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Savaitės 
įvykiai

JAV gyventojų apklausinėji
mai parodė, kad 53 proc. gy
ventojų Izraelio min. pirminin
kas Menachem Begin yra pasi
daręs kliūtim Art. Rytų taikai 
pasiekti ir Egipto prez. Anvvar 
el-Sadat yra laikomas taikos ieš
kotoju.

Izraelio min. pirmininkas Me
nachem Begin, atvykęs į JAV, 
tarėsi su prezidentu Reagan dėl 
visos eilės klausimų, kaip elekt
roninės žvalgybos lėktuvų par
davimo Saudi Arabijai, bendrai 
vykdomų karinių pratimų Art. 
Rytuose, ginklų ir reikmenų 
staigaus panaudojimo daliniam 
sandėliavimo Izraely, JAV ka
ro laivų remonto ir pasipildymo 
Izraelio uostuose ir kt.

Egipto prez. Anwar el-Sadat, 
kovodamas.su prieš jį besireiš
kiančia opozicija, įsakė areštuoti 
per 1,500 mokslininkų, žurnalis
tų, religinių vadų ir kt., uždarė 
visą eilę mahometonų brolijų, 
panaikino Egipto koptų popie
žiaus įstaigą ir uždraudė toliau 
koptų religinei veiklai vadovau
ti jų popiežiui Shenuda III.

Lenkijos Gdanske vykstąs 
solidarumo unijos kongresas rei
kalauja, kad fabrikų direktorius 
rinktų fabriko darbininkų taryba 
ir siūlo vyriausybei tuo reikalu 
atsiklausti krašto gyventojų, bet 
vyriausybė nenori atsisakyti pra
monės ir viso ūkio kontrolės.

Pakistano gynybos ministerija 
paskelbė, kad Afganistano ka
riuomenės dalinys buvo įsiveržęs 
į Pakistano kaimą ir, atėmęs 
iš to kaimo gyventojų visus gink
lus, pasišalino.

Sov. S-ga prie Lenkijos sienų 
vykdo didelio masto karinius 
pratimus, kuriuose dalyvauja 
per 100,000 karių. Pratimuose 
dalyvaunanč’ų karių skaičiaus ji 
neskelbė, nors Helsinkio aktai 
reikalauja painformuoti visas 
aktą pasirašiusias valstybes apie 
pratimų vietą, laiką ir juose da
lyvaujančių karių skaičių.

P. Afrika paskelbė, kad perjos 
kariuomenės įsiveržimą į Angolą 
žuvo ir dvi sovietų moterys.

Kambodijos princas Norodom 
Sihanouk, buv. Pol Pot vyriau
sybės min. pirmininkas Khien 
Samphan ir princo valdymo lai
kais buv. jo min. pirmininkas 
Son Sann buvo sutarę sudaryti 
bendrą komitetą kovai prieš 
Vietnamo okupaciją vadovauti, 
bet, prieš paskelbiant sutartą 
pareiškimą, Khien Samphan pa
sišalino.

Jungtinės Tautos, nepaisy
damos JAV ir vakarų valstybių 
priešinimosi, priėmė rezoliuciją, 
pašalinančią Pietų Afriką iš Na- 
mibijos reikalų ^varstybų.

Bolivijos karinė junta krašto 
prezidentu paskyrė gen. Celso 
Torrelio Vilią.

Irano gen. prokuroras Hoja- 
tolislam Ali Quoddousi buvo nu
žudytas jo įstaigoj sprogusios 
bombos, o Irano policijos vadas 
pulk. Houshang Dastgendi mirė 
nuo žaizdų, gautų anksčiau per 
bombos sprogimą ministerio 
pirmininko įstaigoj.

JAV ir Kinija pasirašė kultū
rinių mainų susitarimą, bet ame
rikiečių mokslininkų nusiskun
dimai, kad jiem neleidžiama 
santykiauti su kinų visuomene ir 
kad kinų visuomenė tik paviršu
tiniškai supažindinama su Ame
rikos visuomenės gyvenimu, tuo 
susitarimu nebuvo pašalinti.

Lenkijos solidarumo unija nu
mato New Yorke atidaryti pir
mą savo įstaigą užsieny. Įstaigai 
vadovaus iš Lenkijos atvykęs 
unijos atstovas Zygmunt Prze- 
takiewicz.

Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetui

Nuorašai: “Vagos” leidyklai 
Vilniuje, “Tiesos” redakcijai, 
“Komjaunimo tiesos” redakcijai.

Šiuo raštu noriu atkreipti 
Lietuvos KP CK dėmesį į vieną 
nenormalų, skaudų ir kenksmin
gą dalyką — faktą, būtent į tary
binės spaudos platinamą chuli
ganizmą. Juk žeidžia ne vien tik 
kumščio smūgis, bet dar labiau 
melagingas kaltinimas, prasima
nymas ir šmeižtas.

(Chuliganas apšmeižia žmogų)
Chuliganas ne vien tas, kuris 

užpuola ir muša nekaltąjį, ne 
vien tas, kuris apspjaudo veidą 
ir purvais drabsto drabužius — 
chuliganas irtas, kuris apšmeižia 
žmogų, primesdamas jam viso
kius nebūtus, paties išgalvotus 
nusikaltimus, kurie teršia doro 
žmogaus vardą.

Tokio chuliganizmo yra pilna 
prieš metus “Vagos” leidyklos 
išleistoje Broniaus Jauniškio 
knygelėje “Be iliuzijų”, kurioje 
autorius šū šarlatanišku įžūlumu 
svaido žiauriausius kaltinimus 
niekuo nekaltiems žmonėms.

Rašysiu čia apie man gerai pa
žįstamus asmenis ir žįnomus 
įvykius, kuriuos grubiausiu 
būdu šmeižia ir iškraipo Jauniš
kis, ypač skyriuje “Užgesinta 
šviesa”.

(Jėzuitų bendrabuty Kaune)
Kauno jėzuitai nuo 1925 metų 

savo bendrabutyje kasmet ne
mokamai išlaikydavo ir savo 
gimnazijoje mokydavo visą eilę 
neturtingų jaunuolių. Pir
menybė buvo teikiama tiems, 
kurie pareikšdavo norą vėliau 
stoti į vienuolyną.

Baigę gimnaziją, jeigu į vie
nuolyną nestodavo, būdavo pa
raginami, kai tik galės, už bend
rabutį ir mokymą atsilyginti, kad 
už tuos pinigus galėtų mokytis 
kiti. Terminas niekam nebuvo 
nustatomas ir prievarta ar teismo 
keliu iš nieko atsilyginimo nebū
davo reikalaujama. Nėra nė vie
no atvejo, kad tuo reikalu būtų 
buvę kreipiamasi į teismą.

1926 m. į Kauno jėzuitų gim
naziją atvyko Juozas Misiūnas, 
baigęs 4 klases, pareiškęs norą 
mokytis ir vėliau stoti į vienuo
lyną. Buvo priimtas, ketverius 
metus išlaikomas ir mokomas 
vienuolyno lėšomis. 1930 m. 
baigė gimnaziją ir rudeniop įsto
jo į Pagryžuvio jėzuitų nau
jokyną.

(Mokslas po įžadų)
Kai po dviejų metų naujoky

ną baigusieji padarė įžadus, tu
rėjo vykti į Olandiją filosofijos 
studijoms, Misiūnas tam jautėsi 
nepasiruošęs ir nerodė jokio 
noro. Vyresnieji, žinodami dide
lius studijų reikalavimus, pabi
jojo, kad Misiūnas, būdamas 
nestiprios sveikatos ir gana vi
dutinių gabumų, nepajėgs jų eiti, 
gali greitai persitempti ir susirg
ti, todėl nusprendė leisti jam 
dar vienerius metus pasirengti, 
pasimokyti svetimų kalbų, fiziš
kai sustiprėti, tuo tikslu pasiun
tė jį ne į Valkenburgą (Olandi
joje), bet į Mitelšteiną (Silezi
joje).

(Atgal į Kauną)
Tačiau ir po metų Misiūnas 

buvo lygiai toks pat silpnas ir

AR JĖZUITAI PLAKĖ ŽMONAS?
Iš Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos Nr. 47. Skyrius
“Chuliganizmas Sovietų spaudoje”.

Bronius Jauniškis knygelėje “Be Iliuzijų“ šarlatanišku 
įžuiumu svaido žiauriausius kaltinimus nekaltiem. Tų 
užpultųjų kr Kauno jėzuitų ginti išeina kunigas, buvęs 
daug motų jėzuitas vienuolis, pats gerai pažinęs knygoje 
aprašomą jaunuolį Juozą Misiūną.

studijoms abejingas. (Jis ne
buvo ligonis, gydytojai nerado 
jame jokios ligos). Tada jį pa
siuntė į Kauną, kur jis 1933-34 
mokslo metais buvo Kauno jė
zuitų bendrabučio žemesniųjų 
klasių mokinių prefektu. Tuo 
metu aš buvau tos gimnazijos 
mokytoju ir universiteto studen
tu; su Misiūnu susitikdavau be- 
veik kasdieną. Sunkiai jam sekė
si palaikyti drausmę ir tvarką.

(Išstoja iš vienuolyno)
Pagaliau 1934 metų vasarą Mi

siūnas prisipažino, jog baigęs 
gimnaziją į vienuolyną stoti 
nenorėjęs, o stojęs stik jausda
mas pareigą, nes juk ketverius 
metus buvo nemokamai išlaiko
mas ir mokomas.

Tada jam buvo pasakyta: 
“Žmogau, ne čia patekai. Kodėl
prieš ketverius metus to nesa
kei? Prievarta niekas į vienuo
lyną nevaromas ir prievarta pa
daryti įžadai negalioja”. Atleis
tas nuo įžadų, Misiūnas išvyko, 
kurį laiką, girdėjau, studijavo pažįstu, bet apie jokius plakimus 
universitete, berods kalbotyrą, ir kankinimus niekur niekada 
paskui mokytojavęs.

(nukelta į 2 psl.)

Vladas Šakai ys atpasakoja jo pasimatymą su Vytautu Skuodžiu 
per oficialius apklausinėjimus JAV Kongrese Skuodžio rei
kalu. Šalia Šakalio sėdi Jaunimo Sąjungos atstovas Washingto- 
ne Linas Kojelis. Nuotr. D. Bieliauskaitės

KALĖJIMAI IR KONCLAGERIAI 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Pernai Šveicarijoje anglų kal
ba buvo išleistas Avrahamo Šif- 
rino suredaguotas Pirmasis va
dovas po kalėjimus ir konclage- 
rius Sovietų Sąjungoje (Stepha- 
nus Edition, Uhldingen/Seewis). 
Jame, pasiremiant buvusių kali
nių ir liudininkų parodymais, 
aprašoma ir Lietuva, kurioje da
bar veikia vienuolika konclage- 
rių ir septyni kalėjimai.

Panevėžyje yra didelis moterų 
ir vaikų kalėjimas, kuriame dau
giau kaip 2000 belaisvių dirba 
siuvykloje. Du dideli konclage
riai Pravėniškėse turi apie 3000 
kalinių, kurie dirba kaimyninėse 
baldų ir medžio apdirbimo dirb
tuvėse. Šiauliuose veikia du 
kanclageriai su daugiau kaip 
1500 kalinių. Daugiau kaip 5000 
kalinių Jonavoje dirba prie 
cheminio fabriko statybos. Aly
tuje yra virš 1000 kalinių.

