinkinys — 
“Pelyte, nešk miegelį” (30,000 
egz.). Konkrečios gamtinės lyri
kos poetas Jonas Kalinauskas, 
gražiai debiutavęs 1977 m. rin
kiniu “Pajevonio fragmentai”, 
šiais metais rodosi su nauja ei
lėraščių knyga “Kalbėk, paukš
ti”. Kritika rinkinį vertina palan
kiai.

citata iš romano pradžios (pifiife^ 
ji pastraipa): 

šyti paskutinę dalį knygos apie 
Užplynių Pultinevičių, ėmiau 
jau iš anksto džiaugtis artėjan
čia atvanga, niekuo neužimtais 
laisvalaikiais, minčių nedrums
čiama galva ir tuo, kad daugiau 
nereikės keltis penktą valandą, 
kad į bažnyčią galėsiu važiuoti 
vėl sekmadienių rytais, o ne šeš
tadienių vakarais, ir kad nerei
kės dar vieniems metams atidėti 
garažo dažymo iš vidaus. Tačiau 
šios mano viltys (kaip dažniau
siai atsitinka ir su visomis kito
mis) tegyvavo vien trumpą lai
ką — tik iki pokalbio pavasariop 
vieną šeštadienį Kalabrėzės ga
raže su Elena Mazurkevičiene, 
mano sena pažįstama, ta pačia, 
kurios bute kadaise nuomoda- 
vosi kambarėlį mano skaityto
jams jau žinomas kapitonas Min- 
gėla, nūn antri metai našle.”

Paulius Jurkus — LITUANI
KA. Lituanistinių mokyklų aš
tuntam skyriui. Išleido JAV LB 
Švietimo Taryba su Lietuvių 

dol.
Šią neeiline knygą — vadovė-
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ATLANTO RAJONO STOVYKLA 
“SUKTINIS”

Šių metų Atlanto rajono sto
vykla jau praeity. Stovykla pa
vadinta Suktinio vardu, nes šiais 
metais vyko ir šeštoji tautinių šo
kių šventė. Pavasariniame vado
vų suvažiavime ir nutarta stovyk
lą pavadinti šiuo vardu — ka
dangi didelė dalis šokėjų yra 
skautai-ės.

Stovykla vyko rugpiūčio 16- 
24 Bolton, Mass., amerikiečių 
skautų stovyklavietėj, Resolute 
Scout Reservation. Stovyklai 
vadovavo ps. Stepas Zabulis, Se
serijai — s. fil. Meilė Mickienė, 
Brolijai — s. Romas Jakubaus
kas. Susirinko gana gražus būrys 
skautų ir skaučių iš visų rajono 
vienetų. Kaip ir kitais metais, 
sesių skaičius viršijo brolius. 
Ypač apstu buvo mažųjų — vil
kiukų ir paukštyčių. Buvo ypač 
gražus būrys patyrusių vadovų- 
ių, tad programa buvo įvairi ir 
gerai pritaikyta visų šakų sesėm 
ir broliam.

Stovyklos atidarymas buvo 
šeštadienį, rugpiūčio 16, su vėlia
vų pakėlimu. Išsirikiavus visai 
stovyklai, truinpus žodžius tarė 
stovyklos viršininkas ir sesių bei 
brolių viršininkai. Taip pat žodį 
tarė ir ilgametis skautų bičiulis, 
Worcesterio Maironio Parko pir
mininkas s. Kazys Adomavičius. 
Pirmąją dieną, nors ir gerokai 
v^r spėjo pavargti įsikuriant, 
laužas buvo nuotaikingas ir 
Smagus. Sesės ir broliai parodė 
savo sugebėjimus, kuriant ir 
vaidinant įdomius ir juoką suke
liančius pasirodymus.

14 mylių. Broliai atliko nakties 
žygį, pasistatydami lapines ir

sės taip pat nenusileido, ir jos 
atliko nė kiek netrumpesnį žy
gį, tik — dienos metu. Žygio 
metu vieni ir kiti turėjo po 
kelis pionerijos stotis. Tik, kaip 
ir praeity, ir ši stovykla neap
siėjo be lietaus. Nors ir nela
bai stiprus, bet tris dienas lyno
jo lietus. Tačiau kas yra jaunam 
žmogui lašas lietaus! Dėl to ne
nukentėjo programa, ir dainos 
nenutilo. Nebuvo galima sukurti 
laužų ežero pakrantėse — tie 
laužai vyko taip pat linksmai ir 
valgykloj prie židinio ugnies. 
Gi “žygininkai” tvirtino, kad ly
jant jų žygiai buvo su daug įdo
mesniais nuotykiais, ir, nors ir 
teko pavargti, tačiau visi paržy- 
giuodavo stovyklon su daina.

Stovykloj visas būrys vyr. 
skaučių kandidačių davė vyr. 
skautės įžodį. Prieš įžodį kandi
datės linksmino ir kartais juoki
no stovyklą, ypač brolius, atlik-

pelionas ps. kun.Paulius Balta
kis, OFM, ežero pakrantėj įreng
to] koplyčioj aukojo pirmas mi
šias šioj stovykloj, dalyvaujant 
visiem stovyklautojam. Visi pa
juto, kad šioj miško ramybėj 
tikrai galima pasakyti “Dievas 
yr čia”.

Jau nuo pat ryto pirmadienį 
stovyklautojai pradėjo savo nu
matytą programą. Matėsi sesės ir 
broliai, dirbą prie stovyklinių į- 
rengimų, jau buvo planuojama ir 
ruošiamasi iškylom ir žygiam. 
Kelis kartus per dieną matėm 
brolį E. Meilų, tempiantį akor
deoną į nuošalesnę vietelę — 
dainų mokymo valandėlei. O 
dainų nereikėjo mokyti, nebent 
mokamose pasitobulinti, nes 
stovyklautojai visur ėjo ir žygia
vo su daina, net ir valgyti ar 
maudytis. Gi vėliavų pakėlimo 
ar nuleidimo iškilmėm visi žy
giavo ir dainavo, kaip kadaise 
Panemunėj.

Vieni po kitų stovyklautojai 
vykdė savo žygius ir iškylas. 
Prityrę skautai ir skautės atski
rai, nedidelėmis grupėmis, atli
ko tolokus žygius, bent po 12-

atlikti, o jų pagamintas maistas 
buvo sotus ir skanus, taip, kad 
nė vienas nepasigedo mamos ir 
jos virtuvės.

Laisvalaikio metu visi tvarkin
gai uniformuoti lankėsi kitose 
pastovy klėse (net ir paukštytės

kiukus, ir atvirkščiai). Visada di
dokas būrys spiesdavosi apie sto
vyklos krautuvėlę, kuriai vado- 

, vavo v.s. Laima Kiliulienė. Čia 
buvo galima įsigyti ir skautiškų 
reikmenų, ženklų ir spaudos, o 
svarbiausia — ledų ,.. Sesė 
Laima buvo ir stovyklos “paš-

Todėl ankstų penktadienio rytą 
visi beveik gailėjosi, pamatę 
žygiuojant net penkiolika naujų 
vyr. skaučių, kurių daina dar 
prieš komendantų švilpuką kel
tis prižadino visą stovyklą. (Ne
kalbu apie brolius Vilkiukus, ku
rie,' prižadinti 'iš saldaus miego, 
beveik norėjo naujom vyr. skau
tėm paskelbti karą.) Gerai suor
ganizuoti naktiniai puolimai, va
dovų priežiūroj, visai stovyklai 
sukėlė gražaus juoko. Gi raštinėj 
po dienos darbo iki vėlumos gir
dėjosi daina, nes ir vadovam 
reikia atsikvėpti, o kaip gi kitaip 
skautas atsikvėps, jei ne dai
nuodamas!

Kadangi ši stovykla pavadinta 
vieno iš mūsų tautinių šo
kių vardu, programon buvo į- 
traukti ir tautiniai šokiai. Vik
riai ir gražiai broliai ir sesės 
atliko mūsų tautinius šokius erd
vioj valgyklos patalpoj. Atrodė, 
dar ne vienas tebegyveno pra
ėjusios VI tautinių šokių šventės 
įspūdžiais ir jautėsi kaip tęsda
mi šią šventę, nors ir be tautinių 
drabužių. O negalima pamiršti ir 
linksmavakario, kada visi sto
vyklautojai net pamiršo, kas yra 
nuovargis, ir, grįžę iš žygių, pa
statę pionierinius įrengimus ar 
vos spėję užbaigti savo tarnybą 
virtuvėj, šoko polkas su ragu
čiais, suktinį ir dainavo, kol va
dovai jiem turėjo net užkoman- 
duoti eiti miegoti.

Antroj pusėj savaitės prasi
blaivė ir oras. Tada stovyklau
tojai visai atkuto, pradėjo sudari
nėti komandas ir individualius 
sportininkus sporto dienai. 
Sporto dieną vėl buvo matoma

Gintaro mokyklos kursantes Romuvos stovykloje su vyr. skn. I. Kereliene (antra iš 
dešinės). Nuotr. V. Bacevičiau*

TRUMPAI
New Yorko Skautam Remti 

Komitetas ruošia rudens balių 
spalio 4, šeštadienį, Kultūros 
Židinio didžiojoj salėj. Baliaus 
metu bus ir meninė programa, 
atliekama mūsų jaunųjų talentų 
— vokalistų ir instrumentalistų. 
Bus kokteiliai ir šauni vakarie
nė. Salė bus papuošta pagal vyr. 
sk. v. si. Aldonos Kidolytės-

ronto. Laukiam iš sesės Audro
nės žinių apie praėjusią vadovų 
lavinimo stovyklą.

fordo mėgėjų statomą A. Kairio 
komediją “Ku-kū”.

Nedidelėj ambulatorijoj sto
vyklos slaugės vyr. sk. Irena Ja- 
linskienė ir_p. Irena Bilerienė 
turėjo pilnas rankas, begydyda- Daukantienės projektą. Šokiam 
mos eilinius bitės įkandimus, 
įbrėžimus ar vieną kitą patemptą 
raumenį, tačiau ypač rimtų ne
galavimų ar susižeidimų nebu
vo, tad ambulatorijon didesnė 
dalis stovyklautojų dažnai eida- Jenas; Mindaugo Jankausko me- ( 
vo tik pasisvečiuoti. džio skulptūra; adv. Valdo Duo-

Raštinėj visada radai s. Algį bos ir Lito bendrovės 100 dol.

gros JoeThomas orkestras. Ba
liaus metu vyks turtinga loterija: 
dail. Česlovo Janušo paveikslas; 
dail. Vyt Igno grafika “Neptū
nas”; Birutės Kidolienės gobe-

Vyr. skaučių, sk. vyčių, gin- 
tarių ir budžių sąskrydis vyko 
rugpiūčio 29- rugsėjo 1 Kanadoj, 
Romuvos stovyklavietėj. Tiki
mės, kad ten dalyvavusieji pasi
dalins savo įspūdžiais spaudoj.

Rudeninis Atlanto rajono va
dovų ir vadovių suvažiavimas 
įvyks Hartforde spalio 11. Ta 
proga bus galima pamatyti Hart-

Suktinio stovykloj dingo (iš 
raštinės) s. B. Kidolienės knyga 
“Skautybė lietuvaitei”. Kas šią 
knygą pasiskolino, prašomas 
grąžinti sesei Kidolienei, nes 
knyga yra jai dedikuota ir turi 
sentimentalios vertės. Siųsti ad
resu: 94-08 Jamaica Avė., Wood- 
haven, N.Y. 11421, arba c/.o 
Franciscan Press, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

“SUKTINIO" STOVYKLOS ŠTABAS

Stovyklos viršininkas — ps. 
Steponas Zabulis.

Viršininko pavaduotojas ir 
laužų-dainų vadovas — ps. 
Eduardas Meilus, Jr.

Komendantas — ps. Vytenis 
Nenortas.

Iždininkas — s. fil. Algis Glo-

atrodė “priženytas” prie savo atsilankyti, pasižmonėti, pa
stato ir skaičiavimo mašinėlės, bandyti laimę loterijoj ir tuo 
Visokiu dienos metu ten būda- būdu paremti New Yorko skautų 
vo ir laikraštėlio Klumpė redak- veiklą. Platesnės informacijos 
torė s. Birutė Kidolienė, taip pat bus skelbiamos šio laikraščio 
“priženyta” prie savo rašomos kronikoj, 
mašinėlės, ir vyr. sk. Rasa Chi- -o-
rienė, amžinai bepiešianti ar tai Sesės s. Giedrė Stankūnienė Birutė Nenortienė. 
lailD?5te,i?..vir*eM’ Seserijos .viršininkė
ma į matricas mažųjų pieštrmts, neyičienė iš Hartfordo ir ps. r Mickienė • .-i 
ar leisdafna’fbtatofirin '. ^t’ Kaf- Aldona Lingertaitienė^ Bosto- —
tais ji spėdavo net ir šį tą pa- no dalyvavo Gilvelio vadovų 
rašyti — Gi, kaip visi praminė, mokykloj, Ashford, Conn. Tiki- 
“skraidančioji korespondentė” mės, kad sesės pateiks Skautų 
vyr. sk. Idalia Mantautaitė perei- Pastogės skaitytojam savo išpū
davo visas pastovykles, su- džius iš šios neeilinės vadovų 
rinkdama rašinius ar pati aprašy- stovyklos, 
dama dienos įvykius. -o-

' Taip greitai ir prabėgo stovyk- Newyorkietė vyr. sk. si. Aud- 
los dienos. Artėjo savaitgalis ir ronė Česnavičiūtė dalyvavo š.m. 
kelionė namo.

Šeštadienį, rugpiūčio 23, ma
tėsi virtinės automobilių, sukan
čių stovyklos link. Tai atvykda
vo iš arčiau ar toliau svečiai 
skautininkai, tėvai ir draugai. 
Stovykla buvo pilna žmonių, lan
kančių, besikalbančių, senus pa
žįstamus susitikusių. Tačiau sto
vyklautojam tai reiškė, kad links
mos stovyklos dienos jau kaip ir 
pasibaigusios.

