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vyko vadinamoji Šiaurės-Pietų, 
arba turtingųjų ir atsitikusiųjų, 
22 valstybių galvų konferencija

pasidalijimo, nes Šiaurės valsty
bės, turėdamos tik 25 proc. visų 
pasaulio gyventojų, yra sugle
busios apie 80 proc. pasaulio iš
teklių.

Graikijos parlamento rinki
mus laimėjo panheleniškas so
cialistų sąjūdis, vadovaujamas 
Andreas Papandreou. Prieš rin
kimus šis sąjūdis skelbė, kad 
Graikija pasitrauksianti iš Nato ir 
Europos bendrosios rinkos, kad 
neleisianti Graikijoj veikti JAV 
karinėm bazėm, bet JAV tiki, 
kad aštraus posūkio Graikijos 
politikoj nebūsią.

Sov. S-ga pripažino Maskvoj 
veikiančiai Palestinos išlaisvini
mo organizacijos įstaigai diplo
matines teises.

Stanislaw Kania, Lenkijos ko
munistų partijos pirmininkas, po 
aštrių partijos centro komiteto 
debatų atsistatydino. Į jo vietą 
buvo išrinktas dabartinis min. 
pirmininkas gen. Wojciech Jaru- 
zelski, kuris, be to, savo ranko
se pasiliko ir gynybos ministe
riją. Sov. S-ga tokiu pasikeiti
mu esanti patenkinta, bet ar tai 
padės pašalinti Lenkijos ūkinę 
krizę ir darbininkų nepasitenki-
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TOS BAŽNYČIOS TELŠIŲ

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
Įsilaužia j bažnyčias, iiniaklna jaa, apiplėšia,

neieško, nes jie tarnauja okupantų ateistiniam 
tikslam.
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TSRS GENERALINIAM 
PROKURORUI 
SKUNDAS

Jau eilę metų prieš Lietu
vos Katalikų Bažnyčią veikia 
tamsūs gaivalai, vykdantys įvai
raus profilio teroro veiksmus. 
Mus stebina tas faktas, kad Lie
tuvos TSR Vidaus reikalų ir Tei
singumo ministerijų darbuotojai 
vis neįstengia nusikaltėlių išaiš
kinti arba tiesiog nekreipia dė
mesio į tikinčiųjų skundus.

Irano ministerių kabinetas, 
vadovaujamas ajatolos Moham- 
med Riza Mahdavi-Kani, išrin
kus naują prezidentą, atsistaty
dino. Nauju min. pirmininku 
buvo paskirtas JAV išmokslintas 
islamo fundamentalistas Ali Ak- 
bar Vellayati.

Sov. S-ga Cancun conferenci- 
joj nedalyvauja ir iš anksto ją 
pasmerkė, kaip dar vieną turtin
gųjų valstybių bandymą neesmi
niais pažadais suskaldyti 3-ojo 
pasaulio valstybių vienybę.

Olandijos min. pirmininkas 
Andries van Agt ir jo ministe
rių kabinetas, negalėdami sutarti 
dėl finansinės politikos, atsista
tydino.

Turkiją valdanti karinė junta 
sudarė 160 narių patariamąjį 
parlamentą krašto naujai konsti
tucijai ir rinkimų įstatymui pa
ruošti; uždarė visas politines 
partijas ir nusavino jų turtą.

Hosni Mubarak, naujas Egip
to prezidentas, tvirtindamasis 
savo poste, įsakė areštuoti eilę 
fundamentalistų ir kitų opozici
jos narių, o iš armijos paleido 
134 karius.

Rumunija įsivedė duonos nor
mavimą ir uždraudė duoninius 
javus naudoti pašarui.

Lenkijos komunistų partijos 
centro komitetas savo posėdy 
nutarė persvarstyti su Solidaru
mo unija pasiektus susitarimus, 
panaudoti konstitucines priemo
nes krašto tvarkai užtikrinti, grą
žinti 6 dienų darbo savaitę ir lai
kinai suspenduoti teisę strei
kuoti.

Švedijoj besilankąs JAV gyny
bos sekretorius Caspar W. 
Weinberger buvo supažindintas 
su Švedijos karinių pajėgų pasi
ruošimu kraštą ginti ir jų gink
lavimu. Esą Švedija norėjusi 
JAV parodyti, kad užpuolimo at
veju jCginsis.

Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak pareiškė, kad preziden
to Anwar el-Sadat žudikų va
das hn. Khaled Ahmed Shawki 
al-Intanbnli bendradarbiavo su 
islamo fundamentalistų sektos 
Takfir Wahirga nariu Aboud el- 
Zoumr, kuris su savo pusbroliu 
Tarek el- Zoumr tuoj po atenta
to prieš Sadat buvo sulaikytas.

(Sudegintos Batakių ir Gaurės 
bažnyčios)

Pavyzdžiui,, 1970 m. birželio 
25 d. sudeginta Tauragės raj. 
Batakių bažnyčia, statyta 1509 
m. Gaisro kaltininkai iki šiol ne
išaiškinti. Tikintiesiems susida
rė įspūdis, kad nusikaltėlių nie
kas neieškojo, o į tikinčiųjų

prašymus leisti statyti bažnyčią 
neatsakė nei LTSR, nei TSRS 
vyriausybė (Į LTSR Ministrų 
Tarybą kreipėsi 1970.VII.28, o į 
TSRS Ministrų Tarybą 700 tikin
čiųjų 1970.VIII.17, ir bažnyčios 
atstatyti neleido). Žmonėse pa
plito gandai, kad bažnyčių su
deginimas buvo iš anksto pla
nuotas, nes, praėjus lygiai mėne
siui, 1970.VII.24, dienos me
tu sudeginta to paties rajono 
Gaurės bažnyčia, vertingas ar
chitektūrinis 1773 m. pamink
las. Nusikaltėlių taip pat niekas 
nesurado. Į tikinčiųjų prašymą, 
rašytą 1970.VII. 14, leisti atsta
tyti LTSR Ministrų Taryba 
taip pat neatsakė ir bažnyčios at
statyti neleido.

Neįmanoma ir išskaičiuoti 
visų prieš bažnyčias ir bažnyti
nius asmenis padarytų nusikalti
mų, todėl išvardinsime tik kai 
kuriuos paskutinių trijų metų 
nusikaltimus vien Telšių vysku
pijoje. ’

(Sudegintos, apiplėštos 
> bažnyčios)

1. Akmenės raj., Papilėje , 
1977.VIII. 15 sudeginta meniška

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba, tęsdama pastangas apgin
ti lietuvius išeivius nuo nepa
grįstų bendradarbiavimo su na
ciais kaltinimų, nutarė neaplenk
ti- ir valstybės departamento. 
Tuo tikslu rugsėjo 29 JAV LB 
delegacija Washingtone buvo 
priimta Rytų Europos skyriaus * 
direktoriaus Peter Bridges ir Pa
baltijo valstybių sekcijos virši
ninkės Mildred Paterson. .

. JAV LB-nei atstovavo krašto 
valdybos vicepirmininkė politi
niam reikalam Aušra Zerr, JAV 
LB ryšininkas tarptautiniam rei
kalam Algimantas Gureckas ir 
teisinis visuomeninių reikalų
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kapų koplyčia. Nusikaltėlių nie
kas neišaiškino.
f 2.1977.IV.II nusikaltėliai, į- tarybos patarėjas adv. Ernestas 

C. Raskauskas Jr.

Norėta formaliai pasiskųsti 
valstybės departamentui dėl 
specialių investigacijų įstaigos 
pareigūnų artimo bendradarbia
vimo'su oficialiais okupanto val
dininkais pavergtoj Lietuvoj, 
kas pažeidžia'JAV-ių ilgametį 
nusistatymą nepripažinti sovietų 
smurtu įvykdyto Pabaltijo vals
tybių inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą.

Įteiktame memorandume ir 
išsivysčiusio pokalbio su valsty
bės departamento pareigūnais 
metu LB atstovai pateikė kon
krečius faktus, įrodančius spe
cialių investigacijų įstaigos pa-

silaužę į Mažeikių bažnyčią, iš
barstė Švč. Sakramentą, pagro
bė komunines, raktelius ir kt. 
Nusikaltėliai nesurasti. 1979.III. 
JO d. j bažnyčią įsilaužusį nu
sikaltėlį, nesuspėjusį nieko pa
vogti, sugavo patys tikintieji, šis 
vėliau buvo teisiamas.

3. Klaipėdos raj., Gargždai. 
1978.1.15 išplėštas tabernakulis, 
Švč. Sakramentas išbarstytas, su
mindžiotas. Įsilaužta į bažnyčią 
bedieviško išniekinimo tikslu, 
nes materialinės vertybės nepa
grobtos. Nusikaltėliai neišaiš
kinti.

4. Klaipėdos raj. 1978.VIII.30 
išlaužtas Vėžaičių bažnyčios ta
bernakulis, išnešta aukų dėžutė. 
Nusikaltėliai nesurasti.

5. 1978.VII.8 Telšių raj., Pa
vandenės šventoriuje sudaužyti 
stiklai visų 14 Kryžiaus kelia 
koplytėlių, o koplytėlės su už
rašu “Liaudies meno pamink
las, saugomas valstybės”, sulau
žyti rėmai. Nusikaltėliai nesu
rasti.

6. Tauragė, 1978.III.20. Įsilau
žę į bažnyčią nusikaltėliai ne
pajėgė išlaužti didžiojo altoriaus 
tabernakulio, jį sulankstė, iš
plėštas šoninio altoriaus taber
nakulis. Bažnytiniai indai ne-

reigūnų kolaboravimą su sovie
tais. Tai jie vykdo talkinami 
JAV ambasados Maskvoj, parei
gūnų, kurie suveda juos su so
vietų teisinės srities vaidinto- Į 
kais. 't

Konkrečiu pavyzdžiu buvo 
nurodytas Floridoj gyvenąs lie- ' 
tuvis, savo patriotizmą įrodęs 
1941 metų sukilimo prieš sovie
tinį okupantą metu. Jam, laiki
nosios sukiliminės vyriausybės 
paskyrimu ėjusiam ' atsakingas 
pareigas Kauno miesto savival
dybėj, šiuo metu yra keliama 
byla naudojantis zsovietų pa
teiktais sufabrikuotais kaltini
mais. Naudodamiesi diplomati
niais kanalais, sovietai specialių 
investigacijų įstaigai yra pateikę 
keturių Kaune gyvenančių as
menų pavardes, tariamai sutiku
sių prieš kaltinamąjį “liudyti”. 
Specialių investigacijų įstaiga, 
sovietų spaudžiama, sutiko, kad 
minėtų keturių liudininkų ap
klausinėjimas būtų ' pravestas 
Vilniuje. Juos apklausinėjant, 
būtų naudojamasi sovietine teis
mine procedūra, kuri būtų to
kia:

1. Liudijimas būtų vykdomas 
remiantis vietos (sovietine) teis
mine procedūra.

2r. Liudininkų prisaikdinimą 
administruotų sovietų teisino 
pareigūnas (procurator).

(nukelta į 2 ptl.)

LIETUVIAI DALYVAVO 
MARATONO BĖGIME

(nukelta į 2 psl.)

Spalio 25, sekmadienį, New 
Yorke įvyko dvyliktasis pasau
linis maratono bėgimas, kuria
me dalyvavo 14,496 bėgikai, su
važiavę iš įvairių pasaulio kraš
tų. Daugiausia jų buvo iš Ameri
kos. Baigiamąjį-tikslą, finišą, pa
siekė 13,360. Bėgimą stebėjo 
pustrečio milijono žmonių.

Bėgime dalyvavo ir 7 lietuviai. 
Jie turėjo lietuviškus marškinė
lius, įrašus — Lietuva;

Pirmą vietą laimėjo 
Alberto Salazar, amerikietis, 
pernai taip pat pirmas atbėgės. 
Šiemet jis bėgo 2 vai. 8 minu
tes ir 13 sekundžių. Tai naujas 
pasaulinis rekordas.

Pirmoji moteris buvo Allison 
Roe iš Naujosios Zelandijos. Ji 
26.2 mylių nuotolį nubėgo per 
2 min. 25 minutes ir 28 sekun
des. Ir čia naujas pasaulinis re
kordas.

Rimas Gedeika atbėgo 11,349. 
Jo laikas — 4 v. 28 mm.

Moterų grupėje:
Monika Vainiūtė atbėgo 9154. 

Laikas — 3 vai. 59 min.
Jūratė Kazickaitė atbėgo 

10,785. Laikas — 4 v. 19 min.
Buvo susidariusi lietuvių gru

pė, kuri šiuos bėgikus pake
lėse pagirdė soda, parėmė juos 
moraliai.

Daily News paskelbė visų bė
gusiųjų sąrašą. Ten randame dar 
šiuos lietuvius:

Kuchiriskas, atbėgęs 754. Jo 
laikas — 2 vai. 48 min. Tai buvo 
greičiausias iš lietuvių grupės.

Toliau Daily News mini šias 
lietuviškas pavardes: R. Jokūbai
tis, 29 metų, atbėgęs 
A. Valys, 39 metų — 
J. Slažas, 34 metų — 
M. Norvaišas, 39 m. — 
L. Kanopka (moteris), 27 
9231, C. Wychunas (moteris) 
30

3108;
5283, 
6868, 
9188, 
m. —

Dalyvavę lietuviai

Čia nusifotografavę lietuviai 
sudarė lietuvišką vienetą. Jie 
turėjo ir lietuviškus ženklus.

Petras Vainius atbėgo 980. Jo 
.laikas — 2 v. 52 min.

Rimas Prižgintas iš Califomi- 
jos atbėgo 2351. Jo laikas — 
3 v. 8 min.

<• - Vaidila Damušis iš Clevelando
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos suvažiavimo atstovės spalio 24 Kultūros Židinyje. atbėgo 2570. Jo laikas — 3 v. 
Nuotr. L. Tamošaičio , ,____________________________________________________________ U mm,

m. — 9456, J. Andrius, 
36 m. — 9709, R. Girnius, 32

— 9727, A. Vaznelis, 63
— 9749, J. Vemickas, 27 m.

— 11.084, L. Čyprys, 42 m. — 
12.041.

Yra ir daugiau pavardžių, ku
rios atrodo lyg būtų lietuviškos, 
bet jos gali būti ir graikiškos. 
Gal tame sąraše yra ir daugiau 
lietuvių, kurių pavardės jau 
nieko nesako apie lietuvišką kil
mę.

m.
m.

šių komisijoje gražiai reiškiasi 
Snieguolė Jurskytė ir Regina

suredaguoja raitus anglų kalba,

LMK FEDERACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS KULTŪROS
ŽIDINY

stovės padarė pranešimus. Iš jų 
matyti, kokia įvairi ir plati Įdubų 
veikla. Klubų veikla daugiausia 
pasireiškia kultūrinėje ir labda
ros skiltyje. Politinę klubų 
veiklą apima raštų rašymas JAV 
prezidentui, kongresui, valsty
bės sekretoriui. Tie raštai liečia 
Lietuvos laisvinimo reikalus, 
lietuvių politinių kalinių gelbė
jimą. .

Spalio 24, šeštadienį, Kultū
ros Židiny Brooklyne vyko Lie
tuvių Moterų Klubų Federaci
jos suvažiavimas. Dalyvavo 38 
atstovės iš įvairių klubų. Toli
miausia buvo Ona Baužienė iš 
Sydnėjaus, Australijos. Kitos at
stovės buvo iš Chicagos, Phila- 
delphijos, Washingtono, New 
Jersey, Stamfordo, Hartfordo, 
New Yorko klubų.

Pasėdžiai vyko Kultūros Židi
nio mažojoje salėje. Klubų at- Žmogaus teisių komisijair Hu- 

' bai teberašo raštus jAv valdžios

JAV LB TARYBOS 
SESIJA

Bostone spalio 24-25 vyko JAV 
LB tarybos suvažiavimas. Daly
vavo 36 asmenys. Svarstyta rin
kiminių taisyklių pakeitimas ir 
jų priėmimas. Kalbėta apie artė
jantį pasaulio lietuvių seimą, 
kuris bus 1963 Chicagoje. Eli- 
gįjus' Sužiedėlis skaitė paskaitą 
"LB apylinkių reikšmė

teką.
Priimtos svarbios ir aktualios 

rezoliucijos. Išrinkta nauja val-

\mthtlta į 5 ptl.) Kazickaitė; stovi ii k. Rimas Prižgintas ii CalifomŲos, Petras Vainius, Monika Vai* 
niūte ir Rimas Godeika. Nuotr. Jono Vainiaus
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3. Liudininkų parodymus į

4. Tik sovietų valdžios patvir
tintam amerikiečiui advokatui 
būtų leista atstovauti kaltina-

yaaoeatmrcsaacassssaų

Savaitės 
Įvykiai

mieste susirėmė su 5,000 de
monstruojančių darbininkų mi
nia, protestuojančia dėl trijų So
lidarumo unijos veikėjų arešto. 
Ir kituose Lenkijos miestuose 
vyksta darbininkų streikai dėl 
maisto trūkumo.

Graikijos prezidentui pave-
dus, laimėjęs parlamento rinki
mus Andreas Papandreou suda
rė ministerių kabinetą, kuriame 
jis bus ir gynybos ministerių.

Vakarų Saharoj vyko aštrios 
kovos tarp Maroko kariuomenės 
ir Polisario partizanų.

