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Argentinos ir Britanijos gin
čas dėl Falklando salų vis dar 
neįšsprendžiamas. šiuo metu iš 
įvairių tarpininkų yra likęs tik 
Jungtinių Tautų gen. sekreto
rius Javier Perez de Cuellar. 
Žinovai pranašauja, kad Brita
nija, sutelkusi daugiau pajėgų, 
bandys salose išsikelti.

Salvadoro prezidentas Aivaro 
Magano sudarė ministerių kabi
netą ir jo postus paskirstė tarp 
trijų partijų — krikščionių de
mokratų, tautinio respublikos 
susivienijimo ir tautinio susitai
kinimo partijos.

Prez. Reagan pareiškė pasiū
lysiąs kongresui konstitucijos 
papildymą, leidžiantį viešųjų 
mokyklų mokiniam, prieš prade
dant pamokas, savanoriškai 
melstis.

Britanija praplėtė blokados 
zoną iki 12 mylių nuo Argenti
nos krantų ir pareiškė, kad kiek
vienas Argentinos laivas ar lėk
tuvas, nutolęs daugiau kaip 12 
mylių nuo jos krantų, bus lai
komas priešu.

Nežiūrint valstybės departa
mento ir kai kurių religinių or
ganizacijų opozicijos, pamoksli
ninkas Billy Grabam dalyvavo 
Maskvos remiamoj religinių 
vadų konferencijoj- prieš bran
duolinius ginklus ir pasakė sta
čiatikių katedroįir baptistų šven
tovėj po pamokslą, kuriuose ne
buvo nė vieno Maskvą galinčio 
suerzinti žodžio. Jis net nepaste
bėjo vienos moters iškelto užra
šo, teigiančio, kad daugiau kaip 
150 baptistų yra laikomi kalėji
me dėl tikėjimo.

Iranas paskelbė, kad jo ka
riuomenei pavyko vėl pralaužti 
Irako pozicijas ir užimti 22 mylių 
pločio ruožą prie pietinės sie
nos su Iraku.

Kinijos ministeris pirmininkas 
Zhao Ziyang pareiškė ten besi
lankančiam JAV viceprezidentui 
Bush, kad santykių tarp JAV ir 
Kinijos pagerinimo kely yra 
rimtų kliūčių;

Izraelio lėktuvai vėl puolė 
Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos bazes Libane į pietus 
nuo Beiruto ir užmušė 6 bei su
žeidė 20 žmonių. Palestiniečiai 
atsakė artilerijos ugnim į šiauri
nį Izraelį.

Prez. Reagan pasiūlė Sov. S- 
gai iš pradžių sumažinti 1/3 jos 
ir JAV turimų branduolinių svie
dinių skaičių taip, kad abiem 
pusėm liktų po maždaug 5,000 
sviedinių. Antroj fazėj abi vals
tybės sutartų abiem pusėm vie
nodųjų išmetamų sviedinių svo
rį. JAV taip pat sutiktų sumažin
ti savo tyrimus ir gamybą tokių 
branduolinių ginklų srity, kur 
jos technologiškai pirmauja, 
kaip, pvz., raketom ginkluotų 
povandeninių laivų, bombone
šių ir skraidančių raketų.

Lenkijos pogrindy veikiančios 
Solidarumo unijos vadai įspėjo, 
kad krašte galįs įvykti sprogi
mas, jei vyriausybė ir toliau ig
noruos augantį darbininkų pyktį.

Izraelis pažadėjo neparduoti 
Argentinai ginklų, bet juos dar 
tieks pagal anksčiau pasirašytas 
sutartis.

6 Izraelio jaunesni karininkai, 
dalyvavę arabų demonstracijų 
Izraelio okupuoto vakarinio Jor
dano kranto miestuose malšini
me, pasmerkė kariuomenės el
gesį ir vyriausybės politiką, pa
stačiusią karius į pavojingą ir 
nužmogintą būklę, nes arabai 
nėra laikomi žmonėm, o tik ob
jektais. Be to, jie pasmerkė ir 
tuos žydų kolonistus, kurie savo 
veiksmais didina įtampą tarp 
žydų ir arabų ir kurie nėra 
baudžiami už išsišokimus prieš 
arabus.

1981 lapkričio 25 Lietuvoje 
pasklido žinia, kad tragiškai žu
vo kun. Bronius Laurinavičius. 
Nesinorėjo tikėti, kad tai tiesa, 
nes dažnai Lietuvoje pasklinda, 
o gal net kažkieno sąmoningai 
paskleidžiami liūdni gandai, kad 
kažką suėmė, kažką užmušė, 
primušė. Kai kurie gandai ne
pasitvirtina. O šį kartą — pasi
tvirtino.

Žuvo Vilniaus gatvėje
1981 lapkričio 24 apie 8:20 

v.v. Vilniuje prie Dzeržinskio- 
Žalgirio gatvių sankryžos didelis 
sunkvežimis (Maz-503), vairuoja
mas Lazutkino, mirtinai sužalo
jo Adutiškio kleboną kun. Bro
nių Laurinavičių, lietuviškosios 
Helsinkio grupės narį.

Lietuvos tikintieji ir kunigai, 
išgirdę apie šį tragišką įvykį, 
vieningai tvirtino, kad tai KGB 
darbas. Prieš kelias dienas “Tie
soje” buvo atspausdintas kore
spondentės Danguolės Repšie
nės straipsnis, nukreiptas prieš 
kun. Bronių Laurinavičių. Kal
tino jį, kad žaloja vaikų gyveni
mą.

Stebino keistos aplinkybės
Nuo pat kunigo žuvimo mo

mento žmones stebino kai ku
rios keistos aplinkybės. Į avari
jos vietą subėgo daug žmonių. 
Milicija juos skirstė, neleido bū- 
riuotis. Nevarė tik vienos mote
riškės, kuri buvo įgėrusi ir kuri 
visiem uoliai aiškino, kad esą 
“senis buvo girtas, ėjo degant 
raudonai šviesaforo šviesai ir pa
lindo po ratais”. Kitą dieną žmo
nėm susirinkus žuvimo vietoje, 
vėl prisistatė alkoholiu dvokan- 
ti moteris ir aiškino, kad kuni
gas pats palindo po ratais.

Rytojaus dieną Vilniaus laik
raštis “Vakarinės naujienos” ir* 
radijas trumpai pranešė, kad 
sunkvežimis partrenkė žmogų ir 
mirtinai jį sužalojo. Kitame nu
meryje “Vakarinės naujienos” 
kvietė visus, mačiusius šį įvykį,'' 
ateiti j Vidaus reikalų ministe
riją.

Liudytojai bijo kerėto
Žmonės, mačiusieji avariją ir 

įtardami, kad tai KGB darbas, 
nedrįsta viešai kalbėti, bijoda
mi susilaukti didelių nemalo
numų. Todėl, pateikdami kai ku
riuos liudijimus, nenurodysime 
liudytojų pavardžių.

Moteris N. lapkričio 25 nuėjo į 
miliciją ir pasakojo mačiusi šį 
įvykį. Ant šaligatvio stovėjęs vy
riškis. Prie jo priėję keli vyrai ir, 
paėmę už parankių, pradėjo 
kažką kalbėti. Vyriškis, atrodo, 
kalbėti nenorėjęs. Važiuojant 
pro šalį sunkvežimiui, vyrai stai
ga vyriškį su skrybėle pastūmę 
po mašina.

Visai panašiai tragišką įvykį 
nupasakojo moksleivis N. Jis 
matęs tik tą momentą, kai ketu
ri vaikinai pastūmė senyvą vyrą 
po besiartinančiu sunkvežimiu.

Sunkvežimio vairuotojas La- 
zutkin, sugrįžęs po avarijos į 
į garažą, pasakojo bendradar
biam apie nelaimę, bet kartu ir 
guodėsi, kad nebūsiąs baudžia
mas, nes žmogų po mašina pa
stūmę kažkokie vyrai.

Į nelaimės vietą atvykę grei
tosios pagalbos medikai teigė, 
kad vyras, atrodo, pastumtas po 
mašina, nes gulėjo kniūpsčias, 
delnai buvo švarūs, o veidas 
— žiauriai sužalotas.

Laidotuvėse
Laidotuvėse labai jautėsi, kad 

kažkokia valdiška ranka viską 
darė, kad tokio garbingo ir bran
gaus kunigo laidotuvės būtą 
kuo mažiau iškilmingos ir kad

jose dalyvautų kuo mažiau žmo- 
hių. Jei ne Vatikano radijo pra
nešimas, dauguma kunigų ir ti
kinčiųjų apie kun. B. Laurina
vičiaus mirtį ir laidotuves laiku 
tikrai nebūtų sužinoję.

Kun. B. Laurinavičius savo 
testamente pageidavo būti pa
laidotas prie jo pastangomis pa
statytos Švenčionėlių bažnyčios, 
tačiau Švenčionių rajono vykdo
mojo komiteto posėdy buvo nu
tarta neleisti įvykdyti paskutinės 
velionio valios.

Labai skaudu, kad Švenčionių 
dekanas kun. Ulickas laiku ne
pranešė kunigam — Algimantui 
Keinai ir Kazimierui Žemenui, 
kad jie paskirti kun. Broniaus 
Laurinavičiaus testamento vyk
dytojais, ir ilgai slėpė, kur kun. 
B. Laurinavičius norėjo būti pa
laidotas.

Pamokslai
Lapkričio 27 į laidotuves rin

kosi ne tik adutiškiečiai, bet ir 
daugelis kunigų bei tikinčiųjų 
iš įvairių Lietuvos kampelių. 
Atvyko taip pat ir vyskupai trem
tiniai Julijonas Steponavičius ir 
Vincentas Sladkevičius, kurie su 
grupe koncelebravo pagrindines 
gedulingas mišias. -

Pamokslus pasakė kun. Kazi
mieras Vasiliauskas, kun. Algi
mantas Keina, kun. Kazimieras 
Pukėnas, kun. L^uriūpas ir kiti. 
Labai jautriai kalbėjo kun. Lau- 
riūnas, kad velionis buvo dide- (nukelta į 2 psl.)

Baltų laisvės dienos rezoliucijos autorius JAV Senate šen. Jesse A. Helms (dešinėje) su 
Avo ir Viivi Piirisilds (estais) — Baltų Laisvės lygos atstovais ir Aušra Zerr (viduryje) 
— JAV LB visuomeninių reikalų tarybos pirmininke.

SOVIETŲ GENEROLO 
DUKTĖ BADAUJA

Tatjana Jeršov Lozansky ge
gužės 10 pradėjo bado streiką, 
kad gautų išvykimo vizą iš Sov. 
Sąjungos pas savo vyrą, gyve
nantį Washingtone.

Jos tėvas generolas Ivan Jer
šov yra vienas iš 20-ties Raudo
nosios armijos generalinio štabo 
karininkų ir civilinės apsaugos 
šefas.

Tatjana užaugo liuksusinėse 
sąlygose, kuriomis naudojasi tik 
aukštosios sferos komunistų va
dai. Maskvoj gyvena puikiame 
bute ir turi dvi vasarvietes (da- 
čas), už Maskvos ir prie Juodo
sios jūros.

lis dvasinės Bažnyčios ugdyto
jas. Sunki vaikystė jį užgrūdino, 
todėl kunigaudamas mokėjo 
anksti keltis , uoliai melstis ir 
dirbti, jog per rūpesčius užmirš
davo net pavalgyti. Skaudžiai
pergyveno dėl Bažnyčios likimo 
ir dėl tautos ateities. Tai vienas 
iš didžiausių ąžuolų Lietuvos 
giriose, viena iš ryškiausių 
žvaigždžių Lietuvos padangėje.

Labai prasmingą žodį pasakė 
vysk. J. Steponavičius, išryškin
damas velionio herojiškos asme
nybės bruožus. Matydamas 
skriaudžiamus tautiečius, velio
nis stojo ginti lietuvių, tikinčių
jų ir Bažnyčios teises. Dėl to 
pas jį būdavo daromos kratos. 
Paskutiniu laiku buvo apšmeiž
tas laikraštyje, kad velionis trau- 
jkė vaikučius prie Dievo. Ateis- 
įtų akyse gal tai ir nusikalti
mas, bet tikinčiųjų akyse tai di
delė garbė. Kiekvienas kunigas 
turi gerai atlikti savo pareigas, 
kad mūsų tautos ateitį išlaikytu
me lietuvišką ir katalikišką.

Baigdamas kalbėti, vyskupas 
ragino kunigus uoliai darbuotis 
Dievo garbei, ginti Bažnyčios ir 
žmonių teises. Tikinčiuosius 
ragino išsaugoti klebono pamo
kymus, išsaugoti tikėjimą ir per
duoti jį savo vaikam.

Kunigas — pareigos imagus
Kun. Bronius Laurinavičius 

gimė 1913 Baltarusijos lietuviš-

Toks prabangus gyvenimas 
yra tik svajonė ar sapnas eili
niam sovietiniam piliečiui.

Būdama 18 metą, įsimylėjo į 
žydų kilmės fiziką Edvardą Lo
zansky ir už jo ištekėjo. Susi
laukė kūdikio. '

Prasidėjus Sacharovo disiden
tiniam judėjimui, Edvardas rodė 
nepasitenkinimą sovietine siste
ma, kuria ir anksčiau bodėjosi. 
Rezultate — neteko darbo ir net 
2 metus niekur negalėjo jo gauti.

Tatjanos tėvas pasisiūlė jam 
padėti, pažadėdamas išvykimo 
vizą. Įtikino Edvardą, kad pir
miausia turi divonuoti dukterį.

Koks Šiuo metu yra pagrindi
nis projektas, kurį Baltų Laisvės 
Lyga vykdo?
Šiuo metu visi energijos iš

tekliai ir finansiniai resursai nu
kreipti į Baltų laisvės dienos į- 
statymo JAV kongrese pravėdi
nu.

Kas tuo reikalu yra atlikta 
ir kas dar daroma?

Pagal mūsų direktyvas Han- 
nafbrd firma suredagavo įstaty
mo projektą, kurį atstovų rū
mam pateikė kongresmanas 
Henry Hyde, o senatui — sena
torius Jesse Hehns. Atstovų rū- 
misose rezoliucija gavo H.J. Res. 
386 numerį, senate — S.J. Res. 
172. Taip pat jau gautas rezo
liucijai pilnas valstybės departa-
mento pritarimas ir atitinkamų 
komisijų pirmininkų užtikrini
mas, kad rezoliucijai tuoj pat bus 
duota eiga, kai susilauks reikia
mo skaičiaus kosponsorių.

Kiek tų kosponsorių reikia?
Astovų rūmuose H.J. Res. 386 

turi turėti 218 kosponsorių, se
nate S.J. Res. 172 — 35.

Kiek jau jų turima?

Per labai trumpą laiką Han- 
nafbrd firmos energingų pastan
gų dėka abejuose rūmuose jau 
turima per 100 kosponsorių. 
Laisvės Lyga šiomis dienomis 
Wa.shingtonan pasiuntė Han- 
naford firmos tarnautoją Leslie

kojc saloje — Gervėčių parapi
joje, Giliūnų kaime. 1944 baigęs 
Vilniaus universiteto filosofijos- 
teologijos fakultetą, gavo kuni
gystės šventimus.

1945-1948 kunigaudamas Cei
kiniuose, sunkiomis pokario są
lygomis atnaujino ir praplėtė 
Ceikinių bažnyčią. 1948-1956

o divorsas bus vėliau anuliuo
tas, kai duktė su vaiku atvyks 
pas Lozanskį.

Tai buvo gen. Jeršovo apga
vystė.

1976 Edvardas išvyko į Ame
riką, o jo žmona iki šiol ne
gauna išvykimo leidimo, nors 
keliolika kartų to yra prašiusi.

E. Lozanskis iš Amerikos darė 
įvairius žygius dėl savo šeimos 
susijungimo, net rašė Brežnevui, 
bet viskas veltui.

Dabar Tatjana griebėsi pasku
tiniosios priemonės — bedavi- 
nao, kad galėtų atvykti pas savo 
vyrą ir vaiko tėvą.

Sov. S-ga sutiko sumokėti 
Švedijai 170,000 dol. už jos 
(strigusio prie Švedijos krantų 
povandeninio laivo nu vilkimą 
nuo uolos.

Dutton Baltų laisvės dienos re
zoliucijos eigai paspartinti.

Ar rezoliucija turės įstatymi
nės galios, ar tik patariamosios?

Pravesta rezoliucija, pasirašius 
prezidentui, taps krašto įstatymu 
Nėra mažiausios abejonės, kad 
prezidentas jos nepasirašytų, nes 
jai jau gautas, kaip minėjau, 
pilnas valstybės departamento 
paritarimas. Šiuo kartu, turbūt
pirmą kartą, siekiama pravesti 
ne “concurrent”, bet “joint” 
rezoliuciją.

Ar Maskva į šias pastangas re
aguoja ir kaip?

Maskvos ir Vilniaus radijai bei
sovietinė spauda dėl to pro
jekto baisiai niršta: plūstasi, va
dindami tai “niekšišku projek
tu”, arba bando pajuokti. Il
gai tylėjęs, nebeišlaikė ir propa
gandinis sovietų pamfletukas 
“Gimtasis Kraštas”. 1982 ba
landžio 22 numery atsiliepė ark
lišku humoru.

Pravedus Baltų laisvės dienos 
įstatymą, kas konkrečiai būtų 
laimėta?