Vėliavų nuleidime dalyvavo ir 
svečiai amerikiečiai — stovykla
vietės direktorius Mr. Novak ir 
kiti. Kadangi ši stovyklavietė 
šiemet šventė 60-metį, ponui 
Novak buvo įteikta prisiminimo 
lenta — plakėte, pagaminta ps. 
Vyt. Dilbos; kuri tuoj pat buvo 
pakabinta raštinėj. Jis tarė ir 
sveikinimo žodį stovyklautojam. 
Paskutinius sudiev tarė ir sto
vyklos, brolių ir sesių viršinin
kai, o taip pat stovykloj savait
galį praleidęs LSS-gos vicepir
mininkas vs. Petras Molis. Jau

Gintaro mokyklos stovykloj, 
Huntsville, Kanadoj, netoli To-

Mieli broliai ir sesės.

Stovyklos sekretorė — vyr. sk.

s. fil.

Brolijos viršininkas — s. Ro
mas Jakubauskas.

Stovyklos kapelionas — ps. 
kun. Paulius Baltakis, OFM.

Medicinos personalas — Ire
na Bilerienė ir vyr. sk. Irena 
Jalinskienė.

Laikraštėlio redakcija — s. Bi
rutė Kidolienė ir vyr. sk. Rasa 
Chirienė.

Krautuvėlė ir paštas — v.s. 
Laima Kiliulienė.

Ūkio skyriaus ved. — s.v. Ar
vydas Klimas.

Virtuvės personalas: ps. Rasa 
Grigaitienė — vyr. virėja, Ed
mundas Grigaitis, Lina Jacevi
čienė, s.v. Arvydas Klimas, vyr.. 
sk. Daną Dilbjenėr Garimų- j 
nas Račiukaitis, vyr. sk. Nor
ma Šnipienė, prit. sk. Vytas Zen- 
kus.

Vandens apsauga: Ronald 
Chiras, ps. Vytas Dabrila, ps. 
Vincas Šnipas, vyr. sk. Lina Kin- 
durytė.

KELIONE LAIVU PO KARIBŲ 
JUROS SALAS.

Po vasaros atostogų, tikiu, ne 
vienas turi įdomių ir nekasdie
ninių įspūdžių iš stovyklų, išky
lų, suvažiavimų, švenčių ar ke
lionių. Prašau visus, tiek vado
vus, tiek ir jaunuosius seses ir 
brolius, pasidalinti jais su skaity
tojais šio laikraščio skautų pusla
py. Lauksiu aprašymų, nuo
traukų, o ypač susidomėjimo mū
sų veikla, tai parodant nors ir 
trumpe korespondencija.

s. B. Kidolienė

jautėsi liūdesys išsirikiavusiose 
gretose, nes visi žinojo, kad ry
tojaus dieną reikės palikti sto
vyklą.

Paskatinis laužas buvo links
mas ir nuotaikingas. Aidėjo dai
na po dainos ežero pakrantėj, . 
pasirodymai vyko vienas paskui 
kitą, šakiai aidėjo toli miškais,

naktis” ir pąlinkėti vienas kitam 
susitikti ateinančių metų sto
vykloj.

grįžtiDcius ūmo pauKseras 9 ir 
visi susirinko tikite) nuleisti 
vėliavos, jau paskutinį kartą. Po 
vcdsvm Mueranno visi skudcjo

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ, 
JAUNIMO SĄJUNGA IR LIETUVIŲ 

GYDYTOJŲ SĄJUNGĄ.
Aplankys: NASSAU, SAN JUAN ir ST. THOMAS.

Pasidžiaugsite saulute žiemos metu, atsipalai
duosite nuo pilkos kasdienybės, turėsite neuž
mirštamas atostogas!

Galima' prisijungti ii visų Amerikos ir Kana
dos miesų! Skubėkite registruotis — vietų skaičius 
ribotas.

AMERICAN TRA VĖL SERVICE 
BUREAU

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

VISA



Washingtone įvyksiąs suimtų

daromus priekaištas valstybės

Sutkus, LB ryšininkas Wash- 
ingtone Algimantas Gureckas, 
JAV LB visuomeninių reikalų ta
rybos pirmininkas Algimantas 
Gečys ir jos narys adv. Emest

dos LB visuomeninių reikalų į 
komisija, vadovaujama adv. J. J

Norėdami atkreipti valdžios 
įstaigų dėmesį į labiausiai rūpi
mus, dabarties klausimus, JAV 
LB atstovai rugpiūčio 25 lankėsi 
valstybės departamente ir Bal
tuosiuose Rūmuose. JAV LB 
delegaciją sudarė JAV LB

LB atstovai valstybės depar
tamente buvo priimti naujojo 
Rytų Europos reikalų departa
mento .direktoriaus Peter Brid
ges ir Pabaltijo skyriaus virši
ninko Thomas Longo. P. Bridges 
prieš keletą savaičių užėmė šį 
postą, persikeldamas iš aukštų 
pareigų JAV misijoj prie Jung
tinių Tautų. Kiek anksčiau jis 
ėjo pareigas Sov. Sąjungoj ir tu
rėjo galimybę lankytis Latvijoj ir 
Estijoj. Su Pabaltijo valstybių 
problemomis yra gerai susipa
žinęs, tačiau vis siekia žinių 
bagažą papildyti. Šis pasimaty
mas su LB atstovais įvyko 
Bridges pageidavimu, jam pa
norus susipažinti su asmenimis, 
palaikančiais tiesioginį kontaktą 
su valstybės departamentu.

Pasidalinę su P. Bridges min
timis apie rezistencinį sąjūdį 
Lietuvoj ir paskutiniais rezisten
tų suėmimais, LB atstovai pralei
do didesnę pokalbio dalį įrodi
nėdami, kaip svarbu yra užtikrin
ti Lietuvos diplomatinės tarny
bos ilgalaikį atstovavimą JAV- 
ėse. Valstybės departamentas 
prašytas persvarstyti savo nusi
statymą, kad atstovavimas būtų 
ribojamas nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybės paskirtais 
diplomatais. Išryškinus Lietuvos 
diplomatijos šefo esamą institu
ciją, prašyta diplomatinę akredi
taciją suteikti šefo pasiūlytiem 
LifcttfOtjfc'^pitfečiani. Teigta, kad 
Sovietų Sąjungos įvykdytos 
aneksijos nepripažinimo politika 
be Lietuvos diplomatų tebūtų 
teoretinė anomalija, dominanti 
tik politinių mokslų specialis
tus. Direktoriui P. Bridges buvo 
įteiktas valstybės sekretoriui E. 
Muskie skirtas penkių puslapių 
memorandumas. Jame suminėti 
motyvai, kodėl JAV-bėm yra 
naudinga užtikrinti ilgalaikį Lie
tuvos diplomatinį atstovavimą. 
Prašyta greito klausimo išspren
dimo. Bridges atsakė, kad mini
mu reikalu valstybės departa
mentas sprendimo nėra padaręs 
ir klausimas ^yra svarstomas.

Pokalbio metu buvo taip pat 
paliesta ir artėjanti Madrido 
konferencija. Pageidauta, kad 
nebūtų ribojamasi vien dėmesiu 
žmogaus teisėm, bet būtų kelia
mi ir sovietų pavergtų tautų 
laisvo apsisprendimo klausimai. 
Paklausus, ar valstybės departa
mentas planuoja Pabaltijo tautų 
laisvo apsisprendimo klausimą 
kelti, Bridges atsakė, jog spren
dimas šiuo metu dar nėra pa
darytas. LB atstovai priminė, 
kad JAV kongresas rezoliucijos 
forma yra pasisakęs už Pabaltijo 
valstybių laisvo apsisprendimo 
klausimo Madride iškėlimą. Taip 
pat pareikštas susirūpinimas, 
kad ne visi valstybės departa
mento pareigūnai yra linkę lai
kytis griežtos linijos Sov. Sąjun
gos atžvilgiu Madride. Tai ypač 
buvę ryšku prieš keletą savai
čių valstybės departamento su
šaukto} konferencijoj. Nors vals
tybės sekretorius buvo užėmęs 
kietą liniją sovietų atžvilgiu, po 
je kalbėję pavaduotojai to įspū
džio nesudarė.

19 šokėjų. Pietų metu pirm. K.dėjo šiame reikale LB-nei padė-

Jie pažadėjo įvykdyti kai ku- pesčius ir vargus, gražiai pa-
vai. vak.

teisės St.kišimąsi į teisminį procesą.
Kiek tai liečia Radio Liberty 

Pabaltijo valstybių skyrių perkė
limą į New Yoirką, dr. Aiello pra-

Baltųjų Rūmų atstovai į lietu
vių demonstrantų klausimą pa
žiūrėjo žymiai palankiau. Su 
užvesta byla dr. Aiello ir adv.

Sėjau grūdus — pioviau smilgas, 
Ugdė širdį kelias ilgas.

Petras Vaičiūnas

Šeštosios tautinės šokių šven- rugpiūčio 24 grupės susirin- 
tės įspūdžiais ir šokiais vietos kime, kuriame dalyvavo klubo

pifičio 9 Lietuvių klube spe
cialių pietų metu. Programai va
dovavo grupės vadovė S. Vaš
kienė, o programą atliko Ban
gos šokėjai. Įžanginį žodį tarė

rengiamas rugsėjo 28 Cliicagoj,

West 65 PUce, Chicap, III. 
60629.

tas — nuo kėlimo atsisakyta.
LB atstovai jam padėkojo už 
tarpininkavimą.

Tenh PfrnM. kad priimi- <5^^

kits dienas praleido kalėjime ir 
jie buvo paleisti tik todėl, kad 
teismo nustatyta bausmė jokiu 
būdu nebūtų viršijusi penkių 
dienų kalėjime- P. Bridges taip 
pat pareiškė, kad jam sunku so
lidarizuoti su įstatymui nusižen
gusiais demonstrantais, nes ke
liais atvejais jo ir jo kolegų 
gyvybės buvo pavojuj, demon
strantam atakuojant JAV diplo
matines ir konsularines įstaigas. 
Tik JAV-bėm rodant dėmesį am
basadų saugumą užtikrinantiem 
įstatymam, bus galima to tikėtis 
iš kitų valstybių.

Pokalbiui baigiantis, LB atsto
vai įteikė ką tik išleistą dr. 
Tomo Remeikio veikalą “Op- 
position to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980”. Šio 
stambaus (680 pusi.) veikalo iš
leidimą finansavo JAV LB iš vi
suomenės jai skirtų laisvinimo 
darbui finansuoti aukų.

Lankomasi Baltuosiuose 
Rūmuose

Po vidurdienio LB atstovai 
nuvyko į Baltuosius Rūmus po
kalbiui su prez. Carterio spe
cialiu patarėju tautybių reikalam 
dr. Stephen Aiello. Teko nusteb
ti, kad pokalbiui su LB atsto
vais dr. Aiello rado reikalinga 
pakviesti eilę kitų pareigūnų 
— tautinio saugumo tarybos šta
bo atstovą dr. Stephen Laraby, 
Baltųjų Rūmų teisinio skyriaus 
patarėją adv. Patrick Appodacca, 
ir jo štabo pavaduotoją Victoria 
Mongiardo.

Pradėdami pasitarimą, LB at- 

nio paskyrimą JAV visuomenės 
atstovu į Madrido konferenciją. 
Pasidžiaugta, kad šiom svarbiom 
pareigom buvo parinktas veik
lus LB darbuotojas. Prašyta, kad 
Baltieji Rūmai dėtų pastangas, 
jog paskirtiem visuomenės at
stovam būtų suteiktas pridera
mas statusas ir galimybė daly
vauti sprendimuose. Taip pat 
prašyta pastangų, kad Pabaltijo 
tautų laisvo apsisprendimo klau
simas būtų keliamas Madrido 
konferencijoj.

LB atstovai daktarui Aiello į- 
teikė memorandumą Lietuvos 
diplomatinio tęstinumo JAV-ėse 
užtikrinimo reikalu. Prašyta su 
memorandume iškeltais argu
mentais supažindinti prez. Car- 
terį ir dr. Z. Brzezinskį, o taip 
pat savo ruožtu įtaigauti valsty
bės departamentą. Buvo pareikš
ta, kad JAV LB nesiekia šiame 
klausime konfrontacijos tarp 
valstybės departamento ir JAV 
kongreso ir nori matyti klausi
mą išspręstą susitarimo būdu. 
Taip’ pat paminėta, kad jokiu 
būdu nenorima Lietuvos diplo
matinės tarnybos klausimą rišti 
su viena ar kita politine partija, - 
ypač artėjant JAV prezidento rin
kimam. Dr. Aiello į diplomati
nio tęstinumo užtikrinimo klau-

G. KarsoldeneL Choras atliko programos dalį ramovėnų 
skyrių suvažiavimo metu Clevelande. Nuotr. v. Bacevičiaus

VIENOS KELIONĖS PRISIMINIMAI
AURELIJA BALASAHIENE

19 siginti. Kainos svyravo net de
šimtimis tūkstančių lirų. Supra
tom, kad nebus praktiška su 
kiekvienu derėtis. Pastebėję di
desnį taksį, kuriame jau buvo 
keletas europiečių turistų ir 
kurio prieky buvo kaina aiškiai 
nurodyta, sėdom į vidų antpato- 
gių minkštų suolelių ir stebėjom 
nuo mūsų tolstančius dožų rū
mus ir Šv. Morkaus bazilikos 
saulėj auksu žėrinčius bokštus. 
Vaizdas buvo užimąs kvapą. 
Man atrodė tolstanti Venecija 
kaip nerealus pasakiškas mies
tas, kuriame nebuvau, bet kurį 
mačiau sapne.

Geležinkelio stoty ir vėl mudu 
pasitiko balandžiai. Bagažinėj iš 
tolo mačiau mūsų lagaminus, 
kuriuos buvo lengva atpažinti, 
nes išradingas mano bičiulis 
juos paženklino ryškiai geltono
mis priklijuotomis juostelė
mis ...