NDUMA vietai tokius “liudininkus” Ml-
_ -1?—i .. geba P**«»1*L prievartauti ir į-
ARTAMENTUI bauginti. Pripažindama sovie

tinių įstatymų galių, pati Ameri- 
mąjam amerikiečiui liudininkų ka yra tapusi kolaborante su Lie? 
apklausinėjimo metu.

5. Visa teisinė procedūra 
vyktų sovietiniame teisme.

6. Liudininkai teisme liudyti 
būtų kviečiami naudojantis so
vietine šaukimo į teismų proce
dūra, ir nepaklusus jiem būtų 
taikomos sovietinių įstatymų 
numatytos sankcijos.

Adv' Raskausko teigimu, jei 
kaltinamas amerikietis nutartų 
stebėti liudininkų apklausinė
jimą (tai jam garantuoja JAV 
įstatymai), jį, nuvykus į Vil
nių, sovietiniai saugumo orga
nai galėtų suimti. Advokato gy
nėjo asmeninės laisvės sovietų 
taip pat būtų varžomos, kiek tai 
liestų pagalbos ieškojimą kalti
namajam sovietų teritorijoj gy
venančių asmenų tarpe.

LB-nės memorandume iškelta, 
kad suminėti pavyzdžiai rodo

JAV-ėse įgyvenančiais .liūdi* 
ninkais ir esama dokumentacija. 441-2811.

specialių investigacijų įstaigos 
nesąmoningai įvykdytą Lietuvoj 
veikiančių sovietinių įstatymų 
pripažinimą. Tas pripažinimas 
sukelia problemas patiem liudi
ninkam. Gerai žinoma, kad so-

tuvos pavergėju, kiek tai liečia 
t išgavimą pareiškimų iš tiesos 

laisvai negalinčių sakyti liudi
ninkų'. Kaltinamasis taip pat ne
gali šauktis liudininkų pagalbos 
sau apginti, nes šie, sakydami 

i tiesą, nukentės nuo sovietinės 
valdžios.

Sovietų pateiktų dokumentų 
tikslumu taip pat negalima 
pasitikėti. JAV-ių 96-to kongreso 
pakomisė (Subcommittee on 
Oversight <»f the Permanent Se- 
lect Committee on Intetligence) 
rado, jog sovietai vykdo doku
mentų klastojimus bei jų febrika- 
cijas savo tikslam pasiekti.

Memorandume teisingumo 
demartamentas yra kaltinamas 
atsisakymu apklausinėti laisva
jame pasauly gyvenančius gali
mus liudininkus. Jo pareigūnai 
taip pat yra atsisakę priimti kal
tinamojo norimus pateikti doku-
inentus. Teigiama, kad specialių 
investigacijų įstaiga yra užsika
binusi už sovietinės meškerės ir 
bylą veda remdamasi daugiau 
šia vien tik sovietiniais liudi
ninkais ir jų pateiktais dokumen

------ > - v- / /
pasiryžęs kolaboruoti su sovietais. “ T*'" "J - - V L -
net ir tada, kada nepripažinimo AUC®’S FLORI8T SMOK, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių per- 
politika gali virsti auka “ duotuvė. Gėlės (vairiom ■ progom. 846-5454. 107-04 Jamaica Avė.,

-8 anflae ma W VvVCRVIlORO HM,

Memorandumas baigiamas . . .... ----- ....
klausimu: kodėl sovietai laukė SHAUNS FUNERAL HOME, Ine. 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
keletą dešimčių metų ptodėti p’w»y StJ. Woodhaveą, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves, 
kaltininkų ieškojimą? Sampro- K°Ft7ėk>s parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 204-2244._________
tauįuna. kad tuo pirmoj eilėj MATTHEW R BALLĄS FUNERAL HOME - Moderni koplyčia, Alr- 
jie siekia sukompromituoti suki- eonditioned, A. J. Babon-Bakrūnas, uicensed Maneger and Notary 
liminę Lietuvos vyriausybę, ją Public, 480 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.
padarius nacių kolaborante. Lie- \ - v ' - ------------------ -
tuvot augantis nacionalizmas' "ir sovietuos atsispirti JAV-ių Motuviųd^uę.H^

kaltinimam žmogaus teisių srity 
taip pat gali būti iššaukę dabar
tinę sovietinę akciją. Valstybės 
departamentas prašomas kelia
mus klausimus skubiai ištįrti, 
kad būtų sulaikyti nusižengimai 
JAV-ių administracijų ir kongre
so daugelį kartų oficialiai dek
laruotai Pabaltijo valstybių 
aneksijos nepripažinimo politi
kai.

Pasiaiškinus kai kuriais ki-

JUOZO ANDRIULIO Real Eatato, namų'pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ava., Woodhaven, N.Y. Talei. 847-2323. 
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rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

tais rūpimais klausimais, vaisty
tas departamento atstovai paža
dėjo kelių savaičių laikotarpy 
suteikti atsakymus į memo
randume iškeltus klausimus.

A. Gč.

Neto valstybių gynybos mi
nisterių konferencija vėl pritarė 
JAV naujų raketų jų teritorijose 
išdėstymui.

Popiežius Jonas Paulius II 
susitiko su Etiopijos ortodoksų 
bažnyčios patriarchu Alūną 
Telle Haimanot ir tarėsi dėl 
krikščionių vienybės.

Teisingumo departamentas 
patvirtino savo nusistatymą su
teikti azilio teisę keturiolikame- 
čiui ukrainiečiui Walter Polov- 
chak, kurio tėvai iš Chicagos 
grįžo į Sov. S-gą, o jis su vyres
ne seserim pabėgo nuo tėvų ir 
atsisakė grįžti.

Nobelio premijos buvo pa
skirtos šiem asmenim: literatū
ros — Bulgarijoj gimusiam ir 
vokiškai kūrusiam žydų tautybės 
rašytojui Elias Canetti; chemijos 
— Japonijos Kyoto universiteto 
prof. Keniachi Fukui ir Comell 
universiteto chemijos departa
mento pirmininkui Rould Hoff- 
mann už cheminių reakcijų aiš
kinimą; fizikos — Harvardo uni- 
vęrsiteto prof. Nicolass Bloem- 
bergen, Stanfordo universiteto 
prof. Arthur Schawlow ir Šve
dijos Uppsala universiteto prof. 
Kai M. Siegbahn už jų tyrimus 
laser spindulių srity.

Australija nutarė pirkti iš JAV 
75 McDonell Douglass F-18A 
Hornet karo lėktuvus.

Vatikano pontifikalinė komi
sija pradėjo svarstyti galutinę 
naujo kanonų kodekso redakci
ją

Dvi R. Vokietijos šeimos su 
mažu vaiku kajakais per Balti
jos jūrą pasiekė Daniją ir pasi
prašė politinės globos.

Moshe Dayan, Izraelio buv. 
ttžs. reikalų ministeris ir pasižy
mėjęs karo vadas, mirė dėl Šir
dies sutrikimų, būdamas 66 
metų amžiaus.

Japonijos anglies kasykloj 
dėl anglies dujų žuvo per 100 
angliakasių.

JAV armijos slaptų kodų bu
vęs prižiūrėtojas karo vald. 
Joseph George Helmich federa
linio teismo buvo nuteistas kalė
ti iki gyvos galvos už paslapčių 
pardavinėjimą Sov. S-gai.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvių tautai labai nusi
kaltęs, o okupantams daug nusi
pelnęs rašytojas Petras Cvirka 
(1909-1947) pavergtoje Lietuvo
je nuolatos ypatingai pagerbia
mas. Jo tėviškėje Klangių kai
me, Veliuonos vis., yra įrengtas 
atminimo-muziejus. Ten kasmet 
rengiami specialūs literatūros 
vakarai. Rugsėjo pabaigoje ten 
buvo surengtas novelės vakaras. 
Iškilmėms vadovavo poetas A. 
Mikuta. Savo kūrinius skaitė J. 
Mikelinskas, V. Dautartas ir A. 
Tamaliūnas? Koncertavo - Kauno 
dirbtinio pluošto gamyklos vai-
kų liaudies dainų ansamblis. 
Buvo atvykę Jurbarko rajono ko
munistų vadeivos ir administra
cijos pareigūnai.

— Rugsėjo pabaigoje Vilniuje,
Kutuzovo aikštėje, buvo sureng
ta liaudies meno mugė. Spaudo
je rašoma, kad buvo net 10 tūks
tančių dirbinių. Daugiausia dir
binių pardavimui buvo išstatę 
Liaudies meno draugija, “Do
vanos” susivienijimas ir Dailės 
fondas. Pirkėjų buvę tiek daug, 
kad susidariusios eilės. Vilniaus 
universiteto etnografinis an
samblis ten pat aikštėje surengė 
koncertą.

— Sov. Sąjungoje yra labai 
išgarsintas M. Glinkos vardo

muzikinis konkursas. Žymiausi 
Lietuvos dainininkai yra tapę 
to konkurso laureatais. Šį rudenį 
tas konkursas vyksta Gudijos 
sostinėje Minske. Iš Lietuvos 
šių metų M. Glinkos konkurse 
dalyvauja net šeši Vilniaus mu
zikos konservatorijos studentai

— Rugsėjo pabaigoje Šiaulių 
dramos teatras minėjo savo veik
los 50 metų sukaktį. Ta proga 
spaudoje paskelbtas to teatro 
vyr. režisieriaus Sauliaus Varno 
pasikalbėjimas. Būdinga, kad ir 
tokia proga daug karčių žodžių 
pasakoma “buržuazinės” Lietu
vos valdžiai, o negailima pagy
rimų “tarybinei” santvarkai. 
Duodama ir kiek teatro istori
jos. Geriausiais šiauliečių pasta
tymais laikomi S. Čiurlionienės 
“Pinigėliai”, V. Miliūno “Vidur
dienio debesys”, J. Baltušio 
“Parduotos vasaros”, V. Krėvės 
“Žentas” ir “Skirgaila”, H. Su

ir absolventai: J. Gicevičiūtė, 
S. Stonytė, L. Domikaitė, A. 
Markauskas, V. Bakula ir S. La- 
rinas.

— M. K. Čiurlionio kvarte- dermano “Jonas ir Erdmė”. F.
tas ir senosios muzikos ansamb- Šilerio “Don Karlas”, V. Rozo- 
lis “Musica humana” spalio pr-a-^vo “Kurtinio-lizdas”. Pamįnimi 
džioje koncertavo ^Vaikų muzi- ir geriausi teatro aktoriai: S. Pas
kos savaitėje” Klaipėdoje ir 
Klaipėdos bei Šilutės rajonuose. 
Koncertai buvo skirti mokslei
viams. Muzikos kūrinius aiškino

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventoms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11388. Telef. 779-5156.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

115-08 MyiHs Avenue
Richmond HRt, N.Y. 11418

Prieinamos kaiftos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica Ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

muzikologai. Spaudoje rašoma, 
kad buvo surengta apie 50 kon-
certų.

—Solistas Virgilijus Noreika, 
be dainavimo operoje, dažnai 
rengia ir savo dainavimo reči
talius. Spaudoje rašoma, kad ne
seniai Vilniaus valstybinės fil
harmonijos salėje V. Noreika 
dainavo J. Gruodžio, J. Tallat- 
Kelpšos, A. Kačanausko, K. Ka- 
vecko, A. Rubinšteino, S. Rach- 
maninovo, A. Dargomyžskio, J. 
Verdžio, R. Leonkavalio kūri
nius. Jam akomponavo P. Jara- 
minas.

Iš Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 2 psl.)

liesti. Pavogė du kilimus, aukų 
dėžutę, kitas materialines verty
bes. Nusikaltėliai nesurasti.

7. Į Šilalės raj. Upynos baž
nyčią 1979. IX. 12 įsilaužę nusi
kaltėliai išnešė tvirtą metalinį 
tabernakulį su Švč. Sakramentu. 
Nusikaltėliai neišaiškinti:

8. Du kartus apiplėšta Pagėgių 
bažnyčia: 1978.V.6 ir 1978.V.30. 
Nusikaltėliai išaiškinti ir nuteis
ti (1979.1.29 Šilutėje ir 1979.11.

Vincas ir Barbora Taialkai ii Wfcklifle, Ohio, su visa šeima 
rugpjūčio mėn. lankėsi New Yorke, buvo sustoję pas bi- 
ti«Kn MMtituck, L.L Atsilankė ir Kultūros Židiny. Čia 
jum palydėjo E. Baltrūnas iš Brooklyno. Kultūros Židinio 
kieme prie vienuolyno koplyčios stovi visa šeima: tėtai ir 
vaikai: Antanas, Petras, Vintas, Motiejus, Viktoras, Veroni
ka ir Pilypas. Visi džiaugiasi lietuvišku reteliu. Clevelan- 
do jie yra aktyvūs lietuviškų organizacijų nariai, priklau
so prie lietuvių DMN pagalbos parapijos.

5 Viešvilės proftechninėje mo
kykloje Nr. 9).

9. Iš Pąjūralio bažnyčios (Ši
lalės raj.) 1977.VII.26 pagrobtas 
Švč. Sakramentas. Nusikaltėliai 
neišaiškinti.

1979.XI. 19 kapinėse sunaikin
ta apie 50 religinių paminklų. 
Paminklai be religinių ženklų 
neliesti. ‘ Nusikaltėlių milicija 
neišaiškino. Tarp kitko, šioje 
apylinkėje jau senai tarybinių 
įstaigų pagalba griaunami kry
žiai. Pav.: 1964.V.27 ateistinė 
brigada, iš anksto suplanavusi, 
sunaikino 13 liaudies pieno pa
minklų. Naikinimo metu žuvo 
nusikaltimo dalyvis Antanavi
čius Alfonsas.

' 1979.II1.7 nuo altoriaus nu
plėšti pagražinimai. Sugautas 
nusikaltėlis Ivanauskas Kęstu
tis (niekur nedirbąs, baigęs vi
durinę mokyklą). Tikinčiųjų ži
niomis nenubaustas.

10. 1978 m. lapkričio mėn. su
naikinta keliasdešimt religinių 
paminklų Plungės kapinėse. 
Nusikaltėliai nerasti.

11. Salantai (Skuodo rąj.). 
1979.VII.17 išplėštos dvi aukų 
dėžutės. 1979. VI. 14 pavogtos 
maldaknygės. 198O.VHI.29 ap
laužyti tabernakulio pagražini
mai, pavogta angelo statula, 10 
sidabrinių žvakidžių. Nusikaltė
liai nerasti.

(Bu* daugiau)

ka, V. Venckutė, J. Zubėnas, 
P. Piaulokas, E. Danilevičiūtė, 
A. Simokaitytė, V. Mainelytė, N. 
Mkončikaitė, G. Ūzas.

— Gimtojo Krašto redaktoriaus 
poeto Vacio Reimerio 60 metų 
amžiaus sukaktis paminėta iškil
mėmis Vilniaus respublikinėje 
bibliotekoje. Ten buvo surengta 
jo kūrinių ir visuomeninės veik
los paroda ir literatūros vakaras. 
Literatūros kritikas P. Bražėnas 
kalbėjo apie V. Reimerio kūry
bą. Savo kūrybą skaitė pats au
torius'ir skaitovai G. Urbonai
tė, U. Nasvytytė ir V. Širka. 
Savo eilių paskaitė ir poetas A. 
Baltakis.

— Vėl atsimintas generolas 
Vladas Karvelis. Tas nepriklau
somos Lietuvos generolas, turė
jęs aukštas karinės tarnybos po
zicijas (pulko vadas, generalinio 
štabo viršininko pavaduotojas), 
1940 tapo veikliu okupantų tal
kininku. Jau 1940 okupantai jį 
paskyrė vienos pėstininkų divi
zijos vadu ir Kauno įgulos vir
šininku. VI. Karvelis daug prisi
dėjo prie Lietuvos kariuome
nės likvidavimo ir įjungimo į 
raudonąją armiją. Po karo jis bu
vo paskirtas vyriausiu “Tėviš
kės” draugijoj vadovu, įsiparei
gojusiu vilioti į pavergtą Lietuvą 
lietuvius pabėgėlius. Dėl jo bol
ševikinių darbų jo vardu dabar 
pavadinamos miestų gatvės, o 
Vilniuje prie namo, kur jis kai 
kurį laiką gyveno, spalio pra
džioje prikalta atminimo lenta. 
Ta proga suorganizuotas liūtin
gas, kuriame kalbėjo atsargos 
generolas Pr. Petronis.

— Gimtojo Krašto Nr. 38 iš
spausdinti išeivijos lietuvių ra
šytojo Mariaus Katiliškio (1915- 
1980) keli eilėraščiai. Nepažy
mėta, iš kur tie eilėraščiai pa
imti, nepridėta jokių komentarų.