Tai būtų pirmas reikšmingas 
laimėjimas nuo 1922 liepos 28, 
kai Amerika pripažino Lietuvą 
de jure. Pasirašydamas Baltų 
laisvės dienos įstatymą, prezi
dentas viešai pasauliui dekla
ruotų, kad Baltijos valstybių 
byla tebelaukia sprendimo. Aš 
manau, kad mes per ilgai pasi- 
tenkinom “okupacijos nepripa
žinimo” pareiškimais. Buvo la
bai svarbu, kai okupacijos nepri
pažinimo pareiškimą 1940 liepos 
23 padarė Amerikos valstybės 
sekretoriaus pareigąs einąs 
Sumner Welles. Bet ilgainiui 
dešimtmečiai “nepripažinimo” 
politikos praktišką reikšmę 
menkino. Užmarintai Lietuvos 
bylai pravestas įstatymas grą
žins gyvybę.

Kas visą šią akciją finansuoja?
Maskva skelbia melą, kad fi

nansinė parama ateina iš Ameri
kiečių žvalgybos šaltinių. Iš ten 
nėra atėjęs nė vienas centas. 
Visi pinigai ateina iš Amerikos 
baltų visuomenės. Esama idea
listų, kurie aukojo tūkstančius 
ir šimtus. Kaip pavyzdį galima 
nurodyti vieną asmenį, nutylint 
jo pavardę, kuris su žmonos ži
nia paaukojo 2000 dol. ir be žmo
nos žinios dar pridėjo pusantro. 
Ateina ir mažesnėmis sumomis. 
Bet gaunamų sumų toli gražu 
nepakanka. Pradžiugintume 
Maskvą, jei dėl finansinių sun
kumų Baltų laisvės dienos akci
ją turėtume nutraukti. Prašau 
visus, kurie skaito šį pasikalbė
jimą skubiai siųsti 100, 50 ar 
25 dolerius šiuo adresu: Baltic 
Freedom League, P.O. Box 
29657, Los Angeles, CA 90029.

Tautos Fondas skelbiasi re- 
miąs naudingus darbus Lietuvos 
laisvės reikalu. Ar prašėt to fon
do paramos?

Prašėm, bet nedavė. Matyt, 
Baltų laisvės dienos įstatymo 
nelaiko naudingu Lietuvos lais
vei dalyku. Dar liūdniau, kad 
nesiteikė į prašymą net atsakyti.

Be pinigų, kuo visuomenė 
šiame reikale dar galėtų padėti?

Skubiai rašyti laiškus, siųsti 
telegramas ar skambinti savo 
kongresmanam, prašant tapti 
H. J. Res. 386 kosponsoriais. 
Tais pačiais būdais kontaktuoti 
savo valstybių senatorius, kad 
taptų S. J. Res. 172 kosponso
riais.

Ar yra realių galimybių, kad 
kongresui pateiktoji rezoliucija 
galės tapti įstatymu?

Neabejoju. Juk jau turim vals
tybės departamento pritarimą, 
jaugiau kaip 100 kosponsorių 
ir daug darbui entuziazmo. Ypa
tingai dėkingas jauniesiem 
Washingtono lietuviam, kurie 
taip gražiai supranta reikalo 
svarbą 'ir ypatingu būdu talki
na. Esu giliai įsitikinęs, kad ne 
Maskva piktai džiaugsis dėl 
mūsų nepajėgumo, bet visi lais
vieji lietuviai, parėmę šį žygį, 
su pagrindu galės didžiuotis 
pradžiuginę pavergtus lietuvius 
Lietuvoj.



=====

PASISAKYTI BALTŲ REIKALU
- _____________

Amerikos lietuviai deda pa- atstovų rūmuose, taptų šalies J- ° 
stangas JAV kongrese praves- statymu, pagal kurt JAV prezi- Soviet uXn
ti jungtinę rezoliuciją, kuri tu- dentas kiekvieneriais metais HEVif ifeturned
rėtų įstatyminės galios. Lietu- - ----- - 
viai, latviai ir estai, o taip pat 
jiems pritariu ir talkiną ameri
kiečiai bei kitataučiai bendrai 
stengiasi surinkti kuo daugiau 
kosponsorių JAV atstovų rūmuo
se ir senate.

Apie Baltų Laisvės Lygos pa
stangas rašoma Darbininko šio 
numerio pirmame puslapy.

JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkė Aušra Zerr, 
artėjant Baisiojo Birželio minėji
mam, aplinkrašty kviečia visus 
lietuvius savo talka prie šio 
žygio JAV kongrese prisidėti. 
Rezoliucija, patvirtinta senate ir

skelbtų birželio 14 dieną Baltų ■ 
Laisvės Diena, kaip jau buvo 
paskelbta Afganistano Diena.

JAV senato narys Jesse Helms 
(R.-N.C.) JAV senate pateikė 
rezoliuciją SJ Res 172. Tokio 
pat turinio rezoliuciją HJ Res 
386 JAV atstovų rūmam pateikė 
kongresmanas Henry J. Hyde 
(R.-IU.).

Recently, Senator
Helms introduced Senate Joint
Resolution 172, which will

co-sponsor S J. Res. 172. Please . ... - -d
contact Kathy Stoner in Senator gMALINS FUNCRAL HOME. Ine., 84-82 Jamaica Avė. (prie Forosl! 
Helm’s office at 224*6342 and P*way StJ, Woodbaven, NVY, 11421. Suteikia gaibinges teidoteves,; 
add your support to this efiort Koplyčios parūpinamos visose mieste dalyte. Tai. 298-2244.______ ' *:

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME - Moderni koplyčia, Al*!;
įrAKAMS) condmonod, A. 4. Oelton-BalMnas, Ucenaod Managar and Notaryj

----------------------------------------------------- Public. 686 Grand SL, Srooklyn. N.Y. 11211; ST 2*5043.

Helms office at 224*6342 and 
add your support to this efiort.

Sincerąly yours, 
(PARAŠAS)

Savaitės 
įvykiai

Visi kviečiami ir prašomi sku
biai skambinti telefonu, siųsti 
telegramas ar laiškus savo gyve
namosios apylinkės JAV atstovų 
rūmų ir JAV senato nariam, 
prašant juos tapti šios jungtinės 
rezoliucijos rėmėjais — kospon- 
soriais.

Pridedami laiškų pavyzdžiai:

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

u- > ■ ■■ --------- ------------------------------------------------------1

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teizoira, Jr. laidotuvių direktorius, Newr 
ariuoffice: 426 Lafayette 8t (Cor. WNaoe Avė.), tolei. 344*5172. Po-

Libano tarpusavio kovose tarp 
Siriją remiančių ir prieš ją kovo
jančių grupių žuvo 72 ir buvo 
sužeista 220 žmonių.

Nairobi, Kenijoj, prasidėjo 
antroji JT globalinė konferenci
ja dėl aplinkos taršos sumažini
mo.

Britanija paprašė JAV pa
skolinti jos karo aviacijai toli
mojo skridimo tanklėktuvį.

Lenkuos Solidarumo unijos 
pogrindžio radijas paragino len
kus, protestuojant prieš karo būk
lę, gegužės 13 streikuoti 15 min.

Indonezijos parlamento rin
kimus laimėjo jau 17 metų kraš
tą valdžiusi kariuomenės remia
ma Golkar koalicija.

Britanijos karo laivynas vėl 
neteko dviejų Harrier tipojęovps 
lėktuvų, vykdžiusių žvalgybos 
uždavinius Falklando salų srity, 

tareiškė, 
>uvo pa-

LaiSko pavyzdys kongresmanui
The Honotable (Kongresmano 

vardas ir pavardė)
House Office Building
Washington, D.C. 20515

Dear Mr. (PAVARDĖ):

Buv. prez. Carter 
kad jis prieš 3 metus 
sidlęš Sov. S-gai užšaldyti abie
jų valstybių turimus branduoli
nius ginklus, bet prez. Brež
nevas siūlymą atmetęs.

Popiežius Jonas Paulius II 
lankėsi Portugalijoj padėkoti 
Švč. Mergelei Marijai Fatimoj 
už jo gyvybės išsaugojimą ir 
maldauti jos užtarimo visai žmo
nijai. Čia vėl pasikėsinta prieš 
jo gyvybę, bet liko žudiko nepa
liestas.

June 14 marks the 41st anni- 
versary of the mass deportations 
of hundreds of thousands of 
Lithuanians, Latvians and Esto- 
nians to Siberian labor camps 
by their Soviet Union occupiers; 
most never retumed.

Recently, Congressman Henry 
J. Hyde introduced House Joint 
Resolution 386, which will 
establish an annual Baltic Free- 
dom Day observance as a 
symbol of the solidarity of the 
American people with the as- 
pirations of the enslaved Baltic 
people for freedom and inde- 
pendence_____ _

We urge you to join with your 
congressional colleagues and to 
co-sponsor HJ. RES.386. Please - 
contact Jane Fogarty in Con
gressman Hyde’s office at 225- 
4561 and add your support to 
this effort.

Sincerely yours, 
(PARAŠAS)

Laiško pavyzdys senatoriui

The Honorable (Senatoriaus 
-vardas ir pavardė)

Senate Office Building

— Anksčiau periodinėje 
spaudoje skelbti Kristijono Do
nelaičio palaikiu tyrinėjimo duo
menys -1981 pabaigoje išleisti 
76 puslapių knygele — KRIS
TIJONO DONELAIČIO PA
LAIKŲ TYRINĖJIMO ME
DŽIAGA. Tarp kitų dalykų išjos 
sužinome, kad K. Donelaičio 
“Metai” JT UNESCO nutarimu 
yraįrašyti į Europos literatūros 
šedevrų sąrašą. Knygelėje yra 
paskelbtas 21 oficialus doku
mentas ir 55 iliustracijos, taip 
pat nuolatinės K. Donelaičio ko
misijos sudarytos prie Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
(pirm. — K. Korsakas), posėdžių 
protokolai, nutarimai, apyskai
tos. Visi dokumentai ir nutari
mai liečia daugiausia K. Done
laičio palaikų tyrinėjimą, jų 
identifikavimą, portreto sukūri
mą, Tolminkiemio bažnyčios at
statymą ir urnos su K. Donelai
čio kaulais iš naujo palaidoji
mą. Aprašomos 1979 spalio 11 
laidotuvių iškilmės Tolmin
kiemyje. Bažnyčios atstatymo ir 
memorialinio muziejaus projek
tus paruošė architektas N. Kit
kauskas. Palaikų ieškojimo ko
misijoje buvo kalbininkas L. Gi
neitis,-kultūrosj^aminklų apsau
gos ekspertas Jr- Glemža, .litera
tūros profesorius J. Lebedys, 
medikai J. Markulis ir J. Nainys, 
archeolėgri A. Tautavičius ir V. 
Urbanavičius ir architektas E. 
Purlys. Poeto kapas buvo suras
tas remiantis F. Tacnerio tyri
nėjimais. Tik vienas J. Lebedys 
abejojo K. Donelaičio kapo vie
ta ir komisijos akto nepasi
rašė. Antropologas V. Urbanavi
čius pagal restauruotą kaukolę 
sukūrė K. Donelaičio dokumen
tinį portretą. Jo darbą patikrino 
plastinės rekonstrukcijos meto

dininkas Maskvos universiteto 
profesorius M. Gerosimovas 
(1907-1970). Visi tų tyrimų duo
menys viešumai oficialiai buvo 
vilniškės Eltos paskelbti 1970 
kovo 28. Bet ir po to dar 10 
metų K. Donelaičio kaulai ąžuo
linėje urnoje išgulėjo Vilniaus 
etnografiniame muziejuje, kol 
buvo gautas Kaliningrado (Kara
liaučiaus) srities valdžios leidi
mas tuos palaikus palaidoti res
tauruotoje Tolminkiemio bažny
čioje, nepanašioje į buvusią reli
ginę šventovę. Knygelė įdomi 
dar ir tuo, kad ji parodo lietu
vių kultūrininkų nuoširdžias pa
stangas sutvarkyti K. Donelaičio 
kaulus, įrengti jiems tinkamą 
poilsio vietą, o iš kitos pusės 
parodo ir tuos sunkumus, ku
riuos sudarė okupacinė valdžia. 
Komisijai net nepavyko grąžin
ti istorinio Toliminkiemio var
do (rusai tą vietą pavadino Čis- 
tyje Prudy).

— Iš jau 1982 metais išleistų 
knygų minėtinos bent šios: Juo
zo Baltušio RAŠTŲ III tomas
— jame sudėtos kelionių apy
braižos; G. Petkevičaitės-Bitės 
apsakymų rinktinė “Žvaigždžių 
takais”, tos pačios rašytojos kita 
apsakymų knyga “Nutrūko sty
ga”;/.Baltušio. RAŠTŲ IV tomas
— jame išspausdinta “Parduotų 
vasarų” T dalis; išleista nauja 
laida I. Simonaitytės romano 
“Vilius Karalius”; Lazdynų Pelė
dos apsakymų rinkinys jaunimui 
“Stebuklingoji tošelė”; Antano 
Sutkaus fotografijų albumas 
^Lietuva iš paukščio skrydžio”; 
tautinių šokių judesius nagrinė
janti Elenos Morkūnienės knyga 
“Lietuvių liaudies choreografi-

Daug vietos automobfliam pastatyti.

JUOZO ANDRIULIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia nauįoį vištoj — OHLERT; 
RUGGIERE, Ine., >9-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Teist 847-2323 
(namų tetef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio kliįsnteis.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wintor Garden Tavom. 
1883 Madlsbn 8t, Ridgewood, N.Y. 11227. Tstof. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodomi polsidotuvlnloi pietūs. Pkmoą 
rūėies lietuviškos maistas prieinama kalne.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, kvantams, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Talei. 779-5156.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. - WICN 90.5 FM. 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., šeštadieniais 5-8 v.v. Inž. Ed. V. Molius Jr^ 
vedėjas, 23 Shlrley R<L, Shrewsbury, MA. 01545. Tol. 817 852-3885.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Vorilll, Attschulet 
Schvrartz., Ine. N.Y. Registruotas pirkti Ir parduoti akcijas, bortus, optlons 
fondus, commmoditlos, auksų, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai ii visur tai. 800-223-1512.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vaL vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuanla”, trečlad., 54)5- 
74)0 vai. vak., H WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Štokas, Dir. adresas: 
234 Sunltt Dr., Watchung, N.J. 07080. Tolof. (201) 753-5638.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avon Baysido, 
N.Y. 11384. TeL 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI > 
SUKURIAMI, IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

l^asolipo 

A MEMOBIALS '
66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

KVECAS
JONAS 
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(nukelta į 4 psl.)
Lenkijos vyriausybė įsakė iš

vykti dviem JAV diplomatam, 
John William Zerolis ir James 
Daniel Howard, už tai, kad jie, 
lankydamiesi karo būklės pra
džioj areštuoto ir vėliau paleisto 
Lenkijos mokslų akademijos na
rio dr. Ryszard Herczynski bute, 
bandė išsinešti kai kurių doku
mentų. JAV ambasada dėl to 
protestavo.

Pietų Afrika iškeitė sovietų 
šnipą KGB majorą Aleksėj Mi- 
chailovič Kozlov į 8 aukštus Va
karų žvalgybos pareigūnus ir 
vieną P. Afrikos kareivį Johan 
van der Mencht, kuris buvo lai
komas Angoloj.

Vengrijos min. pirmininko pa
vaduotojas Joszef Marjai pareiš
kė, kad Vengrija dalijasi savo 
patirtimi su Lenkija ūkiniam 
sunkumam nugalėti.

Washington, D.C. 20510

Tarp Irano ir Irako vyksta 
smarkios kovos Irano Khurram- 
shahr uostui išvaduoti.

Britanijos fregata apšaudė ir 
padegė Argentinos laivą, spėja
ma tanklaivį, Falklando salas 
skiriančiam sąsiaury.

Maskvoj vykstančioj religinių 
vadų konferencijoj prieš bran
duolinius ginklus liuteronų vys
kupas amerikietis David W. 
Preuss ir Amerikos reformuotos 
bažnyčios N.Y. gen. sekr. Arie 
W. Brouwęr kreipėsi į konferen
cijos dalyvius nepaversti šios 
konferencijos propagandos prieš 
JAV forumu, bet jų balsas nera
do atgarsio Afrikos, Azijos ir Arti-

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

dirbo Kalesninkuose, kur išde- 
koravo bažnyčią.-1956 perkeltas 
į Švenčionėlius. Senoji bažny
tėlė buvo maža, o ant pradėtos 
statyti bažnyčios sienų jah augo 
berželiai. Sienos buvo išmūry
tos tik iki langų, ir viskas palik
ta likimo valiai.

Naujasis klebonas ėmėsi drą
saus žygio pabaigti pradėtą sta
tyti bažnyčią. Po didelių vargų, 
nesuskaitomų važinėjimų su de
legacijomis po aukščiausias so
vietines valdžios instancijas, 
prašant įvairių medžiagų ir leidi-
mų, bažnyčia buvo-užbaigta ir 

mųjų Rytų dalyvių tarpe. - pašventinta. Tai vienintelė Lie--

tuvoje pokario metu pastatyta 
ir veikianti bažnyčia. Švenčionė
lių bažnyčioje pagausėjo jauni
mo ir vaikų.