Pagaliau atidundėjo mūsų 
traukinys Florencijos kryptim. 
Šį kartą ir pirmos klasės vago
nuose buvo pilna keleivių, ir įsi- 
patoginti buvo sunku. Aš turėjau 

Tik buvo keista, kad ir šitoj 
moderlion aplinkoj nesigirdėjo 
automobilių triukšmo ir nebuvo 
judėjimo šviesų. Taip, Venecija 
yra tik viena pasauly tokia — 
sustingusios senovės ir dabarties 
gyvenimo kely originaliai išsi
laikiusi, bet nesumaišiusi vie
no pasaulio su kitu.

Pradėjom jaustis alkani ir nu
tarėm suieškoti patį geriausią 
restoraną, kad Venecijoj valgyti 
pietūs liktų atminty. Tarp krista
lo dirbinių krautuvės ir juvely- 
riaus pastebėjom gražų restora
ną, kurio plačiuose languose 
buvo iškabinti valgių sąrašai ir 
reklamuojamos tarptautinės 
kredito kortelės. Daug neabejo
dami, iėjom į vidų. Mudu pasi
tiko plačiai šypsodamasis baltu 
švarku ir juodas kelnes kamėr- 
bundu persijuosęs kelneris. 
Užkalbino mudu laužyta anglų 
kalba ir nurodė stalą kampe 
prie lango. Buvo įdomu žiūrėti 
į Venecijos gatvę, praeivius, tu- 

• ristus ir jos šimtmetines akmeni- w „„ „ . „ „____________
nds sienas .bei nelygius' tašytus . sn Tagarninu po kojomis
grindinio akmenis. Buvom alka-.’f . 4 . : >................
ni, ir viskas atrodė skanu: puiki 
itališka giretinėlės sriuba su špa- 
ragais, kepta žuvis, papuošta 
marinuotomis daržovėmis ir juo
domis alyvomis ...

Reikėjo ir suvenyrų. Visada 
girdėjau pasakojant apie Veneci
jos stiklo dirbinius. Už keleto 
durų buvo krautuvė, kurios lan
guose buvo išstatyti nuostabaus 
grožio Venecijos stiklo auksu 
inkrustuoti grafinai ir taurės. 
Krautuvė buvo atidaryta. Man 
svaigo galva, bandant pasirinkti 
ką nors, kas tiktų ir į mano na
mus. Pagaliau apsistojau ties 
smaragdo žalumo grafinu su še
šiomis taurelėmis. Paslaugus 
krautuvės savininkas pažadėjo 
viską tinkamai supakuoti, ap
drausti ir atsiųsti į mano na
mus. “Gal bus trys mėnesiai, kol 
paštas pristatys, bet jūs gausit”, 
įtikinėjo mane jis. Pasirinkimo 
nebuvo, nes nebuvo įmanoma 
su savim imtis tokią brangią, 
bet ir sunkką naštą. Jis man 
parodė siuntimui paruoštus siun
tinius su. adresais Amerikoj, 
Japonijoj ir kituose kraštuose. 
Palikau viską likimui.

Kitoj krautuvėj buvo gražių 
odos dirbinių ir suvenyrinių 
skarelių. Nusipirkau visą krūvą, 
skaičiuodama namuose likusius 
mano šeimos narius ir bičiulius.

Laikas buvo grįžti į Santa Lu- 
cia stotį, kurioj ilsėjosi mūsų la
gaminai ir iš kurios turėjom 

tęsti kelionę į Mediči būstinę _____ ___ ________
Florenciją. Likti Veneciją} neno- £ Jnrgėla. S. Vai
rėjom. Grįžom atgal pro dožų všiz&iai nupasafaajo Ban- 
rūmus į prieplauką, kurioj buvo 
šimtai vandens taksių, gondolų 
ir “autobusų”. Nutarėm, kad 
atgal geriausia būtų plaukti, nes 
norėjom Veneciją matyti iš van-

davėjai ėmė siūlyti bulkutes su 
kumpiu ir itališką limonadą. Pa
galiau iš vagono išlipom ir mes. 
Viena angliškai kalbanti ponia 
paaiškino, kad kažkas atsitikę 
su laidais. Pagaliau pamatėm ki
tais bėgiais lekiančią automatri- 
cą su darbininkais ir įrankiais. 
Po geros valandos traukinio per
sonalas ragino visus sėsti į va
gonus. Traukinys ir vėl pajudėjo, 
ir vėl pasinėrė į tunelius.

Pagaliau pamatėm užrašus 
“Firenze” ... Geležinkelio sto
tis buvo jauki ir švari. Jau buvo 
devinta valanda vakaro, ir reikėjo 
ieškoti nakvynės. Pajutau savo
tišką gailestį, kad nesusitariau 
su kelionių agentūra, kuri mum 
būtų viską parūpinusi. Bet mano 
noras būti nepriklausomai viską 
nugalėjo, ir galimas dalykas, kad 
aš tą savo nepriklausomybės 
troškimą apmokėsiu nakvyne ant 
grindų kurioj nors geležinkelio 
stoty... Likau viena stovėti lau
kiamajame, o mano bičiulis pasi
leido Florencijos link su viltim 
rasti viešbutį. Tyliai sukalbėjau 
maldelę... Po gero pusvalan
džio jis pasirodė su plačia šyp
sena. Mūsų laimei, ties pačia 
geležinkelio stotim buvo eilė

ir stebėti, kad, traukiniui staiga 
sustojus, virš priekinės sėdynės 
platus mano itališkos bendra
keleivės lagamins nekristų mano 
bičiuliui ant galvos.

Lygiai ketvirtą valandą trau
kinys pajudėjo. Netrukus pradė
jom važiuoti ilgais tuneliais. Kai 
kurie tuneliai buvo tokie ilgi, 
kad ir gana greitai važiuojąs 
traukinys iš jų išlįsdavo tik po 
12 ar 17 minučių. Buvo ir juokų, 
nes payėluodavo uždegti šviesą, 
važiuojant tuneliais, o jos kurį 
laiką negesindavo, iš jų išvažia
vus į dienos šviesą.

Pavažiavus valandą su viršum, 
mūsų traukinys sulėtėjo, sugirgž
dėjo ir pagaliau visiškai sustojo. 
Kiek buvom susipažinę su trau
kinių tvarkaraščiu, tai buvo grei
tasis traukinys, kuris neprivalė
jo stoti mažose stotyse. Ati
darėm langus. Geležinkelio 
tarnautojai bėgiojo iš vienos pu
sės bėgių į kitą, mosikavo ran-* 
komis, švilpavo švilpukais ir gin
čijosi. Niekas nieko nežinojo. 

vyriausybei. Jame bus išdėstytas * 
lietuvių požiūris į Madrido kon- - 
ferencįją, keliami keltini reika
lavimai sovietam žmogaus teisių 
srity ir išreikštas prašymas Ka- 

,nados vyriausybei kelti Lietuvos 
išlaisvinimo klausimą. Panašų.^ 
memorandumą įteiks ir Kanados 
estai bei latviai. Be to, bus įteik- 1 
tas ir bendras baltiečių memo
randumas iki rugsėjo 15.

— Leonardas Valiukas, Los ■■ 
Angeles, Calif., amerikiečių 
aukštesniosios mokyklos molty- 
tojas, lietuviškais ir profesiniais t 
klausimais rašo ir amerikiečių , 
spaudoj. Neseniai jo laiškus pa-.. 
skelbė Twin Girele ir National 
Catholic Register, amerikiečių 
katalikų savaitraščiai, o dvikal
bės aukštesniosios mokyklos f 
programos klausimu pasisakė,, 
“Los Angeles Heraid-Examin-. 
er” dienrašty ir zChristian., 
Science Monitor”. šie jo pasi
sakymai sukėlė susidomėjimo, 
mokytojų tarpe, ir autorius gavo; 
daug palankių atsiliepimų. :z

— “Draugo” koncertas — va
karienė Chicagoj, Jaunimo 
Centre, įvyks rugsėjo 14.

— Kun. Algimanto Kezio nuo
traukų paroda vyksta Chicagos 
“Galerijos” patalpose rugsėjo 5- 
26. Parodos tema — “Medžiai”. 
Adresas? 744 N. Wells St Pa
rodos proga išleistam katalogui 
įžangą parašė Chicagos meno 
kritikas Donai d J. Anderson.

—Los Angeles Lietuvių Bend
ruomenė rugsėjo 27 rengia K. 
Donelaičio minėjimą Šv.* Kaži- ’ 
miero parapijos salėj. Programą' 
ruošia Lietuvių Rašytojų Drau- 

karnai tuščių kambarių. .Vėliau 
sužinojom, kad jis buvo vienas 
iš brangesnių ... Tiek to. Poil
sis reikalauja savo.

Viešbutis vadinosi “Caravel”. 
Buvo pritaikytas išlepusiem tu
ristam, su visais moderniais pa
togumais ir puikia oro šaldymo 
sistema. Susitvarkę savo kamba
riuose ir persirengę po ilgokos 
kelionės traukiniu, jau savo į- 
prasta tvarka pradėjom teirautis 
viešbučio registracijos biure 
apie Florencijos miesto planą, 
galimas ekskursijas ir šiaip viso
kius mum rūpimus dalykus. Ga
vom labai detalų miesto planą ir 
daugybę brošiūrų su siūlymu ki
tą dieną vykti su specialia eks
kursija ir angliškai kalbančiais 
vadovais į Florencijos žymiau
sias vietoves.

(Bus daugiau)

ziumą sudarė ir jam vadoy^isj 
prof. Elena Tumienė. Simpoziu
mo dalyviai: dr. Avižienienė, 

| Be m. Brazdžionis, E. Balceris, 
J. Gliaudą, dr.' E. Tumienė, H. 
Tumas, Pr. Visvydas. Iš Donelai
čio kūrybos skaitys K. Baltrušai
tytė ir dr. J. Skirtus. Muzikinėj 
daly bus atliktas A. Kučėnienės 
“Laiškas Kristijonui Donelai
čiui”.

— Jadvyga Radavičitktė-Mazi- 
liauskienė, M.D. ir diplomuota 
biologė, mirė rugsėjo 2 Provi- 
dence ligoninėj, Southfield, 
Mass. Atvykusi į JAV, medici
nos praktiką, atliko Baroet Me- 
morial ligoninėj, Paterson, N.J., 
ilgesnį laiką dirbo Camey ligo
ninėj So. Bostone, vėliau Dor- 
chestery ir kitose ligoninėse. 
Paskutiniu metu buvo atsidėjusi 
augalų studijom.

— LB Palm Beach apylinkė, 
įvertindama Darbininko talką, 
per P. Mikšį atsiuntė 30 doL 
auką. Nuoširdžiai dėkojame.

no su nauja Bangos vadove, 
linkėjo sėkmingo darbo, o taip 
pat padėkojo S. Vaškienei už 
grupės sudarymą ir dalyvavimą 
šokių Šventėj.

Klubo choro repeticijos prasi-

I liks solistai N. Linkevičiai ir V. 
Paulionis.

— Mokyt. D. Tamulionytė 
paruošė vadovėlį “Lietuviais 
norime ir būt”, kurį peržiūrė
jusi komisija rekomendavo JAV 
LB Švietimo tarybai iškirti.

tėvam skiriamų žurnalą. Admi-

Adv. Raskauskas, kuris yra gy
nėjas 18 suimtų lietuvių de
monstrantų, pareiškė nepasi
tenkinimą dėl valstybės depar
tamento taikomo skirtingo stan
darto Amerikos lietuviam. Ira
niečių demonstrantų atveju 
valstybės departamentas rado 

- reikalą intervenuoti, ir šie buvo 
paleisti, nors demonstracijos
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PIRMININKO ŽODIS
■'i ■ ■

Naujai išrinktosios centro val
dybos vardu nuoširdžiai dėkoju 
už mums pareikštą pasitikėjimą,

ąjį vyčių seimą 1953 Bostone: 
Centro valdyba yra nepąjėgi be 
nenuilstančių centro, distriktų 
bei atskirų narių darbo. Mes ga
lim siūlyti, raginti, bet tiktai jūs

koj. Kartu mes prašom, kad visi 
vyčiai uoliai dirbtų savo idealų 
įgyvendinime ir darniai tarpusa
vy bendrautų. Tegul gražiai pa
vykusio vyčių seimo dvasia su
stiprina visą mūsų organizaciją 
irpaskatiūa ją į dar didesnius 
darbus.

vienas iš jūsų yra svarbus sraig
tas mūsų organizacijos mašineri
joj ir turi prisidėti prie visų

laiku, kaip ir praeity, daugybė 
centro valdybos pirmininkų pri-

gerovė yra mūsų visų pareiga. 
Tuo noriu prisiminti žodžius, pa
sakytus South Bostono tarybos 
nario, kuris buvo išrinktas cent
ro valdybos pirmininku per 40-

zacijos veiklą ypatingą, ir mes 
žinome kad mūsų nariai mūsų 

“ neapvils.... Aš esu optimistas.
(Joseph Lola).

Raginu visus narius tuos žo
džius turėti omenyje, vykdant 
mūsų veiklos programą 1980- 
81 sezone.