— Gimtojo Krašto” Nr. 38 
trumpai paminėta Chicagos 
“Antrojo kaimo” humoristinio 
teatro veikla. Minimas vadovas 
T.A. Antanaitis ir keli žymes
nieji aktoriai, taip pat repertuaro 
veikaliukų kai kurie autoriai. 
Džiaugiamasi, kad programoje 
esama ir pavergtos Lietuvos au
torių.
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Čia suminėjau,.kas padaryta 
arba papildomai daroma, labai

sukakties minėjimo nebuvo, bet 
ir tradicinis visuotinis “akcinin- 
kų”, ty. Dainavos rėmėjų, suva
žiavimas neįvyko. Paminėjimas

metų ALRKF kongrese, nors ji 
buvo vėl kelta 1952 ir 1954 
metų kongresuose, nors 1954

nimo stovykhi Dainavai sukan- _ 
ka 25-eri metai-ir kad sukaktis 
iškilmingai bus pačioj Dainavoj ALFONSAS NAKAS 
minima vasary metinės šventės —-
laiku. Ta šventė praėjo labai , , , . .
KUnlrvn N, Hk ^^'ir kaip Dainava at

ŽVILGSNIS Į SIDABRINĘ DAINAVĄ
i ' . • ■ ■

Edmrial ome* ezr-iasz
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Kur ir kaip susitiksime?
narna žmoniškumu, žmogui na
tūraliu pasireiškimu.

Jokia kita būtybė neturi ir ne
parodo panašios natūralios savy
bės. Net ir toks žmogus, kuris 
nepripažintų, netikėtų save 
esant kažkuo daugiau negu kitos 
būtybės žemėje, negali susilai
kyti nepagelbėjęs nelaimingam, 
smerkia visokį egoizmą, netei
singumą.

Jeigu žmogus būtų tik bedva
sis gyvis, šių savybių jis neturė
tų Tuo labiau, žmonės neminė
tų mirusiųjų taip, kaip mini da
bar. Mirusius mini ne vien krikš
čionys. Mirusiųjų kultas buvo 
beveik visuotinai priimtas prieš 
krikščionybės pradžią. Išlaikiu
sios savp senovės religijas ir jo
mis sekančios dabar Azijos seno
sios tautos mirusių sieloms ski
ria net daugiau dėmesio negu

Mums brangių jau mirusių as
menų niekada neužmirštame. 
Kaip mes tai bevadintume — 
psichologiniu, religiniu ar kito
kiu, tas mūsų ryšys su mirusiais 
yra toks gyvas, kad bent katali
kų tarpe išsivystė tradicija visus 
mirusius prisiminti ypatingu bū
du, skiriant tam tikslui mūsų 
liturgijoje atskirą dierą, vadina
mą Vėlinėmis. Ryšys su miru
siais savotiškai praplečia mums 
mūsų akiratį ir dvasios savi
jautą, kai nesiribojame tik gyvų
jų savų ar draugų rateliu.

Apie save, tai yra apie žmogų, 
mes mąstome ir per retai, ir per 
mažai. O kad geriau suprastume 
ir įsisąmonintume, kas yra žmo
gus, galime mąstyti daugeliu 
skirtingų atžvilgių.

Žmogus, jei egoistas, yra pa
vojingiausias ir žalingiausias iš tikintieji krikščionys, 
yisų būtybių žemėje. Natūralio
ji, bendroji žmonių opinija to
kio individo neaprobuoja ir ne
laiko natūraliu žmogaus pavyz
džiu. Žmogaus natūralų asmenį 
vadiname humanišku, lietuviš
kai — žmogišku. Humaniškas 
žmogus, tai yra toks, koks natū
raliai turėtų būti, yra kilniausias 
iš visų būtybių žemėje. Toks 
žmogus, kaip joks kitas gyvas 
tvarinys žemėje, rūpinasi ne tik 
savimi, bet ir kitais, reikalingais 
pagalbos, jam net nežinomais, 
jam net priešingais žmonėmis; 
rūpinasi net kitais tvariniais: gy
vių globa, gamtos aplinkos tvar
ka, grožiu. Žmonių kalboje 
bendriniu žodžiu visa tai vadi-

minta tik gražiais vedamaisiais 
Darbininke ir Drauge, dar vienu 

. kitu rašinėliu.
Konkretesnis sukakties minė

jimas įvyko Detroito lietuvių 
Dievo Apvaizdos parapijos kul
tūros centre Southfielde, Mich., 
1981 spalio 17-18. Apie tai prisi
minsiu rašinio gale.

Nėra turbūt nė-vieno nenu- 
tautusio lietuvio visam laisvajam 
pasauly, kuris Dainavos vardo 
nebūtų girdėjęs ir kuris neži
notų, kad tai Šiaurės Amerikos 
lietuvių jaunimo stovykla. Ir 
nėra turbūt lietuviškai besianga- 
žuojanČio v Šiaurės Amerikos 
(JAV bei Kanados) jaunuolio, 
kuris nebūtų, jei ne kaip stovyk
lautojas, tai kaip turistas, Daina
vos bent kartą lankęs. O dėka 
pirmojo pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso Dainavą aplankė ir 
būrys jaunimo iš Pietų Ameri
kos, Europos, Anstralijos. Aplin
kinių miestų jaunimas daugelį 
metų gražiaisiais vasaros mėne
siais į Dainavą rinkosi pakvė
puoti tyru oru, pasidžiaugti sau
le ir vandeniu, o svarbiausia, 
kiekvieną kartą gauti lietuvybės 
vitaminų.

zantiškų, stilingų kryžių kalnas. 
Spyglio ežeras jau keletą kar- 
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rinę Dainavos sukaktį minėti? 
Konkrečią gimimo datą turi Žmo
gus, bet ne institucija. Dainavos 
gimimui ženklinti galima rinktis 
keletą datų. Pati pirmoji būtų 
1955 lapkričio 22, nes tą dieną 
pasirašyta 226 akrų ūkio pirkimo 
sutartis. Antroji data — 1956 
rugpjūtis, kada, pirma aptvarkius 
Spyglio ežerėlį, buvo užbaigta 
stovyklai svarbiausio, reikalin- 
giausio pastato — salės-valgyk- 
los su virtuve statyba. Tokį pa
statą turint, gražiu vidurvasario 
oru iš bėdos stovyklautojus jau 
būtų galima nakvinti palapinėse. 
Bet, kadangi valgykla su virtuve 
atsirado tik vasarai baigiantis, 
stovyklavimas 1956 nepradėtas. 
Kitą pavasarį įnikta į dviejų 
didelių cemento blokų barakų 
statybą. Tai patalpos stovyklau
tojams, po vieną mergaitėms ir 
berniukams. Pirmoji grupė sto
vyklauti pradėjo 1957 liepos 14, 
o oficialus stovyklavietės atida
rymas įvyko 1957 liepos 28. 
Jei Dainava ateity dar daugelį 
metų gyvuos, mano nuomone, 
jos penkmečių ir dešimčių mi
nėjimams turėtų būti paren
kamos dvi datos: žemės įsigiji
mo — 1955 lapkričio 22-oji; 
ir stovyklavimo pradžios — 1957 
liepos 14-oji. Nors mintis jau
nimo stovyklą kurti kilo 1950

valdyba, su dr. Adolfu Darnu- dimys vėl ir vėl smėliu perido- 
šiu priešaky, .ėmė konkrečiai 
ieškoti stovyklai tinkamos že
mės, bet iki tos žemės suradi
mo bei nupirkimo reikalas ribo
josi tik kelių žmonių rūpesčiu.
Žemę gi nupirkus, į darbą, ir tai 
labai intensyvų bei sunkų, įsi
jungė iš karto dešimtys, paskui 
šimtai tautiečiu.

Metai po metų Dainava statė
si, kultūrinosi, gražėjo. Atsirado 
seselėms vienuolėms namas, pa
pildomi barakai stovyklauto
jams, didieji, baltieji rūmai (su 
erdvia sale, administracijai pa
talpomis, viešbutiniais kamba
riais vasarotojams, modernia vir
tuve), mūrinis garažas stovyklos 
padargams. Visa tai rytiniame 
ežerėlio šone, gražiuose kalne
liuose. Vakariniame Spyglio pa
krašty įrengtas patogus, smėlėtas 
paplūdimys, valgykla su virtuve 
besisvečiuojantiems (ne stovyk
lautojams), didelė aikštė su grin
dimis ir stogu bei stalais pikni- 
kautojams šalia valgyklos. Anksti 
užveistas tik sprindžio didumo 
pušelių keleto akrų pušynėlis 
per keliolika metų išaugo į kva
pų, tankų, keleto metrų aukščio 
pušyną. Išvesti asfaltuoti kele
liai ir į stovyklą, ir į paplūdi
mį. Prieš keletą metų šiaurinėj 
Dainavos įkalnėj, tarp stovyklos

Krikščionys meldžiasi už mi
rusius, maldauja jų užtarimo 
pas Dievą. Kai Katalikų Bažny
čia skelbia kurį nors mirusį pa
laimintuoju ar šventuoju, tai 
mintyje turi ne'jo kūną, o sielą. 
Jei ir neturėtume Apreiškimo, 
tai, kaip seniau, taip ir dabar ne
krikščioniškos tautos tiki į žmo
gaus prigimties dvilypumą: 
medžiaginis kūnas gyvena trum
pą laiką, o nemedžiaginė siela 
nesibaigia su kūno gyvybės pa
baiga.

Visokia būtybė žemėje, taigi 
ir žmogus, savaime nesiekia to, 
kas jai nenatūralu. Savaime sie-

(nukelta į 4 psl.)

v

Vysk. Kenneth J. Povish, Lansingo, Mich., vyskupas ordinaras, šventina atnaujintą 
ateitininkų kryžių Dainavos jaunimo stovyklos metinės šventės proga Dainavos sto
vyklavietėj. Iš kairės: Juozas Polikaitis, kun. V. Dabušis, kun. K. Pugevičius, vysk. 
K.J. Povish, kun. V. Rimšelis, MIC. Nuotr. Jono Urbono

i

%»**&>*£

i / 1

■ Į d
h . ■ ■ į
ii . i I M

chronologinės tvarkos. Konkre
čių, datomis apsmaigstytų žinių 
apie Dainavą teiki* 1966 ir 1975 
išleisti sukaktuviniai leidiniai, 
o 25-mečio proga Vacys Rociū- 
nas ruošia naują leidinį (buvo 
žadėta jį užbaigti iki sukakties 
minėjimo, bet nesuskubta).

Per ištisus 25-erius metus di
džiausi Dainavos ramščiai buvo 
dr. Adolfas ir Jadvyga Damu- 
šiai. Jis pirmuoju smuiku grojo 
dar tik žemės ieškant, paskui ją 
perkant, paskui kapitalą staty
boms telkiant, toms statyboms 
vadovaujant Ji, stovyklai gimus, 
įsijungė į administravimą, graži- ‘ 
nimą, propagavimą ir dešimtis 
paprasčiausių, bet degančiai rei
kalingų, kartais labai sunkių fizi
nių darbų. Taip tvarkydami, kad 
Dainava ne tik būtų patogi sto
vyklavimui, kad būtų patraukli 
lankantiems turistams, bet ir kad 
neprarastų krikščioniškai lietu
viškos paskirties, jie sulaukdavo 
ir piktos kritikos, įsigijo ir prie
šų. Bet didelė dauguma jų dar
būs suprato, įvertino. Didžiuo
sius baltuosius rūmus pastačius, 
susirinkusi stovyklos taryba nu
tarė juos pavadinti Adolfo Da- 
mušio rūmais. Buvo net prikal
ta dedikacinė lenta. Dr. A. Da
rnusis tą lentą nuėmė ir prašė, 
kad gyvam tokių paminklų ne
statytų. Beje, nuo 1981 vasaros 
dr. Adolfas ir Jadvyga Damušiai 
iš Dainavos darbuotojų tarpo 
išsijungė, pasitraukę seniai pel
nytam poilsiui.

Didelio Dainavos darbuotojo 
pėdsakus paliks kun. Viktoras 
Dabušis. Nors pastoviai gyvenąs 
New Jersey, beveik uŽ.septyąių 
šimtų mylių, Dainavoj buvo ma
tomas beveik kiekvieną vasarą, 

. eidamas dvasios vado parei
gas, vadovaudamas statyboms, 
padėdamas administruoti, pasi
žymėjęs stambių piniginių 
sumų telkimu.

Bronius Polikaitis, anksčiau 
detroitiškis, paskui įsikūręs Chi- 
cagoj, Dainavai talkino ir talki
na nuo pat įsisteigimo. Kritiš
kiausiu momentu, žemę perkant 
ir pirmąsias statybas vykdant, jis 
skolino visas savo santaupas.

(Bus daugiau)

PO URAGANO SPARNU
AURELIJA BALAŠAITIENE

Visi kasmet laukiame daugiau 
ii mažiau užtarnautų atostogų, 
kad, atsigavę kūnu ir atsinaujinę 
dvasia, grįžtume į savo gyveni
mo rutiną, pasisėmę naujų jėgų 
ir atgavę išeikvotą energiją. Pa
prastai atostogos yra planuo
jamos nagrinėjant žemėlapius, 
kelionių agentūrų brošiūras, 
skelbimus ar besiklausant savo 
bičiulių kelionių įspūdžių. As
menys, kurie Šalia savo profe
sinio gyvenimo dar dalyvauja 
mūsų visuomeniniame ar kultū
riniame gyvenime, dažnokai 
neša dvigubą darbų naštą, nuo 
kurtos pagaliau pavargsta pečiai, 
išsisemia mintys ir atbunka 

. plunksnos. Poilsis reikalingas 
visiems. Reikalingas aplinkos 
pakeitimas. Reikalingi ir nauji 
įspūdžiai, kad būtų papildytas 
aptuštėjęs vaizduotės aruodas. 
Atostogas galima įprasminti ir 
poilsiui skirtą laiką sunaudoti 
taip, kad, nejaučiant nuovargio, 
būtų sudarytos sąlygos visapu
siškam atsinaujinimui, naujoje 
aplinkoje stebint tiėk gamtos ir 
klimato pasikeitimus, tiek nepa
žįstamus žmones, tuo praturti
nant savo išgyvenimus ir prapie- 
čiant besiaurėjantį akiratį.

Maždaug tokių minčių veda

ma, šiais metais nutariau pra
leisti astostogas ramioje Atlanto 
pakrantėje — Myrtle Beach, Pie
tų Carolinoje. Tai garsus paplū
dimys, kuris nusitęsia daugiau 
kaip tris dešimtis mylių pasakiš
kai gražiu Atlanto pakraščiu. 
Baltas smėlis, į kurį maloniai 
klimpsta basos vasarotojų kojos, 
pačiame vandenyne nutiesia ak
sominį kilimą, kuris malonus ko
joms ir gražus pažiūrėti pro į 
krantą dūžtančias bangas, ties 
pačiu krantu suputojančias ir vėl 
grįžtančias atgal į beribes platy
bes. Visa pakrantė nusagstyta 
prabanginių viešbučių pastatais, 
manikiūruotais golfo laukais, 
kuriuose plevėsuoja spalvotos 
vėliavėlės, o sviedinukus besi
vaiką golfuotojai -rūpestingai ra
šinėja savo žaidimo rezultatus 
specialiuose lapeliuose. Čia gy
venimas ribojasi tarp golfo lau
kų, paplūdimio, įmantrių resto
ranų ir apšviestų viešbučio lan
gų ... Tik gyvenk, pramogauk 
ir ilsėkis.

Įpratusi į savo darbštaus gy
venimo rutiną, pirmomis dieno
mis jutau savotišką sąžinės grau
žimą, staiga netekusi visų savo 
įsipareigojimų ir darbų. Iš van
dens į saulę, iš saulės į van

denį, vakare į gerą vakarienę ... 
Po keleto dienų apsipratau su 
tuo faktu, kad po darbo reikia 
ir poilsio. Mano pomėgis stebė
ti žmones ir jais domėtis buvo 
pelningas.

Paprastai prie viešbučio basei
no susirenka gyventojai paside
ginti saulėje, užmegzti naujas 
pažintis ar tik šiaip sau pasi
plepėti. Negalėjąu nepastebėti 
vienos labai santūrios, pagy
venusios poros. Juodu ištisas va
landas praleisdavo gulinėdami 
prie baseino, skaitydami ir tik 
mandagiai pasisveikindami su 
kitais svečiais.

Vieną popietę, sugrįžusi iš pa
plūdimio pačiame dienos karšty
je, nutarusi pasidžiaugti savo 
kambario vėsuma, pastebėjau, 
kad paslaptingoji pora, pamačiu
si mane, pakėlė galvas nuo mar
gų paplūdimio kėdžių ir beveik 
sutartinai man nusišypsojo. Aš 
prie jų priėjau ir, pagal visas 
etiketo taisykles, nutariau susi
pažinti, supratusi, kad jie nėra 
vietiniai.

Ir taip prasidėjo maloni, nors 
ir trumpa draugystė su ponais 
Marsh ii Londono. Ponas James 
Marsh, policijos seržantas, nese
niai pasitraukęs į pensiją, nutarė 
su savo žmona “pamatyti Ame
riką“. Juodu dar Anglijoje įsigijo 
ilgalaikį turistinį Greyhoundo 
autobusą pasą ir keliavo susto
dami, kur jiems patinka. Visas 
nepatogumas buvo tame, kad 
juodu neturėjo savo automobilio, 
todėl ribojosi vietomis, kurias 
gali lengvai pasiekti pėsčiomis.

Skubiai pasiūliau savo paslau
gas. Vakarais drauge važiuo
davome į restoranus, sėdė
davome prie baseino ar eidavo
me Atlanto link pasivaikščioti. 
Kalbėjome apie viską: ir politiką, 
ir meną, ir ekonominę padėtį, 
nagrinėjome Britanijos monar
chijos tradięinį pastovumą, de
mokratijos vargus, valiutų svyra
vimus, ir t.t. Ponas Marsh, links
mo būdo ir gyvos kalbos žmo
gus, pasakojo britiškus anekdo
tus, o ponia Marsh mane mokė 
kortų triukų bei solo visto žaidi
mo.