1968 sovietinės valdžios įsa
kymu jis buvo perkeltas į Adu
tiškį, kur jam teko aptarnauti ne 
tik savo parapijos žmones, bet ir 
daugelį Baltarusijos katalikų.

t Helsinkio grupt
Po kun. Karolio Garucko mir

ties, rizikuodamas laisve,' įsijun
gė į lietuviškosios Helsinkio 
grupės veiklą. Nuteisus Mečis
lovą Jurevičių ir Vytautą Vaičiū
ną,- jis- buvo-likęs - vienintelis 
nesuimtas ir pajėgus dirbti gru
pės narys. Suprantama, kodėl 
KGB velionio nekentė. Jis savo 
artimiesiem buvo prasitaręs, kad 
jau du kartu buvo bandyta jį 
suvažinėti.

KGB sekė kiekvieną jo žings
nį, o lapkričio 21 “Tiesoje” 
buvo atspausdintas didelis Dan
guolės Repšienės straipsnis — 
“l gyvenimą — ne per švento
rių”, kuriame puolė kun. Lau
rinavičių už tai, kad traukia 
moksleivius į bažnyčią. Po to
kio straipsnio visi laukė sovieti
nės valdžios reakcijos, bet niekas 
nesitikėjo, kad bus padaryta to
kia niekšybė.

Jis kviss Yl8N8
Gero kunigo, tauraus lietuvio 

ir bebaimiu klotojo ui Bažny-. 
čios ir Tautos teises kraujas, pra
lietas sostinės gatvėje, ir jo gy
vybės auka kvies visus dorus ir 
mąstančius lietuvius kovoti ui 
tiesą, laisvę ir šviesą vardan visų 
mūsų šviesios ateities.

NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue
Richmond H IR, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir ieitsKlienlais. /

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kainas
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Radagvot* REDAKCINE KOMISUA

Rašytojam suvažiuojant
šį savaitgalį Clevelande 

vyksta Lietuvių Rašytojų Draugi- . 
ios suvažiavimas, kuriame spe
cialiai bus prisimintos Maironio, 
Vinco Krėvės, Vienuolio ir kitos 1 
sukaktys, bus išklausyta eilė pa
skaitų, aptarti organizaciniai rei- i 
kalai, priimti nauji nariai. Bus ir 
literatūros vakaras ir banketas, 
susitikimas su platesne visuo
mene.

Lietuvos Rašytojų Draugija 
buvo įkurta dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais, paskui oku
pantų buvo uždaryta. Pokario 
metais atgaivinta Vokietijoje ir 
perkelta čia į Ameriką. Draugi
ja apjungia visus lietuvius rašy
tojus, esančius laisvajame pasau
lyje. Draugija kasmet skiria pres
tižinę premiją, palaiko ryšius 
tarp narių, talkina kitom organi
zacijom įvairiuose literatūriniuo
se reikaluose. Suvažiavimus 
šaukia gana retai, nes nuotoliai 
dideli, sunku suvažiuoti. Šių 
metų suvažiavimą labiausiai pa
skatino didžiojo Lietuvos dai
niaus Maironio 50 metų mirties 
sukaktis. Draugija turi per 100 
narių. Gal jų pusė ir suvažiuos 
į Clevelandą.

Lietuvių tautoje rašytojo vaid- 
mun yra nepaprastai didelis. 
Jis nupūtė svetimas dulkes nuo 
lietuvio, išryškino jo gražų lie-. 
tuvišką žodį, įdiegė jį ir išvedė 
į naujus tautinius kelius.

Lietuvių tautoje buvo ta nelai
mė, kad jos šviesuomenė, jos 
aristokratai, nesidom'ėjo lietuvių 
kalba, tautine kultūra, o pasisa
vino svetimą kalbą, greitai patys 
nutauto. Kai kituose kraštuose 
pati valstybė ėmė rūpintis tauti
ne kultūra ir sava kalba, Lie
tuvoje lietuvių kalba skurdo ir 
gyveno tik šiaudinėje pastogėje. 
Jau 1599 metais Daukša savo 
“Postilėje” kvietė visus kalbėti 
lietuviškai. Ne žemės turtais tau
tos išsiskiria ir didžiuojasi, o 
savo gimtos kalbos gražumu, sekimo!

Bet niekas Daukšos balso neiš
girdo. Lietuviškasis žodis buvo 
paliktas savo gūdžiam likimui.

Tamsiausi mūsų istorijoje lai
kai buvo 19 amžius, kai tą 
nemokytą tautą visi norėjo su
draskyti, surusinti, sulenkinti. 
Ir čia tautą nuo pražūties išgel
bėjo tik lietuvis rašytojas. Juk 
Daukantas pirmasis lietuviškai 
parašė Lietuvos istoriją ir lie
tuviškai pasakė: lietuvi, čia tavo 
žemė. Valančius tą beraštę tau
tą išmokė skaityti ir rašyti, 
nublaivino, suorganizavo knyg
nešius ir išugdė nepaprastą pa
sipriešinimą prieš rusifikaciją.

Basanavičius įžiebė “Aušrą”, 
pirmąjį tautinės minties laikraš
tį. Iš tos Aušros išaugo ir tauti
nio atgimimo dainius Maironis, 
išsakęs atbundančios tautos šū
kius, idealus. Maironio įtaka bu
vo nepaprasta lietuvių tauti
niame atgimime. Jis buvo 19 am
žiaus galo ir šio amžiaus pra
džios lietuviškosios visuomenės 
vadas. Jo poezijos paveikti, jau
nuoliai stojo į darbą kaip milži
nai Lietuvos labui.

Su kokiu entuziazmu reiškėsi 
lietuvis rašytojas prieš pirmąjį 
pasaulinį karą. Kokį lietuviško 
žodžio kraitį jis sukrovė nepri

tuvis rašytojas ugdė pačią tautą,' 
stiprino lietuvį.

Okupuotoje Lietuvoje rašyto
jas neturi kūrybinės laisvės, par
tijos dažnai yra prievartaujamas, 
bet ir tose sąlygose jis stengiasi 
sukurti išliekančias literatūrines 
vertybes, palaiko tautos moralę 
ir jos pasipriešinimą okupantui.

Lietuvis rašytojas išeivijoje 
turi visas kūrybines laisves. Jis 
čia laisvai savo talentą plėtoja ir 
kuria literatūrines vertybes Lie
tuvai, palaiko ir ugdo mūsų 
tautinį atsparumą.

Sveikiname Lietuvių Rašytojų 
Draugiją ir rašytojų suvažiavi
mui linkime kuo geriausio pasi-

Maironio namai Kaune. Dabar yra literatūros muziejus. Priekyje stovi neseniai pastatytas 
paminklas didžiajam poetui. Paminklo autorius-skulptorius G. Jokūbonis. Nuotrauka V.
Alksninio, padaryta praeitą vasarą.

Pozityvi visuomeninio gyve
nimo kritika turi dvi pagrindi
nes ypatybes: iškelti taisytinas 
negeroves ir, iš tų negerovių 
pasimokius, ieškoti būdų visuo
meninei veiklai gerinti ir tobu-. 
linti. Tai taikytina organizaci
joms, mokykloms, klubams, susi
vienijimams ir kitoms visuome
ninio pobūdžio institucijoms.

Žodis “kritika” daugumos yra 
suprantamas neigiamai, iš anksto 
tam žodžiui teikiant negatyvią 
prasmę. Kritika yra ne kas kita, 
kaip veiksmo ar kūrybos verti
nimas, aptarimas ar nagrinėji
mas, pažįstamas jau seniausiais 
antikinės Graikijos kultūros lai
kais. Kritikos dėka, mene ir 
literatūroje ieškodami visapusiš
ko kūrybos aptarimo ir kūrybi
nės tiesos, mes turime nuovoką 
apie estetines formas ir randa
me matą vertinti kūrybos apraiš
koms. Kritika nėra absoliutus 
tiesos pristatymas, tik ieškojimas 
jos pažinimo, išeinant iš paties 
kritiko vertybių sampratos, pa
žiūrų ir charakterio.

Mūsų kultūriniame gyvenime 
kritikos yra apstu. Muzikiniai 
vienetai, chorai, teatro grupės, 
beletristikos ir poezijos veika
lai yra pastoviai kritikuojami, 
vertinami ir tuo pačiu populia
rinami. Nepalankios kritikos tik
ro kūrėjo nesunaikina, o tik dar 
labiau paskatina jį dirbti toliau ir 
tobulėti. Draugo romano kon
kurso pakartotinė laimėtoja Bi
rutė Pūkelevičiūtė su pasidi
džiavimu pasakoja, kad, pasiro
džius jos pirmam romanui (“Aš- 
tuoni lapai”), buvę labai nepa
lankios kritikos, tačiau tai buvu-

knyga su didžiausiu pasiseki-si

VISUOMENINIO GYVENIMO KRITIKA
■

AURELIJA BALAŠAITIENE
— i —

imu Skaitytojų kritikai nepavei
kė, o rašytoją tik toliau skati
no. Tai tikro kūrėjo-intelektualo 
dvasios didyliės požymis.

Deja, pilkoji visuomenės masė 
ne visada į visuomeninio dar
bo viršūnes iškelia asmenis, ku
rie pasižymėtų didelėmis dva
sios gelmėmis, šalia garbės ne
siekiančių, sunkių daibų naštą 
nešančių idealistų stebime tuos, 
kurie veržiasi į “garbę”, ieško
dami “garbės stalų”, reikalauda
mi savo pavardę minėti spau
doje dėl kiekvieno menkniekio, 
verždamiesi į nuotraukas ir pir
mąsias vietas.

Gyvendami diena, po dienos 
savųjų tarpe, mes ne visada pa
stebime tą mūsų visuomeninin
ko tipą. Tačiau tie, kurie pas 
mus paskutiniųjų metų laikotar
pyje atvyko iš pavergtos Lietu
vos ir aktyviai įsitraukė į visuo
meninį judėjimą, tą pastebi, kaip 
rakštį akyje. Vladas Šakalys savo 
straipsnyje “Tarp Maskvos ir 
Jaltos” (Tėviškės Žiburiai, ba
landžio 15-osios numeris) ne
gailestingai, bet tiksliai išreiškia 
savo pastabas taip: “ . . . sarmat- 
lyvumu nesergama. O ypač išei
vijos vadų tarpe. Svarbu, ne kas 
daroma, o kas pagerbiamas. Čia 
ir yra mūsų išeivijos nepakanka
mo efektyvumo vieša paslap
tis . . .” Jis netrukus dar paste
bės ir kitą nemalonų faktą: pa
sakius tiesos žodį spaudoje, gau
nasi stipri, kerštinga reakcija, 
nuolatos temdanti gyvenimo pa-

danges.
Tenka stebėtis, ar iš tikro 

mūsų tautiečiai yra taip atsilikę, 
kad neskaito plačiosios, pasauli
nio masto spaudos, kurios veda
muose puslapiuose savo diamet
raliai priešingas nuomones apie 
vieną įvykį rašo net keli sindi
kuoti ir aukštai vertinami ko 
lumnistai. Jie komentuoja kiek
vienas savaip, kritikuoja, pataria 
ar net pasijuokia.... Pas mus 
toks žumalizmas yra grynas nu
sikaltimas, o įvykių laisva in
terpretacija — tai prie stiklelio 
ar kavos puoduko besikalbančių 
privilegija.

Iš privačių pokalbių galima 
pastebėti, kaip eiliniai visuo
menės nariai ilgisi tiesos, ta
čiau, ją pamatę juodu ant balto, 
nuo jos nusigręžia, lyg vis dar po 
daugelio metų, gyvendami de
mokratiniame krašte, nepajėgtų 
suprasti spaudos laisvės grožio 
ir naudos.

Seniau mūsų žurnalistai, dar 
nespėję pasimokyti iš laisvų 
kraštų spaudos, retai tedrįso ko 
mentuoti dienos įvykius mūsų 
visuomenėje, bijodami rašyti tai, 
ką matė ir kuo nebuvo paten
kinti. Rašė apie viską gražiai, 
žinodami, kad tai ne visai tie
sa. Skaitytojai skaitė, žinodami, 
kad tai ne visai tiesa, kad ne 
viskas “aukšto lygio”r “labai nu
sisekę”, “įdomu” ... Jų vieton 
pradeda veržtis tikros kritikos 
brandi banga, iškelianti tai, kas 
girtina, ir neslepianti to, kas tai
sytina.

Jei mes visuomeninio gyveni

mo kritikai neduosime tinkamos 
vietos, tai ateinanti jaunesnė 
visuomenininkų karta nebeturės 
jokios tąsos jausmo, o kad ir ne
didelė, bet stipri naujausios imi
gracijos Įranga' turės apsiimti tą 
sunkų uždavinį — gelbėti mūsų 
visuomenę nuo įsisenėjusio 
raugo, sustingimo, entuziazmo 
ir idealizmo stokos, tuščiažodžia
vimo ir garbės ieškojimo. ,

Garinės ieškojimas ir pavydas 
yra visuomenės vėžiai, su kuriais 
reikia kovoti visomis įmanomo
mis priemonėmis. Su dideliu 
džiaugsmu Clevelando Kaziuko 
mugės svečiai stebėjo, kaip mu
gės atidarymo garbė teko netitu
luotiems asmenims, B. Mainelie- 
nei ir S. Inganavičiui, ilgus me
tus talkinantiems Clevelando 
skautų tėvams savo juodų, sun
kių, garbės nenešančių darbų 
atlikimu. Nespėjus kaspinui nu
kristi ant žemės, jau girdėjosi 
nepasitenkinimo balsų iš 
“vadų”, neskani kritika, persi
sunkusi pavydo raugu. Darosi ir 
liūdna, ir graudu. Gera yra 
džiaugtis savo darbo vaisiais, 
tačiau to negalima daryti kitų 
sąskaitom “Labdara, ieškanti 
garbės, nustoja buvusi labdara”, 
pastebėjau tokį posakį mūsų pe
riodinėje spaudoje. Gerai atlikus 
darbą, garbė ateina savaime, o 
didžiausias atpildas yra žinoji
mas, kad buvo padaryta su ge
riausiomis pastangomis pagal 
savo sugebėjimus.

Laikas pribrendo visuomeni
nio gyvenimo kritikai. Kritiką 
reikia pakęsti, toleruoti ir į ją 
kreipti dėmesį. Visa, kas pozi
tyvu, yra iškeliama, tačiau nega
lima nuslėpti ir nemalonių trū
kumų, apie kuriuos visi kalba, 
bet kurių pripažinti viešai nesu
tinka.

Savo laiku genialusis Molje
ras, kovodamas su Prancūzijos 
buržuazijos dvasios smukimu, 
savo visuomenę plakė pačia 
skaudžiausia komedijos pajuo
kos rykšte. Mes, lietuviai, ne
same linkę vertinti satyros ar 
humoro. Todėl turime pasiten
kinti paprastu tiesos žodžiu, į ku
rį nereikia reaguoti kaip į as
meninį įžeidimą, gerbiant kito 
žmogaus nuomonę, neatsisakant 
savosios, diskutuojant mandagia 
forma ir atvirai. Dirbkime visi 
su ta mintimi, kad kiekvienas 
darbas turi susilaukti kritikos, o 
kritikuokime objektyviai, ieško
dami ir “deimančiukų”, ir tie
sos, be kurios jokia kritika netu
ri savo vertės, ir neturi savo 
vertės spaudos žodį gerbiantis 
žurnalistas.

VIKTORAS GIDŽIŪNAS, OFM

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
ĮTAKA JO LAIKAMS

nevertas tavo tarnas ? Bet Vieš- Prieš Šv. Kryžiaus išaukštini- 
pats netrukus jį suramino apšvie- mo Šventę, rugsėjo 14 d., Pran- 
timu, kad jis yra jam malonus, ciškus jautė, kad ant šio kalno 
nes viską jam atidavęs savo įža- Jam atsitiks kažkas nepaprasto, 
dais: klusnumu, neturtu ir skais- Tai jis pasisakė broliui Leonui, 
tybe. savo nuodėmklausiui. Kas jam

Kartą vienas pamaldus žmogus 
išgirdo jį balsu raudantį ir, ma
nydamas, kad kas blogo jam at
sitiko, paklausė: “Broleli, ko 
verki?” Jis jam atsakė: “Apver
kiu Kristaus kančią. Taip verk
damas, galėčiau eiti per visą 
pasaulį, nes meilė nemylima”. 
Kai daktaras, gydydamas jo akis, 
draudė lieti ašaras, Pranciškus 
atsakė: “Dėl regėjimo, kuris 
mums bendras su musėmis, ne
turėtume prarasti amžinosios 
Šviesos regėjimo. Aš verčiau 
norėčiau prarasti kūno akis, kaip 
sulaikyti ašaras, nes jos apvalo 
sielos akis ir leidžia matyti Die-

I
į Tai buvo meilės ašaros dėl 
Viešpaties kančios, tai buvo 
skausmas dėl Jėzaus skausmo. 
Pranciškus, kaip tikras mylėto
jas, norėjo kentėti mylimojo 
skausmus. Iš šios Kristaus mei
lės išaugo ir noras visą save pa
aukoti Kristui ir mirti už Kristų. 
Tuo pagrįstas ir jo noras vykti į 
Siriją ir Maroką, kad, skelbda- 
>nas Kristų, už jį mirtų kanki
nio mirtimi.
• Kai 1224 m., grįžęs iš Romos, 
Sekminių kapituloje atidavė mi

nistrams naują patvirtintą Ma
žesniųjų Brolių ordino regulą, 
Pranciškus, būdamas dar tik 42. 
metų, atgailos ir ligų išvargin
tas, atrodė visiškai išsisėmęs ir 
pasenęs. Po kapitulos, pasijutęs 
lyg ir nereikalingas, sumanė nu
vykti į 1213 m. grafo Orlando 
Cattani padovanotą Alvernos 
kalną. Jį lydėjo jo ištikimiausi 
broliai: Leonas, Masėjus ir Pa- 
cifikas. Alvernos kalne Pranciš
kus atskirai nuo kitų ant aukšto 
skardžio pastatytoje palapinėje 
pasninkavo ir meldėsi nuo Švč. 
Marijos Dangun ėmimo iki šv. 
Mykolo šventės.