Kalėjimais knibžda Vilnius. 
Lenino prospekte KGB specia
lus kalėjimas politkaliniams yra 
pastate, kurį 2-ojo karo metu 
naudojo Gestapas. Prie Lenino 
aikštės stovi Lukiškių kalėjimas, 
kuriame kalinamos ir moterys su 
vaikais. Vidaus reikalų ministe

(Jauniško grubiausi šmeižtai)
Ką iš to viso padarė Jauniš

kis? Nepažindamas vienuolyno 
gyvenimo ir nesirūpindamas tie
sa, jis davė laisvę savo palaidai 
fantazijai, kurią jis knygelės į- 
žangoje pavadino “intuicija” —
esą Misiūnas vienuolyne buvęs 
visaip varginamas ir kankinamas, 
net iki apalpimo; pagaliau už tai, 
kad būdamas Olandijoje, nepasi
priešino ir nesukritikavo laisva- 
mainio Minaurio, buvęs išreng
tas prie stulpo ir žiauriai nuplak
tas net iki sąmonės netekimo, 
dėl ko apakęs, todėl grąžintas į 
Lietuvą, ir čia rektorius Kipas jį, 
kaip nebetinkamą darbui išme
tęs iš vienuolyno (71-72 pusi.).

(Vienuolyne niekas neplaka)
Visa tai yra grubiausias me

las ir šmeižtas. Niekas vienuo
lynuose neplakamas ir nekanki- 
inamas. Aš pats vienuolyne pra
leidau 24 metus (iki vienuolynų 

(uždarymo — Red.), iš jų 10 
metų Vakarų Europoje (Vokieti

joje, Olandijoje, Belgijoje ir 
Prancūzijoje esančiuose jėzuitų 
vienuolynuose), beveik 7 me
tus (1942-49) vadovavau Pagry
žuvio ir Šiaulių jėzuitų vienuo
lynams, taigi turiu teisę tvirtin- 

fti, jog jėzuitų vienuolynų gy
venimo būdą ir dvasią gerai 

rija turi savo kalėjimą Gedimi
no aikštėje. Netoli yra psichiat
rinė ligoninė, kurioje kalinami ir 
lietuviai rezistentai, jos vadovas 
Glaubersonas minimas pogrin
džio spaudoje. Rasų gatvėje, ne
toli kapinių, veikia konclageris 
nepilnamečiams (14-18 m.). Ne
toliese — kitas konclageris su- 
gaugusiems, kuriuos neva gydo 
nuo alkoholizmo. Pereinama 
stovykla yra Maskvos gatvėje.

Du konclageriai ir “šaraga” 
(ypatinga laboratorija) slepiasi 
už buvusio vienuolyno sienų 
Rasų gatvėje. Laboratorijoje 
apie 1300 kalinių planuoja nau
jų konclagerių statybą ir gamina 
elektroninius prietaisus jų sau
gumui užtikrinti. Komendantas 
pulkininkas Lukšas, jo pavaduo
tojas pulkininkas Adomaitis; pa
pulkininkis Novikovas vado
vauja KGB operaciniam skyriui. 
Laboratorijos vadovai yra Anta
nas Lumbas (“sadistas ir antise
mitas”) ir pulkininkas Pročkuno- 
vas. Laboratorįja “aptarnauja” 
visus konclagerius Sovietų Są
jungoje ir satelitinėse valstybė
se (Berlyno sieną). Ji aprūpinta 
moderniausia aparatūra iš JAV—

STASYS BARZDUKAS, kalbininkas, mokytojas, gimnazijos 
direktorius, vienas iš Lietuvių Bendruomenės kūrėjų Ame
rikoje, uolus jos veikėjas, nenuilstantis kultūrininkas, miręs 
š.m. rugsėjo 12 Clevelande.

MIRĖ STASYS BARZDUKAS
Rugsėjo 12, šeštadienį, 1 vai. 

ryto ligoninėje mirė Stasys Barz
dukas, vienas iš svarbiausių Lie
tuvių Bendruomenės veikėjų, 
judintojų, savo gyvenimą atida
vęs lietuviškai mokyklai, jauni
mo auklėjimui, lietuvių kalbos 
puoselėjimui, visada ir visur 
pozityviai besireikšdamas, dirb
damas Lietuvos labui. Paskuti
niu laiku jis -jau sunkiai sirgo, 
buvo netekęs regėjimo. Palaido
tas rugsėjo 15. Liko dukra Auš
ra Babickienė, sūnūs Arvydas 
ir Gytis su šeimomis, brolis Ka
zys ir sesuo Amerikoje. Lietuvo
je dar liko dvi seserys ir trys 
broliai.

-o-
Stasys Barzdukas buvo gimęs 

1906 balandžio 23 Meškuičių 
valsčiuje ir kaime, Marijampo
lės apskrityje. Baigęs gimnaziją 
ir Vytauto Didžiojo universitetą, 
nuo 1928 metų mokytojavo Tau
ragės mokytojų seminarijoje, 
Prienų ir Alytaus gimnazijose, 
nuo 1941 buvo Alytaus gimnazi
jos direktorius.

Iš Lietuvos pasitraukė 1944, 
mokytojavo lietuvių gimnazijoje 
Eichstaette. Į Jungtines Ameri
kos Valstybes atvyko 1949. Kol 
leido sveikata, mokytojavo litua

MADRIDO KONFERENCIJA 
PERTRAUKTA SUSIKIRTIMU
Kampelmano kalboje paminėti lietuviai

Madrido konferencijos sesija 
užsibaigė liepos 28 aštriu susi
kirtimu tarp vakariečių ir sovie
tų delegacijų. Amerikiečių dele
gato Maxo Kampelmano kalboje 
buvo paminėti ir neseniai suimti 
lietuvių Helsinkio Grupės na
riai, Vytautas Vaičiūnas ir Me
čislovas Jurevičius. Pasak 
Kampelmano, areštai ir teismai 
dar labiau nusiaubė lietuvių ir 
ukrainiečių Helsinkio grupes. 
Jis išreiškė rūpestį esto Marto 
Nikluso sveikatos stoviu kalėji
me ir užsiminė apie latvių social
demokrato Jurio Bumeistarso 
teismą. Kampelmanas pabrėžė, 
kad pastarųjų trijų metų bėgyje 
250 žmonių Sovietų Sąjungoje, 
įskaitant katalikus, buvo nuteisti 
už savo religinius įsitikinimus.

“Sovietų delegacijos vadovas 
mums dažnai kartojo, kad jo ša
lyje tėra nedaugelis žmogaus tei
sių aktyvistų”, kalbėjo Kampel
manas. “Kodėl tad jo vyriausybė 

ių, Vakarų Vokietijos ir Japoni
jos.

“Vadovas” taip pat aprašo ypa
tingą Vidaus reikalų ministeri
jos mokyklą Trakų gatvėje, kur 
specialūs daliniai apmokomi 
kaip palaikyti tvarką konclage- 
riuose ir malšinti sukilimus. Į 
šią mokyklą praprastai siunčia
mi azijatai (uzbekai, tadžikai, 
turkmėnai). Vilniuje šiuo metu 
specialių dalinių divizija laiko
ma "paruošties stovyje”. (Elta) 

nistinėje mokykloje ir uoliai įsi
traukė į visuomeninę, bendruo
meninę veiklą, buvo Clevelando 
LB apylinkės pirmininkas, apy
gardos pirmininkas, LB tarybos 
narys, tarybos pirmininkas 1961- 
1964, JAV LB centro valdybos 
pirmininkas 1955-1961, nuo 
1963 — Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vykdomasis pirminin
kas, 1969 Pasaulio Lietuvio re
daktorius. Be to, aktyviai reiškė
si ateitininkų ir Lietuvių Fronto 
Bičiulių veikloje. Už savo visuo
meninę, kultūrinę veiklą 1966 
apdovanotas Ohio gydytojų 
draugijos premija (1000 dol.).

Spaudoje bendradarbiavo nuo 
1924, rašydamas daugiausia kal
biniais ir kultūriniais klausimais. 
Kartu su Pr. Skardžiumi ir J.M. 
Laurinaičiu parengė Lietuvių 
kalbos vadovą 1950. ,

Jis buvo ir Darbininko uolus 
bendradarbis, rėmėjas, skaityto
jas.

-o-

S. Barzdukas priklausė tai 
idealistų kartai, kuri, baigusi lie
tuviškas mokyklas, savo gyveni
mą skyrė Lietuvės kultūrinimui, 
švietimui. Gyvendamas gi trem-

! nukelta į 2 psl.)

taip labai jų bijosi? Kodėl vals
tybė, kuri propaguoja ‘taikingą 
koegzistenciją’, nesugeba koeg
zistuoti su skirtingomis apžiūro
mis savo pačios viduje? Kodėl ji 
turi bausti žmones už tai, kad 
jie prašo vyriausybės laikytis 
savo pačios priimtų įsipareigoji
mų?”

Kalbėdamas apie ateitį, Kam
pelmanas pareiškė, kad totali
tariniai rėžimai sugeba laikinai 
užgniaužti žmogaus teisių sąjū
džius, tačiau “kova už laisvę 
nesibaigs. Sąjūdis išliks gyvas 
ir, laikui bėgant, suklestės. Jis 
išliks gyvas, nes nauji žmonės 
užims kritusiųjų vietą**.

Anot Kampelmano, Madrido 
konferencijos metu, Sovietų val
džia ėmė dar labiau persekioti 
žmogaus teisių gynėjus ir, ne
paisant Maskvos pažadų paleng
vinti šeimų susijungimą, dar la
biau suvaržė emigraciją. Labai 
sumažėjo į Vakarus išleidžiamų 
armėnų ir vokiečių skaičius. Pir
mąjį 1981 m. pusmetį leista iš
vykti 6,668 žydams — 73 nuo
šimčiais mažiau, kaip 1979 m. 
pirmąjį pusmetį, kai emigravo 
24,794 žydai.

Savo atsakyme į Kampelmano 
kalbą, Sovietų delegacijos vado
vas, užsienių reikalą ministerio 
pavaduotojas Leonidas Ityičevas, 
pavadino ją “įžeidžiančia”, “nuo
gai propagandine” ir “veidmai
niška”.

Konferencija bus tęsiama spė
lios 27. (Elta)

kovodamas.su
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Turime gani 
mente verti 
kuria jis bų!

dos, tik rasti

įsigilinti j Dievo žodį

vasarą, kada viskas sustoja. Alo

lia pajūriai, gamta. Atostogauja

kyidųs. -ą? ’
Rugsėjis vėl atneša vėsesnius 

vakarus, vėsesnes dienas. Visos 
organizacijos pradeda naują 
veiklos ciklą. Pradedant verta ir 
planuoti ir darbus surikiuoti, 
vienokiu ar kitokiu būdu juos iš
ryškinti.

Tad ne puotom, bet darbam 
šaukia mus atėjęs ruduo. Gir-

Lietuvių Bendruomenės mė
nesiu. Iki šiol tas mėnuo nebu-

Lietuvių Bendruomenė yra pati

jos prašymus

vaikus leisti į tas mokyklas.

Dabar dar kartą primename, 
kad vienas iš svarbiausių mūsų 
uždavinių ir yra lituanistinis 
švietimas. Jau kalbėjome, kad 

visus tėvus savo mokyklinio am- 

mokyklą. Norime Čia paraginti 

dešimties metų mokyklą jau su
pranta lietuvybės išlaikymo 

vės lietuviškos visuomenės na-

Auka paremkime lietuviškas 

kurie juos supranta ir jiems 
talkina.

Naujas darbo sezonas. Tegu 
būna didesni ir aktyvesni mūsų 
chorai, mūsų tautinių šokių an
sambliai ir grupės, jaunimo or-

mums kliudo du dalykai: 

todėl umins vertėtų grįžti prie dėta, atrodo nublankę ir at
sibodę,

2. kai kas — pvz. Pauliaus 
laiškai — sunkokai įkandama, 
mintys mums svetimos, išsireiš- 

skaitęs kaip romaną... Paties
autoriaus nuotraukos mus priar-

visuomenės rūpestis. Parem-

Kiekvienas ruduo tegu būna 
ir naujos veiklos pradžia mūsų

ka, nes kritikuoti yra kur' kas 
lengviau, nei dirbti. Prisidėkime 
savo konkrečiu darbu, veikla. 
Organizacijai juk reikia daug

atlikti net didelius žygius, pro
jektuoti ir veikti. Jie nori

reikia atlikti. Tad būkime ten 
aktyvūs, save paliudijame darbu, 
o ne kritišku žodžiu.