Jiems buvo sunkiai supranta
mi Amerikos gyvenimo paradok
sai, neturto sąvoka, ir tt. Susi
domėję mano kilme, mandagiai 
klausėsi mano pasakojimų apie 
Lietuvą, apie kurios likimą 
jie buvo neblogai informuoti. 
Įdomi buvo jiems mūsų emigra
cinė odisėja ir žinios apie da
bartinį gyvenimą Lietuvoje. Kar
tais jaučiausi kaip Lietuvos am
basadorė, bandydama ne vien 
informuoti, bet ir sudaryti jiems 
patį geriausią įspūdį.

Po keleto dienų, tipiškai ang
liškam santūrumui aptirpus, da
rėme iškylas bendrai. Jiems pa
rodžius norą įsigyti suvenyrų, 
kurių šimtais siūloma Myrtle 
Beach miesto centre, iškeliavo
me miestan. Praleidome Delfino 
vardu pavadintoje krautuvėje 
keletą valandų, svarstydami su
venyrų vertę ir rūšį. Pagaliau 
nuvargę nutarėme grįžti į savo 
viešbutį, kuris buvo apie šešetą 
mylių nuo miesto centro. Prisi

artinę prie krautuvės durų, pa
stebėjome, kad pagrindinė gatvė 
patvinusi, o ir šaligatviais sro
veno upeliai. Mano automobi
lis buvo pastatytas už keleto 
miesto blokų. Tropinė liūtis 
buvo labai stipri, bet supratau, 
kad laukti neįmanoma, nes dan
gus, kur dar galima užmatyti, 
buvo visiškai pajuodęs. Pasiry
žau bėgti, palikusi savo naujus 
bičiulius krautuvės tarpdury po 
stogu. Nors juodu ir protestavo, 
bet užsispyriau, kad lauktų, nes 
nebuvo prasmės visiems kiaurai 
peršlapti.

Automobilį pasiekiau, per
šlapusi iki paskutinės siūlės, o 
per mano dailiai kadaise sušu
kuotą galvą sroveno gaivi van
dens čiurkšlė. Grįžome į viešbu
tį, slinkdami gatvėmis vėžlio 
greičiu, nes matomumas nebuvo 
geras, o gatvė nebuvo nei gerai 
pažįstama, nei labai plati. Kai 
pasiekiau savo kambarį, man 
nereikėjo maudytis, tik nusisau- 
sinti ir pasikeisti drabužius.

Po pusvalandžio, kaip susi
tarėme, pas mane pasibeldė po
nai Marsh. “Ar jūs žinote, kad 
uraganas, pavadintas Dennis, ar
tinasi į mus? Mes ką tik televi
zijoje klausėmės žinių”, susirū
pinusi pranešė ponia Marsh. 
Prisiminiau per pusryčius paste
bėjusi vietinio laikraščio žinutę, 
kad Atlantu iš Floridos pakraš
čio į Pietų Caroliną artinosi 
Dennis, tačiau dėl to nežadėjau 
pradėti jaudintis ar gadinti savo 
atostogų. Numojusi ranka, pa
siūliau nuvykti į vieną ganų 

restoraną, apie kurio puikius pa
tiekalus buvau girdėjusi iš dau
gelio žmonių. Viena charakterin
ga Myrtle Beach ypatybė yra ta, 
kad restorano kokybės geriausias 
matiklis yra prie restoranų pa
statytų automobilių skaičius ir 
vietos laukianti alkanų svečių 
minia.

Apraminti mano laikysenos, 
ponai Marsh sutiko važiuoti 
drauge pietų. Po valandos, apsi- 
džiovinę plaukus ir dailiai persi
rengę, sėdome į automobilį res
torano link. Labai nustebau, kai 
pastebėjau nepaprastą judėjimą 
pagrindine gatve. Pamaniau, 
kad dauguma, nenorėdami nuo
bodžiauti blogame ore, nutarė 
traukti prekybinio ir pramogi
nio centro link, kur vakarinių 
pramogų pasirinkimas yra nepa
prastai didelis. Toliau neanali
zavę, pasukome į pasirinktą 
restoraną. Ir čia buvo staigme
na — aikštėje buvo vos trys au
tomobiliai, o viduje prabangi 
ir elegantiška patalpa buvo be
veik tuščia. Patenkinti, kad tu
rėsime puikų patarnavimą, ir ge
rokai alkani neskubėjome skaity
ti ilgo valgių sąrašo, pirmoje vie
toje išdiskutavę vynų rūšis ir su
sipažinę su ilgu salotų bufetu. 
Pietūs buvo karališki. Kalbė
jome apie Britanįjos karališką
sias vestuves, juokėmės ir links
minomės. Laikas bėgo greitai. 
Sumokėję sąskaitą, gerai nusi
juokėme, kad toks puikus rasto- 
ranas buvo mūsų vienų paslau
goms ...

(nukslte į 4 pat)
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Lietuva yra tarp dviejų dide
lių kaimynų, kurie istorijos bė-

tų Europos Jungtinės Valstybės 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pavyzdžiu. Kiek ši idėja gyva

Ir Lenkija nori sienas atstatyti 
tokias, kokios buvo prieš Jaltos

IEŠKOKIM NAUJŲ KOVOS BŪDŲ 
Pokalbis sm dr. B. Kasiu apie jo dokumentinę 
knygą ir Lietuvos klausimus Europoje — 2

(Tąsa it praeito meno)
■■ t -

Knygos (La Lilhuanie et le 
Seeond Guerre .Maneliai e) reika- 

. lais jum teko laikytis Prancūzi
joje ir kituose knJhaose. Kokios 
ten nuotaikos Lietuvos ir Pabal
tijo atžvilgiu, ypii Prancūzijoje 
ir Vokietijoje? Ko gedima laukti 
iš prezidento Mitterrando val
džios?

Kaip žinote, Vokietijoje, savo 
diplomatinės atstovybės beturi
me; nes nacinė Vokietija 1939- 
1941, draugaudama su Maskva, 
Baltijos valstybes atidavė Rusi
jai. Po karo suskaldyta Vokietija 
Baltijos valstybių pripažinimo 
neatgaivino ir diplomatinių at- _ 
stovybių neatstatė, bet Vakarų 
Federalinė Vokietijos respubli
ka atsisako pareikšti, kad ji pri
pažįsta Baltijos aneksiją. Tiesa, 
jos sutartys su Rusija ir Lenki
ja patvirtina Vokietijos rytų sie
nas ir pažada nevartoti jėgos jom 
keisti. Daug kasiraano, kad tai 
reiškia ir Lietuvos pripažinimą 
Rusijai. Bet po karo kariavusios 
šalys nepasirašė taikos sutarties, 
tai tuo tarpu Vokietijos ir Rusi
jos bei Lenkijos sienų nelie
čiamumą reikia laikyti tik laiki
nais susitarimais. Tokiu būdu 
tos sutartys neturi įteigiamos įta
kos Lietuvai. Atrodo, kad V. Vo
kietijos ir yra Ji tyIi bet palan
ki laikysena Lietuvos teisinio 
statuso atveju. Vokiečiai mano, 
kad Lietuvos ir Vokietijos padė
tis yra panaši: Lietuva yra oku
puota, ir Vokietijos sostinė ir iš
tisi jos plotai yra taip pat oku-

Kur ir hip susitiksime?

(atkelta iš 3 psl.)

kiama natūralių dalykų. Ir šioje 
srityje žmogus skiriasi iš visų 
kitų būtybių. Ir žmogui kūno 
mirtis yra natūrali, o tačiau žmo
gus instinktyviai vengia mirties, 
daugelis jos net bijo. Tai todėl, 
kad mirtis yranatCrali ne visam 
žmogui, ne joasnaenybei. Žmo
gaus siela nemiršta, ir ji neno
ri skirtis nuo to tano, su kuriuo 
gyvena nuo pat pradžios savo 
egzistavimo. Dabar mūsų sielai 
yra dar neaiškus Jos likimas po 
kūno mirties, nes tos patirties 
ji dar niekada neturėjo. Atsisky
rimą nuo kūno siela sutinka su 
baime. Šį žmogaias netūralų nu
jautimą ir įsitikint imą patvirtina 
ir Apreiškimas.

PO URAGANO SPARNU

(atkelta iš 3 psl.)
Po gero pusvalandžio (norma

liai tai tik penkių minučių ke
lias) visi sušukome, beveik ties 
pačiu automobiliu atpažinę už
kandinės iškabą, ties kuria rei
kia pasisukti į mūsų gatvę. Lai
mingai pasiekėme ir automobi
lių aikštę. Stebėjome patvinusio 
baseino kontūrus ir lengviau at
sikvėpėme, kad pagaliau esame 
“namie”. Užnugaryje neto
liese šėlo Atlantas, o liūtis ne
leido atidaryti automobilio durų. 
Po kiek laiko, kuris mums at
rodė kaip amžinybė, aš pasiry
žau bėgti kambario link, nes 
nebuvo malonu sėdėti sandariai 
uždarytame automobilyje su šla
piais drabužiais ...

Sunku buvo atidaryti duris. 
Bet ponas Marsh, stambus, aukš
tas anglas, savo raumeninga ran
ka jas pagaliau atidarė. Lauke 
maišėsi dangus s«j žeme, o debe
sys krito žemio, praradę bet ko
kį lietaus pavidaJą. Atrodė, kad 
esame jūros dugne. Automobilis 
buvo visiškai Salia įėjimo. Rei
kėjo kaip nors jį pasiekti. Ir 
vėl pasiryžau aš pati, nes nebu
vo kitos išeities. Savaime su
prantama, kad per tas tris sekun
des buvau “ilrmaudyta”. Mano 
bendrakeleiviai, prišokę prie 
automobilio duroj, taip pat kiau
rai peršlapo. Tačiau džiaugėmės 
esą po “stogu”.

Matomumo jokio, tik ūžesys. 
Maždaug žinojau, kur yra išva
žiavimas į pagrindinę gatvę, 
kuri tuo pačiu atlieka ir tarp
miestinio greitkelio pareigas 
(King’s Highny). Supratau, kad 
judėjimas gan tirštas, tačiau 
slenka vikšro greičiu Orientuo- yra apie 30 mylių į pietus nuo 
tis galima buvo tik pagal raudo- Myrtle Beach pajūrio”, kalbėjo 
nūs žiburėlius, kurie reiškė au
tomobilio ar sunkvežimio bu
vimą. Vairavau instinktyviai, ba
lansuodama svyruojantį automo-, ranas ir kodėl dienos metu buvo 
bilį, bandydama įžiūrėti kokią 
nors pažįstamą iškabą. Manoke- jei ir būtume nutarę, jau buvo 
leiviai sėdėjo tylūs, sustingę, 
sunkiai kvėpuodami.

Kai po geros valandos susiti
kome ponų Marsh kambary, jie 
jau buvo užsistatę televizijos 
aparatą. "... besiartinančio 
Dennis uragano pabūgę vasa
rotojai masiškai palieka Myrtle 
Beach, pasitraukdami giliau į 
žemyną. Šiuo tarpu Dennis

televizijos komentatorius. Su
pratome, kodėl buvo toks judė
jimas, kodėl buvo tuščias resto-

per vėlu. Liko tik laukti, (ži- 
mas nemažėjo, ir liūtis tesėsi.

tokia liūtis. Bėgti nebuvo kur, o

puoti arba tiesiogiai įjungti į 
Sovietų Sąjungą. Bet jie mano, 
kad laikas dirba jų naudai.

Prancūzijoje mūsų padėtis iki 
šiol buvo kitokia, nes čia mes 
turime savo diplomatinę atsto
vybę, nors ši atstovybė yra 
daugiau asmeninė funkcionali- 
nė, o ne institucinė — kance
liarinė. Pokarinės? Prancūzijos 
vyriausybės palankiai žiūrėjo į 
mūsų problemą, asmeniškuose 
pokalbiuose su mūsų oficialiais 
asmenimis parodė jautraus vals
tybinės tragedijos supratimo, 
liet oficialiai vengė padaryti pa
reiškimų ar kokių gestų.

Aukščiausias Prancūzijos 
kasacijos teismas viename 
sprendime apie Latvijos piliety
bę yra taip pasakęs: “Kol tai
kos sutartis nuspręs Lat
vijos likimą, nėra pagrin
do tvirtinti bei nutarti, kad 
latviai dabar yra be piliety
bės.”

Dabar sunku pasakyti, ar ir 
naujoji socialistų vyriausybė bus 
palanki mūsų reikalam. Komu
nistų partijos atstovai dabar yra 
vyriausybėje. Yra pavojaus, kad 
vėliau ar anksčiau komunistai 
parlamente kels Baltijos valsty
bių klausimą ir spaus užsienio 
reikalų ministerį viešai pasisa
kyti. Komunistų partijos delega
cija, prieš porą metų grįžusi iš 
Maskvos, šį klausimą jau kėlė. 
Bet jų partija tada nedalyvavo 
vyriausybėje, tai ir nebuvo 
kreipta dėmesio. Žodžiu, esame 
naujų galimybių ar net naujų 
pavojų išvakarėse.

Patys žmonės, ypatingai psi
chologai, kreipia vis daugiau ir 
daugiau dėmesio į žmogaus pri
gimtį ir į patirtį, vis dažniau 
ir dažniau kartojama, kad žmo
gaus patirtis patvirtina jo dvily
pumą — mirštantį kūną ir pasi
liekantį gyventi žmogų, arba 
žmogaus sielą. Netrukus ta patir
tis bus mūsų kiekvieno.

Tapusios viena iŠ populiariau
sių dienų katalikams — Vėlinės, 
mirusių prisiminimas, yra skirtos 
ne beprasmiui sentimentaliam 
prisiminimui jų kūnų, o maldai, 
pagalbai mirusių sieloms, gyve
nančioms ir po kūno mirties. 
Kol kad bendraujame su jomis 
tik per maldą. Netrukus mums 
paaiškės jų likimas, nes jis bus 
ir mūsų.

Vysk. Vincentas Brįzgys 

idėja būtų įgyvendinta?
Šis klausimas yra laitai 

svarbus, nes dar yra žmonių, ku
rie nieko nepasimokė iš praei
to karo katastrofos.'Keliamas bū
simos, nepriklausomos Lietuvos 
interesų susikirtimas su didžiai
siais kaimynais galimas tik toli
moje teoretinėje perspektyvoje. 
Jūsų nerimas yra pagrįstas Sovie
tų Sąjungos ir satelitinės Euro
pos struktūros visišku sugriuvi
mu. Esant anarchijai, kiekvienas 
iš savo silpnų kaimynų griebs, 
kiek galės. Aš asmeniškai nesu 
toks optimistas, kuris tiki, kad 
viskas greitai sugrius. Todėl ko
kie šovinistiniai vokiečių ar len
kų planai man tuo tarpu nekelia 
jokio nerimo.

Jungtinių Europos Valstybių 
idėja yra gana gyva. Visi sveiki 
protai galvoja, kad tai Europos 
išganymas. Jau dabar yra bend
ra ekonominė Europos rinka, o 
taip pat Europos taryba bei par
lamentas. Jų tikslas yra Europą 
apjungti politiškai. Šioje srityje 
žengiami tik pirmieji žingsniai. 
Jūsų minimai anarchijai dabar 
kilus, aš abejoju, kad Europa iš
eitų organizuota ir efektyviai iš
spręstų savo problemas. Jai 
trūksta dar politinio ir tvirto ka
rinio apsijungimo.

Tuo tarpu mūsų 'veiksniam 
reikėtų rimtai kalbėtis ir su 
Vokietijos ir su Lenkijos žmonė
mis ir mėginti sukelti idėjas, 
kad jie taikingai spręstų proble-' 
mas Jungtinių Europos valsty
bių sugyvenimo dvasioje. Mū
sų visi veiksniai turi rodyti dau
giau dinamizmo, kūrybingumo, 
turi ieškoti naujų planų. Mes 
esame per daug pasinėrę į tar
pusavio'santykius. Mes turime 
žvelgti į horizontus, turime sau
gotis įvairių pavojų, turime savo 
problemas išsiaiškinti ir spręsti. 
Mes per daug koncentruojamės 
į Amerikos politinius centrus, 
išeikvojame daug energijos, iš
leidžiame didelius pinigus. Bet 
mūsų reikalas JAV vyriausybėje 
ir kongrese šiaip yra labai gero
je padėtyje. Amerikos Jungtinės 
Valstybės nieko geresnio nega
li mum padaryti už tai, ką mes 
dabar turime. Mes turime ieš
koti naujų būdų, kad mūsų klau

psimas būtų palaikytas gyvas.
Nors mūsų naujieji veiksniai 

papildyti jaunimu ir rodo naujos

Prisiminusi prieš keletą die
nų pokalbį su malonia viešbučio 
šeimininke apie Myrtle Beach 
klimatą, pasidariau štai kokias 
išvadas: 1) Myrtle Beach daugu
ma pastatų stovi jau kelias de
šimtis metų, ir nė vienas ne
nukentėjęs, 2) uraganai čia yra 
dažnas reiškinys. Pasiryžusi ste
bėti viską iš šono, juokais ap
raminau svečius iš Anglijos. Po 
kurio laiko lyg ir užsimiršome. 
Ponas Marsh mane mokė komp
likuoto kortų žaidimo, o nepri- 

' žiūrėtas televizijos aparatas 
čirškėjo, nustelbdamas Dennis.