✓
Giliame mąstyme jis čia nagri

nėjo savo santykius su aukščiau
siu Gėriu — Dievu. Tai buvo 
sunkūs klausimai, kurių nepajė
gė atsakyti nei filosofai, nei as
ketai. Vieną dieną jis balsu pra
dėjo šaukti: "Kas esi tu, Vieš
patie, ir kas esu aš?” Jis taip 
įsigilino į Dievo didybę ir savo 
menkumą, kad tiesiog su išgąs
čiu, atsiklaupęs ant uolos ir pa
kėlęs rankas, laukė: "Kas esi tu, 
maloniausias mano Dieve? Kas 
esu aš, menkiausias kirminas. Dail. B. Gozzoli

atsitiks, vėl, kaip jaunystėje, no
rėjo sužinoti iš Evangelijos, dėl 
to liepė broliui Leonui tris kar
tus ją atskleisti. Nuostabu, kad, 
visus tris kartus atskleidus 
Evangeliją, buvo atrastas Kris
taus kančios aprašymas. Dievo 
valia buvo aiški: po uolaus Kris
taus sekimo visuose Savo gyve
nimo veiksmuose jis turės juo 
sekti iki Kalvarijos ir prieš mirtį 
turės tapti panašiu į jį kančioje. 
Tai buvo atsakymas ir paragini
mas, kad jis kantriai ir nuolan
kiai pasiruoštų priimti tą, ką 
Dievas panorės jam suteikti.

Auštant Šv. Kryžiaus išaukšti
nimo šventės rytui, Pranciškus, 
iškėlęs rankas, dideliame dva
sios pakilime meldėsi ir prašė: 
“Viešpatie, mano Jėzau Kristau, 
du dalykus prieš mirtį prašau 
man suteikti: pirmą, kad aš 
jausčiau sieloje ir kūne, kiek 
tai galima, tą skausmą, kurį tu, 
saldžiausias Jėzau, iškentėjai 
skaudžiausią savo kančios valan
dą; antrą, kad savo šiitiyje jaus
čiau, kiek tai galima, tą nepa
prastą meilę, kuria tu, Dievo 
Sūnau, buvai užsidegęs, norė
damas tokia skaudžia kančia 
mus nusidėjėlius atpirkti”.

Tai tikros meilės malda, kuri 
neprašo malonumų, bet susijun
gimo kančioje ir meilėje; nenori 
dalytis mylimojo džiaugsmais, 
bet skausmais; trokšta tiek my
lėti ir kentėti, kiek Kristus mylė
jo ir kentėjo, būdamas prikaltas 
ant kryžiaus. Galbūt joks kitas 
žmogus neišdrįso tiek daug iš 
Viešpaties prašyti, o Viešpats

niekam tiek daug nesileido būti 
nugalėtu gerame. Šv. Pranciš
kus gavo, ko prašė. Atskridęs 
šešiaspamis Serafinas pervėrė jo 
rankas,, kojas ir šoną. Jis tapo 
Kristaus meilės nukryžiuotasis.

Šis nukryžiavimas įvyko ne už 
vienuolyno celės sienų, ne baž
nyčioje, bet ant kalno, brėkš
tančio ryto tyloje, kada oras ty
resnis, paskutinės žvaigždės aiš
kesnės ir pati žemė tarsi at
gimsta ir keliasi iš nakties tam
sos. Niekada nebuvo priimta to
kia didelė dovana su didesniu 
nusižeminimu.

Pirmasis Pranciškaus rūpestis 
buvo paslėpti žaizdas. Jei jam 
nepavyko paslėpti jų nuo kelių 
artimųjų, tai jis rūpinosi, kad 
niekas viešai jų nepamatytų, dėl 
to savo aprištas rankas laikė su
nertas plačiose abito rankovėse.

Šv. Pranciškus buvo gyvas nu
kryžiuotasis žmogus. Kai meilė 
buvo nemylima, tai jis išmokė 
žmones mylėti kryžių ir kančią. 
Kryžius jam nebuvo tik ženk
las, bet gyvenimas.

8. Pranciškaus gydymas ir 
mirtis

Pabaigęs 40 dienų pasninką, 
Pranciškus nutarė grįžti į Por- 
ciunkulę prie Asyžiaus. Atsisvei
kinęs Alvernos kalną, jame pali
kęs brolius Angelą ir Masėjų, 
vieno brolio Leono lydimas, 
jodamas ant asilo, leidosi toli- 
mon ir vargingon kelionėn.

(Bus daugiau)
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PADĖKITE PRAVESTI 
SVARBIĄ REZOLIUCIJĄ! •
BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS 
JAV KONGRESE

Kaip esame jau girdėję, JAV 

ma įvesti Pabaltiečių Laisvės 
Dieną, birželio 14, kasmet mi
nint baisųjį birželį.

Tuo tikslu senatorius Jesse 
Heinu įvedė senate rezoliuciją

Henry J. Hyde atstovų rūmuose
— H.J. Res. 386. Tai jungtinė 
rezoliucija, kuri bus priimta tik 
surinkus atitinkamą skaičių va
dinamų “co-sponsors” senatorių 
ir kongresmanų tarpe. Iki šiol 
63 kongresmanai ir 16 senatorių 
yra tapę “co-sponsors”. Bet jų 
reikia daugiau.

Iš dviejų New Yorkui atsto
vaujančių senatorių tik šen. 
Moynihan yra tokiu būdu parė
męs šią jungtinę rezoliuciją. Rei
kia dabar skubiai rašyti, telegra
fuoti ar skambinti šen. D’Ama
to, prašant ir jį tapti S.J. Res. 
172 kosponsorium.

Iš 39 New Yorkui atstovaujan
čių kongresmanų atstovų rūmų 
rezoliuciją parėmė tik 13 kong
resmanų (tik 5 iš 13 New Yorko 
mieste).

Taigi reikia skubiai paspausti 
likusius kongresmanus, kad jie 
taptų atstovų rūmų rezoliucijos 
HJ. Res. 386 kosponsoriais.

Tą turėtų padaryti tų kongres
manų atstovaujamose apylinkėse 
gyveną lietuviai ir taip pat lietu
viškos organizacijos, nes jų na
riai gali sudaryti balsuotojų po
tencialą, su kuriuo kongresma
nai turi skaitytis.

Manhattane ir Staten Island 
šios rezoliucijos neparėmė nei 
vienas kongresmanas. Bronxe
— tik kongr. Biaggi (distr. 10, 
kuris apima ir šiaurės vakarų 
Queens dalį). Brooklyne—tik 
kpngr.Ri 

pOint rajonus). QuSenš' rajShė 
rezoliuciją dar parėmė kongr. 
Addabbo (7 distr.), kongr. Geral- 
dine Ferraro (9 distr.), ir kongr. 
LeBoutillier (6-tas distr., kuris 
apima ir dalį Nassau srities). 
Long Island 4-tame distrikte re
zoliuciją parėmė kongr. Lent, 
o 5-tame — kongr. McGrath.

Į akis krenta faktas, kad lie
tuvių apgyventam Queens rajo
ne rezoliucijos neparėmė kongr. 
Benjamin S. Rosentahl (8-to dis
trikto, kuris apima didelę dalį 
vid. ir šiaur. Queens). Jam bū
tinai reikia rašyti ir telegrafuoti. 
Neparėmė ir 11-to jungtinio 
Queens-Brooklyn distrikto 
kongr. James Scheuer, kurį irgi 
reikia paspausti.

Brooklyne esančio 12 distrikto 
kongresmanė Shiriey Chisholm 
taip pat rezoliucijos neparėmė, 
šiame rajone yra ne vien mūsų 
Kultūros Židinys, Pranciškonų 
vienuolynas, Darbininko ir Vie
nybės redakcijos, Religinė Šalpa, 

jos čia turi savo būstines. Visos 
jos galėtų į kongresmanę kreip
tis laiškais ir telegra
mom, kad ji taptų šios rezoliu
cijos kosponsore.

Taip pat reikėtų paraginti vak. 
Brooklynui — Bay Ridge rajonui 
—atstovaujantį kongr. Leo C.

tanui atstovaujančius respubli
konus kongresmanus Guy 
V. Molinnari (17 distr., apiman
čio pietinį Manhattaną ir Staten 
Island) ir Bill Green (18 distr.), 
bei demokratą kongr. Charles 
B. Rangel (19 distr.)

Si jungtinė senato ir atstovų 
rūmų rezoliucija, kaip reikalau
ja atitinkama procedūra, buvo 
įteikta Foreign Afiairs komitetui 
(Standing Committee) ir Post Of
fice and Civfl Service komite
tui. Tų komitetų nariais yra šie 
kongresmanai iš New Yorko 
miesto:

Foreign Afiairs komitete — 
kongresipanai Benjamin S. Ro-

Steren J. Šolarz ir LeBoatflHer 
(Bis paskutinis jau rezoliuciją

Post Office ir Civfl Service

S teves J.

n. and

Americans oP descent,

rifeli

(Vietoj antro paragrafo galima 
įdėti aukščiau duotojo laiško 
antrą dalį.)

—VI Laisvojo Pasaulio Lietu
vių Dainų šventės, kuri bus pa

parėmė rezoHucįją). ymir support of HJR No. 386,
L® Yorko apygardos vai- which will commemorate the 

dyba ragina visus Nęw Yorko riate of Soviet' Union began 
lietuvius ir lietuviškas organiza- mass deportations of the Baltic 
cijas rašyti visiem čia paminė- people from their homeland 41 
tiem fom&resmanam ir senatoriui years ago.

Respectfully yours, 
(parašas, adresas)

D’Amato (žiūr. rašytinų laiškų 
pavyzdžius). *

Tenelieka New Yorke nei vie
nos lietuviškos šeimos, nei vie
nos organizacijos, neparašiusios 
bent kelių laiškų!

Paskambinus šiuose klausi-

jai Lėague of Women Voters, 
677-5050, galima lengvai pasi
tikrinti savo “congressional dist- 
rict”, kongresmanų pavardes ir 
gauti kitokią informaciją.

LB New Yorko Apygarda

kaliko pavyzdžiai senatoriui
The Honorable (Senatoriaus 

vardas ir pavardė)
Senate Office Building
Washington, D C 20510

Dear Senator (PAVARDE):
I respectfully urge you to co- 

sponsor S.J. Resolution No. 172, 
sponsored by Senator Jesse 
Helms, which will establish an 
annual Baltic Freedom Day, on 
June 14th.

June 14th has been chosen in 
order to commemorate the 
beginning of genocidai mass 
deportations of Lithuanians, 
Latvians, and Estonians by the 
Soviets to forced labor camps 
in Siberia and other remote 
regions of the Soviet Union, 
where hundreds of thousands of 
them perished. The world mušt 
not be alfowed to forget! g .

(parašas, adresas)

The

Laiško pavyzdžiai 
kongresmanų!

Honorable (Kongresmano 
vardas ir pavardė)

U.S. House of Representatives
Washington, DC 20515

Dear Mr. (PAVARDE):
I respectfully request that you 

become a co-sponsor of H.J. Re
solution No. 386 sponsored by 
Congressman Henry J. Hyde

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETES 1982 VASAROS 
KULTŪRINĖ PROGRAMA

Liepos 2 — Vasarvietės ati
darymas.

Liepos 11 — Lietuvių Diena. • 
šv. Pranciškaus giminio 800 
metų jubiliejaus minėjimas. Iš
kilmingos mišios. Giedos pran
ciškonų klierikų choras. O. Ivaš- 
kienės ir Gedimino Ivaškos gru
pės tautiniai šokiai. Bostono 
sekstetas, vadovaujamas komp. 
J. Gaidelio.

‘ Liepos 18 — Sol. B. Povila- 
vičiaus koncertas. Akomponuoja 
J. Kačinskas.

Liepos 24 — Sol. A. Keblio 
koncertas. Akomponuoja Al. 
Stankevičius.

Liepos 25 — Op. sol. Daivos 
Mongirdaitės koncertas. Akom- 
ponuoja S. Cibas. "

Rugp. 1 — Dr. Vytenio Va
syliūno vargonų koncertas.

Rugp. 4 — Vasarvietės choro 
koncertas. Vadovauja Izid. Va
ry liūnas.

Rugp. 7 — Izidoriaus Vasyliū- 
no smuiko koncertas. Akompo
nuoja Vyt Vasyliūnas.

Rugp. 8 — Sol. Marytės Bi-

Rugp. 14-21 — Ateitininkų 
Sendraugių stovykla. Speciali 
įtmgrama

Rugp. 14 — Izid. Vasyliflno

Op. Sol. Cinos

(IL). The resolution would 
eatablish Baltic Freedom Day 

14 to commemorate a

gious and polit

BALTIC FREEDOM DAY 
rezoliuciją parėmę kongresma
nai iš N.Y. miesto (Q, Bkn., 
M, Bx) ir valstijos
(Dem. — D, Rep. — R, — 
distriktas) •

Addabbo, Joseph P., D-7, Q, 
Biaggi, Mario, D-10, Bx/M, Fer- 
raro, Geraldine, D-9, Q, Fish, 
Hamilton, R-25, Gilman, Benja- 
min, A. R-26, Horton, Frank, 
R-34, Kemp, Jack F., R-38, Lent, 
Norman, F. R-4, LeBoutillier, 
John, R-6, Q, McGrath, Ray- 
mond, J., R-5, Mitchell, Donald, 
J., R-31, Richmond, Frederick, 
W., D-14 Bkn, Wortley, George, 
R-32.

Dar ne parėmę kongresmanai:
Bingham, Jonathan B, D-22 

Bx, Carman, Gregory W., R-3, 
Carney, William, R-l, Chisholm, 
Shiriey, D-12 Bkn, Conable, 
Barber, B. Jr., R-35, Downey, 
Thomas J., D-2, Garcia Robert, 
D-21, Bx, Green Bill 

R-18 M, LaFalce, John J., D-36, 
Lee, Gary A., R-33, Lundine, 

_Stąn, D-3^9, McHugh, Mątthew 
F., p-27,. Martin, Dayjd OB, R- 
30, Molinari, Guy V., R-17 
M, Ottinger, Richard L., D-24, 
Novak, Henry J., D/Lib-37, Pey- 
ser, Peter A., D-23 Bx, Rangel, 
Charles B., D-19 M, Rosenthal, 
Benjamin S., D-8 Q, Scheuer, 
James, D-ll Bkn., Schumer, 
Charles E., D-16 Bkn, Solarz, 
Steven J., D-13 Bkn, Solomon, 
Gerald B., R-29, Stratton, Sa- 
muel S., D-28, Weiss, Ted, 
D/Lib.-20 M/Bx, Zeferetti, Leo 
C., D-15 Bkn.

Rūgs. 4-6 — šaulių stovykla. 
Speciali programa.

Rūgs. 6 — Vasarvietės uždary
mas.

Kiti renginiai bus skelbiami 
sezono metu.

TRYS LIETUVIAI
FOTOGRAFAI
CHICAGOS 
GALERIJOJE

Kun. Algimanto Kezio vado
vaujamoje “Galerijoje” Chica
goje nuo gegužės 4 iki 23 vyks
ta trijų lietuvių fotografų paroda. 
Tie fotografai yra Romas Baltuš
ka, Eugenijus Būtėnas ir Algir- padarė vienai dokumentinei 
das Grigaitis. Kiekvienas išstato 
apie 15 nuotraukų, kurios paro
dys įvairias technikas ir įvairius 
jų žvilgsnius į pasaulį.

Romas Baltuška^ gimęs Lietu
voje 1932, studijavęs meną ir 
projektavimą Wyoming universi
tete, pradėjo fotografuoti 1970. 
Jis daro tik spalvotas nuotrau
kas, pasižymi savo kompozicija 
ir konstrukcija. Jis savo foto pa
rodą turėjo Čiurlionio galerijoje,

parodą, dalyvavo foto parodoje 
Aksono universitete 1976, Il
linois fotografų parodoje 1978,

Springfielde ir tarptautinėje pa
rodoje South Shields, Anglijoje, 
1981.

Prel. Jonas A. Kučingis birželio 6 mini kunigystės 45 metų 
sukaktį ir Los Angeles šv. Kazimiero lietuvių parapijoj 
klebonavimo 35 metų sukaktį.

LOS ANGELES, CALIF
Prel. Jonas A. Kučingis ku

nigo šventimus iš vysk. Justino 
Staugaičio priėmė 1937 birželio 
6 Telšių katedroj. Ši sukaktis 
iškilmingai bus paminėta birže
lio 6, sekmadienį, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoj, kurioj prelatas 
klebonauja jau 35 metus, šiai 
lietuviškai ir katalikiškai tvirto
vei ugdyti atidavęs savo amžiaus 
gražiausią ir kūrybingiausią 
dalį. 10:30 vai. iškilmingas pa
dėkos mišias aukos sukaktuvi
ninkas prelatas su kitais konfrat- 
rais. Pamokslą pasakys prel. Pet
ras Celiešitis. Mišių' metu gie
dos komp. Br. Budriūno vado
vaujamas parapijos choras. Di
džiojoj parapijos salėj priėmimas 
nuo 12:30 iki 3 vai. popiet. 
Izabelė Oksienė, L.K. Moterų fi
gos Los Angeles skyriaus pirmi
ninkė, sutiko būti-šio priėmimo 
maisto skyriaus organizatore.