Daug kartų kalbėjom apie jau-

organizacįjos. Ir kiekvienas 
mūsų jaustame didesnį atsakin
gumą, paieigą padaryti aplinką 
lietuviškesnę ir geresnę.

sis Tesrameptas

mm.

moderniąsias biblines studijas

. tina prie vietovių, kur vyko mū
sų išganymo drama, {vairūs brė
žiniai ir p. J. Andriaus žemėla-

ko rimto nebuvo išleista šioje 
srityje. Kun. Rubšio veikalas

Nors Bakus į NT yra moks
linis veikalas, jis nėra skirtas 

kiams, bet ir kiekvienam mąs

sugrįžti prie savo krikščioniško 
tikėjimo šaknų. Autorius gerina 
mūsų savitą lietuvišką protą, 
kuris linkęs dalykus nuodugniai 
išnagrinėti. Bet, nors knyga yra ■ 

- rimta, studija, ji nėra sausa ir
nnobodir Žinių gausybė, bet

instrukcija davė bendras gaires 
egzegetams ir mokslininkams, 

_______ ___ _______ bet paliko jiems daug laisvės
— lengvas ir jaukus jų surikiavimas vystytM savo studijas. .

ir atpasakojimas kiekviena pa- Per Paskutinius 30 mėtų ka-

Dabar šiek tiek apie moder
nius biblinių studijų metodus 
ir jų naudojimo istoriją. Tai 
duos, tikiuos, tam tikrą perspek-

nius nuo šio šimtmečio pradžios.

1. Nepasitikėjimo tarpsnis —r 
nuo 1900 iki 1940.

Modernios biblinės studijos 
buvo daromos protestantų tarpe 
daug anksčiau negu pas mus. 
19-tame šimtmety jos jau buvo

1943 m. savo enciklika Diotiro 

šv. Rašto tyrinėtojams naudotis 
kritiško istorinio nagrinėjimo 
metodu. H Vatikano Susirinki-

čiau atvėrė duris tyrinėtojams.
1964 pop. Paulius VI sudarė

misiją, kuri išleido labai svarbų 

varė biblinių studijų srityje, kai 
kur net pralenkdami savo 

daug mokslinių knygų ir taip pert 

tampa labiau suprantami ir pla
čiau priimtini. Tačiau tebėra ir 
šiet tiek įtampos tarp tų, kmae 

menų suderinimas su katalikų 
doktrina, teologija ir kasdieniu 
gyvenimu.

Dabar, manau, jums kyla 
klausimas, kas tai yra ta* kritiš-

(Būt daugiau)

Ramioj popietėje ir mes su-
Įėjo įsiūlyti pinigų. Tegu būna 
dovana!

mirguliuojančius šviesos at- 
tai ėmė kalbėti savo sodriu
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m
netobulumų, kuriuos mini re
daktoriai. Vienas jų — neretai

Redaktorių linkėjimas “įdo
maus skaitymo!” nėra bepras
miškas. Leidinys įdomus. Bet ja-

o visos kitos galėjo būti sudėtos 
irgi į tą patį tekstą).

uėjimsT baigiamas . iškilmėmis 
spalio 25, sekmadienį. 10:30

vyko Jono ir Jadvygos Mulokų 
rezidencijoje. Ją pravedė Bro
nys Raila. Savo kūrybą skaitė 
Bern. Brazdžionis, Ąlė Rūta, 
Vincas Trumpa, iš Washingtono 
čia atvykęs atostogauti. Archi
tekto Muloko darbus apibūdino 
prel. dr. P. Celiešius. Po to bu
vo vaišės ir pašnekesiai.

Ši vakaronės vieta labai jau ti
ko Dailiųjų menų klubui. Pati 
rezidencija baigta tik prieš me
tus, iš lauko primena lyg kokią 
pilį. Labai įdomiai ir sumaniai 
įrengtas vidus. Iš centro eina 
masyvūs iš balkių padaryti laip
tai, apdengti minkštais kilimais. 
Tie laiptai veda į septynis pus- 

vaduoja Rimas Polikaitis ir Rai
monda Apeikytė.

Petrui Saku Kaiser ligoninėj 
buvo padaryta sunki širdies ope
racija. Po sėkmingos operacijos 
ligonis sveiksta namuose.

Balys ir Dalia Mackialai, par
davę gražią nuosavybę Los An
geles, Calif., išvyko gyventi į Or- 
mond Beach, Floridą. Abu Mac- 
kialai buvo veiklūs Los Aąbge|es

kiekvienais metais, Brocktono. Ją pianu palydėjo .
met pranciškonų vasar- James Haig. Šis dvigubas kon- 
Cennebunkporte buvo certas praėjo pakilioje nuotaiko-

ro atskirą buto dalį — darbo pa
talpos, poilsio patalpos, miega
mieji ir Lt. Taip ir vakaronės 
dalyviai sėdėjo ne tik ant sofų, 

KULTŪRINIAI RENGINIAI 
KENNEBUNKPORTE

visa eilė kultūrinių renginių.
*

liepos 12 Lietuvių diena — pik- 

<- •?

tono Onos Ivaškienės vadovau
jama tautinių šokių grupė. _ _______ , _

Tautinius šokius šoko kiemo Elena Gineitienė suvaidino vie
ną aktą iš Schillerio dramos 
“Marija Stuart”. Vaidinimas pa
rodė nepriklausomoje Lietuvoje 
naudotą scenos techniką.

Rugpjūčio 2 koncertavo solis-

didžkųoje salėje, kuri buvo pilna 
žiūrovų. Koncertas praėjo su 

Šių metų lietuvių dienoje da
lyvavo ir disidentas Vladas Ša-

kill County komisijonierius Al
bertas J. Matams. Rezoliucijas 
priėmė apskrities atstovai — ko-

mę: aukotis visuomeniniam rei
kalui ir visuomeniniu humanis
tiniu patarnavimu papildyti savo 
profesiją. (...) Neskriauskime sa-

tuviškas dainas. Dauguma jų 
kalba tik angliškai, bet jie dai
nuoja lietuviškai ir didžiuojasi 
savo lietuviška kilme — lietuviš
komis šaknimis.

dos kioskas su plokštelėmis, 
knygomis, suvenyrais.

Diena buvo plačiai aprašyta 
Allėntovvno dienraštyje The

arijų rečitalį. Akomponavo konn-

mišios už gyvus ir mirusius pa- 
rapiečius bei geradarius. Pa
mokslą pasakys Tėv. Bruno Mar- 
kaitis, SJ. Giedos parapijos cho
ras ir solistai. 1 vai. didžiojoj 
parapijos salėj banketas, kurio 
metu bus pagerbti ypatingu 
budu prisidėję prie sukaktuvini- 
nių metų proga įvykusio Šv. Ka
zimiero bažnyčios pagražinimo 
ir kitų pagerinimų. Banketo 
metu meninę programą atliks 
solistė Karen Vidžiūnienė iš Ari
zonos. Jai akomponuos pianistė 
Raimonda Apeikytė.

- Antano Smetonos, Lietuvos 
prezidento, gyvenimo kai kurie 
gyvenimo įvykiai bus rodomi fil- - 
me, kurį pagamino Paulius Ja- 
siukonis. Filmo premjera rugsė-

, Liepos 26 atvyko solistė Dai
va Mongirdaitė su rimta, gražia 
programa. Akomponavo Saulius 
Cibas. Koncertas įnešė daug 
žavesio ir pavasarinės nuotaikos.

Liepos 31 buvo vakaras, skir
tas žodinei kūrybai. Irena Veb- 
laitienė paskaitė kelis eilėraš
čius, o iš Bostono atvykusios

patyrabai-

nės mokyklos ir Los Angeles lie
tuviškojo jaunimo ugdytoja bei

lio 3, šeštadienį, 7 vai. vak. Šv. 
Kazimiero parapijos didžiojoj 
salėj su specialia programa ir 
banketu.

Skautų sukaktuvinė šventė 
įvyks spalio 17-18. Šeštadienį 
7 vai. vak. skautiška vakaronė 
su programa ir vaišėmis. Sek
madienį 10:30 vai. šv. Kazimiero 
bažnyčioj mišios, o po jų parapi
jos salėj skaučių ir skautų su
eiga.

kią širdies operaciją, palengva 
sveiksta ir stiprėja savo namuo-

ĮSPŪDINGA LIETUVIŲ 
DIENA LAKEVVOOD, PA.
Tradicinė lietuvių diena 

Lakewood Parke, Baraesville, 
Pa., buvo rngpiūčio 16. Tokios 
dienos rengiamos kasmet. Šie
met buvo 67-toji diena.

Labai daug publikos prisirin
ko į didįjį parką. Tai buvo viena

Savo kalbą baigė tokia pa
straipa: “Kada jūs džiaugiatės 
šita programa Šiandien, atsimin- 

kaųja, lanko vienifatos, perka kite, kad ne visi gali džiaugtis 
suvenyrus, dainuoja senas lie- tokia laisve, kokią jūs turite!” 

Lietuviškoji jo kalbos dalis 
buvo užrašyta Amerikos Balso 
ir bus perduota į Lietuvą.

nų. Žmonių galėjo būti arti 
20,000. Parke žmonės pikni-

žims langas Los Angeles

Okso ir Schaefer šeimų do
vana.

lietuvių kolonijos nariai. Dalia 
Mackialienė daugelį metų 
sėkmingai vadovavo Los 
Angeles lietuvių dramos sam
būriui, kuris pastatė eilę vertin
gų veikalų ir teatrų festivaliuo
se yra laimėjęs premijų<^LŽ JL 

si buvo nustebę, kad jis gerai 

būdais gelbėti Vytautą Skuodį, 
kuris yra Amerikoje gimęs, 
Amerikos pilietybės neišsižadė- 

suvokti lituanistinio švietimo 
Rochesteryje svarbą praeityje, 
dabartyje ir ateityje. Linkime 
įdomaus skaitymo!”

Leidinio pradžioje skaitome 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninko Vytauto Kutkaus sveiki
nimą, iš kurio sužinome, kad 
jubiliejus yra dvigubas: “20 
metų mokyklos veiklos ir 50 me
tų nuo pradėjimo mokyti lie
tuvių kalbą parapijinėje mokyk
loje”.

Toliau įdėti dar du sveikini
mai: JAV LB švietimo tarybos

liavo kitur. Tokių dienų proga _______ _____________~___
jie čia vėl suvažiuoja, kad galė- džionio poezija “Lietuvos Svie
tų susitikti su draugais, pažįs
tamais. Buvo svečių ir iš Chica-

Bakimorės, Philadelphijos.

Tarp lietuviškų valgių di

viškas suspaustas sūris, anise- 
tinio skonio pyragaičiai, kurie 
buvo iškepti tulpės formos.

Programa buvo skirta apskri
ties seselei vienuolei, jos gimta
jam kaimui. Ji kilusi iš Pavande
nio, Telšių apskrities.

rinė, Naujosios Philadelphijos'ir 
Minersville vaikų grupės, ku
rios susilaukė publikos didžiau
sio dėmesio ir plojimų.

Dainavo Schuylkill apskrities 
choras Žarija ir iš New Yorko 
dainuojantis vienetas “Jinai ir 
trys gintarai”.

Programa rūpinosi ir ją globo
jo vietos Lietuvos vyčių kuopa 
ir kitos etninės grupės.

Pusė puslapio skirta ir Vlado 

rybos klaidos. Mums rodosi, kad 
ir mokyklos pavadinimas turėtų 
būti ne “Tomonio lituanistinė 
mokykla”, bet “Tamonio —” 
(ne “o”, bet “a”). Apie tai spren
džiame iš okupuotos Lietuvos 
pogrindžio spaudos.