Philip Skabeikis
Lietuvos vyčių 
centro valdybos pirm.

vietovės organizacijose. Tarp 
vyčių daug dirba kuopos ir apy
gardos veikloje. Kaip junjorė 
delegatė yra dalyvavusi ketu
riuose vyčių seimuose. Priklauso 
prie Junior Achievement organi
zacijos ir dabartiniu laiku eina 
vicepirmininkės pareigas. 
Kaip veikli studentė buvo įrašy
ta į Who’s Who Among High 
School Studente. Taip pat įrašy
ta į aukštesniųjų mokyklų moki
nių garbės sąrašą. Laisvu laiku 
mėgsta siuvinėti, važinėti “roller 
skates", plaukti ir šokti.
. Leo Kęstutis Stungurys, 18 m., 
Maspetho 110 kuopos junjoras. 
Prie vyčių priklauso nuo 1973. 
Jo šeima susideda iš 8 asmenų. 
Jie visi labai veikliai reiškiasi 
kuopos bei V. Atsimainymo pa
rapijos gyvenime. Yra paruošęs 
kelias trumpas programėles apie 
vyčių veiklą Laisvės Žiburio 
radijo programai. Telkdamas 
kuopai reikalingas lėšas, padė
jo organizuoti įvairiausius išpar
davimus. Kasmet priklauso prie 
Kūčių rengimo komiteto. 1975 
atstovavo Maspetho junjoram

Lietuvos vyčių New Yorko 12 kuopos nariai ir jų svečiai 
linksminasi Lakewoodo Lietuvių dienoje. Tarp svečių mato
mas kun. Dambrauskas, MIC. Nuotr. D. BulviSotes

. vimą Muenchene, “Haus In
ternational" patalpose. Vyks 
ekskursijos, bus padarytas pra
nešimas apie Vl-tąįą tautinių 
šokių šventę.

— Sietynas Kubilius, iškilus 
poezijos interpretatorius, darosi 
ne tik Australijos lietuvių, bet ir 
visų etnikų žvaigždė. Liepos 18 

* ukrainiečių pakviestas Sietynas 
puikiai padeklamavo prasmingą 
eilėraštį kiekvieną penktadie
nio vakarą per “Ethnic Radio” 
transliuojamą etnikų valandą.

— Danguolė Juozapavičiūtė 
baigė bibliotekininkystę Toron
to universitete ir gavo tarnybą 
Ontario parlamentobibliotekoj.

Bostono vysk. John J. Mulcahy, D.D., įteikia 4-to laipsnio 
žymenį per seimą, kuris įvyko Bostone, rugpiūčio 7-10. Nuotr.
J. Janonienės.

PO VYČIŲ SEIMO

67-sis Lietuvos vyčių seimas, 
kuris įvyko Bostone, Pade Plaza 
viešbuty, rugpiūčio 7-10, jau 
praeitis, tačiau vyčių darbai ne
sustoja, o dar daugiau reikalau- 
jajėgų.

Seimas pradėtas dieną anks
čiau. Bostonas visus metus šven
čia savo 350 metų sukaktį. Rug
piūčio mėnuo yra skirtas etni
nėm grupėm. Lietuviam-buvo 
paskirta rugpiūčio 6. Suvažiavę 
vyčių delegatai gausiai dalyvavo

mokslinį bei istorinį darbą, ir iš
kiliam lietuviui Joe Casper.

Po šių pietų ir apdovanojimų 
vyko posėdžiai, kuriuos pradėjo 
pirmininkas Philip Skabeikis, o 
maldą sukalbėjo tėvas Jurgelai
tis. Buvo perskaityti sveikini
mai: JAV prezidento Carter. Zo- e
džiu sveikino pranciškonų pro
vincijolas kun. P. Baltakis, OFM, 
N.P. Marijos seselių vardu sese
lė Margarita, Jėzaus Nukryžiuo
tojo seselių vardu seselė An-

pasirodyme, kuris buvo labai ge
rai suorganizuotas. Buvo tauto
dailės paroda ir meninė progra-

Tarybos pirm. V. Izbickas, SLA

klausė apie tūkstantis žiūrovų. Buvo sudarytas prezidiumas:

bostoniškių, o taip pat nemažai Rita Stoškus ir A. Budreckis, 
ir turistų. Lietuva ir lietuviai sekretorės — Rita Pinkus ir Asm 
buvo gražiai pristatyti. Bender. Veiklos pranešimus pa-

x darė pirm. Philip Skabeikis, 
Rugpiūčio 7-10 vyko seimo vicepinn. Susan Burnila, Jonas 

posėdžiai ir vakarais įvairios ki- Adomėnas, sekr. Anną Klizas 
tos pramogos. Rugpiūčio? pietų Wargo, dvasios vadas kun. Jur- 
metu buvo įteikti apdovanoji- gelažtis,kuĄ.Pugevičius, teisi-
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vyčių seime. Kuopoj buvo išrink
tas sekretorium, iždininku bei 
pirmininku. Daug savo laisvo 
laiko yra paaukojęs Lietuvią Ka
talikų Religinei Šalpai, dirbda
mas iki gilios nakties įvairius 
ekspedicijos bei kitus darbus.

Leonas yra baigęs Brooklyn 
Tech aukštesniąją mokyklą ir ža
da mokslus tęsti Polytechnical 
Institute of New York, studijuo
damas metalurgiją.

Lisa Ann Saikai yra baigusi 
Bishop Scully aukštesniąją 
mokyklą, Amsterdam, NewYork. 
Jau 4 metus priklauso prie Ams
terdamo vyčių junjorą kuopos. 
Buvo išrinkta sekretore, vicepir
mininke ir pirmininke. Niagaros 
universitete žada tęsti mokslus, 
studijuodama medicinišką biolo
giją. Šv. Kazimiero parapijoj da
lyvavo chore; yra ėjusi lektorės 
pareigas.

Kas vakar buvo — širdys neša, 
Kas bus rytoj — parodys sija. 
Vėl stosi dirbti pasilsėjęs, 
Veršies kovon ui laimės lašą.

Petras Vaičiūnas

— Dail. Antanas Petrikonis, 
gyvenąs Juno Beach, Fla., spa
lio 3 išstatys savo paveikslus 
Čiurlionio galerijoj, Jaunimo 
Centre, Chicagoj, kartu su dr. 
J. Šalnos šaknų skulptūromis.

VIENUOLIKA DIENŲ 
LIETUVOJ

IR LENKIJĄ, ĮSKAITANT 
11 DIENŲ LIETUVOJ

KELIONĖ NR. 1 — RUDENS KELIONĖ: spalio 1-16. 
16 dienų kelionė su 11 dienų Lietuvoj, 2 dienom 
Varšuvoj ir 1 diena Frankfurte — $1,349.00

KELIONĖ NR. 2 — ŽIEMOS KELIONĖ: gruodžio 20 
— sausio 4.16 dienų kelionė su 11 dienų Lietuvoj, 
2 dienom Variuvoj Ir 1 diena Frankfurte — $1,349

Apie persekiojimus okupuoto
je Lietuvoje kalbėjo kun. Pu- 
gevičius, o ypatingai daug angli
konų kunigas Bourdeaux, kuris 
parašė knygą apie persekiojimus 
Lietuvoje “Land of Crosses”. 
Jis nurodė, kiek jis dirba Lįegi-r 
vos labui. Darbui reikalingos lė
šos, kurių trūksta. Taip pat kal
bėjo Kent universiteto prof. John 
W. Cadzow. Jis ryškino darbą 
tame universitete. Ten esanti 
dėstoma lietuvių kalba. Būtų 
galimybė sudaryti lietuvių kny
gom archyvą ir net išleisti to 
universiteto vardu knygas, bet ir 
čia yra lėšų klausimas.

Dar pranešimus padarė Irena 
K. Šankus, kaip National Public 
Relations Chairman, ir kiti.

Dar kalbėjo Mykolas Dranga 
apie lietuvių kilmės ieškojimą 
— šaknis ir kun. Vincas Valka- 
vičius apie lietuvių parapijas. 
Šių dviejų pranešimų moderato
rium buvo dr. A. Budreckis.

Daug kalbėta apie Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikas, 
kun. S. Tamkevičių, Free Euro-

Priimtos rezoliucijos: Pager
biamas Vyčių himno kompozi
torius AleksandrasAleksis, kuris 
buvo seime. Seimas ragina Vli- 
ką, Altą ir Bendruomenę dirb
ti nuoširdžiai bendram Lietuvos 
labui. Padėka Lietuvių Dienų 
redaktoriui Antanui Skiriui už

mėnesio numery. Maginama 
remti lietuvių katalikų fondą

do rėmimą. Dėkojama laikraš
čiam Draugui ir Darbininkui 
už vyčių skyrius jų vedamuose 
laikraščiuose. Dėkojama Phil

Alverinai už jų dovanas vyčių 
stipendijų fondui. Dėkojama

Garšvai už jo vedamąjį Drauge 
vyčių reikalu. Sveikinami Ame- 
riko* olimpiniai žaidėjai už pe-
siaukojimą nevykti į Maskvos

Vyčių organizacija ir skyriaus 
redaktorė sveikina šiuos darbš
čius jaunuolius ir linki jiems 
dar ilgai dirbti Dievo ir 
Tėvynės labui.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus-

įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3600. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

KELIONĖ NR. 3 — SPALIO VIDURIO KELIONĖ: 
spalio 12-22.11 dienų kelionė su 6 dienom Lietuvoj, 
2 dienom Varšuvoj ir i diena Frankfurte—$1,049.00

Visos kelionės pradedamos ii Bostono arba New Yorko

vykimą lt tų uMesttp-Parūpinami papiginti bilietai tikkfkr

VIETOS RIBOTOS, PATARIAMA ANKSTI REZERVUOTIS IR 
UŽTIKRINTI SAU VIETĄ.
Rezervacijų ir informacijų reikalais kreiptis:

BALT1C TOURS 
8 White Oak Road 
Newton, MA 02168 
(617) 969*1190 

Daromi giminių iškvietimo dokumentai

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
{VAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

. PACKAGE EXPRESS * TRA VĖL AGENCY, INC
' (LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA (STAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntini!! siunčiami per mūsų firmų, paskyrimo vietų pasiekia trum-

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audlnty, taip pat maisto produktų, odos avalynei Ir kitų daiktų.

Atidaryti, tosdton nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sokmadtonlais imn 9 valandos ryto M 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI
Miami Besch, Fh. 331MJM 17 St. 305 673-8220

— 4:15-1654

486-2818



eis pergyveni!
Kai visur būna karštoka ir 

tvanku, prie jūros visada rasi 
(talonų vėjelį , kuris tave atgai
vins. Pirmiausia atėjęs turi įsi
kurti. Kartais yra visai paprasta, 
o kai kada sunkoka, nes pilna 
žmonių.

siekia jūros vanduo, pasitiesi 
rankšluostį ar dekelį, ant kampų 
padedi akmenis, kad vėjas nesu
šaltų su smėliu. *
čia reikia tuoj prisitaikyti prie

šokinėja per bangas, svaido 
skraidančias lėkšteles.

Pakrantėse čia gražios ‘vilos, 
restoranai. Tolumoje matosi iš 
uolų sukrauta šv. Onos bažny
tėlė.. Už jos ir vėl gražios uo
los.

dirba Farmingdale, N.J. Alek
sandravičiui — iš Nėw Yorko.

tiunau turi įsitaisyti patogiai,

~ Prie baseino
Daug kas čia turi baseinus. Ir 

vienuolyno sodyboje tyvuliuoja 
ir spindi didelis baseinas. Čia 
pliuškenasi žmonės visą dieną. 
Daugiausia būna popiečio va
landom.

Smailiajame gale, kur visai 
negilu, krykščia vaikai. Jie čia 
mokosi plaukti. Pakraščiais kė
dėse sėdi vyresnieji. ,

Čia padėta ir naujų kėdžių, 
kur gali gražiai išsitiesti ir ra
miai ilsėtis prieš saulę.

Jei kam saulės per daug, yra

vykę iš miesto, laukuose nebu
vę, visi esame panašūs į sūrius. 
Ką gi, tokį sūrį tuoj saulutė 
pagruzdins, nes saulė gerokai 
ima. Pirmą kartą vos pusvalandį 
gali išlaikyti.

Žmonės atsineša visokiausių 
tepalų ir paskui “šmieruoja” 
nugaras, rankas, blauzdas. 
Taip ginamasi nuo aštrių 
saulės įdegimų. Plačiai vartoja ir 
vaikų aliejų. Įsitaisius ir apsi- 
kasus smėliu, prasideda poilsia
vimas, tikras vasarojimas, nes 
“imi” saulės vonias ir smėlio 
vonias. Smėlis tai didelis vais
tas. Jis įkaista nuo saulės. Turi 
jūros mineralų, įvairių žolelių 
liekanų. Tas karštas smėlis gy
do pirštus, rankas, kojas, kai jas 
griebia artritas. Dr. V. Paproc- 
kas visada patardavo taip gydytis 
nuo šios ligos.

Vieni pasitraukia į nuošalias 
vietąs, kad niekas jų nematytų. 
Bijosi parodyti savo plonų blauz
dų ar sustorėjusių kumpių. Jie 
nueina kur nors arčiau uolų ir 
ten vieni vaikšto, vengdami kitų. 

Kiti atėję ieško lietuvSkųjų sa
lelių. Jie nori pasikalbėti, suries
ti kokį anekdotą. Net nerimsta.

Lietuvių klubo biblioįęjęųj; sau
gomų knygų pavyzdžių parodą 
ir bibliotekos akademiją. Šio gra
žaus pobūvio rengimo mintis 
kilo iš bibliotekos vadovybės, 
ypač jos vedėjo Česlovo Liuti
ko iniciatyvos. Č. Liutikas Lie
tuvoj ilgą laiką dirbo Šiaulių 
Kraštotyros draugijos Aušros 
muziejuj. Jis yra išvažinėjęs visą 
tą Lietuvos dalį, rinkdamas įvai
rius eksponatus, juos klasifikuo
damas ir kataloguodamas. Savo 
patirtį jis su meile pritaikė ir 
naujose bibliotekininko parei
gose.

Iš pradžių Lietuvių klubo bib
lioteka buvo laikoma laikinose' 
patalpose Lidcombe, kur jai va
dovavo Pov. Alekna. Praplėtus 
Lietuvių namus Bankstowne, 

, buvo perkelta į juos. Bet netru
kus mirė Pov. Alekna, ir po jo 
ir naujasis bibliotekininkas Na- 
kutis. Dabar, Lietuvių Įdubo val
dybos pakviestas, bibliotekos 
tvarkymą perėmė Č. Liutikas. 
Jis per trumpą laiką, padeda
mas darbščių ir atsidėjusių dar
buotojų — V. Dantos, E. Kp- 
lakausko, J. Venslovienės, S.• J 
Mauragienės, Druskinio ir kitų, 
patalpas aprūpino lentynomis, 
spintomis, reikiamais baldais, 
ir suverstų- knygų krūva virto 
palaipsniui biblioteka. Knygos 
dabar suskirstytos skyriais, su
kataloguotos, :

raustantį savo kūną ir pasiima 
kokį laikraštį į rankas. Čia skaito 
angliškus, prancūziškus ir lietu
viškus laikraščius ar knygas.