Balfo Los Angeles skyriaus 
susirinkime balandžio 18 Vladas 
Pažiūra vėl perrinktas valdybos 
pirmininku. Balfo skyrius orga
nizuoja gegužinę gegužės 30, 
sekmadienį, 1 vai. popiet Sinkių 
kieme, Santa Monica, Calif. Ge
gužinė pavadinta “rožių baliu
mi”.

Lietuvos Dukterų Los Angeles 
skyriaus pirmininke išrinkta Al
dona Audronienė. Jos telef. 243- 
6850.

Šeštadieninės mokyklos moks
lo metų užbaigimas įvyks birže
lio 5, šeštadienį, parapijos di
džiojoj salėj.

Abiturientų, šiemet baigusių 
High School, pagerbimas įvyks 
birželio 11, penktadienį, 7 vai.

Egenijus Būtėnas, gimęs 1955 
Chicagoje, BA laipsnį iš foto
grafijos gavo Illinois universite
te Chicagoje. Dalyvavo univer
siteto grupinėse parodose, dabar 
dirba komercinėje studijoje. Da
lyvavo grupinėse lietuvių paro
dose 1973-1981 ir 1979 už juodą- 
baltą nuotrauką gavo pirmą 
premiją. Jo nuotraukos spausdin
tos Communication-Arts žurnale, 

knygai iliustracijas.
Algirdas Grigaitis, gimęs 1930 

Lietuvoje, į Ameriką atvykęs 
1949, čia baigęs elektros inžine
riją 1955, kurį laiką gyvenęs 
Brooklyne, Chicagoje plačiai 
reiškiasi kaip fotografijos meni
ninkas. Jis daro nemaža ekspe
rimentu laboratorijoje. Chicagoje 
jo parodos buvo Tower Gallery, 
Chicagos fotografų galerijoje, 
First Federal and Loan banke, 
Čiurlionio galerijoje. Jo nuotrau
kų amerikiečių žurnaluose buvo 
Chicagos žurnale ir FAA WorldA 
— Federal Aviation Administra- 
tion. Nemaža jo 'nuotraukų 
spausdinama lietuviškoje spau
doje, ypač Laiškuose Lietu
viams.

vak., didžiojoj parapijos salėj.
Jaunimo šventė šiemet įvyks 

birželio 12, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Glendale Civic Auditorijoj, 1401 
N. Verdugo Rd. Rezervacijas 
priima O. Razutienė. Jos telef. 
661-0041.

Lietuvių diena, kiekvieneriais 
metais rengiama Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos, šiemet įvyks 
birželio 20. Ši šventė šiemet 
skiriama pagerbti poetą Bernar
dą Brazdžionį, švenčiantį 75 
metų amžiaus sukaktį. Progra
moj dalyvaus operos solistai Da
nutė Stankaitytė ir Algis Grigas 
iš Chicagos. Jiem akom ponuos 
pianistė Raimonda Apeikytė. Sa
vo kūrybos skaitys ir laureatas 
sukaktuvininkas B. Brazdžionis.

Skautų stovyklavietei rem
ti balius, įvykstąs gegužės 22, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Šv. Ka
zimiero parapijos salėj, pavadin
tas “Pavasaris Kaune” vardu. 
Programą atliks estradinės muzi
kos kvartetas iš New Yorko “Ji
nai ir trys gintarai”: Danutė 
Striugaitė, Vytautas Daugirdas, 
Zenonas Jurys ir Juozas Nakas- 
Nakutavičius.

Dzūkų draugija buvo pa
skelbusi konkursą sukurti “Dai
ną apie Dzūkiją”. Pirmą premi- ' 
ją laimėjo muz. Ona Metrikie- 
nė. Autorės pagerbimas ir dai
nos pristatymas vyks gegužės 
23, sekmadienį, 12:30 vai. popiet 
Tautiniuose Namuose. Po ka
merinės muzikos įvado dainą at- 
liks sol. Rimtautas Dabšys. Ta 
proga vyks meniškų fotografijų 
paroda, kurioje dalyvauja Vyt. 
Aleksandriūnas, Vyt. Fledžins- 
kas, Stasys Pinkus, Vincas Stro
pus ir Vyt. Plukas.

Magdalena Margienė, su
laukusi 97 m. amžiaus, 10 vai
kų motina, kovo 15 mirė Long 
Beach, Calif. Iš Šv. Barnabo 
bažnyčios velionė kovo 29 buvo 
palaidota Ali Souls kapinėse 
Long Beach, Calif. Laidotuvėm 
vadovavo Tėv. Juozas Margis, 
marijonas, atvykęs iš Argentinos. 
Laidotuvėse dalyvavo ir sūnus 
Br. Tadas Margis, marijonas, ir 
dukra seselė Damien, kazimie- 
rietė, iš Chicagos. Magdalena 
paliko gražų lietuvės katalikės 
motinos pavyzdį. Likusi našlė, 
su gausia šeima daug vargo, 
bet pajėgė vaikus išmokslinti ir 
davė Bažnyčiai tris pašaukimus.

Justinas Šamas, sulaukęs 94 
m. amžiaus, ilgai sirgęs, mirė ko
vo 15. Palaidotas kovo 17 Holy 
Sepulcher kapinėse, Orange, 
Calif. Velionis su žmona Elzbie
ta prieš šešerius metus buvo at
sikėlęs iš Chicagos ir paskuti
niu metu gyveno Garden Grove, 
Calif. Šamai išaugino penkis sū
nus ir keturias dukras. Iš jų sep
tyni gyvena Los Angeles apy
linkėse. Justinas buvo kilęs iš 
Klovainių parapijos. — L.2.K. |

saulio Lietuvių Dienose 1983 
liepos 3 Chicagoje, rengimo ko
mitetą sudaro pirm. Vaclovas 
Momkus, vicepirmininkai Sofija 
Džiugienė ir Algis Modestas, 
sekretorė Jonė Bobinienė, ižd. 
Dalia Dundzilienė, muzikinės 
komisuos pirmininkai — Vaclo
vas Verikaitis, Faustas Strolia, 
Emilija Sakadolskienė, kitų 
komisijų pirmininkai — Joana 
Krutulienė, Genė Rimkienė, Ni
jolė Pupienė, Vladas Vijeikis, 
Danutė Bindokienė, Kazys 
Skaisgirys, Vytautas Jasinevičius 
ir Jonas Žukauskas.

— Kanados LB švietimo ko
misija gegužės 29-30 Toronte 
rengia mokytojų konferenciją.

— Stasio Santvarų 80 metų 
amžiaus proga gegužės 30 Cle- 
velando Lietuvių Namuose ren
giamas pagerbimas.

— Cleveland, Ohio, Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius birže
lio 13 rengia birželio liūdnųjų 
įvykių minėjimą.

— Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos dešimtmečio mi
nėjimas Chicagoj vyks gegužės 
23. Minėjimą organizuoja Kroni
kom leisti sąjunga ir kviečia tal
kon ir kitas organizacijas.

— Poezijos dienos vyks gegu
žės 28-29 Chicagoj, Jaunimo 
Centro kavinėj.

— Balzeko lietuviškos kultū
ros muziejus birželio 19 rengia 
metinį banketą Palmer House 
patalpose Chicagoj. Metų žmo
gaus žymeniu bus pagerbtas 
žurnalistas Howard Tyner iš The 
Chicago Tribūne.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos dvyliktas suvažiavi
mas įvyks lapkričio 24-28-St Pe- 
tersburge, Fla. Suvažiavimo po
sėdžiai vyks Dolphin Beach 
Resort viešbuty, St. Petersburg 
Beach, Fla.

— Lietuvos vyčių seimas šiais 
metais įvyks rugpjūčio 5-8 Har- 
ley House of Cleveland — East 
patalpose, Willoughby, Ohio.

— Rima Kaladytė yra pirmoji 
Australijos lietuvaitė, išvykusi 
mokytis į Vasario 16 gimnazi
ją V. Vokietijoj. Ji yra prie Gee- 
longo sporto klubo priklausan
čių Antano ir Giedrės Kalan- 
džių dukra, taip pat dalyvavusi 
sportinėj veikloj. Šeima gyvena 
Yea miestely, kur nėra daugiau 
lietuvių. Prieš porą metų į Va
sario 16 gimnaziją buvo nuvykęs 
Andrius Binkevičius iš Ade
laidės.

— Dr. Jonas Simonaitis, per 50 
metų dirbęs Šv. Kryžiaus ligo
ninėj Chicagoj, gavo specialų 
pažymėjimą už tarnybą Chicagos 
pietvakarių žmonėm. Dr. Simo
naitis priklauso prie “Al 
Hambra” sambūrio ir anksčiau 
rodydavo magiškus pokštus vai
kam. Taip pat jis patarnaudavo 
mišiom, laikomom ligoninės 
personalui.

— Judita Stroputė-Stropus 
yra pasižymėjusi automobilių 
lenktynininkė, gyvena Ridge- 
field, Conn., dalyvauja įvairiose 
lenktynėse su įvairiom sporti
nėm mašinom. Yra laimėjusi 
daug įvairių trofėjų, kuriomis 
papuošė savo namų sienas. 1975 
ji parašė knygą — The Stropus 
Guide to Auto Rače Timing 
and Scoring. Ją aprašė gegužės 
mėn. žurnalas—Road and Track. 
Paminėjo, kad ji lietuvaitė, kad 
jos tėvas Algirdas yra likęs Lie
tuvoje, medicinos daktaras, šio 
straipsnio ziraksinę kopiją re
dakcijai atsiuntė Nijolė šlapely- 
tė-Vaitekflnienė iš Great Falls, 
Virgin ia.

— Elta-Bulletin Lithuanien, 
trimėnesinis Eltos biuletenis 
prancūzų kalba, Nr. 53 pasiekė 
ir Darbininko redakciją. Prancū
ziškai kalbanti visuomenė pain
formuojama lietuviškais klausi
mais. Biuletenį redaguoja Birutė 
Venskuvienė Paryžiuje.



ca. New Yorko 
džiausiąs laimė 
kovota pinha '

SPORTO ŠVENTĖ CLEVELANDE
Gegužės 7-9 Clevelande 

įvyko 32-sios JAV ir Kanados 
lietuvių sporto žaidynės krepši
nio, tinklinio ir šachmatų šakose. 
Dalyvavo apie 400 sportininkų 
iš keliolikos kolonijų, išskyrus 
JAV Vakarus. Žaidynės vyko še
šiose vietovėse. Tarp jų nuoto
liai siekė iki 30 mylių. 
Visi suvažiavę sportininkai apsi
stojo viename viešbutyje, kurio 
200 kambarių tą savaitgalį buvo 
pilnai užimti lietuvių sportinin
kų.

Penktadienio vakarą Lietuvių 
Namuose buvo susipažinimo va
karas, gi šeštadienį nuo pat ryto 
iki vėlyvaus vakaro vyko sporti
nės varžybos. Šeštadienio vakare 
Slovėnų salėse vyko du pobū
viai — jaunimui šokiai, ir jų 
ten buvo prisigrūdę kaip silkių. 
Gi vyresniesiem viršutinėje sa

KELIONES Į 
CLIETUVĄ^ 1982

Speciali 17 dienų kultūrinė eks-
■ K Jta kureija su 11 dienų Lietuvoj, 3
■ Leningrade, 2 Maskvoj. Ši ekskursija 

skiriama universitetų studentam su
sipažinti su Lietuvos kultūriniu Ir 
artistiniu gyvenimu.

Birželio 17-liepos 3-------- $1,679.

16 DIENŲ EKSKURSUOS 
balandžio 26-gegužės 13 __________________________  $1,599
rugsėjo 15-30 __________________  $1,599
gruodžio 21-sauslo 4---------------------------------------------------- $1,549
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 6, Rygoj 4, Frankfurte 1.

11 DIENŲ EKSKURSUOS 
gegužės 12-22---------------------------------------------------------------$1,229
birželio 2-12 _____________________________________  $1,229
rugpiūčio 18—26 ...M.$1,229 
rugsėjo 1-11----------------------------------------------------------------- $1,229
Kelionėj: Varšuvoj 2, VHniuj 6, Frankfurte 1

gegužės 27-blrželio 5--------------------------------------------------- $1,229
liepos 22-31------------------------------------------------------------------ $1,289
Spalio 7-16--------------------------------------------------------------------$1,199
Kelionėj: Maskvoj 1, VHniuj 6, Leningrado 2

Ekskursijų kainos bazuojamos pagal lėktuvų kainas su 
Lufthansa iš Bostono ir New Yorko arba Finnalr Iš New Yorko.

Visos mūsų ekskursuos yra palydimos prityrusių palydovų 
iš mūsų Įstaigos. Vietų skaičius ribotas. Dėl smulkesnių 
informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS 
8 Whtte Oak Road 
Newton, MA 02168 
617 969-1190

Daromi giminių Iškvietimo dokumentai

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
9% palūkanų už paprastas 

taupomų* te* suskelta*.
12% už Skara CortNIeatas 500 doL aum^N^il*.

MONEY MARKET CortlRkatų procentai už 5JN0 Ir 10,000 (totorių Indėlius 0 mėnesiam. 
“ALL — 8AVSR8” Cortiflkatai 1 motam su laisvomis nuo mokesčių p*iūlramoMl8. 
Laisvi nuo mokesčių IRA pontft fondo Indeliai su 15% palūkanom.

Beakote* — Namų pirkimo "mortglčlai” — čekių likaltlmal — Pensijos čekių 
Indeliai Ir ša

KA808 adroees: 86-01114* Street, Richmond HM, N.Y. 11418
Tstotonee: (212) 441-8788 f,

Derbo vatandos: nuo 8 ftl t kasdten; ponktod ton lala Ir ftoėtedtento to nuo 8 kl 5 vaLpųi.

lėje buvo banketas su menine 
programa ir šokiais. Meninėje 
dalyje pasirodė instrumentalistai 
Dalia Miškinytė — fleita ir Ge
nius Mačys — gitara. Taip pat 
pasirodė Algirdo Bielskaus va
dovaujamas skautų oktetas. Tai 
jaunų vyrų (17-20 m.) vienetas, 
turįs šviesią ateitį. Organizacinį 
žaidynių komitetą, sudarė gau
sus būrys Clevelando visuome
nininkų, vadovaujant Vytautui 
Jokūbaičiui. Gi žaidynių komi
tetą sudarė Clevelando sporti
ninkai, ir jam vadovavo Algirdas 
Bielskus.

Žaidynių dėmesio centre buvo 
baigminės vyrų A krepšinio 
rungtynės, kurias po įtemptos 
kovos laimėjo Toronto Aušra, 
įveikusi Chicagos Nerį 71:59 
santykiu. Trečioj vie
toj pasiliko Chicagos Lituani- 

minėse rungtynėse gana lengvai 
nugalėjo Chicagos Nerį santykiu 
31:20. Už New Yorką žaidė 
trys broliai Keziai — Vytis, 
Rimas ir Edvardas, Aras Vebe- 
liūnas, Paulius Birutis, Kenny 
Winslow ir David Wicks.

Kiti N.Y. Lietuvių Atletų Klu
bo laimėjimai buvo šie: jaunių 
krepšinio A klasėje (1964 gimi
mo) antra vieta, mergaičių tink
linio B klasėje antra vieta, mer
gaičių tinklinio A klasėje trečia 
vieta. Jeigu reikėtų iš gausios 
New Yorko grupės parinkti iški
liausią sportininką, tai teikiu tu
rėtų būti Michael Waitkus — iš
skirtinai gerai pasirodęs krepši
nio šakoje žaisdamas ir vyrų, ir 
jaunių A klasėje.

Gerai pasirodė ir New Yorko 
šachmatininkai. Antrą vietą lai
mėjo Ed. Staknys, o trečią — 
Arūnas Simonaitis. Pirmąją vietą 
iškovojo kanadietis Juozas Chro- 
lavičius.

Žemiau duodamas laimėtojų 
sąrašas (neoficialus):

Vyrų A krepš.: 1 v. Toronto 
Aušra, 2 v. Chicagos Neris, 
3 v. Chicagos Lituanica.

Vyrų B krepš.: 1 v. Cicero 
Ateitis, 2 v. Hamiltono Kovas.

Jaunių A krepš.: 1 v. Cleve
lando Žaibas, 2 v. New Yorko 
LAK, 3 v. Toronto Vytis.

Jaunių B krepš.: 1 v. New Yor
ko LAK, 2 v. Chicagos Neris, 
3 v. Chicagos Lituanica.

Jaunių C krepš.: 1 v. Chicagos 
Neris, 2 v. 'Clevelando Žaibas, 
3 v. Detroito Kovas.

Vyrų A tinklinio: 1 v. Chica
gos Neris, 2 v. Bostono Grandis, 
3 v. Clevelando Žaibas.

Moterų tinklinio: 1 v. Chica-
gos Neris, 2 ,v. Toronto Aušra, 
3 v. Chicagos Žara.

Mergaičių A tinki.: 1 v. Chica
gos Neris, 2 v. Chicagos Žara, 
3 v. New Yorko LAK.

Mergaičių B tinklinio: 1 v.. 
Chicagos Žara, 2 v. New Yor
ko LAK.