Kai prisiartino vidurnaktis, 
visi pajutome nuovargį ir nu
tarėme skirstytis. Už lango ūžė 
lietus, siautė Atlantas, bet vie
sulo nebebuvo. Nežinia, ar Den
nis jau buvo išsišėlęs, ar tik arti
nosi.

Miegojau giliai. Atidariusi 
akis apie devintą valandą, paste
bėjau, kad dangus dar debesuo
tas ir smulkūs lietaus lašai šo
kinėja baseino paviršiumi. 
Diena buvo niūri, bet rami. Pus
ryčių metu, nusipirkusi laikraš
tį , sužinojau, kad Dennis “pa
skendo” apie 20 mylių nuo mū
sų, nepadaręs didelių nuostolių, 
tik plačiai užpylęs paplūdimius 
ir aptvindęs keletą pakrantėje 
stovinčių pastatų.

NUO KALVIO IKI INŽINIERIAUS
* - •

Inž. Kazimierą Pusniką prisiminus
(1893.11.17 — 1966.X.25)

Nedaug turime ankstesnės 
kartos lietuvių, kurie, bemoks
liai palikę savo gimtinę, čia 
atvykę stropiai siekė mokslo, 
patys sunkiai dirlxlami. Toks 
buvo ir inž. Kazimieras Pusni
kas, nuo kurio mirties jau pra
ėjo 15 metų. Jis nuo kalvio 
iškilo iki vadovaujančio inžinie
riaus.

Vaikystė
Kazimieras gimė 1893 vasario 

17 Lopų kaime, Baisogalos vals
čiuje, Kėdainių apskrityje. Jo tė
vai buvo Kazimieras Pusnikas ir 
Veronika Bačauskaitė-Pusnikie- 
nė. Jie buvo smulkūs ūkinin
kai, turėjo apie 10 dešimtinių 
smėliuoto lauko. Jis buvo tre
čias iš eilės šeimos vaikas. Vy
riausias buvo Petras, toliau 
Konstancija, Kazimieras ir Bro
nė. Petras gyvena čia Ameriko
je, Franklin Square, "L.I., eina 
jau.92 metus, yra stiprus ir pil
nos nuovokos.

Tėvas buvo pasimokęs, raštin
gas, sumanus ir judrus. Žmo
nių tarpe turėjo pasitikėjimą. 
Vis buvo renkamas įvairiom vals
čiaus pareigom — buvo viršaičiu, 
vaitu, šaltyšiumi. Buvo renka
mas j įvairias komisijas. Namų 

dinamikos l>ei iniciatyvos, l>et 
reikia apgailestauti, kad it jie 
įeina į rutiną, kartodami senųjų 
idėjas ir ėjimus. Tuo tarpu, 
jei jie sektų mūsų tautos ir kitų 
rezistencijos istoriją arba šių 
dienų rezistencijos vyksmą, jie 
padarytų išvadą, kad jų veiksmai 
yra toli nuo rezistencijos sąvo
kos ar laisvinimo kovos.

Šiais kritiškais įtampos laikais 
mum reikėtų-rimtai peržiūrėti 
mūsų veiklos turinį ir formą 
bei jų terminologijos -prasmę, 
nes klaidingos interpretacijos 
mus gali užliūliuoti, nustumti 
nuo realybės pagrindo, ir mes 
galime būti to blogo interpreta
vimo aukos.

Ačiū jum už progą pasidalin
ti mintimis.

Praėjo daugiau kaip dvi savai
tės nuo to vakaro. Sėdėdama 
savo tyliame name ir rašydama 
šias eilutes, pagalvojau, kad pa
nikai nereikia pasiduoti, jei įma
noma pasinaudoti logišku galvo
jimu. Myrtle Beach stovėjo, dau
gelį metų prieš Dennis, Stovi po 
jo, ir stovės ilgai. Tuo tarpu 
turėjau progos susipažinti su 
svečiais iš Anglijos, juos paglo
boti ir pasėti bent menką tru
pinėlį žinių apie Lietuvą. Išsi
skyrėme draugais, apsikeisdami 
adresais, pasidarėme nuotraukų 
drauge. Piktasis Dennis liko ma
no atmintyje, kaip įdomus- vasa
ras epizodas. Tąčiau tariu prisi
pažinti, kad uraganų ateityje ne
su pasiryžusi ieškoti. Vieno kar
kų pakanka.

darbai likdavo mamutei arba rei
kėjo pasisamdyti. Paaugę vai
kai turėjo pavaduoti mamutę.

Petras, sulaukęs 17 metų am
žiaus, išvyko į anglių kasyklas 
Rusijoje. Kaziukas teturėjo tik 
15 metų. Jam teko nudirbti iš- 
vykusio brolio darbus. Tai buvo 
sunkūs jaunuolio laikai.

Kaziukui vienam sunkiai se
kėsi susidoroti su ūkio ir namų 
darbais. Artėjo ir vyro amžius, 
norėjosi turėti ir savo pinigų. 
Reikėjo ko nors stvertis.

Baisogalos dvaro savininkas, 
norėdamas sukultūrinti savo že- 

■ mės ūkį, sumanė išvalyti akme
nis iš apylinkėje esamų palivar
kų. Jaunas Kaziukas apsiėmė 
tuos akmenis išvalyti. Nežino
damas, kaip reikia skaldyti, pra
džioje pasikvietė talkon kitą, ku
ris šiek tiek nusimanė. Pasigami
no naminio parako, kai - 
tus skylėm kalti. Darbas sekėsi, 
l>et kalvia? vis nepataikė kaltų 
gerai užgrūdinti. Išėjo kaltai tai 
per minkšti, tai per kieti.

Tada pats Kaziukas ėmė or
ganizuoti kalvę. Pasidirbo venti
liatorių, pats važinėjo į Šiaulius 
plieno pirkti. Pats surado būdą, 
kaip tinkamai užgrūdinti- plieną. 
Darbas iš kartų pagerėjo. Tu
rėjo samdyti ir kitus padėjėjus. 
Darbą baigiant, jau turėjo 10 
samdomų darbininkų. Prieš ka
riuomenėn šaukimą grįžo ir Pet
ras iš anglių kasyklų ir gavo 
darbo pas brolį Kazį, bet dirbo 
neilgai- Reikėjo stoti į caro ka
riuomenę. J kariuomenę nestojo, 
pabėgo slapta į Prūsiją, o iš ten 
išvyko Amerikon. '

Taip Kazimieras puikiai išvalė 
dvarininko V. Komaro palivarkų 
laukus.

Kelionė į Ameriką
Ir Kazimieras neapkentė ca- 

ristinės okupacijos. Dar artėjo ir 
stojimas į kariuomenę. Visur bu
vo jaučiama, kad gali kilti karas.

Vieną dieną jis su motina 
nuėjo pasitarti pas Baisogalos 
kleboną kun. Vincentą Bitę. Kle
bonas tuoj pasakė: vaikeli, bėk, 
jei tik gali. Ten būsi labiau 
reikalingas.

Taip jis 1913 metais, kaip ir 
brolis Petras, per Prūsiją atvyko į 
Ameriką ir apsistojo pas Petrą 
Bnx)klyne.

Kuriasi Amerikoje
Tuo metu Amerikoje buvo di

delis nedarbas. Septynis mėne
sius ieškojo darbo, bet be pasek
mių, Nemokėjo anglų kalbos.

neturėjo darbo, ėmė mokytis 
angių kalbos. Baisogaloje buvo 
baigęs rusiškos pradžios mokyk
los tris skyrius. Lietuviškai skai
tyti ir. rašyti pramoko pats savo 
jėgomis.

Brooklyne tada vakarinių kur
sų netrūko. Jis vakarais pradėjo 
angių kalbos mokytis. Tai buvo

mokslo pradžia. Taip dirbdamas 
fabrike, vakare mokėsi. Per du 
su puse metų baigė anglų kai* 
lxks kursus. Vėliau lankė aukš- 
tesnii|įą mokyklą — High 
SchooL Mokykloje mokė ir apma
to, pasirinko mechaniko, nes tai 
jam buvo arčiau “dūšios”. Mo
kyklą baigė per tris su 
puse metų su aukščiausiu pagy
rimu ir gavo laipsnį —'“Machi- 

* nist Tool and Diemaker”.
Vienoje įmonėje jis jau dirix> 

.kaip mašinistas ir mokėsi toliau. 
Vakarais lankė Heffley Institutą. 
Jį baigė per aštuonerius metus 
ir gavo mechanikos inžinieriaus 
laipsnį.

Darbas Amerikoje
Dirbo įvairiuose fabrikuose ir 

geležies liejyklose. Norėjo vis 
daugiau įgyti praktikos, čia 
paminėsiu tik svarbiausias įmo- 

_ nes: Reins Tin Can Co. buvo 
fabriko prižiūrėtojas, National 
Can Co. — vyriausio inžinie
riaus padėjėjas, vėliau vyriausias 
inžinierius. Iki išėjimo į pensi
ją dirbo E. W. Bliss Co. fabri
ke Hastings, Mich. Ten buvo 
skyriaus vyriausiu inžinieriumi. 
Fabrike dirbo apie 2000 darbi
ninkų. Ši bendrovė Amerikoje 
turi 7 fabrikus, vieną Anglijoje 
ir vieną Prancūzijoje.

Kai fabrikas parduodavo savo 
pagamintas mašinas, jis su 
mechanikais važiuodavo jų su
montuoti, paleisti darban, pa
ruošti jų operatorius, išmokyti 
pašalinti mažas kliūtis. Teko va
žinėti į Puerto Rico. Ten išbu
vo per šešias savaites. Lankėsi 
Mexico City, Mexico, kur išbu
vo ilgesnį laiką.

Patobulino kelis mašinų pa
tentus. Jie užregistruoti vardu 
fabriko, kuriame jis dirbo.

Lietuviškoje veikloje
Kiek laikas leido,-buvo įsijun

gęs ir į lietuvišką veiklą. Daly
vavo parapijos chore, St. Šim
kaus vaidintojų grupėje, buvo 
Lietuvių Mechanikų Sąryšio šė- 
rininkas, Direktorių tarybos sek
retorius 1919, Lietuvių Tauti
ninkų Klubo narys 1928, buvo 
profesinėje amerikiečių organi
zacijoje, vėliau ir lietuviškoje 
— ALIA Sąjungoje.

Techniškais reikalais rašė 
Vienybėje, Dirvoje. Rašė ir kiek 
humoristinių straipsnių. Ame
rikiečių spaudai parašė tik kelis 
straipsnelius.

Šeimos padėtis
Velionis Kazimieras pirmą 

kartą vedė Petronėlę Stepolio- 
nytę, kuri 1949 lapkričio 17 
mirė. Su. ja užaugino dvi duk
ras — Oną ir Veroniką. Abi iš
tekėjusios ir turi savo šeimas. 
Antrą kartą vedė Adelę Burkaus- 
kaitę, Stanislovo ir Onos Bur- 
kauskų dukterį, kilusią iš New 
Philadelphijos, Pa. Su ja išgy
veno iki mirties.

Kartą, jam esant geroje nuo
taikoje, paklausiau, ar jis neturi 
vargo dėl savo pavardės, nes 
juk visą laiką dirbo amerikiečių 
tarpe.

Jis atsakė, kad niekada netu
rėjęs jokio vargo. Su kuriais jam 
teko dirbti, visi jo pavardę 
gerai ištarė. Keisti pavardės ne
norėjęs.

Ir po 15 metų jį dabar pri
simena jo žmona Adelė, dukros 
su šeimomis, brolis Petras ir kiti, 
jį pažinę. Jis visiem paliko mie
lus ir brangius prisiminimus.

K. Bačauskas

IŠLEIDŽIAMA GINOS 
ČAPKAUSKIENĖS 
PLOKŠTELĖ

Solistė Gina Čapkauskienė 
dainuoja Lietuvių operoje Chi- 
cagoje, rečitaliuose, koncer
tuose. Koncertavo Kanadoje, 
Amerikoje, Australijoje, Europo
je-

Chicagoje susidarė komite
tas jos dainų ir arijų antrai plokš
telei išleisti. Komitetui pirmi
ninkauja Jonas Talandis. Renka
mos aukos ir prenumeratos. 
Plokštelės prenumerata — 10 
dol., garbės prenumerata — 25 
dol., mecenato įnašas — 100 
dol.

Pašto perlaidas ar čekius rašy
ti: Gina čapkauskas Record 
Fund. Siųsti komiteto iždinin
kui: Juozas šulaitis, 1237 Wood- 
side Road, La Grange Park, III. 
60525.



LMK Federacijos suvažiavime išrinkta naujoji valdyba. Sėdi iš k. Marija Noreikie- 
nė, Viktorija Čečetienė, Giedrė Kulpienė, Stefa Vaikutienė, Eugenija Treimanienė, Vanda 
Sutkuvienė, stovi Snieguolė Jurskytė, Marija Žukauskienė," Malvina Klivečkienė, Aldo
na Pintsch, Gegina Raubertaitė. Ntmtr. L Tanut&iidio

TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Amerikos Lietuvių Tarybos Kun. dr. J. Prunskis, informa- 

41-mas suvažiavimas įvyko spa- cijų vedėjas, pranešė, kad nu* 
Ho 17 Lietuvių Tautiniuose na- pereito suvažiavimo išleisti 27 
mirose, Chicagoj. biuleteniai, kurių tiražas kai kn-

Suvažiavimą atidarė Alto pirm. riais atvejais siekia 1000 egz. 
dr. K. Šidlauskas. Susikaupimu Leidžiami biuleteniai ir anglų 
pagerbtas neseniai miręs valdy- kalba. Pravesti laiškai ir straips

niai amerikiečių spaudoje.
Dr. J. Genys pranešė apie 

veiklą Washingtone.
Iždo globėjų pranešimą pa

skaitė Vyt. Abraitis.
Suvažiavimui iš eilės pirmi-

bos narys a.a. J. Skorubskas ir 
kiti mirusieji Alto nariai. Suda
rius komisijas, invokaciją sukal
bėjo kun. dr. J. Prunskis.

Suvažiavimas sulaukė daug 
sveikinimų žodžiu ir raštu. Kai 
kurie sveikintojai pridėjo ir ninkavo dr. J. Valaitis, T. Blin- 
piniginę auką. ' “ “

Valdybos pirm. dr. K. Šidlaus
kas painformavo apie Alto pa
stangas ieškoti Lietuvai paramos 
Madrido konferencijoj. Altui or
ganizuojant, įvyko JAV kongrese 
Vasario 16 minėjimas, kur savo' 
kalbose Lietuvai laisvės reika
lavo 86 kongresmanai ir 17 sena
torių. Iš tų kalbų Altas išleido 
specialų leidinį. Įkurtas Alto 
Geležinis Fondas, kurio kapita
las buvo taupomas. Altas kreipė
si į Teisingumo departamento 
sekretorių Smith, kad būtų in- 
vestiguojami ir komunistai karo 
nusikaltėliai. Iškeltas bolševikų 
dokumentų ir liudininkų nepati- 
kėtinumas. Altas kreipėsi į Vals
tybės sekretorių V. Skuodžio iš
laisvinimo reikalu. Į Tautas 
Fondą Altas įmokėjo 4000 dol.

Gen. sekr. inž. Gr. Lazauskas 
pranešė, kad buvo 8 valdybos 
posėdžiai. Sekretoriatas Teikia 
informacijas valdybai, skyriam, 
nariam.
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Vietoj a.a. J. Skorubsko finan
sinį pranešimą atliko Petras 
Bučas. Altas nuo 1980 spalio 1 
iki 1981 rugsėjo 30 turėjo paja
mų 80,659 dol., išlaidų 77,505 
dol. Daugiausia pajamų iš aukų. 
Išlaidos: namų remontui-13,329 
dol., tarnautojam 12,856 dol., 
Jungtiniam Pabaltiečių komite
tui 4,550 dol. Kitos išlaidos ma
žesnės.

LOS ANGELES, CALIF. tadienį, 7:30 vai. vak. Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salėj. 
Programą atliks solistas Antanas 
Pavasaris ir aktorius Algimantas 
Žemaitaitis. Jie atliks naują lie
tuvių ir tarptautinių dainų ir 
arijų bei dramų ištraukų ir poezi
jos programą. Programoj taip pat 
dalyvauja pianistė Raimonda 
Apeikytė ir aktorė Sigutė Miku-

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
skyrius, kaupdamas aukas Žur
nalisto žurnalo Nr. 10 išleidi
mui, lapkričio 1, sekmadienį, 
4 vai. popiet Latvių Bendruo
menės salėj, 1955 Riverside Dr., 
Los Angeles, Calif., rengia kon
certą. Programoj dalyvauja Aušra" taitytė-Peterson. 
Baronaitytė-Šilkaitienė, Regina 
Kungienė, Vita Polikaitytė, Vili
ja Variakojytė, Ona Deveikienė, 
Angelė Vaičekauskienė, Onutė 
Šepikaitė, Klevą Vidžiūnienė, 
Rasa Matienė, Kristina Mickutė, 
Antanas Polikaitis, Genovaitė 
Plukienė, Vytenis Dūda, Algis 
Žemaitaitis, Antanas Vosylius, 
Emanuelis Jarašiūnas, Raimon
das Sidrys, Mečys Sutkevičius, 
Dobilas Steikūnas, Laimis 
Venckus, Raimondas Mickus, 
Tadas Mickus ir Jonas Petronis. 
Dainas paruošė ir pianinu paly
dės muz. Ona Metrikienė.