Kitam baseino gale, kur tram
plinas, nuolat vyksta judėjimas, 
krykštavimas, pasidrąsinimas. 
Reikia šokti į vandenį. Vienas 
bijo, o kitas jį drąsina, patari
nėja. Pasidrąsinęs taip ir trenkia 
į vandenį kaip varlė. Bet yra ir 
gražiai šokančių nuo tramplino,

ir taiso, prižiūri baseiną, pataiso 
ir kitas mašinas, kranus vir
tuvėje.

Antanas Dargis buvo atsive
žęs mažą jaunutį šuniuką Pupą. 
O tai buvo linksmą visiem. Visi 
nori paglostyti, pakelti, ir jis no
ri visur būti, bet dar sunku laip
tais lipti, dar kojos susipainioja, 
ir Jis nugriūva. Visiem daug juo
ko. Kai jaunieji įsitaiso prie 
baseino, tai ir Pupą pasideda ant 
kėdės. Pupai tai laimingiausios 
valandos. Prisiglaudžia prie 
žmogaus šono ir užmiega.

Tą dieną, kai buvo piknikas, 
čia suvažiavo daug jaunimo iš 
įvairių vietų ir drauge su Pupa 
surengė vakaronę. Jie linksmino
si, grojo muziką ir nuolat šaukė

Tas šunelis visą savo gyveni
mą atsimins vasarą Kennebunk- 
porte, kur buvo tiek daug mei
lės, tiek daug rankų, ištiestų 
į jį. (Bus daugiau) (p.j.)

BIBLIOTEKOS DIENA SYDNEJUJ

Hamiltono mergaičių choras Aidas, vadovaujamas muziko J. Govedo, atliks dalį pro
gramos Kanados lietuvių dienoje spalio 12 Hamiltone. Nuotr. J. Miltenio

ga, juokauja.
’ Labai čia traukia pavaikščioti 
jūros pakraščiu, smėliu, kurį 
plauna vanduo. Pajūris ilgas, yra 
kur išsitiesti, pajudėti. Taip 
eini nuo uosto žiočių iki uolų, 
Eidamas šildai tai nugarą, tai 
krūtinę.

Jūra nuolat ošia. Kartais net 
ir šniokščia, jei jos bangos rūs
tesnės. O kai audra, tai ir kriok
ti moka. Šią vasarą Atlantas 
maloniai ošė, raminančiai. Ir kaip 
gera, kai basa koja mina drėgną 
smėlį, kai čia pat pliuškenasi 
Bangelės', o tolumoje šniokš
čia, ošia jūra.

Kartais <iš kažkur pasikelia rū
kas ir tuoj užgula visą pakran
tę. Bet tai tik trumpam. Vėje
lis išvaiko rūkelius. Ir vėl saulė 
bėginėja žmonių pečiais ir per 
bangeles.

Jūrų laivai
Kanalai ir uostas pilni viso

kiausių jachtų, motorinių, bu-* 
tinių laivelių. Kai tik jūra ne- 
audringa, tai, žiūrėk, iš uosto 
ir išplaukia balti buriniai lai
vai. Vienas, antras, trečias. Dau
gumos burės baltos, bet yra ir 
raudonų ir mėlynai dryžuotų. 
Buriniai laiveliai sūpuojasi, pa
krypę plaukia tolyn be jokio 
triukšmo. Motoriniai laivai gi su 
didžiausiu triukšmu pasišokinė
dami tiesiog skrenda vandeniu. 
Dažniausiai jauni demonstruoja 
Javo susebėrimus.

Pakrantėje atsirado toks žmo
gus, kuris atsinešė specialią plas
tikinę lentą. Į tos lentos vidurį 
|statft burę. Prie burės apačios 
fra lazda, tokio pat burės plo

r viename skyriuj teduota tik poŠių metų liepos 6 Sydnėjaus
Prie kiekvieno skyriaus —— paaiš- 
kinamieji užrašai. Skyrių gale 
— keletas specialių priedų, ku
riuose išstatyta kitokių kultū
rinių vertybių eksponatai.

Skyriai: 1. Buv. ir esamų ra
šytojų knygų pavyzdžiai; 2. Pe
riodinės spaudos pavyzdžiai; 3. 
Enciklopedijos, žodynai įvairio
mis kalbomis; 4. Lietuvių kal
bos žodynai; 5. Bibliografijos; 
6. Lietuvos istorija; 7. Lietuvos 
geografija; 8. Religija, filosofija; 
9. Ateitininkų literatūra; 10. Atsi
minimai; 11. Dailioji literatūra; 
12. Tautosaka; 13. Vadovėliai; 
14. Okupacijų literatūra; 15. Ka
rinė literatūra; 16. Menas; 17. 
Tautiniai drabužiai; 18. Muzika; 
19. Lietuvos universitetai; 20. 
Kr. Donelaitis (knygos ir E.

grafika — portretas); 21. Lietu
vos numizmatika; 22. Filatelija; 
23. Sportas; 24. Gastronomija;
25. Knygų apsauga (viršeliai);
26. Odiniai viršeliai, tautinės 
juostelės knygom užženklinti;
27. Ex libris. Be to, šone gra
žiai dekoruotas paaukštinimas, 
ant kurio išstatytas knygnešys, 
prie jotautinė juosta.

Akademijai scena buvo pa
puošta dr. G. Kazokienės ir jos 
bendradarbių sumanumu. Kairėj 
kampe — pušaitės, turbūt turin
čios priminti Lietuvos miškus, 
kurie padėdavo knygnešiam

atsiradimas nepaprastai pagrei
tino žmonijos pažangą.

Lietuvių klubo bibliotekos 
vedėjas C. Liutikas nuodugniai 
peržvelgė bibliotekos kūrimo
si pradžią. Savo.kruopščiai pa
rengtame pranešime jis pateikė 
kai kurių iliustracinių duomenų 
iš bibliotekos veiklos.

Šiuo metu bibliotekoj 'su
registruota 2200 vienetų. Biblio
teka turi pilnus Australijos lie
tuvių periodikos komplektus, 
kurių dalis gauta iš L. Katali
kų Kultūros Draugijos ir Bro
niaus Žalio. Visos knygos suskirs
tytos skyriais (pagal turinį) ir 
įtrauktos į katalogą.

Pradžioj parama gauta iš Lie
tuvių klubo (neskaitant patal
pų) įrengimam, baldam, vitri
nom. P. Jantauskas paaukojo 
bibliotekai visą savo asmeninį 
knygyną ir nuolat jį papildo. A. 
Kasiulaitis paaukojo $500 ir, 
kada tik bibliotekoj apsilanko, 
vis ją paremia. O. Šalkauskienė 
paaukojo $1000. Ši auka, auko
tojos pageidavimu^, skirta specia- srn^rfe/d 

liko a^a. Henriko Šalkaus
ko atminimui įrengti specialią 
spintą — tautiniam drabužiam 
ir drožiniam.

Bibliotekos vedėjas pareiškė 
gilią padėką Lietuvių klubo val
dybai už nuolatinę paramą, vi
siem aukotojam knygomis ir pi-

momis, ir visiem bibliotekos 
lankytojam, kurių parama džiu
gina visuomenę, kad brangus 
mūsų tautos turtas nedings ir bus 
išsaugotas ir didinamas. Biblio
tekos vadovybė, kaip minėta, 
bibliotekoj saugo ir kitokių 
vertybių. Jas ir kiekiu, ir kokybe 
pasiryžusi plėsti. Pagaliau gili

atlyginimo aukoja ir laiką, ir

Dr. Al. Mauragis (apylinkės 
pirmininkas) savo kalboj rūpes-

kelią ir jos saugojimo vietovės 
nuo M. Mažvydo laikų. Seniau
sia lietuvių biblioteka buvo prie

LIETUVIAI PATARĖJAI

Vilniaus universiteto, daug kny
gų ir dokumentų buvo saugo
ma dvaruose, prie mokyklų. 
Rusų carinės okupacijos laikais 
daug knygų išvogta ir išgaben
ta į rusų aukštąsias mokyklas ir 
bibliotekas. Nepriklausomybės 
laikais centrinė biblioteka 
įsteigta 1919. Paskiau bibliote
kos augo, plito po visą kraštą. 
Net nedidelės organizacijos tu
rėjo savo knygynėlius. Pastaroji 
sovietų Okupacija daug knygų 
beatodairiškai sunaikino. Dalis 
lietuvių, traukdamiesi į vakarus, 
atsivežė knygų į naujus kraštus. 
Bibliografo M. Urbono surink
tais duomenimis (spėjimu), pas 
privačius asmenis lietuviškų 
knygų Australijoj yra iki 10,000.

Koks lietuviškų knygų Austra
lijoj likimas? Dr. Al. Mauragio 
nuomone, jis nėra pavydėtinas.

be globėjų. Reikia rimto dėme-

rie stengtųsi rasti būdų išsau-

knygos, kokias mes čia matom, 
Lietuvoj draudžiamos 40 metų. 
Sunaikinta laisva, religinė spau
da, niekinama, kas patriotiška, 
lietuviška. Kas tokias knygas 
saugo, laikomi nusikaltėliais, 
areštuojami, teisiami, siunčiami į 
nesvetingas Sovietijos sritis, 
tampa kankiniais. Mūsų tad pa
reiga saugoti lietuviškas kny
gas. Dažnai lankykim biblio
teką — knygos mūsų laukia. 
Priešai naikina mūsų knygas, nes 
jos dinamitas, kuris sprogdina 
melą. Nėra nieko liūdnesnio, 
kaip matant senas, apleistas ka
pines ir neskaitomas knygas”.

Akademija baigta Lietuvių 
klubo valdybos nario A. Reis- 
gio padėka. Po akademijos tau
tiečiai dar ilgokai apžiūrinėjo 
eksponatus, ne vienas net ste
bėjosi, kiek ten sukaupta bran
gaus mūsų tautos dvasinio tur
to, mus kviečiančio juo naudo
tis.

KANADOS 
LIETUVIŲ 
DIENA
25-osios Kanados Lietuvių 

dienos, kuri įvyks Hamiltone 
spalio 10-12, paruošiamieji dar
bai vyksta sklandžiai. Programa 
yra gana plati ir įdomi.

Šventė prasidės spalio 10, x 
penktadienį, poezijos ir dramos 
vakaru Hamilton Place mažo
joj salėj ir jaunimo susipažini- 
mo-šokių vakaru Jaunimo Cent
re. Poezijos ir dramos vakaro 
programą atliks Hamiltono dra
mos teatras Aukuras ir Toronto 
teatras Aitvaras.

Šeštadienį, spalio II, Hamil
ton Place patalpose bus ati
daryta dail. J. Dagio meno paro
da. Be to, tą pačią dieną
vyks krepšinio rungtynės tarp 
Knnadę^Jiętevnį sporto klubu;

&bėjo iš „ Toronįo, Montrealio ir 
“Tokios no. Taip pat numatytos

J. Slavėnas

niso ir šachmatų varžybos.

Šeštadienio vakare bus didysis 
susipažinimo vakaras. Jis vyks 
Hamiltono kareivinių salėj, kuri 
talpina apie 3,000 dalyvių. Bus 
gera proga atnaujinti pažintis, 
praleidžiant vakarą lietuviškoj 
nuotaikoj. Šokiam gros J. Vai
čiaus orkestras iš dešimties as
menų. Veiks įvairus baras bei 
užkandžių bufetas.

Sekmadienį, spalio 12, 2 vai. 
p.p. katedroj vyks pamaldos, 
kurių metu giedos jungtinis baž
nytinis choras: Prisikėlimo para
pijos choras iš Toronto ir Ha
miltono Aušros Vartų parapijos 
choras.

4 vai. p.p. Hamilton Place 
didžiojoj salėj įvyks koncertas, 
kurio programą atliks Kanados 
lietuvių meno vienetai: Mont
realio Gintaras, Hamiltono Gy- 
vataras, Toronto Gintaras ir At
žalynas, Hamiltono mergaičių 
choras Aidas, Toronto vyrų 
choras Aras, Toronto Prisikėli
mo parapijos choras ir Hamilto-

asmenims, kurie stengėsi atvyk
ti į Ameriką.

Sužinojęs, kad į patariamąjį

iškilicji Kanados solistė Ciną 
Čapkauskienė iš Montrealio, 
kuri dainuos solo ir kartu su 
chorais. Koncerto programos su

nėcticut Christopher Dodd iš
siuntinėjo spaudai pranešimą, 
kad jam padėti sekti ir suprasti 

Europos padėtį susidarė 
patariamieji komitetai. Šie 

l. lietuvių ir vengrų 
pat bus ryšinin-

lobį. Scenoj pertiestoj vėliavoj 
— dr. V, Kudirkos, Jujgio Bie
linio ir vysk. M. Valančiaus, 
didžiųjų kovotojų už lietuvių 
knygą ir spaudą, portretai, paei
ti dafl. E. Krancevičiūtės-Gruž- 
deff-Leeka.

_ ,,_______ Akademiją jitždarė Lietuvių _____ __________ ______ _____ 
matomą* tvarkingumą. BibŪo-i >lubo valdybas narys A. Beis- Pakštys iš Nfamtic ir^drElona 

" I »»* Vaišnienė S Nosth Haven, na- 
bo valdyba.___________________ . jmmay—ą, pusiuziwpiarmB jpė-, rfai: Regina Staūkaitytė »

Knygos lietuvis, Dodd telefoniniam pa
šnekesy išreiškė pasitenkinimą

dovauja C. Breichmanienė.