Leidinio gale Bernardo Braz- 

sos keliu” perduodama nerū
pestingai. Tarp kitko, dingsta 

mo”, o jaučiama, kad turėjo bfl- 
<ti “nurimo — arimo”.

MEDICINA. Pasaulio Lietu
vių Gydytojų Sąjungos žurna
las. 1980-1981 metai. Nr. 1-2 
(57-58). Redaktorius — V. Šau
lys, MD. Šis numeris redaguo
tas redakcinio kolektyvo, susi
dedančio iš vyr.red. dr. Vac
lovo šaulio ir narių daktarų Ka
zio Ambrozaičio, Mildos Bud-

Vytauto Tauro. Spaudos darbas 
atliktas M. Morkūno spaustuvė
je, Chicagoje. Didelio formato. 
Daug iliustracijų-nuotraukų. 64 
psl.

Turinyje randame įvairios me
džiagos, įdomios ir negydyto- 
jams. Rašo vyresni ir jaunesni 
autoriai. Štai pora citatų iš pir
mojo puslapio (straipsnis — 
“Laiko tėkmėje ieškome pras
mės”, autorius — Kazys Ambra
zaitis):

“Labaisvarbu palaikyti jaunų-

PASAULIO LIETUVIU



BIRŽELIO ĮVYKIUS PRISIMENANT
CHICAGO, ILL.

Lietuvių tauta niekada nepa
mirš 1941 metų birželio. Tai 
dienos, kada ji pergyveno barba
rų komunistų įvykdytus ištrėmi
mus, dienos, kada tauta sukilo 
ir su ginklu rankoj vijo okupan
tų iš savo gimtosios žemės, ir 
dienos, kada ji pasauliui paskel
bė, kad Lietuva vėl pradeda lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą.

Išeivijoj gyvendami, mes mi
nim tuos baisiuosius ištrėmimus, 
minim visuotinį lietuvių tautos 
sukilimą ir Lietuvos laikinosios 
vyriausybės paskelbimą.

Ypatingai gražiai tas sukaktis 
prisiminė Chicagos lietuviai. 
Minėjimą birželio 7 Jaunimo 
Centre suruošė JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos valdyba, Lie
tuvos Saulių Sąjunga Tremtyje, 
Chicagos ateitininkų sendraugių 
valdyba, Chicagos skautų 
akademikų valdyba, Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto vado- 
bybė, Lietuvių Istorijos Draugi
jos valdyba ir Lietuvių Fronto 
Bičiulių Chicagos sambūris.

Mjšias Jėzuitų koplyčioj auko
jo vysk. Vincentas Brizgys su 
kun. Jonu Borevičium, SJ, ir 
kun. Vytautu Bagdanavičium, 
MIC. Pamaldas praturtino muz. 
P. Matiukas smuiku ir muz. 
Manigirdas Motekaitis vargonais 
atlikdami keletą religinių kūri
nių. Vysk. V. Brizgys pamoksle 
išryškino mūsų tautos sūnų ir 
dukrų ryžtą, meilę tėvynei ir 
sudėtų aukų už laisvę prasmin
gumą.

DVYLIKA JAUNUOLIŲ 
PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE

Jau keleri metai, kai Žolinės 
šventėje Kennebunkporto pran
ciškonų vienuolyne vyksta retos 
ir įdomios apeigos. Tai jaunų 
kandidatų priimtuvės į vienuoli
ją, noviciatą bei vienuoliškų į- 
žadų atlikimas ar atnaujinimas.

Ypač šią vasarą tokios apeigos 
buvo įspūdingos, nes jaunuolių 
kandidatų būrys susidarė dides
nis, kaip kitais kartais. Į vienuoli
ją kandidatais priimta 4 jaunuo
liai, kurie vienerius metus ste
bės vienuolinį gyvenimą, bus 
mokomi jo pagrindinių taisyklių, 
o po to apvelkami abitais ir pri
imami į naujokyną, arba novi
ciatą. Į noviciatą gi šią vasa
rą priimti 5 jaunuoliai, kurie be
veik visi (keturi) yra baigę ko
legijų mokslą. Įžadus po novi
ciato tą dieną padarė vienas 
klierikas, o įžadus atnaujino du 
klierikai.

Apeigos buvo įspūdingos. Vi

me name rugpiūčio 15 d. 12 jaunuolių įsijungė į lietuvių 
pranciškonų eiles. Viršuje — iš įvilktuvių iškilmių; apačioje 
— prie vienuolyno durų. Kairėje Tėv. Juozas Bacevičius, 
dešinėje Tėv. Bernardinas Grauslys.

Po pamaldų iškilmės vyko Jau
nimo Centro sodely, prie žuvu
siam už laisvę paminklo. Apei
gom vadovavo šaulių Sąjungos 
pirmininkas Karolis Milkovaitis. 
Buvo prisiminti žuvusieji kovo
se už Lietuvos laisvę, padėtas 
jų atminimui vainikas. Žodį tarė 
P. Narutis, vienas iš sukilimo 
dalyvių, išryškindamas laisvės 
kovotojų kraujo ir gyvybės au
kos prasmingumą.

Po šių iškilmių Jaunimo Cent
ro didžiojoj salėj, kurią pripildė 
Chicagos lietuviai, vyko iškil
minga akademija.

Į salę šauliai įnešė JAV ir Lie
tuvos vėliavas. Kun. A. Trakis 
sukalbėjo prasmingą invokaciją. 
Susikaupimo minute buvo pa
gerbti mirusieji laikinosios vy
riausybės nariai ir visi kritusieji 
už Lietuvos laisvę.

Akademiją pradėdamas, dr. 
Kazys Ambrazaitis iškėlė lietu
vių tautos heroizmą laiko sąvar
toj ir 1941 metų visuotinį tun- 
tos sukilimą. Prisiminė Juozo 
Ambrazevičiaus žodžius, pasaky
tus laidojant partizanus Kauno 
kapinėse: “Partizanų kraujas 
reikalingas palaistyti tautos lais
vei. Tačiau niekados toji duobė 
nebuvo tokia didelė, kaip šian
dien. Tai rodo, kiek Lietuvos 
žemė yra ištroškusi laisvės”.

Lietuvos generalinė konsule 
Juzė Daužvardienė kalbėjo savo 
ir Lietuvos diplomatinės tarny
bos vardu, trumpai prisiminda
ma ano meto mūsų tautos didįjį 
ryžtą laisvam ir nepriklausomam 
gyvenimui bei nuoširdžiai ver
tindama Lietuvos laikinosios vy

si vasarotojai susirinko į koply
čią jų stebėti. Dalyvavo ir Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis, 
kuris tuo metu atostogavo pran
ciškonų vasarvietėje. Apeigas at
liko provincijolas Tėv. Paulius 
Baltakis.

Dabar lietuviai pranciškonai 
turi 12 jaunuolių, pasiryžusių 
gy venti vienuoliškai ir siekti ku
nigystės. Dar yra keli, pasiruošę 
atvykti. Pranciškonai labai pa
geidauja, kad tarp tų jaunųjų 
vienuolių daugiau būtų lietuvių, 
kuriems JAV’ ir Kanadoje įvairiai 
tarnaujama jau 40 metų.

Džiugu, kad naujieji pasiryžė
liai, nors ir ne visi yra lietuviai 
gimimu, visi yra pasiryžę tapti 
lietuviais pranciškonais dvasia 
ir tęsti Šv. Kazimiero provinci
jai Dievo Apvaizdos patikėtus 
darbus.

L.A.

riausybės pastangas. Ji perskaitė 
jautrų Lietuvos atstovo dr. St. 
Bačkio raštą, kuriame išreiškia
mas lietuvių tautos ryžtas ir no
ras išsikovoti laisvę. Prasmingą 
žodį tarė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Vy
tautas Kamantas.

Laikinosios vyriausybės pra
monės ministerio prof. dr. Adol
fo Damušio žodis, kiek ilgesnis, 
auditoriją nukėlė į 1941 metų 
sukilimo sūkurius, apibūdino 
laikinosios vyriausybės darbo 
sąlygas ir pateikė įdomių ano 
meto lietuvių tautos nuotaikų.

Prof. Mečys Mackevičius, lai
kinosios vyriausybės teisingumo 
ministeris, trumpai, bet konkre
čiai papasakojo, kaip buvo su
griautas okupantų teisingumas 
ir kiek daug pastangų buvo dė
ta sugrąžinti nepriklausomos 
Lietuvos teisės įstatymus.

Prof. Balys Vitkus papasakojo, 
kaip jis tapo žemės ūkio minis- 
teriu. Tuo metu, kada Kauno 
radijas paskelbė laikinosios vy
riausybės sudėtį, jis Žemaitijoj 
posėdžiavo su Maskvos pareigū
nais ir nieko iš anksto apie šį 
paskyrimą nebuvo girdėjęs. Tik 
dėka to, kad rusai nesuprato 
lietuvių kalbos ir neklausė ra
dijo, jis išliko ir, sunkiose są
lygose keliaudamas, pasiekė 
Kauną, kur įsijungęs į vyriausy
bės planuojamus darbus, ėmėsi 
tvarkyti okupantų sugriauto že
mės ūkio.

Pagrindinį žodį, kiek ilgesnę 
kalbą apie 1941 metų sukilimo 
reikšmę modernioj Lietuvos 
istorijoj, pasakė prof. dr. Vytau
tas Vardys. Prisiminė lietuvių 
tautos didžiuosius ištrėmimus, 
genocidą, okupantų užmačias ir 
padarytus lietuvių tautai nuosto
lius. Teigiamai vertino didįjį 
tautos sukilimą ir laikinosios vy
riausybės pastangas.

Buvo perskaitytas laikinosios 
vyriausybės krašto apsaugos mi
nisterio generolo Stasio Raštikio 
raštas, kuriame jis prisimena 
vokiečių užmačias ir laikinosios 
vyriausybės sunaikinimą. Savo 
žodį jis baigia: “Lietuvių tau
tos kova už savo laisvę nebus 
baigta iki garbingos pergalės. 
Už visus žuvusius ir gyvuosius
mūsų tautos didvyrius, kanki
nius ir atkaklius kovotojus mes 
žemai lenkiam savo galvas”.

Žodinė akademija buvo įdo
mi, gausi mūsų tautos įvykių 
prisiminimais, skatinanti vie
ningam ir ryžtingam darbui.

Trumpą meninę dalį atliko 
Laima Rastenytė-Lapinskienė ir 
komp. Darius Lapinskas. Tai 
žodžio ir dainos montažas su 
muzikine palyda. Šiame mon
taže išgirdom laisvės kovotojo, 
partizano, tremtinio šauksmą. 
Aktorės solistės puiki vaidyba, 
gilus įsijautimas ir minčių per
teikimas minėjimo dalyvius nu
kėlė j lietuvių tautos kančių, 
kovų, lūkesčių ir nevilties die
nas.

Minėjimas baigtas visiem su
giedojus Lietuvos himną.

-o-
Šia proga gal tektų suminėti 

ir, sakyčiau, ne iš blogos valios 
pasitaikiusį rengėjų neapdai
rumą. Į rengimo komitetą, šalia 
minėtų organizacijų ar institu
cijų, nebuvo pakviestos Tautinė 
Sąjunga, neolituanai, Samtaros- 
šviesos sambūris ir kitos dides
nės organizacijos.