Suvažiavusius sportininkus 
raštu sveikino Clevelando mies
to burmistras George Voinovich 
ir Ohio gubernatorius Rhodes. 
Burmistras buvo paskelbęs ge
gužės 8-9 dienas “American- 
Lithuanian Athletic Gamės 
Days” ir pats padovanojo vyrų 
krepšinio laimėtojui taurę, kurią 
laimėjo Toronto Aušra . Raštu 
žaidynių dalyvius sveikino visi 
lietuvių veiksniai ir daugelis or
ganizacijų. Laimėtojam dovanas 
paskyrė 12 Clevelando lietuvių 
organizacijų.

Žaidynėse dalyvavo šie 
klubai: Baltimorės Atletų Klu
bas, Bostono Grandis, Cicero 
Ateitis, Chicagos Lituanica, Chi
cagos Neris, Chicagos Žara, Chi
cagos šachmatų klubas, Cleve
lando Piliečių Klubo šachmati
ninkai, Clevelando Žaibas, Det
roito Kovas, Hamiltono Kovas, 
New Yorko Atletų Klubas, 
Toronto Aušra ir Toronto Vy
tis.

R. Kezys

Savo vaikams, kurie baigia 
mokslus ir išsikelia dirbti į kitus 
miestus, užprenumeruokime 
Darbininką. Tai bus jiems ge
riausia dovana.

sidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 20 dol. — A. Drukteinis, 
Bedfbrd, N.H., J. Vileita, Parė
mus, N.J.

Po 15 dol. — V. Umbrazas, 
Brooklyn, N .Y., A. Gaidis, Bis- 
bee, Ariz.

Po 10 dol. — A. Diskėnas, 
St. Petersburg Beach, Fla., B. 
Macijauskienė, Point Pleasant 
Beach, N.J., A. Zdanys, Neving- 
ton, Conn.

Po 7 dol. — R. Laurenitis, 
Sunderland, Mass., A VebeliŪ-
nas, Richmond Hill, N.Y.

6.25 dol. — P. Tyla, For*POEZMOS KNYGOS
VASAROS ATOSTOGOI

J. Blekaičio, Rudens ritmu, 6 
dol.

P. Melniko, Gėlių generacija, 
8 dųl.

K. Grigaitytės, Marių vėjui 
skambant, 4 dol.

A. Gustaičio, Ko liūdi, puti
nėli, 7 dol.

A. Tyruolio, Žvaigždynų sona
tos, 9 dol.

K. Bradūno, Užeigoje prie Vil
niaus, 8 dol.

A. Jasmanto, Ir niekad ne na
molei, 6 dol.

J. Švabaitės, Vilties ledinė 
valtis, 7 dol.

L. Sutemos, Vendeta, 6 dol.
A. Veščiūnaitės, Žodžiai kąip 

salos, 5 dol.
A. Radžiaus, Priimk mane, 

mėnuli, 5 dol.
A. Radžiaus, Baltas mėnulio 

miestas, 3 dol. -
• L. Andriekaus, Saulė kry
žiuose, 3 dol.

A. Tyruolio vertimas, Novalio 
Himnai nakčiai, 6 dol.

Išparduodamos poezijos kny
gos. Visos po 1 dol.:

P. Sagato, Saulėleidžio spin-
dūliuose. Pr. Naujokaičio, Auksi
niai rageliai ir Šviesos mergaitė. 
D. Sadūnaitės, Laiškai Dievui, 
Tu esi mano žemė ir Kai tu arti 
manęs. A Jasmanto, Gruodas.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Dainos, muzika ir gėlės—pagal 
Prano Lemberto žodžius J. Gai
delio, G. Gudauskienės, St. Gai- 
levičiaus, O. Metrikienės ir St. 
Graužinio kūrinius dainuoja so
listai, vyrų kvartetas ir chorai. 
12 skirtingų kūrinių. Stereo. Kai
na 9 dol. Persiuntimui prideda
mas 1 dol.

Leonas Baltrus — arijos ir dai
nos: Kur bakūžė samanota, Ne 
margi sakalėliai, Žvaigždutė, 
Liepė tėvelis, Pieta Signore, 
Berceuse from “Jocelyn”, arijos 
iš operų “Fedora”, “La Bo- 
heme”, “Madama Butterfly”, 
“L’Elesir d’amore”, “Rigolet- 
to” ir “The Magic Flute”, Only 
a Rose and Ali the Things you 
are. Kaina 8 dol. Persiuntimui 
pridedama 1 dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Aras ... toli ' 
nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos, kaina 10 dol.; Ne
rija — Clevelando studenčių 
vokalinio vieneto dainos, kaina 
8 dol.; Pavasaris, įvairios dai
nos, įdainuotos dvynukų šalčių 
Vokietijoj, kaina 10 dol.; Motu
lės dainos, “Sodauto” — Bosto
no lietuvių ansamblio dainos, 
kaina 6 dol.; Užaugau Lietuvoje, 
lietuviškų dainų rinkinys, kaina 
8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol. už kiekvieną plokštelę.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos ir su
venyrai gaunami Darbininko ad
ministracijoj.

Reta proga įsigyti anglų kalba dvi vertingi* knygas 
papiginta kaina:

LITHUANIA 700 YEARS, by A. Geruti*. 15 dol.

SOVIET GENOCIDE IN LITHUANIA, by J. Pajaujis- 
Ja vi*. 12 dol.

Užsisakant abi knygas, mokama tik 25 dol
Persiuntimui pridedama* tik 1 dol.
Darblninkaa, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

LITHUANIAN COOKERY
(ln Engllsh, 316 pages, prie* 8 dol.)

Agronome* Iz. Sinkevičiūtė* parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pust Kaina 8 
<fol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Paraiuntima*- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė--------------------------------------------------------------------

Miestas, vaistas, Zip------------------ -------------- -------------- -------------

V. Smaižienės, Gyvenimas ir 
darbai. F. Kiršos, šventieji ak
menys, J. Meko, Semeniškių idi
lės. B. Butkūno. Mėlyna diena.
M. Vaitkaus, Neparašyti laiškai 
ir Aukso ruduo. A Karvelytės, 
Ne tie varpai. V. Bogutaitės, Lie
tus ir laikas. N. Narutės, Relik
vijos. R. Kisieliaus, Pirmoji sė
ja. A. Bražinsko, Už mylimą ša
lį. J. Kėkšto, Ramybė man. V. 
Joniko, Trys margi laiškeliai ir 
Brangmens. St. Lauciaus, Res
publika. J. Kmito, Kvieslys į 
laisvę. J. Parojaus, Sulaužytos 
dienos, A. Tyruolio, Kelionė, 
Laukų liepsnos ir Lietuvos kara
liaus krikštas. L. Žitkevičiaus, 
Daiktai ir nuorūkos. K. Bradūno, 
Morėnų ugnys ir Sidabrinės ka
manos. J. Blekaičio, Vardai. O.B. 
Audronės, Žingsniai takeliu. K. 
Grigaitytės, Rudens sapnai. M. 
Aukštaitės, Rožių vasara. S.Aliū- 
no, Alijošiaus lapai. J. Guto, 
Žilam plaukui. A. Vilučio verti
mas, Martyno Fierro eilės. Ne
gęstanti liepsna, nežinomo auto
riaus religiniai sonetai iš Lietu
vos. «PersHuM»ųpi pridedama L 
dol.

Darbininkas
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

boro, Mass. •
Po 5 dol. — M. šulaitis, Glen 

Cove, N.Y., I. Kazlauskas^ 
Great Neck, N.Y., V. Žukas, 
Great Neck, N.Y., A. šaulys, 
Shoreham, N.Y. A Žukas, Wood- 
haven, N.Y., dr. V. Mąįauskas, 
Detroit, Mich., A Butas, Wood- 
haven, N.Y., M. Nagys, Lement,“ 
III., P. Zalubas, Newark, NJ.,; 
A. Gomius, Howell, N.J., dr. E.' 
Jansonas, Osterville, Mass., L/ 
Drangauskas, Woodhaven, N.Y.,' 
S. Martišauskas, Brockton, Mass., 

M. Glodas, Holden, Mass., P.» 
Gaižutis, Oakville, Conn., J. Viš-« 
niauskas, Peely, Pa., K. Miklas, ' 
Plainview, N.Y., V. Morkūnas, ? 
Hamilton, Ont., S. Adomaitis, 
No. Haledon, N.J., V. Labutis, 
Richmond Hill, N.Y., P. Rasi
mas, Lindenhurst, N.Y., J. Ja- 
nušaitis, Chicago, III., J. Kasaus- 
kas, Linden, N.J., M. Alek
sandravičius, Bloomfield, Conn., 
E. Bobelis, W. Hartford, Conn., 
V. Plečkaitis, New Britain,Conn, 
V. Stašaitis, Newington, Conn., 
S. Novickis, San Francisco, Ca- 
lif., A. Macelis, Bonie, Md., R. 
Shatas, Huntsville, AL, M. Karai-, 
tis, St. Petersburg Beach, Fla.,- 
L?
Beach, Fla.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

Visi IndMtei apdrausti ftl 108808 doL
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Jungtinis koncertas likmečiai ir žilagalviai asmenys. 
MaMasott kolegijos teatre Si. orkestras yravienas iš stip- 

3vo 27 vakarą Įvyko Brod 
apylinkių įvairiatautei y 

enei graži pramoga — kę 
s. Koncerto rengėjai -*■ 
aaa” labdaros klubas- ’ 
Pranešėja Mariem W

grupes: mažieji, keliolikmečiai 
ar studentai, ir 
dųas. Sūkurio i 
svyruoja taip 44 
Nuo įsikūrimo :

e Frederic Handeį, vė*as Vytautas!. Bruzgys. Jam

‘«baigę stu
lų skaičius 
SO Šokėjų 
I mokytoju 
į lietuviSkų

talkina Jūratė Dambrauskaitė ii 
A. Dowaliby. j4ūzįkos palyda: 
pianu Matytė Crowjey, o akor
deonais Edvardas Meilus ii 

io globėjai ii 
is Sužiedėlį

... . vadovė Milda
Norkftnienė ir kapelionas kun.

JONUI MIKULSKIUI

sėną Algį bu šeimomis giliamo liūdesyje nuoširdžiai 
užjaučia

Brian Pierce. 
auklėtojai — 
ir Pianas Šii

OFM. A.Str. gaisfejo birželio mfaėjimas 

' __ Bostone įvyks birželio I2, šeš-
« ąriienį. 6 vaL v*k. Šv. Petro 

An«,li^ lietuvių parapijos bažnyčią) bus 
Pirmasis Naujosios AnS*U°S pamaldos už išvežtuosius, o po 

tautų festivalis įvyko 1944 - ■

Lietuvių federalinė kredito 
unija-kooperatyya» veįkia gra
žiai. Kovo 20 įvykusiame meti
niame susirinkime išgirdome, 
kad kiek daugiau nei per pus
metį “Taupoje” jau yra 525,000 
dolerių. Taupos .valdybą sudaro 
pirm. Romualdas Veites, vice- 
pirm. Vytautas Eikinas, finansų 
sekretoriai Thomas Ashmanskas 
ir Rita Kapočiūtė, sekr. Birutė 
Šležienė, valdybos nariai Dana 
Izbickienė, Česlovas Mickūnas, 
Vitas Ras y s ir Vytenis Izbickas. 
Kredito komisija: Dana Eild- 
nienė, Juozas Kapočius ir Ginta
ras Subatis. Revizijos komisija: 
Jonas Čereška, Vytautas Jurgėla 
ir Šarūnas Norvaiša. Jie visi su
sirinkime perrinkti ir kitiem me
tam. Pririnktas yra dar vienas at
stovas—Aleksandras Čaplikas.

Susirinkimo metu adv. Algis 
Putelis iš Toronto skaitė pa
skaitą — Kredito unijos lietuvių 
visuomenės rėmuose.

Bostono ir apylinkių lietuvių 
“Taupa”, nors ir pavėluotai įsi
steigusi, yra reikalingas veiks
nys. Kodėl krauti kapitalą kitiem 
bankam, kad čia tas kapitalas eis 
lietuviam. Be to, šis koope
ratyvas ir procentus didesnius 
moka, negu bankai, nes jo iš
laidos mažesnės. O visi indė
liai, kaip ir bankuose, yra fe
deralinės valdžios apdrausti. 
Tad apsimoka taupyti savo 
kredito kooperatyve (unijoj). 
Taupos adresas: Lithuanian Fe- 
deral Credit Union Taupa, 368 
West Broadway, P.O. Box 
South Boston, Mass. 02127.

Šaulių veikloj
Jono Vanagaičio šaulių kuopos 

iniciatyva tragiško birželio įvy
kiai bus minipi^, bįi^jp, .Į2. 
Rugsėjo tosios — Tautos šven
tės — minėjimas pramatomas 
surengti rugsėjo 12. Tradicinę 
Lietuvos kariuomenės šventę 
šauliai paminės lapkričio 21. Šau
liai yra pramatę praplėsti ir kul
tūrinės veiklos barus.

pamaldų salėj minėjimas. Ren
gia Jono Vanagaičio šaulių kuo- 
Pa

Dr. Kazys Eringis, neseniai 
pasitraukęs iš Lietuvos, kalbės 
birželio 13 So. Bostono Lietu
vių Piliečių D-jos iškilmingame 
bankete. Dainuos solistė Daiva 
Mongirdaitė-Richardson. Bus 
vaišės ir šokiai.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas įvyks spalio 17 Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj, So. Bostone.

Kariuomenės šventes minėji
mas įvyks lapkričio 21 Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj, So. Bostone. 
Rengia Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa.

Sūkurys Brocktone įsisteigi <»*■*«>« Vida Šukiedėlieni 
Be abejo, stiprieji auklėtojai — 
tėvai.

Sūkurys atlieka programas 
Brocktono ir apylinkių rengi
niuose. Ansamblis šoko šeštojoj 
tautinių šokių šventėj 1980 Chi-V 
cagoj ir Rytinio JAV pakraščio 
šokių šventėj 1981 Hartforde.

Mūsų tautinių šokių tradicijos 
ugdymas išeivijoj yra ryšys su 
Lietuva. Ši meno išraiška nema
žai pasitarnauja Lietuvos garbei. 
Mūsų tautiniai šokiai pasižymi 
grožiu, širdies ritmu, judrumu 
ir muzikos aidu. Lietuviškai dai
nuojantis ir šokantis jaunimas 
pasiliks lietuvišku.

Kovo 27 visos trys šokėjų gru
pės, viena kitą pakeisdamos sce
noj, gražiai pašoko: Pas močiu
tę augau, Pynę, Malūną, Dzūkų 
polką, Jonkelį ir Subatėlę.

Po Sūkurio šokėjų sceną vėl 
užpildė orkestrantai. Pabaigai 
žiūrovus žavėjo su šiais kūri
niais: Granada —Augustin Lara, 
Phantom Regiment — Leroy 
Anderson, The Music Box Dan- 
cer — Frank Mills, My Fair 
Lady — Alan Jay Lemer ir 
Frederick Loevve.

Padėka rengėjam, orkestrui su 
vadovu, Sūkurio šokėjam su jų 
vadovu ir globėjais už aukšto 
lygio koncertą.

E. Ribokienė

aštuonių tautybių atstovai. Or
ganizatorių tikslas buvo atgai
vinti kultūrinį liaudies meną: 
muziką, dainas, tautinius Šokius,

Biknevičių, 
Veršelių ir 
šlapelių Šeimos

JUOZUI ADAMS
minia, sūnų prot. Wllllam Adams su šeima giliai užjau
čiamo Ir kartu liūdime.

V. Ingelevičius
M. ir V. Vygantai

■ R. Kudžmienė

Mūsą mielam bičiuliui, ilgamečiu! veikėjui

VILIUI PITKUNIGIUI
mirus, jo žmoną Aldoną ir sūnų Rytą nuoširdžiai už
jaučia Ir kartu liūdi

Motosios Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis
Martynas Brokas, pirmininkas

95,

tivalis vyko Natick High School 
salėj, netoli Bostono. Atsilankė 
apie 20,000 žmonių ir dalyvavo 
30 tautybių grupių.

Lietuviam atstovavo Bostono 
Tautinių šokių Sambūris, vado
vaujamas Gedimino IvaSkos. Ba
landžio 23, šeStadienį, 2 vai. po
piet pasirodė vaikai, o vakare 
studentų grupės 12 porų pašoko 
4 šokius. Publika šokėjus lydėjo 
gausiais plojimais.

Kitoj salėj Gintaras Karosas tu
rėjo gražų dirbinių stalą.

Valgykloj lietuvių stalą paruošė 
menininkas Vytautas Dilba. Per 
visas tris dienas turtingam val
gių stalui vadovavo Vilius ir Ire
na Vidugiriai. Jiem talkino: V. ir 
M. Jurgėlos, E. Kalen, L. Kiliu- 
lienė, N. Šležienė, O. Keam, N. 
Stankus, R. Špokevičienė, G. J. 
Philipps, A. Petronienė, M. Gri
nienė. Pyragus ir skanumynus 
iškepė šokėjų motinos ir močiu
tės. Šią didelę talką sutelkė 
Roma Štuopienė.

Šiemet Tautinių Šokių Sam
būris švenčia 45 gimtadienį. Per 
tą laiką liaudies šokių mokyklą 
išėjo apie 500 jaunuolių.—Vytė

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 9.*00-10.00 vaL ryto U WCAV- 
FM, banga 98,0 vedėjas 
— Petras Viščinis, 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402. Telefonas: 
(617) 586-7209.