Muzikos ir dailiojo žodžio 
koncertas įvyks lapkričio 7, šeš-

WASHINGTON, D.C. 
“Ateiti**” sukakti*

•W
W

«*
I**

 HtW <•*
» ' K *■

 »

“Ateities” septyniasdešimt 
metų sukakties minėjimas įvyks 
lapkričio 15, sekmadienį, prade
dant 4 vai. p.p. mišiomis šv. 
Domininko parapijos koplyčioje 
(630 “E” St, S.W., Washington, 
D.C.). Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, aukos mišias Ateitininkų Fe
deracijos ir tose mišiose daly
vaujančiųjų intencijomis.

Po mišių — literatūros vaka
ras Šv. Domininko parapijos sa
lėje. Programą atliks šie rašyto
jai, “Ateities” bendradarbiai ir 
jos buvę redaktoriai: Jurgis B ra
donas, Juozas B. Laučka, Alek
sandras Radžius, Stasė Šakytė- 
Surdokienė, Antanas Vaičiulaitis 
ir Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
O.P. Programai vadovaus dr. Ro
mualdas Zalubas. Pasibaigus 
programai, prasidės vaišės. 
Ateitininkus ir neateitininkus 
kviečiame atsilankyti į sukak
tuvininkės “Ateities” minėjimą.

Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos

VVgshingtono skyriaus v-ba 

čtenę, tel. 215 677*1684, arba ra
šyti: 9660 Pine Rd., PKila- 
delphia 19115.
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strubas, P. Dargis, dr. J. Jero- 
me, dr. V. Šimaitis.

Valdybos narių pranešimai 
priimti vieningai.

Išklausyta ir skyrių atstovų 
pranešimų: Chicagos skyriaus 
pranešimą atliko P. Bučas, Det
roito — R. Sakis, Cicero — 
Br. Motušienė, St. Petersburg
— A. Šukys, Hot Springs — 
P. Maldeikis, Los Angeles — F. 
Masaitis, Clevelando—A. Pautie- 
nis, Miami — P. Šilas, Kenoshos
— dr. V. Balčiūnas, Rockfordo
— St. Surantas, Racino — V. 
Kažemėkaitis, Palm Beach — J. 
Daugėla, New Yorko — Br- Spfl- 
dienė, Lake apskr. — K. Valeika.

Iš centrinių organizacijų į 
naują valdybą įėjo iš Scial- 
demokratų dr. J. Valaitis, M. 
Pranevičius, Tautinės Sąjungos
— T. Blinstrubas, P. Bučas, Tau
tinės Sandaros — Gr. Lazauskas, 
dr. K. Šidlauskas' SLA — Pov. 
Dargis, Kat. Susivienijimo — 
dr. V. Šimaitis, Amer. Liet. Kat. 
Moterų S-gos — A. Gabalienė, 
Lietuvos vyčių — dr. L. Kriau- 
čeliūnas, Vilniaus Kr. Liet. S- 
gos — J. Lekas. Kitos centri
nės organizacijos savo atstovus į 
valdybą paskirs vėliau.

Suvažiavimas priėmė eilę re
zoliucijų.
, Po vaišių ir pirm. dr. K. Šid
lausko padėkos suvažiavimas 
baigtas Lietuvos himnu.

ALT Informacija

Balfo balius įvyks lapkričio 
14, šeštadienį, 7:30 vai. vak. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos sa
lėj. Neseniai iš okupuotos Lietu
vos pasitraukęs prof. dr. Kazys 
Eringis pasakys pagrindinę 
kalbą.

Elena Blandytė iš Chicagos 
gruodžio 5, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos salėj atliks grožinio žo
džio spektaklį, kurį literatūros 
vakarų tradicijoj rengia Lietuvių 
Fronto Bičiulių sambūris. Lietu
vių rašytojų kūrinių rečitalis 
jungiamas su vaidyba, muzika, 
šviesų efektais. — L.Ž.K.

CLEVELAND 
OHIO

Lietuvių Bendruomenės apy- 
linką, vadovaujama energingo ir 
nepailstančio Jurgio Malskio, 
spalio 31 — lapkričio 1 ruošia 
tradicines lietuvių dienas. Šeš
tadienio vakare Clevelando 
publika turės progos pasigėrėti 
Toronto vyrų choro Aro gastro
lėmis. Choro vadovas solistas 
Vaclovas Verikaitis ir akompa
niatorius Jonas Govėdas yra pla
čiai pažįstami kaip talentingi 
ir kūrybingi muzikai. Apylinkės 
vadovybė į talką kvietė jaunimą, 
kad jis konkrečiai prie lietuvių 
dienų prisidėtų savo meninėmis 
jėgomis. Jaunimo atstovė LB 
valdyboj Zita Kripavičiūtė spau
dos' konferencijos metu su entu
ziazmu pažadėjo dėti pastangas, 
kad sekmadienio iki šiol nusi
stovėjęs “muginis” pobūdis pa
kistų. Tą dieną jaunimas bandy
siąs suorganizuoti savo jėgų pa
sirodymą.

spalio 23. Velionis daugel metų 
dirbo Balfo Clevelando skyriuje 
ir Lietuvių pensininkų klubo 
valdyboje.

Clevelando skautininku suei
goje dalyvavo ir LSS skautinin
kų skyriaus vedėjas v „s. VI. Pa
žiūra iš Los Angeles. Buvo tar
tasi įvairiais reikalais, kalbėta 
apie artėjančią 1983 metų jubi
liejinę stovyklą. Ją norima ruoš-

- . tis prie Clevelando, Beaumont
V«lov« Steponavičiui, su. s*ovyklavie<6je.

laukęs 79 metų amžiaus, mirė ’

lio 2S, ingplfičlo 30, rugsėjo 20.

31, rugpMOto 7.

ORB1TAIR INTERNATIONAL LTD. 
NEW YORK, N.Y. 10017

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Organizuojasi jaunimas
Saulėti} spalio įnėn. sekmadie

nio popietę į Lietuvių Namus 
prigūžėjo daug lietuviško jauni
mo susitikti su Lietuvių Jauni
mo Sąjungos centro valdybos 
nariais, atvykusiais iš kaimyni
nės Philadelphijos. Baltimorės 
jaunimas buvo išsiblaškęs po 
tautinių šokių grupes, sporto 
klubus. Nebuvo vieneto, kuris 
visus sujungti}.

Atrodo, kad reikalas buvo pri
brendęs, nes jaunimas pasigedo 
savo atstovavimo ir skyriaus į- 
steigimą labai šiltai priėmė.

Centro valdytais atstovai Vid
mantas Rukšys, Vytas Volertas ir 
Virgus Volertas paaiškino 
s.u s iorgani žavimo svarbą ir 
reikšmę. Daugumas jaunimo yra 
aukštesnėse mokyklose arba 
universitetuose. Kiek čia yra ga
limybių parodyti esamą mūsų 
tėvynės padėtį. Pradžia jau 
yni, tik negalima palikti toje pa
čioje vietoje. Būtina plėsti lais
vės troškimo norą plačiuose dir
vonuose ir iškelti priešo melą 
bei klastingumą. Svarbu neuž
leisti lietuviško žodžio, bet jį 
puoselėti ir tobulinti. O kas jo 
nemokėjo — turi stengtis jį iš
mokti.

Kiek daug jaunimo, pamatę 
puikius šokius, atrado ir (savo 
kraujuje lietuvišką kilmę. Dar
bas dar nebaigtas, o kai du stos, 
visados daugiau padarys. Nau
jam Baltimorės Lietuvių Jauni
mo Sąjungos skyriui vadovauja 
Daina Buivytė ir Nida Gailaitė. 
Abi yra Marylando universiteto 
studentės.

Jaunos jėgos laiko negaišta. 
Kad pasidarytų keletą dolerių 
smulkiem reikalam, spalio 31, 
šeštadienį, Lietuvių Namuose 
ruošia kaukių balių. Įėjimo kai
na tik 3 dol. Bus skiriamos 
premijos už geriausias kaukes.

Atvažiuoja “Ku-Kū”
Hartfordo lietuvių dramos bū

relis lapkričio 14 atvyksta į Bal- 
timorę su Anatolijaus Kairio trijų 
veiksmų komedija “Ku-Kū”. 
Vaidinimas įvyks Lietuvių Na
muose. Pradžia 7 vai. vak. Visi 
raginami atvykti laiku, nes vai
dinimas bus pradėtas punktua
liai.

Veiksmas sukasi praturtėjusių 
ateivių šeimoje ir su tuo susi
jusiomis atskirų šeimos narių 
ambicijomis bei skrajojimu po 
debesis.

Hartfordo dramos būrelis su 
šiuo vaidinimu yra aplankęs 
daug rytinio pakraščio lietuvių 
kolonijų, ir kritikų atsiliepimai 
apie jų atlikimą yra tik geri.

Istorinis Įvykis 
lietuviu parapijoj'

Pranešimas, kad Clevelando 
vyrų oktetas, vadovaujamas R. 
Babicko, su soliste I. Grigaliū- 
naite po koncerto šeštadienį 
Lietuvių Namuose giedos Šv. 
Alfonso bažnyčioje sekmadienio 
rytą per lietuviškas pamaldas, 
pritraukė daug lietuvių iš visų 
užmiesčių kampų. Clevelando 
oktetas savo giedojimu visus 
sužavėjo, o kun. A. Dranginis, 
parapijos kletamas, visus lietu
vius ne tik kad sužavėjo, l>et ir 
nustebimo. Per mano trisdešimt 
metų gyvenimą Baltimorėje pir
mą kartą teko išklausyti lietuviš
kas mišias tik lietuviškai — ta- 
jokių skelbimų ir antrojo pa
mokslo angliškai. Jo drąsus 
žingsnis gali būti tik pagirtas, 
nes yra labai sunku išeiti iš 
senų vėžių, pakeisti nusistovė
jusią tvarką.

Tikėtina, kad daug lietuvių, 
dėl senos tvarkos -vengusių Šv. 
Alfonso taižnyčios, vėl grįš į lie
tuviškas pamaldas. Linkėtina 
kun. Antanui geros sėkmės ir 
sveikatos! -■■ ■ ■■ ■ ■ ■■■■■

Lietuviška knyga yra geriausia 
dovana įvairiom progom.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Lapkričio 8, sekmadienį, tuoj 

po lietuviškų mišių, t.y. apie 12 
vai., Šv. Andriejaus parapijos sa
lėj įvyks visuotinis LB Phila
delphijos apylinkės susirin
kimas. Pereitą pavasarį įvyku
siame susirinkime nepavyko iš
rinkti naujos valdybos. Šiuo 
metu kandidatai į naują valdy
bą yra davę sutikimus. Tačiau 
ir susirinkimo metu bus galima 
dar siūlyti kandidatus.

Po LB susirinkimo ten pat 
kviečiamas visų organizacijų 
pirmininkų pasitarimas 1982 
Vasario 16-osios minėjimo reika
lu.

Vinco Krėvės mokykla pradė
jo mokslo metus rugsėjo 12. 
Mokyklos vedėja yra Jūra Vie- 
sulienė, o jos padėjėj a — moky
toja Leonora Balten. Mokykloj 
taip pat dirba Marija Sušinskie- 
nė, Vida Bendžiūtė, Marija Va- 
lienė, Giedrė Šnipienė, Birutė 
Šnipaitė, Aušra Bagdonavičiūtė, 
Živilė Rudienė ir kapelionas 
kun. Kajetonas Sakalauskas. 
Šiais metais tėvų komitetą sudaro 
Gediminas Surdėnas, pirm., Da
lia Dainorienė, Giedrė Šnipienė 
ir Estera VVashofsky.

KELIONĖS į LIETUVĄ *1982 METAIS
10 dionų kelionė: Vilnių* (5 nakty*), Leningrade*, 

Maskva, livykstama ketvirtadieniai* Ii Now York*: 
balandžio 0, gegutė* 13 Ir 27, birželio 17, 1i*po* 14,

LMK Federacijos

SUVAŽIAVIMAS
(atkelta iš / psl.)

dyba. Valdybos rinkimuose bal
savo 83 balsai su įgaliojimais.

*!
Valdybon išrinkta

Valdybai, kuri parengė 
suvažiavimą, pirmininkavo Mar
garita Samatienė. Ji į valdybą 
nebekandidatavo. Dabar į naują 
valdybą išrinkta: Marija Norei- 
kienė, Viktorija Cečetienė, 
Giedrė Kulpienė, Stefa Vaiku- 
tienė, Eugenija Treimanienė, 
Vanda Sutkuvienė, Snieguolė 
Jurskytė, Marija Žukauskienė, 
Malvina Klivečkienė, Aldona 
Pintsch, Regina Raubertaitė.

Išrinktoji valdyba pareigom 
dar nepasiskirstė.

Vakare 7 v. toje pačioje sa
lėje įvyko suvažiavimo baigimo 
akademija ir vakarienė. Daly
vavo 62 kviesti svečiai. Jų tar
pe ir Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis su žmona. Jie 
abu pasakė sveikinimo kalbas. 

. Suvažiavimo proga į garbė.s na-

(j-b.) res pakelta Janina Simutienė ir į 
garbės pirmininkes — Margarita 
Samatienė. Vakarienės metu il
gesnę kalbą pasakę Vladas 
Šakalys. Gauta visa eilė sveiki
nimų raštu.

Tėvų komiteto nariai spalio 11 
dalyvavo Philadelphijos miesto 
kasmet rengiamame Super Sun- 
day, pardavinėdami lietuvišką 
raguolį, įvairius pyragus,, kavą ir 
kitus skanėstus. Nors oras buvo 
geras ir komitetas buvo labai ge
rai pasiruošęs, dėl prastos vietos 
pasisekimas buvo prastesnis nei 
ankstesniais metais.

Nors Philadelphijos apylinkė 
nėra labai gausi lietuviais, vis 
dėlto turi net tris tautinių šokių 
grupes. Mokyklos grupei, kuri 
vadinasi Aušrinėlė, vadovauja 
Aušra Bagdonavičiūtė. Jaunimo 
grupei Aušrinei ir veteranų gru
pei Vakarinei vadovauja Eimutis 
Badžius. Jaunimo grupė, kurią 
sudaro moksleiviai ir studentai, 
turi ir tėvų komitetą: Gediminas 
Dragūnas, pirm., Ievutė Kaza- 
kauskienė ir Aniliora MaŠa- 
laitienė. Šokėjų atstovai komite
te yra Vidmantas Rukšys, Regi
na Krušinskaitė ir Dana Surdė- 
naitė.

Aušrinė ir Vakarinė gauna 
laliai daug pakvietimų pasirody
mams. Rugpjūčio mėnesį šoko 
Pennsylvanijos Lietuvių dienoj 
Bamesville, rugsėjo mėnesį —

— Pavergtų tautų taryba Mel- 
bouroe pirmininku jau. trečiai 
kadencijai perrinko lietuvį 
bendruomenininką Albiną 
Pocių.

— Naujosios Vilties žurnalo 
redaktoriui dr. Jonui Baliui iš 
pareigų pasitraukus, naują re
dakcinę komisiją sudaro Aleksas 
Laikūnas iš Clevelando, dr. Bro
nius Nemickas iš Maspetho ir 
Mačys Valiukėnas iš Chicagos.

— Australijos Lietuvių Kata
likų Federacijos atstovų suvažia
vimas įvyks gruodžio 29-30 Mel- 
lx>umo Lietuvių Namuose. Kon
certe programą atliks solistas J. 
Vaznelis iš Chicagos. Prieš su
važiavimą jo koncertus norima 
surengti Sydnėjaus, Canberros 
ir Adelaidės lietuvių kolonijose.

— Kėdainiečių suvažiavimas 
Chicagoje numatomas IV Moks
lo ir kūrybos simpoziumo die
nomis, vieną kurį mažiausiai 
užimtą vakarą (lapkričio 25-29).

— Aloyzas Mazewski vra 
Amerikos Lenkų Kongreso pre
zidentas. Kongresas yra Ameri
kos lenkų didžiausia jungtinė 
organizacija. Prie jos priklauso 
3000 su viršum mažesnių orga
nizacijų su 4 milijonais narių. 
Neseniai apie šį asmenį buvo 
taip pasakyta: “Kai Aloyzas Ma
žę wski kalba — žmonės klausosi, 
įskaitant ir JAV prezidentus” 
(National Catholic Reporter, 
spalio 9).

— Teodors Visvaldis Ozolinš, 
Latvijos atstovas Londone, mirė 
rugsėjo 29. Jis buvo 81 m. am
žiaus, pradėjęs diplomatinę tar
nybą 1919. Latvijai atstovavo 
Danijoj, Švedijoj, Anglijoj.

— Vytautas P. Jokūbaitis, Cle- 
veland, Ohio, JAV Lietuvių Res
publikonų Federacijos Žmogaus 
Teisių komiteto pirmininkas, 
koordinuoja federacijos -talką 
Vytauto Skuodžio g elbėjimo 
akcijoj. :'-••• > ; y ‘

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, gyvenantis VVashingtone, 
D.C., nuo lapkričio 24 iki gruo
džio 8 bus išvykęs į Chicagą.