Pq koncerto įvyks banketas

nio susipažinimas su s 
Lietuvoj ir jo lietuvių 25-osios, Kanados Lietuvių 

dienos rengėjų komitetas, vado
vaujamas jauno, energingo

Lietuvių

nąja ant jos krašto ir ima burę 
tukinėti tai į vieną, tai į kitą 
pusę. Taip pradeda plaukti. 
Skrenda gana greitai. Reikia ge
ni balansuoti, kad galėtum ii- 
dlailryti, apsisukti, Tenka dsfnai 
suvirsti į vandenį. Tas vairuoto- .. .
u. «»<»»., _ da okižiojoj Metamų areno so*
ps yra apsivilkęs Maciau * su i--* narim hihfinhikfla iwal
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goj belankydama gimines ir

u fs

Palumbo dėkinga visiem, kurie 
savo dalyvavimu padarė šį ren-

tėjo pietus ir lobus. Nemažas 
skaičius narių su savo draugais 
bei pažįstamais dalyvavo šiame

i&lakkyti po visą, Europą, rin
kosi į šį vienuolyną, iš tarno 
išsivystė eilė vienuolynų Jung
tinėse Amerikos Valstybėje ir

Mb.37

< V ' -■»

r ,

R. Zo-

lito 4-5 Kultūros 
lyn, N*Y- Parodą 
ių Moterų Klubų

veikius

ptyn. dįp Kotryna Giniotienė,:

kas. sekr. Alfonsą* Pilipavi
čiui, iždininkas Linas Stali
nas

P. Mikšys

ūsų tarpe nebėrą šelptinų 
■gšų. Bet kiek daug Balfas 

ir šiuo metu suteikia pagalbos 
kitų kraštų lietuviam, o ypačkitų kraštų lietuviam, o ypač — Vidas ir Aldis — džiaugiasi 
pabėgusiem iš okupuotos Lietu- atostogomis Dainavos stovykloj, 
yos. Jie iš ten atbėga su di- Jauniausias Gitas, 4 metų, su

Laimingu būdu pasiekę laisvę, 
pirmiausia kreipiasi su pagalbos 
prašymu į Balfią.
x"Tad Balfui aukų telkimas 
nėra nustojęs prasmės. Turi 
prasmę ir Palm Beach skyriaus 
rengiaina gegužinė.
’ Rengijai šį kartą pakeitė gegu
žinės vietą. Niekur nebereikės 
važiuoti tiem, kurie bus atvykę 
spalio 5, sekmadienį, 2 vai. po
piet į lietuviškas pamaldas Šv. 
Povilo katalikų bažnyčioj. Tuoj 
įpo pamaldų ten pat, parapijos 
kieme, prie parapijos salės ir 
prasidės ši metinė Balfo ge
gužinė. Jei užpultų lietus, gegu
žinė įvyks gražioj ir didžiulėj 
parapijos salėj. Bus paruošti šilti 
lietuviški pietūs. Veiks baras ir 
laimės šulinys. ..

Valdyba prašo visus lietuvius 
dalyvauti šioj gegužinėj su drau
gais, pažįstamais ir kaimynais.'

Dabartiniu metu Balfo šio sky
riaus valdybą sudaro: pirm. Vi
tas Biliūnas, sekr. dr. Kotryna 
Ciniotienė ir ižd. Stasys Slabo- 
kas.

Veronika ir Bronius Aušrotai, 
veiktas šios apylinkės nariai, 
grįžo iš atostogų. Veronika yra 
taip pat ir Lietuvių Fondo sek-

Jauniausias Gitas, 4 metų, su 
tėveliu Sauliunri-saugojo namus.

Dafl. Antanas Petrikonis, su- 
ruošęs daugybę parodų įvairiose 
lietuvių kolonijose, daug savo _ _ .
paveikslų yra paaukojęs ir Lie- “F Pwff,nenė " Slabokie- 
tuvių Beųdruomenei. Ir šioj 
apylinkėj jo-padovanoti paveiks
lai labai daug prisidėjo prie sėk-

Jadvyga Jolrūbaitienė, Apolo-

CAUF.
i'

Parapijos pastatų išlaikymai 
ir remontam spalio 18, šeštadie-

tini s bazarinis balius su pro
grama, loterija ir šokiais.

metais jis be jokių atostogų 
kuria paveikslus parodai, kurios 
atidarymas įvyks spalio 3, penk
tadienį, Chicagoj, Jaunimo 
Centro Čiurlionio galerijoj, kar
tu su dr. Jono Šalnos šaknų 
skulptūromis.

Dr. Jonas šalna ir jo žmona 
solistė Janina Šalnienė, turėda
mi Juno Beach butą, dažnai čia 
atvyksta atostogom. Tuo metu 
dr. Šalna, kaip menininkas, Flo
ridos gražioj gamtoj įgyja vis 
naujų idėjų savo kūrybai. Jie 
dalyvauja šios apylinkės pa
rengimuose ir juos remia savo 
aukomis.

Dail. Ringailė Zotovienė ir 
- jos dukra Andreja grįžo iš atos- 
i togų. Dailininkė jau kelis savo 
• kūrybos paveikslus yra paauko

jusi šios apylinkės loterijom, tuo

KULTŪROS ŽIDINIO
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Rugsėjo 13, 14, šeštadienį ir 
sekmadienį, dail. Juozo Bagdono 
tapybos kūrinių paroda mažojoje

šeštadienį, Kario 
žurnalo 60 metų sukaktie^ minė
jimas mažojoje salėje. Rengia 
Kario štabas ir NewYorko ra- 
movėnai.

Rugsėjo 21, sekmadienį, Mo
tinos Kazimieros Kaupaitės, ka- 
zimeriečių vienuolijos steigėjos, 
100 metų gimimo ir 40 metų 
mirties sukakčių minėjimas.

Rugsėjo 27, šeštadienį, ves- ’ 
tuvėš.

Spalio 4 ir 5, šeštadienį ir sek
madienį, dail. Ringailės Zoto- 
vienės dailės paroda mažojoje 
salėje. Rengia LMK Federacijos 
NewYorko klubas.

Spalio 4, šeštadienį, skautam 
remti komiteto balius didžiojoje 
salėje.

Spalio 5, sekmadienį Putnu
mo seselių rėmėjų koncertas. 
Rengia specialus moterų drau
gijų komitetas.

Spalio 11, šeštadienį, Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos meti-

vių liaudies meno -paroda abie
jose salėse.

Spalio 25 it 26, šeštadienį ir 
sekmadienį, N.Y. Lietuvių Dai
lininkų Sąjungos paroda. Pi

Lapkričio 1, šeštadienį, biru- 
tiečių pobūvis mažojoje salėje.

Lapkričio 1, šeštadienį, didžio
joje salėje koncertas..

Lapkričio 2, sekmadienį, 
skautų iškilminga sueiga ir jau
nimo mišios.

Lapkričio 8, šeštadienį, Lais
vės Žiburio radijo valandos ru
dens balius abiejose .salėse.

Lapkričio 15, šeštadienį, Korp. 
Neo-Lithuanios metinė šventė 
mažojoje salėje.

Lapkričio 16, sekmadienį, 
Darbininko laikraščio 65 metų 
sukakties prisiminimas ir kon
certas abiejose salėse.

Lapkričio 22, šeštadienį, Mai
ronio lituanistinės mokyklos ru
dens vakaras ir šokiai.

nė, veiklios apylinkės narės, 
buvo išvykusios į Clevelandą, 
kur dalyvavo Ados Jasinevičiū- 
tės ir Augustino Stungio sutuok
tuvėse. Buvusios labai gražios 
lietuviškos vestuvės.

Alfonsas Pilipavičius, apylin
kės valdybos sekretorius, ir Al
bina Pilipavičienė, Lietuvos 
Dukterų Juno Beach skyriaus 
pirmininkė ir aktyvi apylinkės 
narė, išvyko ilgesnėm atostogom 
į Kanadą. Jos pareigas tuo metu 
eis skyriaus vicepirm. Ringailė 
Zotovienė.

Dr. Kotryna Giniotienė, apy
linkės valdybos vicepirmininkė, 
buvo išvykus ilgesnėm atosto
gom į Kanadą, Ten aplankė sū
nų Antaną ir marčią Reginą, 
kurie tuo metu sisilaukė pirm- 
gimio sūnaus, pakrikštyto Luko 
vardu.

Bronius Oniūnas, Alfonsas Pi
lipavičius, Albinas Štaras ir Vy
tautas Mazoliauskas yra šių ipetų 
pasižymėję žvejai, pagavę dau
giausia žuvų.

Lituanistinio švietimo reikalu 
JAV LB krašto valdyba išleido 
naują aplinkraštį, kviesdama vi
sus tėvus leisti vaikus į lietuviš
kas mokyklas. Kur nėra mokyk
lų, kviečia vaikus mokyti litua- rimo minėjimas lapkričio 23.

jos salė naudojama ne vien pa
rapijos renginiam. Ja gali naudo
tis ir įvairios organizacijos. Štai 
renginių gausa šių metų ateinan
čiuose mėnesiuose:
Los Angeles skautų stovyklos 

naudai cepelinų vakaras rengia
mas rugsėjo 13, šeštadienį, 7:30

orkestras su savo dainininkais.
Lietuvių Piliečių klubo ge

gužinė po stogu,įvyks rugsėjo 
21, sekmadienį, nuo 11:30 vai. 
ryto. . ’
Lietuvių Bendruomenės die

nos su parodomis ir Donelaičio 
minėjimu vyks rugsėjo 27-28.

liūs įvyks spalio 11, šeštadienį, 
7:30 vai. vak.
Los Angeles Birutiečių ren

ginys įvyks spalio 26, sekmadie
nį, tuoj po lietuviškų pamaldų.
Lietuvių gydytojų popietė 

lapkričio 2, sekmadienį, tuoj po 
lietuviškų pamaldų.
Los Angeles Balfo skyriaus 

metinis balius su programa ir 
šokiais lapkričio 15, šeštadienį, 
7:30 vai. vak.
Lietuvių kariuomenės atkfi-

nių būdu. Loreta GinCaftė,,Vi- Lietuvių Fspųto Bičiulių, įvyks 
dąs įr Aldiš Jame^kiai ir ‘Į<į-
mas Valotka jau mokošf liraaife- Kūčios, rengiamos Lietuvos 
tinių dalyicų šiuo metodu’ neš Čia Dukterų, įvyks gruodžio 20, šeš- 
dar neturime lituanistinės mo- tadienį, 7:30 vai. vak. —■ L.Ž.K. 
kyklos. Suinterestioti šiuo reika
lu kviečiami kreiptis į apylinkės 
valdybą, kuri nemokamai parū
pins reikalingus vadovėlius ir 
kitas mokslo priemones.

Kazys Gimžauskas, LB Flo
ridos apygardos pirmininkas, 
praneša, kad lapkričio 25 St. 
Petersburge kviečiamas LB Flo
ridos apygardos apylinkių atsto-
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Antanas Ir Edvardas Lorenco atlieka įvairiausius namų 
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Lapkričio 23, sekmadienį, r - modernios Hollywood *tlf tau virtu***, vonios kambariai,

Spalio 11, Šeštadienį, “Jinai ir 
trys gintarai“ vieneto koncertas 
ir balius abiejose salėse.

Spalio 12, sekmadienį, prof. K. 
Būgos 100 metų gimimo sukak
ties minėjimas mažojoje salėje. 
Rengia Liet Kat Mokslo Aka
demijos New Yorko židinys.

Spalio 18 ir 19 šeštadienį ir 
sekmadienį, Lietuvių Tauto
dailės Instituto rengiama lietu-

Lietuvių Fronto Bičiulių šventė 
didžiojoje salėje.

Lapkričio 29, šeštadieną, Bin
go talkininkų vakarienė mažojo
je salėje, didžiojoje salėje — ves
tuvės.

Gruodžio 6, šeštadienį, Lietu
vių Kultūros Židinio rudens ba
lius abiejose salėse.

Gruodžio 13, šeštadienį, skau
tų kūčios didžiojoje salėje.

Gruodžio 21, sekmadienį, 
Maironio lituanistinės mokyklos 
kalėdinė eglutė.

Gruodžio 31, trečiadienį, Nau
jųjų Metų sutikimas.

atliekami staliaus darbai, imu* apklojamas altaminlįaus

mi aHtimintyaus langai, sutvarkomas Udyroa* Ir kM kaaall- *

darbai Ir kitokia patamavimil Adresą*: 84-62 Mlh Ava., 
Woodhavan, N.Y, 1142K Tristaną* 212 *494731 art 
441-2499. Kalbama angliukai, latklftkal Ir ukralnietftkaL

oiaine nuueiy pnes uogučius " L- . <. 73 ,• . , vt
T*v. Justino V«sHo, OFM. p.- 
stimgomis buvo įkurtu pirmo- ' vhus kuo yusto duly- 
tinis beraviu pnncilkonn vie- 
nuolynas Amerikoj. - rugsėi° 13' “us kitų

ŽyX sumažėjus lietuvių skanių valgių, kuriuos pagamins 
* — * A Am* a am* a»L Jsm g
skaičiui Greene apylinkėse, 
šis pirmutinis vienuolynas buvo 
parduotas Portland, Me^ vysku
pijai. Šv. Pranciškaus mylėtojų 
pastangomis buvo padaryta 
bronzinė paminklinė plokštė, 
Sabattus parapijos klebono kun. 
Marcei Chouinard iškilmingai 
pašventinta ir pakabinta ant 
buv. pirmutinio vienuolyno sie
nos š.m. rugpiūčio 10.

Tėv. Justinas Vaškys, OFM, 
kuris dabar yra šv. Jurgio pa
rapijos klebonas ir vienuolyno 
viršininkas, Rdchester, N.Y., at
vyko į šias iškilmes ir aukojo 
mišias buv. vienuolyno koply
čioj. Pamaldose dalyvavo labai 
daug žinonių. Savo pamoksle 
Tėv. Justinas įdomiai prisimi
nė pirmąsias kūrimosi aplinky
bes ir dėkojo pranciškonų ge
radariam.