Rengėjų teigimu, šį minėjimą 
ruošė ne politinės partijos, to
dėl gal ir be reikalo Alto pir
mininkas dr. Kazys Šidlauskas 
oficialiai atsisakė dalyvauti, mi
nėjime, atstovaujant Altui, nors 
rengėjų buvo kviestas. Jis savo 
rašte dr. K. Ambrazaičiui, ren
gimo komiteto pirmininkui, rašė: 
“Apgailestaujame, kad į minė
jimo komitetą nebuvo pakviesti 
Lietuvos krikščionys demokra
tai ir valstiečiai liaudininkai, ku
rių žmonės įėjo į Laikinąją Lie
tuvos Vyriausybę, kurie vėliau 
buvo kalinami nacių kacetuose, 
o jų vietoje pakviesti minėjimą 
ruošti tokie junginiai, kaip Lie
tuvių Bendruomenė, Pedago
ginis Lituanistikos Institutas ar
ba Lietuvių Istorijos Draugija, 
vietoje Lietuvos politinių parti
jų”

Gaila. Bet minėjime-akademi- 
joj dalyvavo, berods, įvairių 
partijų buvusios vyriausybės na
riai. Gal bendrus tikslus relkė-
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Maralin Niska. Metropolitan ir kitu operų solistė, rugsėjo 27, 
sekmadienį 4 vai. popiet vėl dainuos New Yorko lietuviam 
Kultūros Židinio salėj. Nuotraukoj grafienės rolėj Mozarto 
operoj Le Nozze di Figaro.

— Dailininkų draugija “Color 
a. Form Society”, prie kurios 
Kanadoj priklauso nemažai atei
vių ir kuriai dabar vadovauja 
dail. Jurgis Račkus, rugsėjo 5- 
30 rengia kūrinių parodą North
ern District Librarys Exhibition 
Gallery at Orchard Pade Blvd., 
Toronte. Pradžioj toji draugija 
vadinosi “Art Club of New 
Canadians”.

— Lietuvos Aidai, Chicagoj 
veikianti radijo programa, rugsė
jo 20, sekmadienį, 12 vai. rengia 
gegužinę Šaulių namuose, Chi-< 
cagoj. Šiai programai vadovauja 
Kazė Brazdžionytė.

— Worcester, Mass., litua
nistinė mokykla naujus mokslo 
metus pradėjo rugsėjo 12. Pa
mokos vyksta kiekvieną šešta
dienį nuo 9 iki 12 vai. ryto 
Šv. Kazimiero parapijos mokyk-

— Gintaro, Montrealio lietu
vių ansamblio, koncertas Chica

Minėjimo pradžioje, įnešus vėliavas ir pagerbus žuvusiuosius 
už Lietuvos laisvę, priekyje vainiką įnešusios D. Rukšytė 
su A. Gečyte. Toliau R. Cesonienė, recitavusi B. Pūkele- 
vičiūtės Paskutinį birželį, kun. K. Sakalauskas, atkalbėjęs 
turiningą maldą, Virgus Volertas, skaitęs sukilėliu pa
skelbtą Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, M. 
Raugienė, deklamavusi partizaninės poezijos eilėraštį Parti
zano mirtis ir B. Raugas, paruožęs minėjimo programą ir 
jai vadovavęs. — Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės

PHILADELPHIA
Trėmimų ir sukilimo minėjimas

1941 m. birželio trėmimų ir 
tautos sukilimo minėjimas Phi- 
ladelphijoje įvyko birželio 20-21. 
Šis dvidienis minėjimas vyko sa
vųjų tarpe, kreipiant dėmesį, 
kad liktų galimai didesnis įspū
dis jaunajai kartai, kad mūsų 
prieauglis būtų sąmoningesnis 
ateities lietuviško darbo veiklo
je. Taigi šio dvidienio minėji
mo pirmąją dalį sudarė simpo
ziumas: 1941 metais, dabartis 
ir ateitis, o sekmadienį įvyko pa
grindinis mėnėjimas — akade
mija. Vaizdas atsispindi čia de
damose Aušros Bagdonavi
čiūtės nuotraukose.

Pradžioj turiningą invokaciją 
sukalbėjo kun. Kajetonas Saka
lauskas. Virgus Volertas, JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
centro valdybos pirmininkas, 
skaitė sukilėlių Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo aktą. 
Vyr. skautininkas Vytautas Vi
dugiris iš Los Angeles, Calif., 
pasakė minėjime pagrindinę 
kalbą. Solistė Ona Šalčiflnienė 

tų statyti aukščiau už partijos, 
visai neatsižvelgiant, kas imasi 
iniciatyvos tokias svarbias lietu
vių tautai sukaktis prisiminti. 
Gal turėtume visi atsiminti, kad 
kiekvieno lietuvio pareiga jung
tis į visokeriopą darbą, kuris bū
tų Lietuvai naudingas. Juo la
biau tai turėtų atsiminti mūsų 
vadovaujantys veiksniai ir į tokį 
darbą jungtis bei skatinti kitus 
tokiam darbui.

Chicagoj Šių trijų sukakčių mi
nėjimas buvo suruoštas gerai, 
paliko gilų įspūdį.

Jurgis Janulaitis

Vytautas Vidugiris. Nuotr. A.
Bagdonavičiūtės

įspūdingai padainavo Tėviškės 
medžiai — J. Štarkos, Laisvės 
viltis — M. Petrausko.

Kiti minėjimo programos daly
viai matomi grupinėj nuotrau
koj.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. — B.R.

Ona Šalčlūnienė. Nutr A. 
R*z adonavičiatė'i

goj, Jaunimo Centro didžiojoj 
salėj, įvyks rugsėjo 26.

— Antano Vanagaičio kūrybos 
koncertas Chicagoj, Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj, įvyks rug
sėjo 27. Programą atliks Toronto 
Volungė ir solistai. Rengia Mar
gutis.

— Newsweek savaitrašty rug
pjūčio 31 išspausdintas straips
nis apie Afganistano partizanus, 
kovojančius prieš sovietus. 
Straipsnio autorius — 28 metų 
amžiaus Lietuvoj gimęs Kanados 
pilietis Savik Shuster. Jis gegu
žės 15-liepos 3 keliavo daugiau 
kaip 700 mylių per kalnus su 
dviem prancūzų daktarais ir 
slaugė beveik 1,400 sukililių.

— Broniaus Jonušo litua
nistikos stipendija, ketvirta iš 
eilės, šiemet paskirta Teresei 
Gaidelytei, gyvenančiai Oma- 
hoie. Nebj. Stipendijos mecena-
tė — Br. Jonušo našlė Emilija 
Jonušienė.

— National Catholic Register, 
amerikiečių savaitraštis, rugsėjo 
6 plačiai aprašo okupuotoj Lie
tuvoj kun. Leono Mažeikos nu
žudymą. Paminimi ir kiti nuken
tėję kunigai.

— Lietuvių Katalikų Federa
cijos valdyba sudarė komitetą 
paminėti šv. Kazimiero .500 
metų nuo jo mirties sukaktį 
1984. Komitetui pirmininkauti 
pakviestas Vytautas Volertas iš 
Delran, N.J. — - - ~ "

— Philadelphijos Balfo sky
riaus valdyba po metinio susi
rinkimo pareigomis pasiskirstė 
taip: F. Andriūnas — pirm., 
kun. K. Sakalauskas — vicepirm. 
bendriem reikalam, M. Raugie
nė — vicepirm. socialiniam, 
spaudos ir informacijos reikalam, 
A. Gailiušis — iždo sekr., V. 
Šuopys — sekr., M. Sušinskienė 
— ižd.

— Solistės Anitos Pakalnišky
tės nuotrauką išspausdino ‘The 
Spectator”, Montrealio dienraš
tis. Aprašyta kaip 400 medalių 
laimėjusi dainininkė. Prieš tai ji 
provincijos sopranų solo klasėj 
tapo vėl pirmosios vietos laimė
toja.

— Chicagos Jaunimo Centro 
valdyba 1981-1982 metam iš
rinkta tokia: pirm. Irena Kriau- 
čeliūnienė, vicepirm. — Henri
kas Laucius, sekr. Alė Stepona
vičienė, ižd. Viktoras Diminskis, 
koresp. Birutė Jasaitienė.

— Dail. Br. Murino dailės 
darbų paroda rengiama Čiurlio
nio galerijoj, Jaunimo Centre, 
Chicagoj spalio 9-18.

— Draugo dienraščio metinis 
banketas bus rugsėjo 19, šį šeš
tadienį, Chicagos Jaunimo 
Centre. Dainuos sol. Algis 
Grigas. Po koncertinės dalies 
puiki vakarienė ir šokiai.

— Dail Aleksandra* Vilijos 
Eivaitės tapybos darbų paroda 
rugsėjo 7 atidaryta Chicagos 
miesto centre — Three Illinois 
Center, 303 East Wacker Deive. 
Paroda tęsis iki spalio 23.



6 • DARBININKAS • 1981 rugsėjo 18, Nr. 37 f

(VERTINKIM JŲ DIDELIUS DARBUS
šio šimtmečio pradžioje Chi- 

cagos lietuviai ekonomišlou, 
kultūriškai, morališkai pradėjo 
kilti savo biznieriais, profesio
nalais, dvasios vadovais ir spau
da. Nors tas laikotarpis ekono
miškai buvo sunkus, bet lietu
viai turėjo drąsų pasitikėjimą.

Pirmiausia pradėta rūpintis 
naujų bažnyčių organizavimu ir 
statyba, žinant, kad, kur bus pa
statyta bažnyčia, ten įsikurs dau
giau lietuvių.

Tuo laiku Chicagoj darbavosi 
33 gydytojai, 22 dantistai, 29 
advokatai ir 20 katalikų kunigų 
(marijonai į'tą skaičių neįeina). 
Buvo pastatyta 13 lietuviškų ka
talikiškų bažnyčių. Įkurta šv. 
Kryžiaus ligoninė, Šv. Kazimiero 
vienuolynas, Marijos aukštesnio
ji mokykla. Kun. Vaičiūnas pra
dėjo ir užbaigė Šv. Šeimos (Holy 
Name Vilią) prieglaudos statybą.

Minėta profesionalų ir kunigų 
grupė rūpinosi ne tik lietuvių 
išeivijos reikalais, bet ir nepri
klausomos Lietuvos atkūrimu, 
pirkdama “Lietuvos Laisvės Bo
nus”.

Buvo įkurtas Metropolitan 
State bankas (jo įkūrėjas — John 
Brenza); antras — Olszewskio 
bankas; trečias — “Kęstučio” 
Savings and Loan Association. 
Po to lietuviai kūrė ir kitus ban
kus.

Įkurtos dvejos kapinės: Šv. 
Kazimiero ir Lietuvių Tautinės.

Kartkarčiais iškildavo tušti ir 
bereikalingi politiniai ginčai 
tarp katalikų ir socialistų veikė
jų. Nesusitaikydami buvo pri
versti įkurti dvejas kapines. Ta
čiau mirusiem vadam priklauso 
garbė, kad įkūrė minėtus projek
tus, kuriais mes ir mūsų anūkai 
pasinaudojam.

Turiu pabrėžti, kad daugelis 
tų kūrėjų yra jau mirę, bet jų 
nuveikti darbai niekados netu
rėtų būti užmiršti.

Pažymėtina, kad senieji profe
sionalai įvairiose parapijų sve
tainėse skaitė paskaitas, švies-

darni lietuvių ateivių mases. Pa
vyzdžiui: keturi advokatai kal
bėdavo teisinėmis temomis, 
kitą vakarą keturi gydytojai 
medicinos temomis, dar kitą va
karą skaitė paskaitas iŠ savo sri
ties dantistai, d sekantį vakarą 
kunigai kalbėdavo moralės išlai
kymo temomis. Svetainės bū
davo pilnos ietuvių. Visi klausy
tojai džiaugdavosi, kad profe
sionalai ireiliniai lietuviai .eina 
petys petin vienybės keliu. Nors 
tie laikai buvo ekonomiškai sun
kūs, bet vienybė lietuvių tarpe 
buvo nesulaužoma.