Scrantone, Pennsylvanijos 
ūkinėj mugėj ir Philadelphijos 
Lietuvių namų piknike, o spalio 
mėnesį — Folk Fair Kingstone 
(prie Wilkes-Barre). Tėvų komi
tetas ne tik talkina grupei orga
nizuojant šias keliones, bet ir jau 
pradeda rūpintis lėšomis atei
nančiai šokių šventei.

Philadelphijos jaunimas ne tik 
šoka, bet ir mokosi. Pereitą pa
vasarį Virgus Volertaš, JAV LJS 
pirmininkas, gavo inžinerijos 
magistro laipsnį iš Drexel uni
versiteto. Renata Baraitė baigė 
farmaciją Temple universitete. 
Vidurines mokyklas-gimnazijas 
baigė Aušra Gečytė ir Dana Sur- 
dėnaitė. Abi mokosi toliau; Auš
ra — St. Joseph’s universite
te, o Dana — Rutgers universi
tete.

Philadelphijoj ir apylinkėse 
yra daug kolegijų ir universite
tų, į kuriuos studijuoti atvyksta 
lietuvių' studentų iš kitų 
vietovių. Kai kurie iš jų niekada 
nepasirodo Philadelphijos lietu
vių tarpe. Apie tokius sužinom 
iš lietuviškų laikraščių, kai pa
rašoma, kad jų tėvai lankė juos 
Philadelphijoj, deja, nesisteng
dami suvesti savo jaunimo su 
vietos lietuvių jaunimu, šiuo 
metu iš toliau atvykusių studi
juoti turim šiuos: Arūną Lapi
ną — Delaware universitete, 
Viktoriją Gylytę — Pennsylvani
jos universiteto medicinos 
mokykloj ir Rasą Krokytę — 
Temple universiteto Tyler meno 
mokykloj. Rasa jau įsijungė į 
chorą ir tautinių šokių grupę. Ti
kimės, kad ir kiti čia studijuo
jantieji pasistengs susitikti su 
Philadelphijos lietuviais. Su
prantama, kad studijuojant at
liekamo laiko nedaug. Tačiau 
norėtume žinoti apie atvy
kėlius ir juo* , painformuoti 
apie progas sueiti su jatfhimu.



vius

Rinkimų darbuotojai planavo

res manas Charles F. Dougherty, kun. Petras J. Ališaus-

Ji prieš beveik dvejus metus, 
važiuojant į Sv. Kazimiero vyčių 
pusryčius, sukrito traukiny ir

TREClį KARTĄ IS

ankštą salę. Universiteto didžioji

būstinė buvo viešbutyje: 12 _______
kuopos (New Yorko) ir 29 kuo- danįau nebeatsikėlė. šis efek- 

■*” ' _ tingas ir malonus Jnm. Jurgelai
čio gestas padarė mišių auką 
ypač įspūdingą ir jaukiai mus 
suartino su mūsų mirusiais arti
maisiais.

Po pietų įvyko paskutinis ir 
pats įdomiausias seimo posėdis: 
naujos vyčių valdybos nominavi- 
mas ir išrinkimas. Larry Janonis, 
mūsų nepakeičiamas seimų pir
mininkas, pasidžiaugė šių metų 
gyva rinkimų eiga. Juk nuo
monių pasidalinimai yra demo
kratiškos veiklos pagrindas. Man 
atėjo mintin poeto William Bla
ke patarlė: “There is no progres- 
sion without contraries.”

Joną Adomėną ilgokoje ir su
dėtingoje kalboje nominavo il
gametis vyčių organizacijos gar
bės narys advokatas Anthony 
Young. Apie Lorettos nuopelnus 
organizacijai kalbėjo dr. Algirdas 
Budreckis. Jam reikėjo tik kelių

pos (Newarko) kambariuose. 
New Yorko kuopai vadovavo iš
radinga narė Helen Matthews. 
Jau penktadienio vakare visi bu
vo užsiėmę rašydami rinkimų 
šūkius ant skaisčiai geltono 
plakatinio popieriaus. Šešta
dienio rytą visas universitetas ir 
net viešbučio keltuvas buvo iš
marginti geltona plakatų spalva. 
Kur tik buvo laisva vieta — gel
toni plakatai ragino balsuoti. 
Ir tikrai, šūkių išradingumas 
vertas genijų: “Kodėl ne? — Lo
retta!” “Lietuviškai Organizaci
jai Reikia Energingo Talento, 
Tad Atsibuskim — balsuokim už 
Lorettą”.
. Nors visi smagiai įsijungė į 
rinkimus, seimo dalyvių laukė 
ir kitokia veikla. Po ketvirto sei
mo posėdžio į.vyko įdomus 
lietuviškų reikalų simpoziumas, 
pravestas kun. Kazimiero Pu- 
gevičiaus.

86.00

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ
9% palūkanų už paprastas

12% už Skara Cortlficatos 500 dol. susnomis.

KASOS adresas: M*011141h Straat, Rlehmoud HM, N-Y. 11410

40.00
42.00

Liūdinti žmona EUfemija, 
brolis Juozas su šeima Chicagoje, brolis Jonas 
bei seserys Adelė ir Lionė su šeimomis Lietuvoje 
ir kiti giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Sibire

1220.00 
600.00
100.00

Paskolos — Namų pirkimo “mortglčlai” — Šoklų Iškeitimai — Pensijos čekių

Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai. Ranch. sveria 6 sv..................
Jeans “Wrangler” arba “Levi”, siuntinyje gali būti dvi, viena pora 

sveria 2 sv., kaina už vienas ..................... .............................. .
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina už vienas.

Amerikos Lietuvių Taryba

KALĖDINĖS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Praktiškas Ir naudingas siuntinys 1 —1981
3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. 

vyriškai arba moteriškai eilutei vilnonė medžiaga su įaudimu 
“Ali wool made in England”; vyriški išeiginiai marškiniai 
arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas nertinis; “Wrano- 
lar” arba “Levi” Jeans, denim arba rumbuoto velveto; 
medžiaga dėl dviejų pukklų suknelių arba 2 svarai vilno
nių su-mohair siūlu.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $320.00. *

į šį siuntini dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių: 
medžiagos galima dadėti 3 m. ir dirbtinio minko kailio 
paltui 3 Jardus.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su 
muitu):
Avikailiai, ilgi arba 3/4, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio 

kailio pamušalas, kailio kalnierius, sveria 5 s.................
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio 3/4, sveria 5 sv..............
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, De-lux, sveria 6 sv.

40.00 
12.00 
13.00 
.50.00
32.00 
60.00 
70.00 
96.00
80.00 
57.00 

100.00 
62.00

Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria 1 1/2 sv...............
Vilnonė arba šilkinė skarelė .......................................................
Telescopk- lietsargis, sveria 1/2..................................................
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria 1 1/2 sv. 
Puiki medžiaga suknelei............................................................
Angliška medžiaga eilutei..........................................................
Angliška medžiaga eilutei.................................................... ......
Angliška medžiaga eilutei..........................................................
Aksomo medžiaga eilutėm. 3 m., dvigubo pločio ....... ...........

z Kalkuliatorius T1 — 33, Texas .... ................................. ............
Kalkuliatorius T1 — 51 — Iii, profesionalinis .................
Stetoskopas, Littmann.................................................................

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 1/2 sv. arbatos — 4.00; 
1/2 sv. nescafes — 6.00; 1 sv. pupelių kavos — 7.00; 1 sv. šokolado — 
7.00; 40 cigarečių — 5.00.

Sudarant siuntinį savo nuošiflia reikia pridėti persiuntimui $42.00.
Pasiunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruomame nuosavybes, tarpininkaujame 

išsirūpinant Lietuvoje gyvenančiom žmonom pensijas, persiunčiame paliki
mus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4HB, 
ENGLAND, TEL. 01 460 2592

sakinių puikiai nušviesti kandi
datės gabumus.

Praėjus balsavimo momentui, 
daugelio akys krypo j salės Įtam
pų, kuriame nominacijų ir rinki
mų komitetas skaičiavo balsus. 
Pagaliau paskelbti rezultatai — 
laimėjo “patyrimo platforma” — 
Loretta Stukienė! Lyg stebuk
las — didelė gėlių puokštė atsi
rado Lorettos glėbyje, ir Jonas 
Adomėnas jai spaudė rankų, lin
kėdamas sėkmingo darbo. Tai 
trečias kartas Lietuvos vyčių 68 
metų istorijoje, kai centro valdy
bos pirmininke išrenkama mote
ris.

Kiti nariai, išrinkti j valdybą: 
Susan Bumila — Iv. pirm.; 
E. Kosmiskey — 2 v. pirm.; 
Frank Petrauskas — 3 v. pirm.; 
protokolų sekr. — Nancy M iro, 
finansų sekr. — Ann Mane Kas- 
sel, ižd. — Alfonsas Trainis, 
iždo globėjai — Paul Binkis ir Jo
nas Adomėnas, Aldona Ryan — 
Vyties redaktorė. Komitetų pir
mininkai: visuomenės reikalų — 
Irena Senkus, kultūros reikalų
— Anna Klizas Wargo, ritualo
— Magdalena Smith ir lietuviš
kų reikalų — dr. Jokūbas Stu- ■

esu pripratus matyti rimtai po
sėdžiaujant ar pirmininkaujant, 
čia parodė savo paslėptų talentų 
— ypatingą gabumą šokant 
polkas. Jis išvargino tris partne
res. Jam tik mano draugė Anna 
nepasidavė.

Po banketo draugai ragino eiti 
į viešbutį — ir toliau linkėti 
naujai valdybai sėkmės. Atsisa
kiau, nes pačios kojos pasuko 
guolio link.

(Bus daugiau)
Dalia Bulvičiūtė

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Scrantono vyskupas pagelbinin- 
kas James C. Timlin 'ir naujai 
išrinlcta centro valdyba. Dalyva
vo taip pat kongresmanas Char
les F. Dougherty, kuriam bu
vo suteiktas “Lietuvos Bičiulio” 
žymuo. Vysk. Timlin linksmai 
nuteikė dalyvius savo humoru 
pripildyta kalba. Prisiminė savo 
mokslo metus Scrantone, kada jis 
į mokyklą eidavo su lietuviu
kais — tarp jų keli dabartiniai 
broliai pranciškonai.

Mūsų atžalynas yra labai svar
bus! Įvertindamas jo veiklumą 
ir gabumą moksle, Walter Swek- 
la, stipendijų pirmininkas, įtei
kė stipendijas pavyz
dingiem jaunimo nariam: 1000 
dol. — Marijai Stungurys (Mas- 
peth); 800 dol. — Ritai Gecis 
(Dayton); po 500 dol. — Lor- 
raine Grabauskas ir Elaine Va- 
liuškis.

Po skanios vakarienės ir ofi
cialios dalies prasidėjo šokiai. 
Banketo muzikantai, nors ir ne
blogai grojo, bet jie niekad nesu
silygins su mūsų Joe Thomas.

Čia vėl gražiai pasireiškė 12 
kuopos nariai. Manau, kad mano 
draugė Anna (77 metų) nė vie
nos minutės nebuvo palikus šo-

Po rinkimų buvo pristatytos ir:> kių grindų. Larry Janonis, kurį 
priimtos įvairios rezoliucijos: 
remti lietuviškas parapijas, pa
dėti Skuodžio laisvinimo byloje, 
garbingai paminėti Šv. Kazi
miero 500 m. mirties sukaktį, 
talkinti arki vysk. Jurgio Matulai
čio ir Motinos Marijos Kaupaitės 
beatifikacijų bylose, išleisti 
vyčių istoriją (organizacija 1988 
švęs 75 metų jubiliejų).

Nujausdamas mūsų nerimą 
ruoštis seimo banketui, Larry 
uždarė 68 vyčių seimą, pakvies
damas perrinktą dvasios vadą 
kun. Jurgelaitį sukalbėti maldą. 
Dalyviai sugiedojo vyčių himną. 

Nors viso seimo metu džiugi
no gražus oras, šeštadienio po
pietį pradėjo niauktis, ir dau
gelis moterėlių rūpinosi savo 
šukuosenomis. Mat, kokteilių 
valandėlė turėjo būti terasoj, po 
atviru dangum. Pilna entuziaz-^ 
mo Antigonei rodžiau savo ban
keto suknelę. Ji tik pažiūrėjo į 
mane su tokiu žvilgsniu, lyg sa
kydama: tavo amžiuje turėtum 
galvoti apie rimtesnius dalykus! 

Saulei leidžiantis, terasoje su
blizgėjo tūkstančiai spalvų. Sun
ku buvo narius atpažinti tokiose 
grožybėse — ar čia tikrai tie pa
tys veidai, kurie prieš kelias va
landas užrašinėjo seimo veiklą 
ar diskutavo fezoliucijas! 

Tarp banketo garbės svečių 
buvo vysk. Vincentas Brizgys,

Užaugau Lietuvoj. Rinkinys 
lietuviškų dainų. Kaip gi gra
žus rūtelių darželis, Užaugau 
Lietuvoj, Karvelėli mėlynasis, 
Lietuva brangi, Užaugai pas 
tėvelį, Saulėlydis tėviškėj, Balti 
balandžiai, Mylėk ir lauk, Kopų 
balsai, Vien tik tau ir Gimtinė. 
Kaina 8 dol.

Pavasaris. Dainuoja dvynukai 
Šalčiai iš Vokietijos: Pavasaris, 
Tyliai vakaras slenka. Ramona, 
Oi aš norėčiau, Noriu dainuot, 
Po stikliuką, Tu prisimink, Ant 
Nėrio kranto, Ant melsvo ežero 
Kingų, Daug daug dainelių, Pra
žydo jazminai. Tau įteikiu aš 
gėlytę. Kaina 10 dol.

Putinai. Aidas, Hamiltono 
mergaičių choras, dainuoja: Ge
gužio aitvarai, Tave matau, Be
auštant! aušrelė, Ko liūdi, berže
li, Plaukia sau laivelis, Meilė 
grįžta, Lopšinė, Putinai, Papar- 
tėlis žydį, Prisimink, Serenada, 
Pasėjau dobilą, Pamylėjau va
kar, Trys seselės, Dainuokim po 
du. Vadovas Jonas Govėdas.
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Darbininkas,' 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
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Tėviškf -r Utenu.

Amžina Tėoyrte taip

!ė Tave

muzikas MYKOLAS CIBAS.
Prabėgo motai liūdesy, tačiau velionio pristanlnlmus 

Mes gyvas mano širdyje. >
šviesiam jo atminimui prisiminti už jo vėlf bu» 

aukojamos šv. mišios:
1. Pranciškonų vienuolyno koplyčioje Brooklyno — 

lapkričio 7 d.. 10 v.r.
2. Šv. Aloyzo bažnyčioje Groat Nock, N. Y.,—lapkričio

3. Aušros Vartų bažnyčioje Now York* — spalio

4. šv. Jono bažnyčioje Centor Moriches, N.Y., — 
lapkričio 7 d. 7:30 v.v.

* 5. Taip pat metinės iv. mišios bus aukojamos 
Lietuvoje: Utenoje, Kaune ir Australijoje, Sydnijuje, 
— lapkričio 5 d.

Nuoširdžia i prašome draugus Ir pažįstamus prialm inti 
a.a. Mykolų savo maldose, lud Viešpats sutelktų jo vėlei 
amžinų šviesų.

Šių metinių proga Visų šventų kapinėse Groat Necke, 
N.Y., bus pašventintas velionio paminklas.

/ A.A.
JUOZUI SKORUBSKUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą brangaus velio
nio žmonai Birutei, Jo dukteriai Rimai bei žuntul Al
giui Tamošiūnams, drauge liūdėdam i netekus bendradar
bio, kuris tiek daug ir tiek rūpestingai dirbo dėl Lie
tuvos.

A.A.
VACLOVUI STEPONAVIČIUI

Clevelande mirus, jo broliui Steponui su žmona Jadvyga 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

Stefa ir Vytautas Vaikučiai



*
—

tingesnį vaidmenį, negu tik 
ženklindamas knygą, h ekslibrių

> Aktyviai reiš- 
vyko Lietuvos nepri-

I • •

« Kai dr. Jasaitis, dirbęs Tam- 
poje, Fiat., pasitraukė į pensiją, 
atvyko į New Yorką ir apsigy
veno Mt Vernon, N.Y., netoli 
savo dukros. Dr. Domas Jasai
tis mirė 1977 birželio 5. Sofi
ja Jasaitienė tada pamažu ėmė 
dengtis išsikelti į Bostoną. Ten 
išsikėlė 1979 lapkričio 18 ir ap
sigyveno Dorchester, Mass., 
Bostono priemiestyje.
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lasaitienė-Lnlcauskaitė, dr. 
Domų Jasaičio Žpsona, agrono
me, visuomenininkė. Liko• išbuvo užpuo^ bermontininkai 
dukra Elena Valiūnienė, gy- Tada Ji veikė partizanų štabe 
genanti New Rochelle, N.Y., ir Šiauliuose. 
jfliMM dr Luitu <rw«»»

Šiaulių gimnaziją baigė 1919. 
Išvyko studijuoti į Berlyną, kur 

.1923 baigė agronomiją žemės 
ūkio aukštojoje mokykloje. 1924 
gyvulininkystę ir kooperaciją 
studijavo Danijoje. -

StiubjuodamawBeiiyne, pirmi
ninkavę* lietuvių studentų socia
listų draugijai.