Po pamaldų buvo vaišės buv. 
vienuolyno salėj.

svetainės Šeimininkės. Pelnas 
skiriamas, svetainės naudai.

Albertas Juškus, vadovaująs 
Lietuvių melodijos radijo valan
dėlei nuo pat įkūrimo, šiomis 
dienomis susirgo ir paguldytas 
Union Memorial ligoninėj. Al
bertas yra gimęs ir augęs Balti- 
morėj, veikia įvairiose lietuviš
kose organizacijose, didžiuojasi 
esąs lietuvis, vis ragina kitus, 
ypatingai jaunimą išlaikyti savo 
kalbą, papročius, gražias lietu
viškas dainas ir giesmes, įsijung
ti į lietuviškas organizacijas, 
kad lietuvybė Baltimorėj dar il
gai išsilaikytų.

Jurgis Galkas, uolus Šv. Alfon
so bažnyčios pamaldų lankytojas, 
Šv. Alfonso parapijos veikėjas, 
eilę metų giedojęs šv. Alfonso 
parapijos chore ir Dainos chore, 
ištikimas Šv. Vardo draugijos na
rys, paskutiniu metu susirgo ir 
buvo paguldytas Union Memo
rial ligoninėj. Dabar sveiksta sa
vo namuose.

Lietuvių Posto 154, Amerikos 
legionierių organizacijos, nariai 
ir jų padėjėjos rugsėjo 28, sek
madienį, ruošia susipažinimo iš
kilmes Lietuvių Svetainės ■ di
džiojoj salėj. Programa prasidės 
2 v. popiet su Amerikos bei 
Lietuvos himnais ir invokacija. x 
Iškilmėse dalyvaus Marylando 
ir Balthnorės miesto Amerikos 
legijono viršininkai ir lietuvių 

_____________ posto nariai ir padėjėjos. Po 
<ighland Blvd. BrobHyp, N.Y. iškilmių bus vaišės.
11207. Jonas Obelinis

DVI NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

P.K.

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTUĄ, UKRAINĄ ir M.
GAVBJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLUENTŲ PATENKI^. -
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos

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

COSMŪS PARCELS EXPRESS
CORP.
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LIETUVIŲ BANKINIS KOOPERATYVAS

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREENT UNION

Roor žįst Ngw York, N.Y. 10022 
Tek (212) 750-1150-1

SKYRIAI:

LIETUVIAI, JŪSŲ LAUKIA 
DAYTONA BEACH, FLORIDA!

RIVERWOOD
86-01114 Street, Rlchnond H*, H.Y. 11419 

Tai. (21214414799
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PABALTTEČIV LAISVĖS 
ŽYGIS, kuris įvyks rugsėjo 27, 
šežtedfenį, >2 vai. popiet prie 
Jungtinių Tautų^ieb priminti 
pubcugai visuomenei apie mum- 
tjjo kraštų 40 metų neteisėtų

kott best 50 doL lygta 
dora, o kitos, turinčios TO 
gmn narių, — 100 <fal. 1 
na finansinė bei moralia

IKBCuvlRm, uKVMUn u CM8IU) 
gyvenantiem bei kenčiantiem 
okupanto priespaudoj, kad Sei
vuos pabaltiečiai jų neužmiršo
ir kartu su jais jungiasi kovoj 
dėl žmogaus teisių ir tautos lais
vės. ■ '

Bendras pabaltiečių posėdis 
aptarti žygio reikalam į vyko rug
sėjo 4 Estų namuose. New Yor
ko lietuviam atstovavo? Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
atstovė Ginte Damušytė, Ba
tono .lietuvių skyriaus atstovas

Milda ir Altas atstovas Petras 
Ąžuolu.

Dabai žygiui jau seniai vyk
domi Leidimas žygiui parūpin
tas. Tinkamos garso sistemos 
įsigijimo. bei kitais panašiais 
reikalais rūpinasi techninių rei
kalą komitetas, į kurio gretas da
bar įsijungė lietuvis Vladas Si- 
das.

Spaudos komitetas, kuriame 
šalialrity dilba Ginte Damušy- 
tė irHelen Kulber, informuoja 
vietinį etninę spaudą bei radijo

Gina Simonaitytė. Personalo ko
mitetas rūpinasi žygio maišalų 
verbavimu išlaikyti tvarkai de
monstracijos metu, šio komiteto

tu rašyti laiškus prezidentui, iš

lotų reikalų personalo komitetas

informavimu ypatingu bodu —

Kultūrinių Subatvakarių dvi
dešimtmečio proga, rugsėjo 21, 
sekmadienį, 3 vaL popiet Bosto
ne, First and Second Churcb se

SAULIUI ZAUNIUI

Valerija -ir Bronius Nemickai

JUOZUI GAIEI

mirus, žmonų Nelę Mazalaitę-Gabisnt nsioftlrdžial užjaučiu.

DarbMkč Kestė Garbauskas

mirus, jo žmonai Onutei ir Margaičliį išimai gilią užuojautų 
reiškia

LB Bostono apylinkė

Nopriklausomos Lietuvos ir tremties vispusiškam

KAZIUI MERKIUI

nį Gediminų nuožMžial užjaučiam Ir kautu liūdim.

Dr. Ona ir Juozas Vilpišauskai

KULTŪRINIŲ SUBATVAKAR1Ų KOMISU

jaunas kunigas vienuolis italas, 
kuris kartais talkina klebonui

B. Kuodžiai, G. Makaitieni.K. r 
J. Plikšalai, P. ir E. Račkrakai,

pačiūžomis demonstracijos ra
jone, skelbdama žygio tikslus.

ti jaunimo siūlomą projektą ga
minti marškinius (T-shirts) iš
pardavimui — ant jų bus iš
spausdinta patraukli žygio 
emblema bei šūkis. Marškinius 
bus galima nusipirkti prieš žy
gį. Taip pat bus spausdinamos

dalyviai galės įsigyti žygio me
tu.

Silpniausia padėtis — finansų 
komitete. Vienas atstovas, latvis, 
rūpinosi aukų vajum latvių tar
pe žygio išlaidom padengti. Tik 
dabar lietuvis ir estas papildė 
šio komiteto eiles. Siūloma, kad

tų šį žygį (kurio biudžetas yra 
4,000 dol.), subsidijuojant padi
dinimą disidento nuotraukos, 
kuri batų naudojama plakatui 
žygio metu. Būtų galima sekti 
latvių organizacijų pavyzdžiu.

PAŠVENTINO

Dr. Vytautas Slavinskas mirė 
praeitais metais rugpjūčio 30. 
Pirmųjų mirties metinių proga 
našlė Marija Slavinskienė pasta
te paminklą ant vyro kapo. Rug
sėjo 7 pranciškonųyvienuolyno 
koplyčioje buvo mišios, kurias 
koncelebravo Tėv. Paulis Balta
kis, pranciškonų provincijolas, 
Tėv. Petras Baniūnas, Tėv.

nių buvo pilna koplyčia.

Po mišių visi nuvyko į Cyp- 
ress Kilis kapines ir ten Tėv. 
Paulius Baltakis pašventino pa
minklą ant dr. V. Slavinsko ka
po. Po to visi buvo pakviesti į 
Durows restoraną priešpiečių. 
Čia svečių buvo per šešiasde
šimt Tai buvo giminės, artimie
ji bei pažįstami, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu bičiuliavo
si su velioniu.

mą atliks solistė Ona PliuŠkonie- 
nė ir pianistas Saulius Cibas.

Rugsėjo 16 Brocktone Juozas 
ir Sofija Stašaičiai pasikvietė 
gražų būrį savo bičiulių. Se
niau jie gyveno Brocktone. Jų 
namuose per eilę metų veikė 
lituanistinė mokykla. Vėliau jie 
persikėlė į Bostono priemiestį 
Dorchester, o nuo praeitų metų 
rudens grįžo atgal į Brocktoną. 
Grįžę vis taisė ir gražino savo 
namus. Svečiai nustebo, kada at
vyko klebonas kun. P. Šakalys ir

Klebonas šakalys pašventino 
Stašaičių namus, O po pašventi
nimo, šeimininkės Sofijos ska
niai vaišinami, svečiai gražiai 
leido laiką, šnekučiavosi ir pa
dainavo.

Bostone, buvo Jono Vanagaičio 
šaulių kuopos pirmininkas ir 
labai aktyvus lietuviškoje veik
loje. Bostoniškiai pasigenda jo.

NEWARK,NJ.

visuotiniame Newarko LB apy
linkės narių susirinkime buvo 
išrinkta nauja valdyba, kuri taip 
pasiskirstė pareigomis: Dan
guolė DidŽbalienė — pirminin-

Newarko apylinkė New Jersey 
BJmygardoryA Vfefia iš gaū-

šiaušių namus ir veiklesnių apy
linkių. Tam , veiklumui išlaikyti 
prisideda senai išvystytas , jau

valdybos ir narių sklandus ryšių 
palaikymas. Kiekvieno mėnesio

5 dol. — P. Kalvaitienė, V. ir 
E. Kuodžiai, A. Lileikis. liviro 
suaukota 155 dol.

Šv. Kazimiero liet pantfes

buvo Jono Vanagaičio šaulių 
kuopos pirmininkas ir labai 
aktyvus lietuviškoje veikloje. 
Bostoniškiai pasigenda jo. Ta
čiau ir gyvendamas Brocktone, 
jis neužmiršta bostonišltių ir da
lyvauja lietuviškuose rengi
niuose.

Aukos lietuviškiem reikalam
Susidarė gražus paprotys, kai 

artimųjų asmenų mirties proga 
pinigai nebešvaistomi greit nų- 
vystančiom gėlėm ir vainikam, 
bet, pagerbiant velionį, jo atmi
nimui . aukojama lietuviškiem 
reikalam: Tautos Fondui, Lietu
vių Fondui, Baliui, lituanistinėm 
mokyklom, lietuviškai spaudai 
(New Yorko apylinkėse dar ir

Brocktone, rugsėjo J4, sekma
dienį, nuo 12 vai.

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

Laisvės Varpo radjjir rudens 
koncertas įvyks spalio 5, Lietu
vių-Piliečių dr-jos salėj, So, Bos
tone.

Antras Kaimas iš Chicagoa ah 
vyksta į Bostoną spalio 18. Spek
taklį Lietuvių Piliečių dr-joa III 
aukšto salėj rengia Bostono 
skautija.

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

tuviškiem reikalam bei inštftutl- 
jonr. •

. - lapiUIClU A, t V.V. VrliaUCBU w
Tai tikrai gražus pavyzdys, vate restorane, Randolph.Mra.. 

Tik teko nugirsti,kad taip fon- Lietuvos kariuosnento altai-

riaus 30 m. sukakties 
lapkričio 1, 7 v.v. Chateau de

Tik teko nugirsti, kad tarp fon-

atsiranda trinties. Kito fondo au-

pakišti po savuoju, kad žmonėm 
būtų sunkiau jį pastebėti. Kar
tais net agituojama už vieną ar 
kitą fondą ar organizaciją. Au
kotojai yra subrendę, ir jiem agi
tacija nereikalinga. Jie patys 
žino, kam aukoja. Visi mūsų lie
tuviškieji fondai ir organizacijos, 
dirbą lietuvišką politinį, kultū
rinį ar visuomeninį darbą, yra 
reikalingi ir remtini, Nebandy- 

___ ________ _____ _____________kim skaldytis ar skaldyti, o dirb- 
44 Kingrnan Rd., So. Orange, kiin vieningai ir nuoširdžiai. 
N.J._______________________________° —

Susitiksime, pabendrausime 
savųjų tarpe. Bus loterija ir at
gaiva. Tad iki pasimatymo!

mišių, visi susirenka į švč. Tre
jybės parapijos salę pasidalinti 
mintimis, pabendrauti, pasitarti 
Bendruomenę liečiančiais klau
simais.

Todėl ir šiais metais, dar gra
žiam orui esant, veiklos metus 
pradėsime susirinkę gamtoj. 
Valdyba kviečia visus bendruo- 
menininkus rugsėjo 14, sekma
dienį, po 10:30 vai. mišių susi
tikti Algio Bražinsko sodyboje:

Lietuvių Piliečių dr-jos sal^,So. 
Bostone.

Naujosios Anglijos Saulių 
rinktinės suvažiavimas įvyki 
lapkričio 29, šeštadienį, Lietu
vių Piliečių dr-jos trečio ankš
to salėj, So. Bostone,

LAISVĖS VARPAS Brissa- 
dlenials HO9-12H9 v* 744 
banga Iš WCAS 12riū-1*mL

Savanoriui-kūrėjui a.a. Kaziui 
Merkiui Bostone mirus, jo šer
menų metu Tautos Fondui au
kojo: po 20 dol. — F. Kontau- 
tas, J. Stašaitis, po 10 dol. — 
K. Adomavičius, A. Astravas, E. 
Cibas, A. ir A. Januškos, J. ir
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Ona ir Vidur Vuitkai ir Paulius 
Onite ir KffMta šeftokai 
Linas ir ŽMlt Vaitkui
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A. Krulikienė J. ir K. Vaiteliai

Ir. ir A. Mačioniai
M. ir P. Vasiliauskai 
'S-ir S. Vaikiai 
E. ir D. Vizbarai
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Anta Teatre,
vak. Congregttional bažnyčios 
-.-lai .

Kitiem spektakliam kasa atida
ryta nuo rugsėjo 15. Paruošia-

Charles Puodžius, gyv.
Brooldyne, mirė rugsėjo 8,

nyje: rugsėjo 13 ir 14, šeš
tadienį ir sekmadienį, dail. Juo
zo Bagdono tapybos kūrinių pa
roda mažojoje salėjeParodą glo
boja Moterų Vienybė..

Kario žurnalo 60 metų sukak
tis minima rugsėjo 20, šeštadie
nį, Kultūros Židinyje. Paskaitą 
skaitys dr. Algirdas Budreckis. 
Meninėje daly savo kūrybą skai
to Jonas Rūtenis, dainuoja voka
linis vienetas “Jinai ir trys ginta
rai”. Po programos vakarienė. 
Minėjimą rengia Kario štabas ir 
NewYorko ramovėnai.

nyje bus rugsėjo 21 d. 11 vai. 
Su jaunimo mišiomis jungiamas 
ir Motinos Marijos Kaupaitės 
minėjimas.