Pabėgę nuo komunistų perse
kiojimų, kai kurie palikę savo 
šeimas su kūdikiais, lietuviai at
vyko į laisvą šalį. Tuo laiku jie 
buvo laimingi, nes ekonominės 
sąlygos buvo palankios įsikūri
mui. Naujieji ateiviai greitai pra
turtėjo. Jie verti pagarbos, nes jų 
atvykimas pakėlė kultūrą ir eko
nomiją lietuvių tarpe. Bet apgai
lestautina, kad jie užmiršo, jog 
ankstesnieji emigrantai naujuo
sius priėmė ir įkurdino tikėda
mi, kad jie užims senųjų profe
sionalų eiles. Apgailestautina, 
kad naujieji profesionalai ne
matė reikalo artimai bendradar
biauti su senaisiais. Dabar lie
tuviška spauda ekonomiškai 
krinta žemyn, iš trylikos gražiai 
veikusių bažnyčių beliko tik pu
sė, ir tos pačios krinta žemyn, 
nes naujieji atvykėliai iš Chica- 
gos miesto išsikelia į priemies
čius, kur nėra lietuviškų bažny
čių ir lietuviškų mokyklų.

Senieji profesionalai jaučiasi 
pažeminti, kad naujieji nepalai
ko su jais tautinių ryšių. Senie
ji savo sukurtas įstaigas mielai 
perleidžia naujiesiem, kad jas į- 
vertintų ir išlaikytų mūsų anū
kam.

Adv. Charles P. Ka!

Jei nori laiko, nelauk.

MALONIAI KVIEČIAME PRALEISTI ATOSTOGAS 
prie pasauly daug žinomo pajūrio. Jūra skersai gatvės, 
viena mylia nuo lietuvių statomų kondominl|ų.

BLUE MIST MOTEL 
3064 S. ATLANTIC AVĖ.

DAYTONA BEACH SHORES, FU. 32018 
1 - 904 767-7141 

Savininkai
VLADAS IR ALDONA LAURINAITIS

Maloniai kviečiame atostogaujančius Cape Gode, Mass., 
apsilankyti istoriniame Sandwich miestelyje ir praleisti savo 
atostogas

SPRING HILL MOTOR LODGE 
351 ROUTE 6 A

EAST SANDWICH, MA. 02537
Jūra ir smėlis — pusantros mylios atstume
Dėl rezervacijų skambinti:

617 — 888-1456

AUGĖ IR VYTAS RASTONlAl

KALĖDŲ — NAUJŲJŲ METŲ KELIONĖ Į LIETUVĄ. 
1982 programos gaunamos dabar.

Pilnas aprūpinimas — tik 8424*, plius pigus skridimas į 
Pabaltijo vietoves, aukščiausios vartės, nemokamai naudo
jantis brošiūromis.

*19-11*15 dienų ksltonės, re
miantis dviese kambaryje, kai
nuoja nuo 8424 Iki 8705; tik

JONAS ADOMĖNAS 
ORBITAIR 
INTERNATIONAL LTD. 
NEW YORK, N.Y. 10017 
TEL. 212 906-1500

Anglų kalba nauja virimo knyga 

LITHUANIAN COOKERY 
(ln Engllsh, 318 pages, prieš 8 doL)

Aę«w»om4» Iz. Slnkevlčlūtos parašyta lietuviškų valgių

plaatlnlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 318 pusL Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Bhrd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “LHhuanlan Cookory” už 0 dol. Persiuntimas*

Vardas, pavardė ....

Numeris, gatvė —

Miestas, valstija, Zlp

'--------------

Lietuvių dienoje MarųuetteLietuvių dienoje Marųuette Parke Chicagoje liepos 11 
prie lietuviško stalo Gr. Giedraitytė ir Bal. Brazdžionis. Nuotr.
K. Bruzdžionytės

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

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

20 dol. — S. Leimonas, Ar- 
lington, Va.

Po 15 dol.
Kansas City, 
Great Neck,
APO Miami, Fla.

— J. Daubėnas, 
Mo., T. Jasaitis, 
N.Y., A. Rimas,

12 dol. — W. Sinus, Massape- 
qua, N.Y.

11 dol. — I. Čade, Amherst, 
Mass.

Po 10 dol. — A. Gudonis, 
Dunedin, Fla., P. Normantas, 
Elizabeth, N.J., A. Moriarty, 
Quincy, Mass., D. Pranckevi-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso mokykla rugsėjo 

2 ■ i dėjo naujus mokslo metus.
įčiai ir mokytojos dalyvavo

J. mišiose, kurias aukojo 
nn. A. Dranginis.
Edvardas ir Elena Bakers- 

kiai-Baker rugsėjo 6, sekma
dienį, minėjo vedybinio gyveni
mo 50 metų sukaktį. 10 vai. ryto 
jie dalyvavo padėkos mišiose 
Šv. Alfonso parapijos bažnyčioj. 
Iškilmių vaišės vyko gražioj 
Overlea salėj. Sūnus ir dukra su 
šeimomis, giminės ir draugai 
sveikino sukaktuvininkus ir lin
kėjo sėkmės. Edvardas yra gi
męs Mt. Carmel, Pa., o Elena 
Baltimorėj, bet abu uoliai daly
vauja lietuviškame visuome
niniame gyvenime.

Prel. Liudvikas Mendelis savo 
bute sveiksta, bet dar jam ne
leidžiama išeiti.

Kalvelis, Baltimorės tauti
nių šokių grupė, rugsėjo 6 Lie
tuvių Namuose su naujais ir 
buvusiais nariais svarstė ateities 
veiklą.

Kun. Antanas Dranginis, Šv. 
Alfonso parapijos klebonas, 
atostogauja prie Atlanto vande
nyno. Linkim jam gerų atostogų.

Kun. Kazimieras Keidošius- 
Keydash šventė 75 metų am
žiaus sukaktį. Giminės,ir drau
gai rugsėjo 6 buvo susirinkę į

ST. PETERSBURG
Naujoji Banga, jaunimo tau

tinių šokių grupė, po vasaros 
atostogų darbą pradėjo rugpjū- 
čios 30. Šokių repeticijos vyks 
kiekvieną sekmadienį 10 vai. 
ryto.

Klubo choro repeticijos prasi
dės rugsėjo 25, penktadienį, 7 
vai. vak. klubo salėj. Buvę ir 
nauji choristai kviečiami repe
ticijose uoliai dalyvauti.

Susiorganizavo Perkūnas — 
futbolo komanda. Jos išlaikymui 
iki Šiol suaukota 684 dol.

Biblioteka lietuvių klube vei
kia kiekvieną sekmadienį pietų 
metu. Visiem lietuviškos knygos 
mylėtojam uoliai patarnauja ve
dėjas A. Ragelis.

A.L.R. Katalikių Moeterų Są
jungos 76 kuopos rudeninis su
sirinkimas įvyks Seminole Par
ko 9-tame paviljone spalio 7, 
trečiadienį, 12 va], dienos metu. 
Po pietų narių susirinkimas ir 
prel. J. Balkūno įspūdžiai iŠ jo 
kelionės į Romą ir trijų orga
nizacijų seimų _ L.2.K.

čius, Rosedale, N.Y., J. Pačė- 
sa, Cresskill, NJ., V. Brandtne- 
ris, Avon, Mass., B. Baroniū- 
nas, New Hyde Park, N.Y.

Po 5 dol. — F. Salpukas, 
Flushing, N.Y., A. Dulkis, New- 
ark, N J., J. Kontautas, Dorches- 
ter, Mass., E. Ambrozaitis, Cen- 
terville, Mass., A. Chapulis, 
Clark, NJ., P. Lanys, Elizabeth, 
N.J., H. Kulber, Brooklyn, N.Y.,
F. Rajeckas, Waterford, Conn., 
E. Venckus, Richmond Hill, N. 
Y., T. Bakanienė, Chester, Pa., 
J. Ambrozaitis, Kalamazoo, 
Mich., J. Caesar, Windsor, 
Conn., A. Rygelis, Kinnelon, 
N .J., A. Barkauskas, Pt. Pleasant, 
N.J., P. Zalubas, Newark, NJ., 
S. Lukauskas, Ft. Meyers, Fla., 
V. Budrecki, Elizabeth, NJ., dr.
G. Žymantienė, New York, N.Y., 
J. Cibulskas, Glendale, N.Y., 
B. Podleckis, Linden, N.J., J. 
Staškus, Brooklyn, N.Y., S. Mar- 
cavage, Milford, Conn., E. Viz-

Lietuvių Namus pagerbti su
kaktuvininko. Kun. Kazimieras 
antrojo pasaulinio karo metu bu
vo kariuomenės kapelionas. Po 
to dirbo įvairiose parapijose. Ku
nigu įšventintas 1933. Po šventi
mų dirbo Šv. Alfonso parapijoj, 
kur pradėjo Stebuklingo Medali- 
kėlio novenos pamaldas.

Jonas Obelinis

DEXTER PARK 
PHARMACY MF Wm. Anaatari, B. B. ‘’F 

77-01 JAMAICA A\£rrU8 
(Cor. 77th Street) 

Woodhnven. N.Y. 11481 
WJC DELTVKR 

296-4130 

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

®PACKAGE EXPRESS * TRAVEl AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581*85|p*, 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmų, paskyrimo vietų pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvėm; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidarytu kasdien nuo 9 valandos ryto Iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto Iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Miami Bead>, Fla. 33139-4201 17 St. ----------------—.......... ...........
Allentown, P». — 126 Tilghman Street ................... ......................
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street -------------------------- --
Brooklyn, N.Y. 11218 — 483 McDonald Avenue ----------
Buffaio 12, N.Y. — 701 Fflmoro Avenue-------------------------------
C3>icau» 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue —- ---------- --

Detroit 12, Midi. — 11601 Jos Campau Avenue

11339 Jos. Campau Avenue
- 1819 W. 3 St________

78 Second Arenu*

PHhdeiphfa, Pa. 19123 1913 N. Marshall St------------
Phoonis Aria. 83627 - 22947 N, Blaęk Canayon Hwy 
Rnhwsy, NJ. — 47 Enst Mihon Avenue --------------------

South River, NJ. — 41 Whttehend Avenue — 
Syracuse, N.Y. 13204 — SIS Marteliui Street ..

baras, St. Petersbnrg Beach, Fla., 
kun. J. Svirskas, Haverhill, 
Mass., O. Siemaška, Woodhaven, 
N.Y., G. Rukšėnas, Downey, Ca- 
lif., A. Vasaitis, Thompson, 
Conn., A. Mikulskis, Cleveland, 
Ohio, A. Spakauskas, Philadel- 
phia, Pa., H. Misliauskas, Me- 
dia. Pa., S. Birutis, Wayne, N.J., 
P. Pecenkis, Elizabeth, N.J., V. 
Bigenis, Philadelphia, Pa., K. 
Kaspariūnas, Elizabeth, N.J.

Po 3 dol. — A. Reivitis, 
Middle Village, N.Y., K. Bagdo
navičius, Newark, N.J., J. Ku
činskas, Miami Beach, Fla., K. 
Zauka, Woodhaven, N.Y., A. 
Bendzius, Philadelphia, Pa., P. 
Korla, Schenectady, N.Y., M. Jo- 
kubaitė, New Haven, Conn., L.

KALĖDINĖS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Praktiškas ir naudingas siuntinys 1 —1981
3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo suknoloi; 3 m. 

vyriškai arba moteriškai eilutei vilnonė medžiaga su įaudlmu 
“Ali wool made in England”; vyriški išeiginiai marškiniai 
arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas nsrtlnls; “Wrano- 
ler” arba “Levi” jeans, denim arba rumbuoto volvoto; 
medžiaga dėl dviejų pukkly suknelių arba 2 svarai vilno
nių su mohalr siūlu.

Šio siuntinio kaina su muitu Ir persiuntimu $320.00.
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus Įvairių prekių: 

medžiagos galima dadštl 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 

$220.00 
600.00
100.00

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.