Grįžusi į LiettiViĮ, apsigyve
nusi Šiauliuose ir, ištekėjusi už 
dr. Domo Jasaičio, įsijungė į 
visuomeninę veiklą, 1925-26 
buvo Šiauliuose gyvulininkystės 
instruktorė, organizavo pirmą 
Lietuvos gyvulininkystės paro
dą Šiauliuose ir vadovavo (orga
nizaciniam komitetui. Ta par<xla 
buvo 1926..-Tais pačiais 1926 
suredagavo kalendorių — ūki
ninko vadovą. Buvo ilgametė 
Gyvulių gintais draugijos Šiau
lių skyriaus pinuininkė ir cent-

j Sofija Lukauskaitė-Jasaitienė 
buvo gimusi 1901 kovo 29 Šiau
liuose. Jos tėvas Stanislovas Lu- 
kauskis buvo žymus advokatas, 
susipratęs lietuvis, kovotojas dėl 
lietuvių teisių. Jis Šiauliuose ap
sigyveno 1899 ir vertėsi advoka
tūra iki savo mirties, iki 1925. 
V.22.

ro valdytais narė. Šiaulių mies
to ir apskrities Ligonių kasos na
rė. 1926-1940 Lietuvos Vaiko 
draugijos Šiaulių skyriaus pir
mininkė ir centro valdytais na
rė. Vokietijoje 1947 1950 Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus vyr. 
moterų komiteto pinuininkė.

Vokietijoje. Esslingene. 1947 
draugi* sudr. Marija Žilinskiene, 
Birute Noviekiene ir su keliom 
kitom veikėjom įkūrė Patailtijo 
Motenj Tarybą.

J Ameriką atvyko 1950. Pra
džioj gyveno Gaylor Fanus, 
Conn., kur dr. Jasaitis dirbi 
džiovininkų sanatorijoje. 1SJ53 
persikėlė j Tampa, Fla., kur vy
ras dirlx> džiovininkų sanatori- 
joje.

Velionė Sofija Jasaitienė visą 
laiką domėjosi lietuvišku gyve
nimu, lietuviška kūryba, džiau
gėsi kiekvienu pasisekimu, buvo 
uoli Darbininko skaitytoja, at
siųsdavo visokiausių iškarpų, at
siųsdavo laiškų ir įvairių su
gestijų. Buvo malonaus būdo ir 
išmintinga moteris.

šiais metais ji paminėjo 80 
metų sukaktį, kukliai, lx* triukš
mo, visiem dėk<xlaina už jos pri
siminimų.

Brangiai Motinai
SOFIJAI JASAITIENEI

mirus, dukrai Elenai Valiūnienei ir sūnui dr. Stasiui 
Jasaičiui gilią užuojautą reiškia

Felė ir Algis Jasaičiai

Stiprių politinių įsitikinimų tautietei

Jonas P. I^enktaitis

SOFIJAI JASAITIENEI
mirus, jos sūnų dr. Stasį Jasaitį, dukrą Eleną Valiūnienę 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiu

SOFIJAI JASAITIENEI
mirus, dukrai Elenai Valiūnienei ir sūnui dr. Stasiui 
Jasaičiui su šeimomis bei kitiems artimiesiem* gilią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Leonilda ir Juozas Giedraičiai

Lietuvoje liko jos sesuo Hali
na Poškienė-Lukauskaitė, poetė 
ir Sibiro tremtinė, Sibire išbu
vus H metų, disidente, kietai 
kovojanti už žmogaus teises ir 
prieš okupantą, Helsinkio gru
pės narė. Abi seserys susirašinė
jo. Tų laiškų įdomesnes vietas 
visada perduodavo Darbininko 
redakcijai.

SOFIJAI JASAITIENEI
mirus, sūnui dr. Stasiui Jasaičiui ir jo šeimai liūdesio 
valandoje gilią užuojautą reiškia

Genė ir Apolinaras Treiniai

Mielai ir kilniai asmenybei

Aleksandra ir Juozas Kazickai

Pakeitęs adresą, naužmirik prF 
dktiireonojo.

mirus, dukrai Elonai Valiūnienei, sūnui Stasiui Jasaičiui 
Ir Jų šeimoms Jų liūdesio valandoje nuoširdžių užuojautą 
reiškia

Mass. 02127. Telef. 266-0400. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pedlrlnkl 
mas.

Šiaulių labdaros Švyturiui

A.A.
SOFIJAI LUKAUSKAITEI-JASAITIENEI

amžinai užgesus, didžios širdgėlos ištiktus Jos dukrą 
Eleną, žentą dr. Kęstutį Valiūną ir visus Velionės arti
muosius giliai užjaučiame

Valerija ir Bronius Nemickai

SOFIJAI JASAITIENEI

Mylimai Motinai

Brangiai draugei

SOFIJAI JASAITIENEI

mirus, jos dukrą Eleną, sūnų Stasį, Jų šeimas, visus 
artimuosius gulai užjaučia

Vincė Jonuikaitė-Zaunienė 
Giedrė Zauniūtė

buvo skelbta), sekmadienį, 3 vai. 
popiet Tautinės Sąjungos na
muose. Pristatymą ruošia L.M. 
Klubų Federacijos Bostono klo
kis. Autorių ir jo knygą prista
tys Elena Vasyliūnicnė, ištrau
kų iš veikalo skaitys aktorė 
Aleksandra Gustaitk-nė. Auto- K<mtautąs. 
rius kaltais teina “Moterys Lie
tuvos istorijos kovoje". Po prog-. 
rainos kavutė.

Rimas Ignaitis yra baigęs gar
sų MIT institutą Bostone ir yra 
kompiuterių inžinierius. Jis turi 
savo privačią kompiuterių įmo
nę. Datair jis savo įstaigą per
kėlė į nuosavus namus netoli 
MIT instituto. Jo adresas yra: 17 
Linden Street, Boston, Mass. 
02134. Tcl. 617 787-5013. Jis yra 
sūnus Filomenos ir Andriaus Ig- 
naičių, kurie gyvena Wood- 
haven, N.Y.

SOFIJAI JASAITIENĖ!
mirus, dukrą Eleną Valiūnienę, sūnų dr. Stasį Jasaitį 
ir jų šeima* nuoširdžiai užjaučia

Marija LuSienė
Emilija Vainauskienė

Tautos Šventės minėjimas rug- 
sėjo 13 pradėtas mišiomis šv. 
Petro ir lietuvių parapijos l*až- 
nyčioje So. Bostone. Skautai, 
šauliai, vyčiai ir kitos organiza
cijos dalyvavo sh vėliavomis.

Jono Vizliaro premijuotu* knv- ,M’s*as giedojo solistė Bi- 
gos "Alšc-uų kuuigaikštvtė" pąi- nitė Aleksaitė. Po mišių parapP 
statymas jvyks |a|»kričio « (ne ** pienės ir.
lapkričio 22, kaip anksčiau PovilavjČienės vrsi

■ laivo išvaišinti kava ir pyragai
čiais.

3 vai. popiet Si*. Bostono 
Lietuvių "Piliečių Dr-jos salėj 
minėjimui vadovavo Aidas Kup
činskas. įnešus vėbavas, maldą 
sukalbėjo Elei*, kun. Allx*rtas

Pagritxlinę kalių pasakė sve
čias iš Worce$tvrio Stasys 
Rudys. Jo kalba buvo trumpa, 
kondensuota, <iktuali ir įdomi.

J<x* Caspcr — Juozas Kaspe- 
ras, kandidatuojąs įUiostono 
miesto tarybą, pasisakė, kad jis 
remia prez. Reagano 'darbus, 
yra konservatyvus ir kvjetė 
lietuvius rinkimų metu !*alsuoti 
už jį. Laikas ir lietuviam eiti į 
politiką.

Po |x*rtnuikos meninėj daly 
solistė Birutė O. Aleksaitė, 
akomponuojant komp. Jeroni
mui Kačinskui, padainavo: Visur 
tylu, OI greičiau, Au per 
naktį ir Rūtelės ariją iš operos- 
Jūratė ir Kastytis. Priedo padai
navo Mano protėvių žemė.

Programos vedėjas LB Bosto
no apylinkės vardu padėkojo 
programos atlikėjam ir vaišių 
rengėjom.

Komp. Jeronimui * Kačinskui 
skambinant, buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai.

Po programos vaišių metu 
buvo renkami parašai po petici
ja pop. Jonui Pauliui II dėl arki
vyskupo Jurgio Matulaičio be
atifikacijos l*ylos pagreitinimo.

Kas yra ekslibris?
Buvo įdomu klausytis dr. Vi

to! io Vengrio paskaitos “Kas yra 
ekslibris”. Dr. Vengris gavo 
doktoratą iš veterinarijos. Dabar 
jis dirlui Washingtone, virusų ty
rimo srityje. Savo laisvalaikį šis 
mokslininkas skiria kitai įdomiai 
sričiai — ekslibriams.

Ekslibris yra knygos ženklas. 
Tai lyg antspaudas.

Pirmas ekslibris, seniausias, 
rastas mūsų tyrinėtojų, yra 
Egipto karalių, gyvenusių prieš 
3(XX) metų. Viduramžiais knygos 
buvo ne tik ženklinamos, bet ir 
pririšamos grandinėmis prie šie
nų. Prie jų buvo net tokie už
rašai: “Kas tos knygos neatiduos, 
į pragarą nuvažiuos”.

Ekslibriai buvo rašomi lotynų 
kalba (“ex libris”). Juose Ihivo 
ponų herbai ir karalių insigni
jos. Jie daugiausia buvo kuriami 
16-17 amžiuje. Vokiečių dailinin
kas Duerer padarė 20 ekslibrių. 
Rusijoj ekslibriai pasirodė 17 
amžiuje. Didžiosios revoliucijos 
metu Prancūzijoj'išnyko heraldi
niai ekslibriai. Ekslibrius kūrė 
impresionistas Claud Mone, 
surrealistas Salyador Dali, ne
vengė jų ir žymusis Picasso.

Prelegentas didesnę dalį savo 
paskaitos skyrė Lietuvos ekslib
riam. Vienas iš jų turi 1518 
metų datą; dabar jis Leningrade. 
Kalbėjo apie vyskupo Alšėniškio, 

- Radvilų heraldinius ekslibrius. 
Įdomūs yra ekslibriai ‘Radvilų 
knyKy, dovanotų Karaliaučiaus 

, universitetui. Pirmas ekslibrių 
t tyrinėtojas Lietuvoj buvo prot 

Paulius Galaunė. Yra likęs Čiur
lionio ekslibris. Ekslibrius kūrė 
DobuŽinskis. Burba padarė eks
libri Antanui Smetonai. Yra kSOFIJAI JASAITIENEI

mirus, dukrai Etanai Valiūnienei, sūnui dr. Stasiui Jasai
čiui ir jų čalmoms reiškiam* gilią ir nuoširdžią užuojautą

Dr. Aldona Sirutienė
ir sūnūs su ieimomis

SOFIJAI JASAITIENEI

Stepas ir Aldona Mockevičiai

terį tų asmenų, kuriems jie dary
ti. Yra ironiškų ekslibrių, šfan-, 
dieną kreipiamas dėim*sys j me
ninę ekslibrių vertę, nes jie ne 
tik ženklina, l»et 4i puošia kny
gą. Ekslibrių tyrinėjimas yra 
IMiplitęs po visą pasaulį; yra 
tarpgautiniai ekslilarisfų kongre
sai, ir ieškojimas senų ekslibrių 
eina sparčiai.

Prelegentas savo paskaitą pa
įvairino skaidrėmis; tai sudarė 
gerą įspūdį. Čia pat vyko eks
librių panxla, kurioj žiūrovas 
galėjo pamatyti ekslibrių^formas, 
spalvas ir jų dydį.

Parodą ir paskaitą ruošė Lie
tuvių Tautodailės Instituto Bos
tono skyrius, kurio siela ir vado
vaujama ranka yra Ina Nenortie- 
nė. Paskaita vyko Piliečių khi- 
be, antro aukšto salėj.

ELV.

u
BOSTONO PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

Spalio 31 lituanistinės mo
kyklos metinis balius So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos sa
lėj.

Lapkričio 15 — bazaras šv. 
Petro lietuvių parapijos parėmi
mui. Visi lietuviai kviečiami 
prisidėti prie šio bazaro pasise
kimo rankdarbiais ir kitokiomis 
dovanomis.

Martyno Jankaus šauliai ruošia 
banketą lapkričio 21, šeštadienį, 
6:30 vai. vak. Sandaros salėj, 
30 Intcrval St., Brocktone.

Kardinolas Medeiros aukos 
mišias Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioj So. Bostone lapkri
čio 22, sekmadienį, 10? 15 vai.- 
ryto.

Gruodžio 13, sekmadienį,. 4 
vai. popiet tradicinė kalėdinė 
vakaronė — kūčios Lietuvių Pi
liečių klubo salėj. Ruošia Mote
rų Federacijos Bostono klubas.

LAISVĖS VARPAS Sekma
dieniais 11:30-12:10 vai. 740 
banga ii WCAS 12:10-1 M vaL 
1400 banga ii WBET Vedėjas 
Petras Viščinis 173 Arthur St, 
Bvockton, MA 02402 Telef. (617) 
606-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1300 bangos sokm. nuo 1 M 
1M vai. Veda S. ir V. Minkai,

— Dr. Mikas Pakštys iš New 
London, Conn., rugsėjo mėn. 
skaitė paskaitą tarptautinėj 
mokslinėj konferencijoj Svansea 
universitete, Anglijoj. Taip pat 
tarėsi jūros laivų dinamikos 
klausimais Lloyds limfoj Lon
done. Dr. Pakštys dėsto jūrų 
inžineriją Connecticut univer
sitete, jūrų mokslų institute. šioj 
kelionėj dr. Pakštys irgi rinko 
medžiagą savo paskaitai, kurią 
skaitys IV Mokslo ir kūrybos 
simpoziume lapkričio 28 Chica- 
goj. Jo paskaita aptars ribotų ele
mentų apskaičiavimo metodus 
vibrotechnikoje.



JAV. (Kryžines nBrtna ofĮelpIttą

i Prieš eilę metųVisoje Lietu
voje bedievių rankomis organi
zuotai buvo nusiaubti kryžiai ir

Labai šiltus. sveikiriffiius pri
siuntė JAV delegatuos Madrido 
konferencijoj pirmininkas Max 
L. Kampelman ir delegatuos nu
rys Spencer Otiver. Abu šie

Irane buvo nužudyta per 1,000 
valstybės tarnartsyų.
W;wAm<irinrjS<>y. S-gai

:■ ■ /v

k?**-*!

lae Ceausescu paaugino Sov. 
S-gą atitraukti vidutinės tolina- 
Sos branduolines raketas, nn- 
kreiptas į V. .- Europą, o JAV — _______ _______  _ _ __ *_________ ___
neišdėstyti Amuos generacijos linksminimas . Kaip vteada, po rati. * 
raketę Vakarų Europoj. “kultaros” naktų švento- 22.. 1980JC2

JAV nusprendė papildomai ^us priterštas, paverstas tuale- riaus vartuose 
pasiųsti j Lenkiją pieno pro- ..... ...
dūktų už 29 mil. dol.

Sov. S-gss prezidentas Brež- I -

tavos skundus perduoti Vaka-

nei didžiai nusipelnę PLB gar-

14. 197b.VI.20 po įsilaužimo

nūs

trys relikr^joriai, 2 kryžiai ir kt.
20. 1980JC17 piktadariai, jsi-

SEJ. 1980JC22 Varpių švento-

tų savo dar 150,000 dol. Phri-

t

ta UB Kronikos 45 numeryje, 
Darbininke buvo paskelbta š.m. 
kavo27,’nr. 13. Nusikaltėliai iš-

lių raj.), paėmė bažnytinius in
dus ir statulas. Nusikaltėliai ne-

mutis. irz 
Labai S

žė du kartus. Milicija atsisakė 
imtis priemonių, nes melas ne
pavogta.

18.1980. V.12 išplėšta Tryškių 
bažnyčia (Telšių raų.), Pavogta 
komunipė, 4 žvakidės, Šv. Kry
žiaus relikvijos. Nusikaltėliai 
nesurasti.

19. 198O.DC27 Batakių (Tau
ragės raų.) kultams namuose vy
ko šo&ai, P® to- buvo suktežy- 
tas kryžius šventoriuje ir sudau
žyta šv?ftok& statula. Nusikaltė-

linke Tmvo paskelbta rugsėjo Jonas Jasaitis ir dabartinės 
nr.38.)- krašto valdybos antys Kandis

kinta Luokės (Telšių tgį,) kle
bonas han. Leonas Šapoka.

rialfe£s vertybės.
1980LVH.9 pavogta 20 voty 

nup Marijos altoriaus ir zakris-

aiškus bedievių darbas bemakulio, bet paliktas su ko
rimo tikslais. Tą nakę muitine ant'altoriaus, išnešta 16

čiy vyskupijos kapftulos nario, ii- P««a susipažinti su JAV LB ta- 
' i ' rybos nariais.

(nukelta į 2 pm.) Sveikinimus raštu perskaitė

' ’Z -