BOSTON, MASS. — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 8 Iki 8:30 vaL 
ryto k nuo 4:30 iki 5 vaL popiet 
Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Maso. 02127.

btainkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

JURA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad
vokate, STRIMAITIS 4 KEHOE, 31

sotts, Tei. 817 598-0800. Turtam

Mūsų sritys yra apdraudoa bylos,

DR. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI 
mirus, jo žmonai Elonai, dukrai dr. Eglei, sūnui dr. Juliui, 
broliui Inž. Kęstučiui ir kitiem artimiesiem gilią užuojau

tą reiškia
New Yorko Lietuvių Gydytojų Draugija

Vytautas Bielajus. tautinių 
šokių specialistas, choreografes 
ir teoretikas, yra aprašytas 
“Who’s Who ir the West” kny
goj, išleistoj Marųuis Publica- 
tion, Chicagoj. Duodama jo 
smulki biografija, jo raštai, Atei
ties tautinių šokių grupės tarp 
lietuvių įkūrimas, veikla Den- 
ver, Colo., ir kitur, Vyties — 
folklorinio žurnalo — leidimas ir 
redagavimas.

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos! 
Skaityk ir platink ją!

Mn&BV-niMĮ 

Pastoge paid botfi unys 
tat, amuenientprivate, safeJrĖe! 
IhaK uM MIMINtPHMNIb,^^ Z1' 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- |lKv/■ < j f 
mai. Tai taupymas pačiu So. Boston Savlnga įĮ%r' lt V ’ 

\ Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- ' ‘ X;-
«.*; kg ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
® I • kuriuo laiku. Jūsų bankas tuoj j-

traukia surng j sąskaitą. Prisideda ir užtNvini-

DR. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI
mirus, jo žmoną Eloną, dukrą dr. Eglę, sūną dr. Julią 
Ir kitus artimuosius giliai užjaučia

Leonilda ir J. Giedraičiai
M. ir dr. B. Jankauskai

JONUI MIKULSKIUI
minis, jo žmonai Stefanijai, dukroms, sūnui Algiui, Zikarą 
Ir Eitmaną šeimoms bei anūkams nuoširdžią užuojautą 
reiškia

dail. Irena ir V. K. Jonynai

DR. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI

Brangi Genute, jeigu nuoširdūs užuojautos žodžiai 
bent klek galėtą sumažinti Tavo didįjį sielvartą, taip 
steigtai netekus mylimo vyro

VINCO MEILIŪNO,
| mirus, jo žmoną Eleną, dukrą Ir sūnų su šeimomis 

gilai užjaučiame Ir kartu uodime.

V. Ingelevičius
M. ir V. Vygantai 
R. Kudtmienė

tai priimk mūsą llepoįlečią nuoširdžią užuojautą.
Zina, Efe, Adelė ir Zosė

y / A* procentus, - z 
f E9BF leidžiamus Įstatymų.

Eę D** lengvo taupymo bū-.
do per paitg skambinkit Mr. 

bonabue 2S8-2500 F
arba rašykit paduotais adresais. "

jĄrpber Įfolidays” 
1982 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš Bostono/New Yorko

rugplūčio 4 — 31134.40 
rugplūčlo 18 — 31350.00

ANTONETA MALINAUSKIENĖ,
MilMkMl SI m. amtkMM, Slindilo • aMr AiUngton, 
Muse. Anksčiau 00 motą gyveno Cembrldgo, Masu., Ir 
buvo didelė lietuvių Nekelto Prasidėjimo parapgos, Cam* 
Driogt, Mist., gorMMrv. <11 taip pat duvo pirmo oaz- 
nytlaio choro nėrė.

Velionė buvo gimusi člutedą tanu, Kupiškio raĮono.
I Boa tvwWw sF^ol-

kol Jos n Mallnauskasy Atoorta Raakauskas, Paulina 
Sotaus k Teresė Jerosisurict, S enėkel lr l proenOkls. 
tuvlšką šeimą SnMOOI m^Jtarvo^^rCta^inlnk^skab 

tykoja, o taip put rėmė Nukryžiuotojo Jėzaus seseles 
Brechtais,

Gedulingas mišios Nekelto Prasidėjimo bažnyčioj 
Cembrldgt, Mass., koncslsbrevo kun. A. Bakrušūnas, 
kun. A> Jon lėnos ir Mobonos kun. S» Seulėnos. Palaido* 
te ML Autam kapinėse.

Amžiną atHoj duok jos šiolei, Viešpatie!

VINCUI MEILIŪNUI
mirus, |o žmonai Genovaitei ir giminėms reiškiame 
gNIą užuojautą.

Jadvyga ir Apolinaras Vebeliūnai

A.A.
Int. VINCUI MEILIŪNUI

'■ ’ ’ T

Genovaitė ir Vladas Jančauskai

gegužės 24 
birželio 2

— 31135.00
— 31135.00
— 31135.04
— 3110543

rugsėjo S 
rugsėjo 15 
rugsėjo 27

— 31171.00
— 31040.00
— 01002.00

liepos 19

TRANS-ATLANT1C TRAVEL SERVICE,
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Baltoj Moterų Taryba gegužės 
23 Estų namuose, 243 34 Street, 
Manhattane, mini savo veiklos 
35 metų sukaktį. Kaip įprasta, 
kasinėtai rengia savo Tarybos 
susirinkimą, kur pasikeičia pir
mininkės. Pirmininkauja rota
cine tvarka. Dabar pirmininke 
yra estė. Ji parūpino ir Šio po- 
bflvio programą. Kalbės Juhan 
Simonson, Amerikos estų tauti
nio komiteto pirmininkas. Muzi
kinę programą atliks Lilian 
Esop, vaišes rengia esčių dele
gacija. Pradžia 4 v. popiet. Lietu
vių delegacijai vadovauja Aldo
na Pimtsch.

Skautų, skaučių, paukštyčių 
ir vilkiukų sueigos gegužės 
22, Šeštadienį, gražiam orui 
esant, įvyks Vebeliūnų sodybo
je Locust Valley, N.Y. Planelius 
kaip nuvažiuoti bus galima gauti 
prie Šeštadieninės mokyklos.
Tėv. Leonardas Andriekus, 

OEM, šį savaitgalį išvyksta į 
Clevelandą, kur dalyvaus Lietu
vių Rašytojų Draugijos suvažia
vime ir gegužės 23, sekmadienį, 
Dievo Motinos bažnyčioje pasa
kys pamokslą.

Ne-w Yorko vyrų choras Perkū
nas gegužės 22, šį šeštadienį, 
vyksta koncertuoti į Worcester, 
Mass. Choro metinis koncertas 
bus birželio 6, šeštadienį, Kultū
ros židiny.
Liet. Kai Moterų Sąjungos 29 

kuopos susirinkimas bus gegu- . 
žes23, sekmadienį, 12 vai. Ap
reiškimo parapijos salėje. Tai 
bus paskutinis susirinkimas 
prieš vasaros atostogas. Visom 
bus gena proga susimokėti nario 
mokestį. Narės, viešnios ir sve
čiai kviečiami gausiai dalyvauti. 
Po susirinkimo bus vaišės.
N. Y. jaunučių, jaunių ir vyr. 

moksleivių ateitininkų susirin
kimas įvyks šį šeštadienį, gegu
žis 22, tuoj po lietuviškos mo
kyklos Kultūros Židiny.
Kapų lankymas, rengiamas ra- 

movėnų, bus gegužės 22, šį 
šeštadienį. 10 vai. mišios pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje. 
Po rnišių lankomi kapai. Paskui 
vėl grįžtama į Kultūros Židinį, 
kur bus bendros vaišės. Rengė
jai kviečia birutietes, šaulius su 
šeimomis gausiai dalyvauti šia
me tradiciniame kapų lankyme. 
Taip pat kviečiama ir visa lietu
viška visuomenė.
Apreiškimo parapijos bažny

čioje gegužės 23, sekmadienį, 
po 11-tos valandos mišių bus 
gegužinės pamaldos ir Marijos 
garbei procesija. Pamaldose da
lyvauja Maironio lituanistinė 
mokykla.

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putname, Conn. 
liepos 18. Autobusas išeina sek
madienį 6:30 v.r. iš Kultūros 
Židinio kiemo, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Septintą 
valandą sustos ties Shalins Fun- 
eral Home, 84-02 Jamaica Avė., 
VVoodhavene, N.Y. Kelionė as
meniui 18 dol., įskaitant ir įėji
mą į pikniką. Registruotis pas 
M. Valinskienę — 296-2244 arba 
Darbininko administracijoje — 
827-1351.

Moksleivių ateitininkų vasa
ros stovykla Neringoje prasidės 
rugpjūčio 15 ir baigsis rugpjū
čio 28, iš ryto. Priimami nuo 
13 iki 19 metų amžiaus. Regist
ruotis pas Bernadetą Tutinaitę: 
15-1 Hogarth Girele, Cockeysvil- 
le, Md.» 21030.

Tryptinis, New Yorko tautinių 
šokių ansamblis, gegužės 16 
atliko meninės programos dalį 
International Culture Day arki
vyskupo Molloy aukštesniojoje 
mokykloje. Be lietuvių, dar daly
vavo ukrainiečiai, lenkai, airiai, 
italai ir kiti. Kitos tautybės re
prezentavo save kultūriniais 
sugebėjimais.

Birželio trėmimų ir Romo Ka
lantos minėjimas bus birželio 13, 
sekmadienį. Pamaldos bus 11 
vai. Apreiškimo parapijos bažny
čioje. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su vėliavomis. Minė
jimas bus 3 vai. popiet Kultū
ros Židinyje. Apie birželio trė
mimus kalbės dr. Bronius Ne- 
mickas, gi apie Romą Kalantą 
kalbės Vladas Šakalys. Bus ir 
meninė dalis. Šiam minėjimui 
surengti iniciatyvos ėmėsi New 
Yorko LB apygardos valdyba ir 
Altas. Gegužės 14 buvo sukviesti 
įvairių organizacijų atstovai 
bendram pasitarimui. Ten ir 
buvo sudarytas šio renginio spe
cialus komitetas, kuriam pirmi
ninkauja Aleksandras Vakselis. 
Kitas šio komiteto posėdis bus 
gegužės 21, penktadienį, 8 v.v. 
Kultūros Židinyje.

Latvių opera Banuta statoma 
koncertiniu būdu birželio 5, šeš
tadienį, 2 v. popiet Camegie sa
lėje Manhattane. Šioje operoje 
dainuoja visiem gerai pažįstama 
Maralin Niska, lietuvis bosas- 
baritonas Algis Grigas iš Chica- 
gos. Diriguoja Andrejs Jansons.

Pabaltijo Laisvės Dienos rezo
liuciją kongrese paremsime rašy
dami savo kongresmanam ir se
natoriam (žiūr. laiškų pavyzdžius 
šiame Darbininko numery). 
Manhattane — kongr. William S. 
Greene ir kitiems, Flushing — 
šiaur. Queens — kongr. Benja- 
min S. Rosenthal, East New 
Yorke — James H. Scheuer, 
Bay Ridge — Leo Zeferetti, 
Staten Island ir piet. Manhat
tane — Guy V. Molinari. Wood- 
haven ir Ricbmond Hill atsto
vaujantys kongr. Addabbo ir Fer- 
raro jau rezoliuciją parėmė. 
Taip pat ir Šen. Moynihan. Bet 
visi prašykim Šen. Alfonse M. 
D’Amato (New Yorko įstaiga 
947-7393), kad ir jis taptų Sena
te Joint Res. 172 kosponsorium. 
Kreipkimės laiškais ir telefonu.

Kultūros Židinio gegužinė 
praėjo laliai nuotaikingai ir spal
vingai. Oras pasitaikė labai gra
žus. Dalyvavo daug žmonių, 
Buvo svečių ir iš tolimesnių 
vietų. 12 vai. buvo pamaldos 
Kultūros Židinio salėje, paskui 
buvo apeigos prie kryžiaus. Po 
to pradėta piknikauti. Programą 
atliko Maironio lituanistinės 
mokyklos jaunieji mokiniai. Pla
tesnis aprašymas bus kitą kartą.

noruoti krašto gyventojų religi
nių pažiūrų. Per pietus kalbėda
mas Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus pavaduotojas eko
nominiam bei socialiniam reika
lam dr. Robert Mueller teigė, 
kad Jungtinėse Tautose vis daž
niau tenka nagrinėti religinius, 
ty. teisingumo, klausimus.

| Maskvą vykstantieji diploma
tai rodė didelį susidomėjimą 
Lietuvos problemomis.

LIETUVIS KUNIGAS KALBĖJO 
AMERIKOS DIPLOMATAM

diplomatus apie tikėjimo perse
kiojimą Lietuvoj.

įžanginį žodį tarė ambasado-

Gegužės 12, trečiadienį, New 
Yorke Lietuvių Katalikų Religi
nės šalpos reikalų vedėjas kun. 
Kazimieras Pugevičius buvo pa
kviestas su kitais dvasiškiais pa
kalbėti JAV-bių diplomatam, pa
skirtiem į tarnybas Maskvoj.

Tam progą sudarė tarpkonfe- 
sinė amerikiečių fundacija, vadi
nama “Appeal of Conscience 
Foundation”. Ją 1965 įsteigė ka
talikai, protestantai, žydai ir sta
čiatikiai dvasiškiai bei pramo
nininkai tikinčiųjų teisėm ginti.

Šia proga JAV-bių valdžia at
skraidino iš Washingtono į New 
Yorką 37 diplomatus vienos 
dienos pasitarimui, ypač infor
macijai apie tikėjimo persekio
jimą Sovietų Sąjungoj, jos oku
puotuose bei satelitiniuose kraš
tuose ir Kinijoj.

ROŽĘ DAUKŠAITĘ ATSISVEIKINANT

PHILADELPHUOS LIETUVIŲ NAMAI 
rengta 

ŠEIMYNIŠKĄ 
GEGUŽINĘ
gegužSt 23, nkiMdltnl, 1 vai popiet 
gražiame Planko* parko, 32M Knlghta Road, ComwMs 
Halghts, PA.
(I-M suktis l vakarua ant Street Road)

L*attfvlft8aa meletas, poriniai, sportas, 

talpu lytų, pegutlnO bes gretimojo satejo- 
Laukiame visą Iš visur!

LN. VALDYBA

Kun. K. Pugevičius, pasinau
dodamas Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika, painformavo

Jinai ir trys gintarai praėju
sį savaitgalį, gegužės 16, sėk
mingai atliko programą San 
Francisco mieste, kur jų pasiro
dymą rengė Lietuvių Bendruo
menė. Savaitę keliavę ir atosto
gavę Ramiojo vandenyno pakran
tėse, vieneto nariai šį savaitga
lį, gegužės 22, šeštadienį, pasi
rodys Los Angeles, kur jų sutiki
mą rengia skautam remti ko
mitetas.

Aras, žuvautojų ir medžiotojų 
klubas, ruošia bendrą metinę 
gegužinę-išvyką į Taptree State 
Park birželio 20, sekmadienį. 
Visi renkasi prieš pietus. Prog
ramoje — nuo tilto žvejojimas, 
jaunimo ir vyresniųjų žaidimai 
ir kitos pramogos*Maistą ir gė
rimus kiekvienas atsiveža asme
niškai. Visi kviečiami dalyvauti.

Lietuvių Tautodailės Instituto 
New Yorko skyriaus susirinki
mas kviečiamas gegužės 25, ant
radienį, 7:30 v.v. Kultūros Židi
nyje. Kviečiami atsilankyti ir 
svečiai ir tie, kurie norėtų būti 
šio Instituto nariais. Bus kalba
ma apie Instituto metinę veiklą.

Šv. Pranciškaus gimimo ju
biliejui, 32 puslapių leidinys, 
parengė Tėv. Viktoras Gidžiū
nas, OFM, išleido pranciškonai 
800 metų nuo šv. Pranciškaus gi
mimo sukakčiai paminėti, spau
dė pranciškonų spaustuvė Brook- 
lyne. Į knygelę sudėta: keturių 
pranciškoniškų ordino šakų ge
neralinių ministrų laiškas visiem 
švento Pranciškaus dvasios vai
kam, vertė Tėv. V. Gidžiūnas; 
Šv. Pranciškaus laiškas visiem 
tikintiesiem, vertė Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, Šv. Pranciškaus Asy
žiečio Sesers saulės giesmė, ver
tė Stasys Santvaras.

EKSKURSIJA |
KENNEBUNKPORTĄ

Tradicinė ekskursija autobusu 
pas Tėvus pranciškonus Ken- 
nebunkporte, Maine, šiais me
tais daroma ne Darbo dienos 
savaitgaly, bet JAV nepriklauso
mybės šventėj. Autobusas iš 
Kultūros Židinio kiemo išvyks 
liepos 3, šeštadienį, 8 v.r. Pake
liui sustojama prie Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Avė. W<xxidhavene. Į New Yor
ką grįžtama liepos 5 vakare. 
Kelionė, nakvynė ir valgis 5 
kartus — asmeniui 105 dol. šios 
kelionės reikalais skambinti Ma
rytei Šalinskienei 296-2244 arba 
Tėvui Petrui 827-1351. Anksčiau 
užsiregistravę pasirenka vietas 
autobuse lx?i kambarius vasar
vietėse.

0 U E E N S COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — F rainės straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towtng phone HI 
1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

MONY — Dr. M. Siemoneit. 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., NJ. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
(vairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

Veik visai nesirgusi, balan
džio 14 iš gyvųjų tarpo išsi
skyrė Rožė Daukšaitė, gyvenusi 
Woodhaven, N.Y., gimusi 1919.