86.00

40.00
42.00

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

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

Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria 1 1/2 sv..................................
Vilnonė arba šilkinė skarelė .........................................................................
Telescopic 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 .................................
Kalkuliatorius T1 — 33, Texas .... ..................... ———.......................—•

40.00 
12.00 
13.00 
.50.00 
32.00 
60.00 
70.00 
96.00 
80.66

___________________________________________________________________  57.00 
Kalkuliatorius '11 — 51 — 111, profesionalinis ____________________ 100.00
Stetoskopas, Littmann ...................................................................................... 62.00

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

Sudarant siuntinį savo nuošiūra reikia pridėti persiuntimui 842.00. 
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, BRL 3HB, 
ENGLAND, TEL. 01 460 2592

Kapeckas, Hartford, Conn.
Po 2 dol. — J. Valiūnas, Pa- 

terson, NJ., T. Giržadas, Brook- 
lyn, N.Y., V. Povilauskas, Asto- 
ria, N.Y., R. Hartvigas, Amster- 
dam, N.Y., B. Blumfeldas, Wor- 
cester, Mass., E. Jankauskas, 
Woodhaven, N.Y., A. Kaminskas, 
Philadelphia, Pa., J. švedas, Eli
zabeth, N.J., J. Paškevičius, Bet- 
hel Park, Pa.

Po 1 dol. — A. Lingaitis, Wor- 
cester, Mass., B. Girčys, Wor- 
cester, Mass., J. Kumpikas, tlol- 
lis Hills, N.Y., kun. C. širvaitis," 
Holland, Pa., G. Vidmantas, Ro- 
chester, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

395 6734226
..... 4:15-1654 

6334666
8654766 
486-2818
02547X7

3684786

'3654740

------- 674-1546 
------- 475-7430 
213 WA 54878

2374396
473-0149
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JURGIUI PETRAIČIUI,

JONUI PETRAIČIUI

Moterų Trio Narės ir 
Hartfordo Vyrų Balsų Kvartetas

INŽ ALGIMANTUI TAMOŠAIČIUI
VHniujo tragiškai žavus, jo tėvą LIUDĄ TAMOŠAITI

Henrikas ir Elena Andruško s

INŽ. ALGIMANTUI TAMOŠAIČIUI

V. Gudienė ir dukterys

■■ - ■

STASIUI BARZDURUI

-A po tom w

leidžia samu

scenoje.

ginus su kitomis sritimis. Pa
skaita buvo su dėmesiu išklausy-

Pamaldos buvo 11 vai. Mišios 
aukotos už žuvusius šaulius, 
karius, partizanus, Sibiro tremti
nius, už dabar persekiojamus 
kovotojus. Dalyvavom su vėlia
vomis, kurios buvo sustatytos

rinktinės veiklą, ateities planus,

riaus ir gėlių vainikas. Mišias au
kojo rinktinės kapelionas Tėv. 
Raišelis Šakalys, OFM. Po mišių

Žodžiu sveikino Simo Kudirkos 
kuopos atstovas Vacys Butkys. 
Išdalyta šaudymo trofejos, pagy
rimo raštai, įteikta pereinamoji 
taurė pirmininkui Povilui Tylai. 
Rinktinės pirmininkas padėkojo

kalinga, kad lietuvybė ne silp
nėti, bet stiprėtą, šiuo reikalu

jos, lituanistinės mokyklos,

radijo programos ir atskirti as-

vyklos surengimą. tuvybės nykimo, kuris akivaiz
džiai vyksta.

liavos perduotos rinktinės par

Elena Juciūtė. Trumpai priminė . žodį tarė komendantas Povilas 
tos dienos reikšmę lietuvių tau- Tyla, padėkodamas už bendrą 
tai, priminė ir Sibiro kankinius, darnų darbą. v 
kovas dėl tautos laisvės. Stovyklauta trumpai, bet

tas Benediktas Povilavičius, jam 
akomponavo kompozitorius Je-

Po minėjimo buvo šaulių mo1 
rų pasitarimas, taip pat vyko ir 

rinktinės šaudymo varžybos.

UNION,N J.

susnttpinimo rodo LB-nės kraš
to valdyba ir švietimo taryba.

Vytenio VasyliAno vargonų 
laneertnr įvyks rugsėjo 20, šj 

sekmadienį, 3 val- popiet First 
and Second Church šakį, Bos
tone — 66 Marborough Št.,

prasmingai ir gerai. Išsiskirstė
me su viltimi, kad kitais metais 
vėl susitiksime ir tęsime kultO-

vesti vają, kurio tikslas — įjung-

(5kt>) aplinkraščiu, kuriame tarp kitko dainuos, demonstruos tauto-

SIŪLYMAS TAUPYTI IR
Fengia visos organizacijos.

Spalio 3-4 — dail. Jono RO-

Šį rudenį spalio 14, trečiadie
nį, suaugusiųjų* mokykloj, ver
kiančioj Union High School 
patalpose, prasidės lietuvių k.: 
pamokos pradedantiesiem ir 
jau pažengusiem. Pradedantieji yra juos pakėlęs į aukštesnių

Nauji “Ali Savers” certifikatai Grįžkim prie pirmo klausimo

spalio 1 dienos. Jie bus nau- dirbtum 1000 ar 2000 dol. laisvą, 
dingi visiem taupytajam, o ypač 
tiem, kurių didesnis uždarbis statytą dabartinį 12.61 procen

tą, pavienis asmuo turėtų in
vestuoti apie $8,000, o porelė 
— $16,000. Iš kur dabar gauti

reikia investuoti pilną sumą iš 
karto. Šis valdžios parėdymas 
galios iki kitų metų galo. Tokiu

darymas spalio 3, šeštadienį,

dą globoja So. Bostono Lietuviu
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 

rugsėjo 19, šeštadienį, 7:30 v.v. 
Perkūno choro pobūvis; mgsėjo 
20, sekmadienį, 4 v. popiet 
knygos "Kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės” II tomo prista
tymas.

Perkūno choro tradicinis po
būvis, turėjęs įvykti birželio 
mėnesį, baigiant sezoną, dabar 
bus rugsėjo 19, šeštadienį, 7:30 
v.v., pradedant sezoną. Pobūvis 
bus Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Dalyvauja choro nariai 
su savo žmonomis ir kviestieji 
svečiai. Choro valdyba kviečia 
atsilankyti ir tuos, kurie nori įsto
ti į chorą ir kurie grįžta į c'.o- 
rą. Pirmoji choro repeticija rus 
rugsėjo 22, antradienį. Kitc- re
peticijos jau pagal senąją tvar
ką — penktadieniais.

“Kovų dėl Lietuvos nepri
klausomybės“ II tomą atspaude 
pranciškonų spaustuve . Tomo 
autorius — dr. Antarii s Rukša. 
Lietuviškai visuomenei veikalo 
pristatymas bus rugsėjo 20, sek
madienį, 4 vai. popiet Kul
tūros Židinyje. Apie 
veikalą kalbės Kazys Jankūnas, 
ištraukas iš veikalo skaitys Bro
nius Balčiūnas. Pristatymą ren
gia ramovėnų New Yorko sky
riaus valdyba. Po programos bus 
kavutė. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti. Bus galima įsigyti 
gražiai išleistą, į kietus viršelius 
įrištą knygą.

Dr. Juozas Kazickas, Neris In
ternational b adrovės pirminin
kas, yra i?r nktas į Cyprus kor
poracija nta, direktorių ta
rybą ■ i pranešė N.Y. Ti
mes r : biznio skyriuje.

Liet kryžius prie Mas- 
petho ’znyčios šventinamas 
rugsėjo 27, sekmadienį. Šventi
na Brooklyno vyskupas tuoj po 
sumos. Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis. Kryžių 
pastatė Lietuvos vyčių 110 kuo
pa, globojant Maspetho lietuvių 
parapijai.

Leonardas Žitkevičius, Darbi
ninko redaktorius, rugsėjo 5, 
šeštadienį, prie savo namų griū
damas nusilaužė kairiąją ranką 
per riešą.

Rugsėjo 20, sekmadienį, 4 v. po piet 
Kultūros Židinyje visuomenė bus supažindinta su 

DR. ANTANO RUKŠOS parašytu

“KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS” II tomu

Ištraukas I* veikalo skaityt BRONIUS BALČIŪNAS 
Knyga apibūdina KAZYS JANKŪNAS 
Užbaigai vaišės ir pabendravimas 
Įeinant aukojama

Visus kviečia dalyvauti rengėjai

L.K.V.S. Ramovės New Yorko skyriaus 
valdyba

Sekmadienį, rugsėjo 20, visi važiuojame 

į lietuvišką

GEGUŽINĘ
p. Veboliūnų sodyboje, Lattingtown, Long Island.

Gegužinė prasidės 12 vsl. su pamaldomis.
1 vai. p.p. užkandžiai, gaivinantys gėrimai Ir draugiški 
pašnekesiai.

Nieko nereikia atsivežti—viskas bus parūpinta. Va litam 
užimti bus žaidimai Ir sporto varžybos erdviose sodybos 
pievose. Laimėtojams bus Įteikiamos premijos Ir dovanos.

Gegužinę rengia Maironio šeštadieninė mokyki Ir 
lietuviška KASOS Kredito Unija. Visas pelnas skiriamas 
Maironio mokyklai.

Rengėjai kviečia visus atsilankyti Ir tuo būdu 
paremti lietuviškos mokyklos Išlaikyme.

Laukiame Jūsų visų!

Redakcija  (212) 827 1352 
Administr (212) 827-1351 
Spaustuvė ..... (212)-827-1350 
Vienuolynas .. (212) 235-5962 
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645

341 HKaHLANO BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207 '

Iš pranciškonų vienuolyno 
Brooklyne išvyko dešimt tėvų 
ir brolių į Kennebunkporto vie
nuolyną, kur šią savaitę vyksta 
vienuolijos rekolekcijos ir gene
ralinė kapitula ryšium su artė
jančių šv. Pranciškaus 800 metų 
gimimo jubiliejumi. Visi išvažia
vę grįžta tik rugsėjo 20 vakare.

Ekskursija į Holland, Pa., me
tinį seselių kazimieriečių pik
niką bus rugsėjo 20. Autobusas 
išvyksta 7:30 v. ryto nuo Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y., sustoja 
Kultūros Židiny, kur bus sekma
dienio mišios. Po jų vykstama į 
Holland, Pa. Grįžtama 5 v. vak. 
Kelionės reikalais skambinti 
Marytei Šalinskienei tel. 296- 
2244. Kelionė ten ir atgal tik 
12 dol.

Apie Vyt. Skuodį rašo ne tik 
lietuvių spauda, bet ir kitų tautų 
laikraščiai. Neseniai parašė rusų 
laikraštis Novoje Russkoje 
Slowo. Šio laikraščio skaityto
jas Jurgis Zabielskis apie tai pra
nešė Darbininko redakcijai.

Jinai ir trys gintarai, estra
dinės dainos vienetas, rugsėjo 
19 vyksta į Baltimorę, kur Lie
tuvių namuose naktinio klubo 
atidarymo proga atliks trumpą 
programą ir linksmins svečius 
šokių metu.

The Music of Lithuania — lie
tuvišką radijo programa anglų 
kalba bus duodama per Seton 
Hali universiteto radijo stotį 
WSOU. Programa bus girdima 
nauju laiku trečiadienio vakarais 
nuo 6:05 iki 7 v.v. 89.5 FM 
banga. Programai vadovauja to 
universiteto profesorius dr. 
Jokūbas S tu kas, kuris turi daug 
patyrimo šioje srityje.

Marija Lušienė atsikėlė iš 
Bostono gyventi į New Yorką. 
Jos naujas adresas yra: 76-13 
85 Rd., Woodhaven, N.Y. 11421. 
Tel. 296-8526.