LMK Federacijos New Yorko 
Įdubo susirinkimas bus rugsėjo 
17, trečiadienį, 7:30 v.v. įprasti
nėje vietoje, Congregational 
bažnyčios salėje, 91 St. ir 85 
Rd. kampas Woodhavene. Vi
sos narės prašomos dalyvauti.

Dail. Ringailės Zotovienės 
kūrinių paroda bus spalio 4- 
5 Kultūros Židinyje. Parodą ren
gia LMK Federacijos New Yor
ko klubas. Dailininkė gyvena 
Juno Beach, Fla., savo indivi
dualines parodas yra turėjusi Ju
no Beach, Fla*, Beverly Shores, 
Ind., Toronto, Canada. Meną 
studijavo Chicagoje ir Detroite, 
dabar yra Lighthouse galerijos 
narė.

nejautą jo motinai Vincei Jonuš- 
kaitei-Zaunienei ir jo seserim 
Giedrei Zauniutei ir Augustai 
Šaulienei, skiriame 140 dol. auką 
Tautos Fondo Laisvės Iždui. — 
J. Simutienė, R. Budrienė, M. 
Samatienė, G. Žilionienė, I. Ba
naitienė, A. Bortkevičiėnė, V. 
Čečetienė, dr. A. Goeldnerienė, 
E. Grudzinskienė, E. Legeckie- 
nė, B. Mačiūnienė, E. Noakie- 

. nė, G. Valaitienė, M. Ulėnienė. 

dr. Vytauto Slavinsko pirmų
jų mirties metinių proga Darbi
ninkui paremti paaukojo 100 dol. 
Administracija nuoširdžiai dė
koja.

vyksta iš Rochesterio, NY., ir 
čia spalio 12 skaitys paskaitą 
prof. K. Būgos 100 metų gimi
mo minėjime, kurį rengia Liet 
Kat Mokslo Akademijos New 
Yorko židinys.

Maironio lituanistinė mokykla 
lapkričio 22, šeštadienį, Kultū
ros Židinyje rengia savo vakarą 
su programa, šokiais, vakariene. 
Pelnas skiriamas mokyklos išlai
kymui.

Redakcijoje lankėsi dr. Au
gustinas Laucis su žmona Mari
ja, atvykę iš Mt Olive, III., lan
kyti savo giminių, kurie gyvena 
Hartforde, Waterbury, Conn. 
Taip pat jie lankė ir savo sūnų, 
kuris gyvena Atlantoje, Georgia. 
Į NewYorką juos palydėjo Vik
toras Vaitkus su žmona. Čia ap
žiūrėjo A. Galdiko galeriją, pran
ciškonų vienuolyną, Kultūros Ži
dinį, Darbininko patalpas. Jie 
yra Darbininko skaitytojai. Čia 
įsigijo įvairių leidinių, suvenyrų, 
paliko auką Darbininkui. Dar 
aplankė ir dr. Ibseną Skeivį, 
su kuriuo kartu mokėsi Mažei
kių gimnazijoje ir universitete.

damas iš Europos ir keliaudamas 

sustojęs ,NewYorięe. Čia apsi
lankė Liet Religinėje šalpoje ir 

buvo nuvykęs į Hartfordą savo 
bičiulių aplankyti. Iš New Yor
ko išskrido į SaoPaulo, kur jis 
pastoviai gyvena. Jis mokslus 
baigė Lietuvoje, ten ir į kunigus 
įšventintas, 1936 išvyko iš Lie
tuvos dirbti lietuvių kolonijose 
Brazilijoje. Nuo to laiko ir pasi
liko SaoPaulo mieste. Ten buvo 
lietuvių parapijos klebonas, o 
dabar jau yra pasitraukęs į pen
siją-

kimo bažnyčios Šv. Jono kapi
nės#. Paliko žmoną Antosę ir 
dukrą Eleną Johnson su šeima 
bei kitas artimuosius. Šermeni
mis rūpinasi Shalins Fuineal 
įstaiga Woodhavene.

Norintieji finansiškai paremti 
18 lietuvių demonstrantų yra 
raginami aukoti Lietuvių Gyni
mo Fondui — Lithuanian De- 
fense Fund, P.O. Box 8, Jen- 
ltintown, PA 19046. 18 lietuvių 
buvo suareštuoti liepos 18, 

maskvinių olimpinių žaidynių 
išvakarėse, už demonstravimą 
arčiau negu 500 pėdų nuo So
vietų ambasados ir bus tei
siami rugsėjo 16 Washingtone. 
New Yorko apylinkės gyventojai 
gali įsigyti aukų blankus pas 
Gintę Damušytę, skambinant 
vakarais tel. 212 441-2179.

Lietuvos vyčių 110 kuopa 
Maspeth rugsėjo 13, šeštadienį, 
9 vai. vak. V. Atsimainymo salėj 
rengia metinę vakarienę su šo
kiais. Įėjimo auka 11 dol.

Maspeth, N.Y*, V. Atsimai
nymo parapijos bažnyčioj rugsė
jo 7 paminėta Tautos šventė. 
Sumą laikė kun. Stasys Raila, 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
Pranas Bulovas. Lietuvos vyčių 
110 kuopa dalyvavo su trimis 
vėliavomis. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Vy
tauto Kerbelio. Padaryta specia
li rinkliava Lietuvių Katalikų 
Religinei Šalpai.

New Yorko skautų ir skaučių 
pirmos sueigos įvyks rugsėjo 
20, tuoj po šeštadieninės mokyk
los pamokų, Kultūros Židiny. 

Rozalijai Čhrriionytei-Kliukius- 
kienei Stamforde mirus, vietoj 
gėlių prie velionės karsto paau
kojo Kultūros Židiniui 20 dol. 
ir Darbininkui 5 dol.

Danutei Tautvilritei-Jurgėlie- 
nei rugsėjo 4 Long Island, N.Y., 
padaryta sunki širdies operacija.

stovyklos dalyviai iš Wasaga, 
Ont, Kanados, stovyklavietės at
siuntė sveikinimus ir Darbinin
kui.

Smagiai užbaigsite vasaros 
atostogas, dalyvaudami jaunimo 
šokiuose. Pasilinksminsite, pa
šoksite, pabendrausite su drau
gais. Tuo pačiu paremsite ruošos 
darbus Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavimo, kuris bus š.m. 
lapkričio mėnesį, šokiai bus 
rugsėjo 26, penktadienį, 8 v.v. 
Kultūros Židinio mažojoje salėje.

Moksleiviams ateitininkams 
kursai įvyks spalio 10-12, Co- 
lumbus Day savaitgalį, Put- 
name. Priimami gimnazistai ir 
pirmųjų metų studentai. Kursus 
praves kun. Stasys Yla. Bus 
žvelgiama į ateitininkų istori
ją, ideologiją, spaudą ir aplinką.

Lietuvos vyčių V. Atlanto apy
garda rengia Motinos Marijos 
Kaupaitės, kazimieriečių seserų 
vienuolijos steigėjos, 100 metų 
gimimo sukakties minėjimą rug
sėjo 21, sekmadienį, Kultūros 
Židiny. Rengėjai kviečia skau
tus, ateitininkui it kitą jaunimą 
minėjime dalyvauti pasipuošus 
tautiniais drabužiais-

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTO PHILADELX ---Z._ — JL_ 4*

rijos Rsuglef&s mezginių patodų.
Marija Raugtinė, bodama mokytoja, dar Lie

tuvoje mokė jaunimų mezgimo. Amerikoje yra 
dalyvavusi madų parodose su savo darbais. Ke
letu kartų buvo surengusi savo Individualias 
mezginių parodas lietuviam Ir amerikiečiam.

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

LTI PHILADELPHIJOS SKYRIAUS 
VALDYBA

siuntė gražų laišką, kuriame 
įvertina Darbininko pastangas. 
Pridėjo 25 dol. auką ir užsakė 
lietuviškų knygų. Nuoširdus 
ačiū.

Savaitės atostogas Arubos sa
loj (prie Venecuelos) galima pra
leisti tik už 319 dol. Į šią 
kainą įskaitoma kelionė United 
Airlines lėktuvu, septynios nak
tys ir dienos Americana arba 
Sheraton viešbuty, vietinis 
transportas ir mokesčiai. Išvyks
tama rugsėjo 13. Kreiptis Vytis 
International, 760-3300.

Baltų protesto demonstracijos 
ryšium su tų kraštų 40 metų 
okupacija rengiamos rugsėjo 27, 
šeštadienį, 12 vai. prie Jungti
nių Tautų, Dag Hammarskjold 
Plaza, 47 Street ir 1 Avė. Ren
gia specialus komitetas.

New Yorko Altos metinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, rug
sėjo 15, 7:30 v.v. Kultūros Ži
dinyje. Peter Wytenus padarys 
pranešimą iš antikomunistinių 
valstybių lygos (WACL) kon
ferencijos Šveicarijoj, bus su
daryta 1980-81 metų Taryba ir 
išrinkta nauja valdyba. Altos val
dyba kviečia visas organizacijas, 
norinčias įsijungti į Altą, atsiųs
ti savo atstovus. Taip pat kviečia 
susirinkime dalyvauti visus suin
teresuotus lietuvius.

Alice Graft, Amerikos lietuvai
te, gyvenanti 807 Parkway Ri- 
verhead, Long Island, yra pasi
ryžusi savo miesto imigracijos 
muziejuje įsteigti Lietuvos kam
pelį. New Yorko lietuviai kvie
čiami jai padėti šiame gražiame 
sumanyme. Jos telefonas 516- 
727-5126.
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UŽTEKO 40 METŲ OKUPACIJOS! 
PABALTIEČIŲ LAISVĖS ŽYGIS
ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 27, 12 VAL POPIET DAG 
HAMMARSKJOLD PLAZA (47 STREET & FIRST AVENUE) 
PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ
JUNKIMĖS SU OKUPUOTŲ PABALTIJO KRAŠTŲ GYVEN
TOJAIS KOVOJE DĖL LAISVĖS!

DEMONSTRACIJĄ RUOŠIA RUGSĖJO 27-TOS DIENOS 
KOMITETAS IR NEW YORKO APYLINKĖS PABALTIEČIŲ
ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI

VISI I LAISVĖS 
ŽYGI!

Ave., Bronx, NY 10465.
Meno komitetas, šalia marški

nių eskizo suprojektavimo, tvar
ko demonstracijos plakatų ga
minimą. Lietuvių Katalikų Re
liginė šalpa meno komitetai 
perdavė savo patalpose šiam 
tikslui laikomus plakatus.

Žygio programoj Baltiesiem 
Rūmam atstovaus prezidento J. 
Carterio etninių reikalų vedėjas 
dr. Stephen Aiello. Sutiko kal
bėti ir į Madrido konferencijos 
JAV delegaciją paskirtas lietuvis 
Rimas Česonis iš Philadelphijos. 
Programos turinį taip pat pratur
tins visiem žinomas bei kitatau
čių spaudos mėgstamas Simas 
Kudirka. Laukiami atsakymai ir 
iš kitų pakviestųjų.

Paskutinysis žygio posėdis 
įvyks rugsėjo 19, penktadienį, 
7 v.v. Estų namuose, 243 E. 34 
St., Manhattane. Tą vakarą tuose 
pačiuose namuose yra ruošiamas 
pobūvis vietiniam pabaltiečių 
jaunimui su tikslu prieš žygį 
pabendrauti bei susipažinti. Visi 
yra mielai laukiami šiam posė
dy bei pobūvy.

Rytinio pakraščio lietuviškoji 
visuomenė yra raginama šiam 
žygy dalyvauti. Šeimos, organi
zacijos, lituanistinės mokyklos 
turėtų išnaudoti šią progą ir į- 
prasminti bei įgyvendinti lietu
vio laisvės troškimo sąvoką. Bū
tų idealu, jei grupės iš tolimes
nių miestų imtųsi iniciatyvos su
organizuoti autobusus važiuoti į 
New Yorką tai dienai, tolau bū
du padidindamas ir demon
strantų skaičių bei nuotaiką! 
Autobusams pasistatyti jau nu
matyta vieta.

Norintieji daugiau informacijų 
prašomi skambinti šiuonumeriu: 
212 647-2434.

G. Damušytė
’ •»

Dailininko
JUOZO BAGDONO

TAPYBOS KORINIŲ
PARODA

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti 
New Yorko Skautams Remti Komiteto 
rengiamame KARIO ŽURNALO GYVAVIMO 60 METŲ 

SUKAKTIS BUS PAMINĖTA Š.M. RUGSĖJO 
20 D., ŠEŠTADIENI, 7 VAU VAK., KULTŪ
ROS ŽIDINIO MAŽOJOJ SALĖJ.

Minėjimų ruošia bendra New Yorko ramovėnų, 
blrutiečių Ir šaulių komiška.

Kokteiliai
13-14 dienomis

1980 m. spalio 4 d. Kultūros Židinyje, BrooMyne

* Baltams matu bus meninė programa
Šokiam gros Jos T h omas ortcosflras 

Įėjimas —• 15 doL asmeniui

Long Island — Ireną Bllerionę (516Į 822-7141

Visus kvtačls

Akademinė dalis— 
KARIO leidėjų ir redaktoriaus žodis 
Dr. Algirdo Budrecklo paskaita 
Sveikinimai

MOTERŲ VIENYBĖ
N.Y. SKAUTAMS REMTI KOMITETAS

Jinai Ir Trys Gintarai

LIETUVOS VYČIŲ 
VIDURINIO ATLANTO APSKRITIS KARIO laidinių kloakas

MOTINOS MARIJOS KAUPAITĖS 
100 METŲ GIMIMO IR 

40 METŲ MIRTIES MINĖJIME

MINĖJIMO RUOŠIMO KOMISIJA

V?
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