A. a. Sally Barakaskas-Bara- 
kauskienei mirus , Moterų Vie
nybė vietoj gėlių Darbininkui 
paaukojo 10 dol. Darbininko ad
ministracija už auką dėkoja.

šį sekmidiemį, rugsėjo 20, 
Maironio šeitačlieninė mokyk
la New Yorit organizuoja išvy
ka į Vandos ir Vytauto Vebeliū- 
nų sodybą, 34 Bayville Avė., 
Lattingtown,Long Island šiauri
nėje dalyje. SocJyl>oje yra daug 
vietos ir automobiliam pasistaty
ti ir papiknikavti. 12 valandą 
bus atlaikytos pamaldos, o po to 
prasidės gepižinė. Valgius ir gė
rimus bus galima įsigyti vietoje, 
todėl nieko nereikės su savimi 
atsivežti, tafiaia patartina pasi
imti sulankstomas kėdes savo 
patogumui. Ge gūžinės progra
moje taip pat l»us sporto varžy
tais visiem vaikam ir trumpas 
seminaras snangusiem apie fi
nansinius reikalus. Suvažiavimą 
remia Kasos Kredito Unija ir 
kviečia visus gausiai dalyvauti, 
kad Maironio mokyklai būtų 
didesnis pelnas. Programa bus 
vykdoma nežiūrint oro sąlygų.

Kelrodis j gegužinę: važiuo
jant iš New Yorko ant Northern 
State Pkwy, išsukti į 30 išva
žiavimą. Atsidūrus į VVillets Rd., 
sukti į dešinę i r prie pirmos ju
dėjimo šviesos sukti kairėn į 
Glen CoveRd-, šiaurės krypti
mi. Iš Longlslsand pusės paimti 
31 išvažiavimą ir taip pat sukti 
į Glen CoveRd. Važiuojant L.I. 
Expressway,imti39 išvažiavimą 
į tą patį Clen Cove kelią šiau
rės linkme. Privažiavus North
ern Blvd. (25A.), sukti į dešinę 
(į Rytus). Už kelių šviesų, pra
važiavus 107 kelio sankryžą, 
prie sekanto šviesos sukti kai
rėn (vėl į šiauru), į Wolver Hol- 
low Rd. Pasiekur raidės “T“ 
sankryžą, sukti dešinėn į (vi
sai nejuokaujant) Chicken Val- 
ley Rd. ir, pasiekęs miestelio 
sankryžą, sukant dešinėn, įves j 
Bayville Avė. Kiek pavažiavus, 
prie šviesos reikės sukti ant tos 
pačios Bayville Avė. į dešinę ir 
tuoj žiūrėti išsukimo į p. Vebe- 
liūnų dvars Dešinėj pusėj prie 
kelio bus ženklas su rodyklėmis 
į mašinų statymo aikštę. Kelias 
nėra komplikuotas ir, pasitikri
nus žemėlapyje, bus visai leng
va rasti. IšlVoodhaveno ar Rich- 
mond Hill vietovių užtrunka 
truputį ilgiau negu pusvalandis.

Metropolitan opera transliuos 
Verdi “La Traviata” operą per 
televiziją rugsėjo 30, trečiadienį, 
8 vai. vak. Pagrindiniai solistai: 
Ileana Cotrufcas, Placido Do
mingo, Comell MacNeil. Diri
guoja James Levine.

Mokytojų dėmesiui. Antano 
Vaičiulaičio labai gražiai parašy
ta knyga “Vakaras sargo namely” 
tinka pasiskaityti ne tik vaikam 
ir jaunimui, bet ir suaugusiem. 
Knyga gaunama pas lietuviškų 
knygų platintojus ir Darbininko 
administracijoj.

MASPEFHO ŽINIOS

Kun. PBimIovo pagerbimas
Kun. Pranas Bulovas jau 25 

metus dirba šioje Viešpaties At
simainymo parapijoje. Rugsėjo 
13 padėkos mišias aukojo pats 
jubiliatas kuzi. Pranas Bulovas, 
pritaikyti pamokslą pasakė kun. 
Stasys Raila, giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas Vytauto 
Kerbelio Žmonių buvo pilnutė
lė bažnyčia.

Po pamaldų pagerbimo puota 
buvo parapijos salėje. Kun. Jo
nas Pakalniškis sukalbėjo gražią 
invokacijį Sukaktuvininkui su
giedota ilgiausių metų, įteikta į- 
vairių dovanų. Parapijos draugi
jos įteiki savo adresus ir svei
kinimus. Lietuvos vyčių vardu 
pasveikino J onas Adomėnas ir į* 
teikė Arkivyskupo Jurgio Matu
laičio biografiją,

Gražiu laišku pasveikino JAV 
prezidentas irMew Yorko miesto 
burmistro. Vaišėse svečių daly
vavo per24O. Baigiant maldą su
kalbėjo kun. S. Raila. K.R.

MONY— l>r. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne- 
darbiniuinfe pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N), ir Conn.) Apsidrau* 
darni pa jį, sutaupyti 30%-50% 
premįjoi aaokėjimą. Dnudino 
įvairia perts, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 101 
964-35«Vak, savaitgaliais: 101 
654-37K

Po Aukuro teatro spektaklio Kultūros Židinyje. Iš k. Salomėja Valiukienė, viena iš 
rengėjų, Elena Dauguvietytė-Kudabienė, aktorė ir režisierė, Vitalis Žukauskas, Ina Ku- 
dabaitė, II-oje eilėje Antanas Mingėla, Marija Kalvaitienė, Kazys Bungarda, Margarita 
Samatienė, LMK Federacijos pirmininkė, III-oje eilėje Dalia Jonikaitė, Kęstutis Kalvaitis. 
Aukuro teatras suvaidino Birutės Pūkelevičiūtės komediją “Antroji Salomėja painiavose“.
Nuotr. L. Tamošaičio

MAIRONIO 
LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE

Maironio lituanistinėje mo
kykloje mokslo metai pradėti 
rugsėjo 12, šeštadienį, 9 v.r. 
Pradžioje visi mokiniai susirin
ko į salę. Čia visus pasveikino 
mokyklos vedėja Aldona Marijo- 
šienė, mokyklos kapelionas Tėv. 
Antanas Prakapas, OFM. sukal
bėjo mokslo metam pritaikytą 
maldą, tada viena mergaitė per
skaitė Maironio eilėraštį Lietu
va brangi. Mokyklos vedėja su
pažindino su mokyklos mokyto
jais, kas kuriuose skyriuose dės
tys šiemet. Yra ir naujų moky
tojų. Jie bus paskelbti vėliau.

Džiugu pastebėti, kad praei
tais metais baigęs 10-tas sky
rius beveik visas grįžo į mokyk
lą naujam darbui. Įsijungė kaip 
mokytojai, kaip padėjėjai.

Džiugu ir tai, kad į devintą 
skyrių atėjo, berods, dešimt, 
mokinių. Dešimtam skyriuje bus 
4 mokiniai. Veikia ir parengia
moji klasė, ir vaikų darželis.

Jei dar kas norėtų savo vaikus 
atvesti į mokyklą, prašom pasku
bėti. Atvesti reikia juos rugsėjo 
19, šeštadienį, 9 v.r. į mokyklos 
salę.

New Yorko skaučių-skautų su
eigos pradedamos rugsėjo 19, 
šeštadienį, Kultūros Židiny tuoj 
po šeštadieninės mokyklos pa
mokų. Kviečiami ateiti ir naujai 
įstojantieji.

N.Y. jaunių, jaunučių ir vyr. 
moksleivių ateitininkų pirmas 
susirinkimas po vasaros atostogų 
įvyks rugsėjo 19, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje po lituanisti
nės mokyklos. Visi moksleivio 
amžiaus kviečiami dalyvauti.

Bilietus į Maralin Niska kon
certą galima iš anksto pirkti 
Darbininko administracijoj, Kul
tūros Židinio priežiūrėtojų — p. 
Kudirkų raštinėj, arba ten pat K. 
Židinio kieme Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos raštinėj. Taip 
pat bilietus platina Marytė Ša- 
linskienė, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhaven, ir Lito arba Kasos 
įstaiga, 86-01 114th Street, 
Richmond Hill, N.Y. Galima iš 
anksto bilietus užsisakyti paštu, 
čekį rašant Lithuanian Cultural 
Foundation vardu, šiuo adresu: 
Mrs. Apolonija Radzivanienė, 
84-16 HOth Street, Richmond 
Hill, N.Y. 11418. Tel. 212 441- 
9720. Bilietų kaina 7 doleriai su
augusiem ir 5 dol. jaunimui.

New Jersey bilietus platina 
Antanas Rugys, 212 Lawrence 
Pi., Paterson, N.J. 07501, 
tel. 201 525-3340.

Daug lietuviškų plokštelių turi 
Darbininko administraciją.

Edvardas Jankauskas yra Ge- 
neseo kolegijos prezidentas. Ši 
kolegija yra dalis' New Yorko 
Universiteto sistemos. Apie tai 
pranešė Wall Street Journal Skambink 827-1351 ir prašyk,
prieš porą savaičių. kad plokšteles atsiųstų j namus.

DIDYSIS KULTŪROS ŽIDINIO RUDENS 
KONCERTAS

įvyks š.m. rugsėjo 27, sekmadienį, punktualiai
4 vai. po pietų Kultūros Židinyje.

Programą atliks išgarsėjusi Amerikos žymiųjų operos teatrų 
solistė

MARALIN NISKA
Solistė koncerto programą atliks nemokamai, 

visas pajamas skirdama lietuvių Kultūros Židiniui.

Įėjimo auka — 7 dol. suaugusiems Ir 5 dol. jaunimui.

Bilietus prašoma iš anksto įsigyti šiose vietose:
Darbininko spaudos kioske,

Kultūros Židinio raštinėje,
M. Šalinskienės įstaigoje Woodhavene, 

LITO ir KASOS įstaigoje Richmond Hill.

Bilietus taip pat bus galima Įsigyti koncerto dieną prie įėjimo, bot pavėlavusieji 
bus Įleidžiami į salę tik per pertraukas.

Po koncerto velka užkandžiai Ir gėrimų bufetas, todėl svečiai bus kviečiami paaNIktl 
ir pasilinksminti.

Koncerto rengėjai, pati solistė Maralin Niska Ir Tėvai Pranciškonai tikisi gausaus 
publikos atsilankymo.

VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME!

Židiniui Remti Lietuvių Kultūros Fondo Valdyba

HAMILTONO AUKURAS 
SVEČIAVOSI 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Šio rudens sezoną pradėjo 
svečiai iš Hamiltono — Hamil
tono Aukuras rugsėjo 12 suvai
dino Birutės Pūkelevičiūtės 3 
veiksmų išdaigą — “Antroji Sa
lomėja painiavose“. Režisavo 
teatro vadovė Elena Kudabie- 
nė-Dauguvietytė.

Įdomiausia šį kartą buvo tai, 
kad į spektaklį įsijungė New 
Yorko dramos aktorius — komi
kas Vitalis Žukauskas ir atliko 
gana svarbų vaidmenį. Režįsie- 
rė jam atsiuntė veikalą anksčiau, 
o ji pati prieš spektaklį atvyko 
dvi dienas ir čia repetavo, nau
ją aktorių įvedė į spektaklį.

Publikos New forke atsilankė 
apie 250. Po spektaklio buvo vai
šės. Rengė Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija.

Svečiai iš čia išvyko į Hart
fordą ir ten veikalą pakartojo 
rugsėjo 13. Publikos atsilankė 
arti dviejų šimtų.

Ir vienur ir kitur publikos 
buvo mažokai, nes dienos pasi
taikė šiltos, tiesiog tvankios. Tai 
rpdo, kad tokius vaidinimus rei
kia rengti vėliau. Plačiau apie 
spektaklį parašysime kitame 
Darbininko numeryje.

Suaugusi moteris ieško kam
bario šeimoje. Skambinti: MI 
7-3971.