Penktadienio vakare (IV. 16) 
pasakyti jai paskutinio sudie su
sirinkę užpildė visą M. Shalins 
šermeninę, nors nei Darbinin
kas, nei Laisvės Žiburys dar 
nebuvo spėję apie jos mirtį 
pranešti. Tai rodo, kad ji su sa
vo broliu Algirdu turėjo visą eilę 
bičiulių. Iš Apreiškimo bažny
čios klebono kun. J. Pakalniš
kio ir gražaus būrelio draugų 
palydėta, amžinam poilsiui atsi
gulė Cypress Hills kapinėse, ša
lia savo motinos ir tetos.

Rožė visados nešiojo tamsius 
akinius, pridengdama savo akies

Paulius Landsbergis, rašyto
jo Algirdo Landsbergio sūnus, 
pakeltas asistentiniu profeso
rium (assistant profesor) Rutgers 
universiteto (N.J.) Darbininkijos 
studijų centre.

Parduodamas labai geras ir ge
roje vietoje vienos šeimos na
mas iš 8 kambarių Woodhavene, 
netoli Columbia banko. Prašo
ma 65,000 dol. Skambinti 847- 
5522.

Parduodami vyriški tauti
niai drabužiai vidutinio dydžio 
jaunuoliui. Kaina labai priei
nama. Galima teirautis Darbi
ninko administracijoj. Tel. 827- 
1351.

ir veido sužalojimą. Ji niekados 
nesiskundė ta fizine nelaime, 
kuri ją palietė, kai dar buvo tik 
Roželė.

Rašančiam ją 1938 teko sutikti 
Šveicarijos kalnų kurorte Leysin. 
Mat, tas Vaud kantono (į kal
nus nuo Lausanne) kurortas lie
tuviam džiovininkam buvo žino
mas jau prieš pirmąjį pasaulinį 
karą (ten besigydydamas 1915 
mirė ir žemaitis Ramūnas Vy
tautas, žinomas tuometinis filo
sofas ir visuomenininkas). Roželė 
tada gydėsi nuo veido odos vė
žio, o visi kiti į Leysin patekę 
lietuviai (jų buvo keliasdešimt) 
buvo ištikti plaučių vėžio. Atli
kusi savo kasdieninę terapiją, 
Roželė galėjo laisvai po kalnus, 
kaip kokia stimukė, šokinėti (o 
ji tikrai buvo palyginti aukšta ir 
liekna . ..) ir daugumą lietuvių 
aplankyti. Būdavo, žiūrėk, ir pri
sistato ji, lyg kokia gailestinga 
sesuo, ne vienam plaučių ligo
niui, savo čiauškėjimu paįvairin
dama jų monotoniškas dienas. 
Ji niekados nesiskųsdavo savo 
pačios negalia, iiorš jos dar Švel
nutę veido odą -— tą kiekvienos 
mergaitės prigimtą grožio apsi
reiškimą — žalojo piktybinis kir
minas. Čia savaime prisimena 
poeto žodžiai: pati laimės nepa
žindama, kitiem išganymą 
nešė . ..

Antrukart ją, jau kaip Rožę, 
teko sutikti New Yorke, praėjus 
dvidešimčiai metų. Pamačius ją

bet kuriame pobūvy, tuojau už
simegzdavo įdomios kalbos, — 
jos dvasiniai horizontai dabar 
primindavo tuos aukštuosius 
Leysin kalnus. Teiraudavosi kar
tais apie vadinamąją lietuvišjęą 
politiką, bet veikiai pokalbis 
nukrypdavo į grožio temas. Ne
buvo veik nė vienos operos pa
statymo New Yorke, kurio nebūtų 
mačiusi. Mėgo ir baletą bei kla
sikinę muziką. Žavėjosi vaizdi
niu menu ir lankė jo muzie
jų- ’ .i,... .

Namie turėjo unikalių įvairios 
rūšies kolekcijų: lietuviško gin
taro, lėlių, knygų, paveikslų. Įdo
miai viską aiškindavo savo sve
čiam. Ištisą lentyną buvo pri
stačiusi įvairių miniatiūrinių 
ąsotėlių. Daugumą jų buvo 
parsivežusi iš pamėgtų savų ke
lionių, o kur pati nenuvykdavo, 
įprašydavo savo pažįstamus jų iš 
įvairių pasaulio vietų parvežti...

Ilgėjosi ypač tų Europos vie
tų, kur ji kada nors gyveno ar 
lankėsi. Žinoma, į Europą Rožę 
traukė ir tėvelio kapas Vokie
tijoj. Liudas Daukša (1890-1948), 
velionės tėvas, buvo baigęs 
Maskvoj gamtos matematikos 
fakultetą. Vyresnieji prisimena 
jo parengtą matematikos uždavi- 
nyną, o dar geriau kaip Kauno 
Lietuvos viešbučio bendrovės 
Metropolio restorano direktorių. 
Velionės motina buvo Kotryna 
Olekaitė — Daukšienė, Kaune 
turėjusi dantų gydymo kabinetą.

Juozas Pažemėnas

N£W.VORKOLIETUVIU ViftlLCHORO

PERKŪNAS
19-TAS

METINIS

Birželio 5, iežtadienį, Kultūros Židinyje

Programoje:

vasaros

— VYRŲ CHORAS

— PIANO — Dalia SAKAITĖ

chorui diriguoja Viktoras RALYS

roni Užbaikime *| darbo sezoną nuotaRtlngai, o

Dalia SAKAITĖ

doL Moksleiviams 4 doL (prlt įėjimo)

Vakaronei stalus galima užsakyti pas Si Karmaziną — 441*1252

MALONIAI VISUS KVIEČIAME ... TIKIMĖS ... IR LAUKIAME ...
JŪSŲ ATSILANKYMAS MUMS BUS M1EUAUSIAS ATPILDAS BEI TEIGIAMAS 
CHORO ĮVERTINIMAS.

VYRŲ CHORAS 'PERKŪNAS



IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

■

Ciam 60 metų emftene —iralrtj

Stasiūnaitė, pianistas R. Biveinis 
ir vargonininkė 2 . Survilaitė.

tės D. Kudžmaitės eilėraščius 
sukomponavo pats kompozi
torius. Muzikos kritikai apie kū
rinį spaudoje atsiliepė labai pa
lankiai.

— Lietuvos M. Akademijos 
matematikos ir kibernetikos 
instituto direktorius žinomas 
mokslininkas Vytautas Statute vi- 
čius visą kovo mėnesį skaitė pa
skaitas Meksikos valstybiniame 
Universitete.

da. Parodoje savo gaminius rodė 
Panevėžio “Linas”, Biržų audi
mo fabrikas “Siūlas”, Ukmergės 
siuvimo fabrikas “Lelija”, Pa
nevėžio suvenyrų fabrikas “Tul
pė**, taip pat Vabalninko siuvė
jai ir Biržų suvenyrininkai.

— Dar kelios premijos žurna
listams. V. Kapsuko vardo pre
mijos už propagandinius raši
nius paskirtos “Nemuno” bend
radarbiui Alvydui Dargini,

sakymai, publicistika) “Žiburys 
mažame kambarėly** (498 psl., 
7000 esz.), Raimundo Kaiamko 

Žaliuojančios kalvos” (to paties 
vardo apysaka ir seniau išleistas 
romanas “Mažos mūsų nuodė
mės”, 376 psl., 20,000 egz.), 
Jono Mačiulio “Bėgalupės kran-

1912 Londoną, 1932 baigė Kau
no valst teatro dramos studiją. 
Tais metais priimtas artistu į 
Kauno valst teatrą, nuo 1933 
perėjo | Jaunųjų teatrų, 1940

mės‘

tai (romanas apie Lietuvos miško

Savaitės 
įvykiai _

Maroko karalius Hassan H, 
lankydamasis JAV, paprašė 
ginklų ir paramos jo kovoj su 
Polisario partizanais dėl vakari
nės Sabams.

Afganistano sostinėj Kabule 
buvo išsprogdintas sovietų pa
reigūnų gyvenamų namų kom
pleksas. Per sprogimą žuvo apie 
10 namus saugojusių afganų 
karių.

3,000 Lenkijos ūkininkų, ne
paisydami juos saugojančių poli
cininkų, Varšuvoj maldom, gies
mėm ir dainom paminėjo vyriau-

rūmo unijos metines sukaktuves.
JAV vyriausybė, atsilygindama 

už jos dviejų diplomatų ištrė- 
m$M$ iš'LŽnlrijos;1 įsakė išvykti

Švgaijdr tftknčMfų apranga 
teigia, kad Baltijos jūroj netoli 
Latvijos krantų gegužės 14 degė 
Sov. S-gos naikintojas ar didelė 
fregata.

16 Lenkijos Solidarumo unijos 
vadų, protestuodami dėl karo 
būklės, pradėjo bado streiką ka
lėjime prie Varšuvos.

Jugoslavijos parlamentas pir
mą kartą krašto ministere pirmi
ninke išrinko Kroatijos komunis
tų partijos pirmininkę Milka 
Planine.

San Juan, P.R., neišaiškinti 
teroristai nušovė grįžtantį į savo 
laivą JAV jūrininką ir tris kitus 
sunkiai sužeidė.

Londono laivų draudimo 
bendrovė Lloyd of London nu
tarė nedrausti laivų, plaukiančių 
į Argentiną ar į pietinį Atlantą.

Didžioji JAV spauda ir kitos 
komunikacijos priemonės nei
giamai įvertino pamokslininko 
Billy Grabam lankymąsi Mask
voj ir jo pareiškimą, kad Sov. 
S-goj esanti religinė laisvė.

Argentina sulaikė savo 5.8

Argentinos 1.4 bil. dol. indėlius 
Britanijos bankuose.

Čekoslovakijos turistam lan
kantis Škotijoj, 9 turistai pasi
slėpė ir negrįžo į laivą, nes jų 
prašymas pratęsti vizas vyriau-

dentui Eduardui Girčiui ir “Tie
sos” skyriaus vedėjui Vytautui 
Žeimantui.

— Verta dėmesio Kauno mu-

etz.), “Biržų krašto tautosaka” 
(414 psl., 7000 egz.).

— Balandžio mėnesį paverg
tos Lietuvos spaudoje paminėta

rą. 1044 46 dirbo kaip Vii- '1 ' , ' ... ’.......  .. ji
niaus dramos teatro režisierius BUVUS FUNERAL HOME,Marle Tetaelra,Jr.leMetwlųdiro4Ktortes, Note 
ir aktorius, 1946-1949 buvo Klai- ■* ®«toe: 426 Latsyette SL <Cor. WKeon Are.), Mat 3444172. Pe- 
pėdos dramos teatro vyr. režisie-. "mėtomos garbingos teMotuvės. Modernios toptyčtoe, oras šaMomae. 
rium,1949-1952 — Kauno dra- Daug vietos autemoMtom pastatyti.

dinio teatro premjera “Adomas 
nenori boti Adomu”. Tekstą pa
rašė J. Mačiukevičius, muziku 
sukomponavo B. Gorbulskis, re
žisavo G. Žilys,-dirigavo A. Kie- 
višas, baletmeisterė — L Riba- 
čiauskaitė, dailininkas — A. Ka
ri niauskas.

— Klaipėdoje veikia mokoma
sis teatras. Tai valstybinės kon
servatorijos Klaipėdos fakultetų 
darbas scenoje. Šį pavasarį mo
komasis teatras pastatė R. Ka- 
šausko dviejų dalių pasaką “Kai 
vėl atskris drugelis”. Veikalą re
žisavo pedagogikos katedros ve
dėjas A. Mačiulis, scenografiją 
paruošė L. Valskytė. Vaidino IV 
kurso vaidybos ir režisūros stu
dentai. Mokomojo teatro vaidini
mas įjungtas į teatro šventę 
Klaipėdoje. Toje šventėje daly
vavo Vilniaus akademinis operos 
ir baleto teatras, Vilniaus ru
sų dramos teatras, Liepojos lat
vių - teatras,- taip- pat - Klaipėdos

metų amžiaus sulaukė pianistas, 
Lietuvos valstybinės konservato
rijos rektorius Jurgis Karnavi- 
čius (žinomo kompozitoriaus, 
“Gražinos” operos kūrėjo sū
nus). Gimęs ifilž. Petrapilyje, 
1933 baigė Kauno muzikos kon
servatoriją. Studijas dar gilino 
Berlyne, Paryžiuje. Koncertavo 
užsienyje dar nepriklausomybės 
laikais, 1941-1949 fortepijono 
dalykus dėstė Kauno konserva-

mos teatro režisierium, nuo -..............
perkeltas į Vilniaus akademinį JUOZO ANDRIULIO RmI Estete, namų partevtaMt, vtoą rūšių apdreti- 
operos ir baleto teatrą vyriau
siu režisierium. Be darbo teat
ruose, J. Gustaitis dar teatrinius 
dalykus dėsto valstybinėje kon
servatorijoje. Yra parašęs pjeses 
“Į ateitį šviesią”, “Obelys žy
dės”, libretus A. Račiūno operai 
“Marytė”, V. Klovos operoms 
“Vaiva”, "Duktė”. Sukakties 
proga aktorius pagerbtas Liet. 
TSR aukščiausios tarybos prezi
diumo garbės raštu.

norite MM J. Andriušis kicentais.
■ ■ '

VYTAUTAS BELECKAS IR BONUS JONAS, eev. Wbtor Gardės Tavam.

raitos lietuviškas maistas prieinama kaina

rikas Klaipėdos dramos teatrui 
paskyrė dvi premijas — už ge-

ta iškas redakcijai

Spaudoje atsimintas ir ne lie
tuvių kilmės muzikologas Ju
lius Spigelglazas (1922-1972). 
Gimęs Kaune, čia ir gimnaziją 
baigęs, karo metu buvo pabėgęs 
į Sov. Rusiją, po karo mokėsi 
Valst. muzikos konservatorijoje 

torijoje, nuo 1949 yra valstybi- Vilniuje. Nuo 1953 paskirtas 
nės konservatorijos rektorius. 
Jam rektoriaujant, konservatorija 
išleido apie 3000 gerai paruoštų 
muzikų. Septyniasdešimt metų 
amžiaus sukaktis paminėta ne 
tik spaudoje, bet ir specialiu 
koncertu konservatorijos koncer
tų salėje. Sveikinimo kalbas pa
sakė muzikologas J. Gaudrimas, 
kom. partijos atstovas V. Baltrū
nas, aukštojo mokslo ministeris 
H. Zabulis, kultūros ministerio

konservatorijos dėstytoju. Žy
miausias J. Špigelglazo moksli
nis darbas yra jo disertacija apie 
lietuvių kompozitorių originalias 
ir harmonizuotas solo dainas su 
fortepijono pritarimu. Dar para
šė knygas “Tarybinės dainos 
meistrai” (1962) ir “J. Karosas” 
(1967). Be to, spaudoje yra pa
skelbęs daug kritikos straipsnių 
apie naujas simfonijas, operos 
pastatymus, koncertus, saviveik
lininkus. Tie visi darbai dabar

karinius skambino buvę j . Kar Pr. N.

APIE MUZ. T. BRAZIO KŪRINĮ
Didžiai Gerbiamas Pone 

Redaktoriau, prašau neatsisakyti 
patalpinti savo laikrašty sekantį 
atvirą laišką kun. L. Budreckui.

“Darbininko” 1982 m. balan
džio 23 d., nr. 16 tilpo ži
nutė ... “kiek anksčiau jo (kun. 
L. Budrecko) išleistas Teodoro 
Brazio kūrinys — Responsoria 
Matutini Tenebrarum, 44 psl., 
didelio formato”.

lt Kronikos

(atkelta. U 1 pel.)

gu Rimantu. Šiluvoje milicija 
juos tardė, o R. Jasinską, kurio 
kalba užsikerta ir kuris tada 
negalėjo kalbėti, net mušė. Pas
kui nū vėžėj Raseinius, surašė, 
melagingus parodymus, kad jų 
kelionė sukėlė avarinę situaciją, 
ir liepė pasirašyti. Kai atsisakė 
pasirašyti, abu nuvedė į teismą.

roj yra kun. T. Brazio, nurašy
tojo, ar kun. L. Budrecko? Kaip 
ir harmoniniai ir kitokie notaci
jų netikslumai — ar jie buvo 
originale, ar netiksliai nurašy
ta, ar korektūros klaidos?

6. Jei tos Responsorijos niekur 
nebuvo išspausdintos, tai kaip 
tas atsitiko, kad “Iš jo sukompo
nuotų gausių bažnytinės muzi
kos kūrinių”, kaip kun. L. Bud- 
reckas rašo, — “Responsorijos 
yra populiariausi ir gražiausi” 
kun. T. Brazio kūriniai?

Iš muzikinės pusės ką nors 
nuodugniau pasakyti apie tą lei
dinį susilaikau, kol neturiu atsa
kymų į mano iškeltus klausi
mus.

Paprastai tokiam “post mor- 
tem” leidiniui rimta pareiga ir

Susipažinęs su tuo leidiniu, 
turiu šiuos klausimus kunigui 
L. Budreckui:

1. Ar kun. Teodoras Brazys 
(1870-1930) ir kun. Teodoras 
Brazys-Frey (kaip tituliniame 
Responsorijų puslapy atspaus
dinta) yra tas pats asmuo?

2. Ar kada nors kun. T. Bra
zys save vadino, pasirašyda
vo profesoriaudamas seminarijoj 
ar Lietuvos Universitete, spaus
dindamas savo teoretinius vei
kalus ar muzikines kompozicijas 
dviem pavardėm—Brazys-Frey ?

3. Kodėl kun. L. Budiėckas tą
iš baudžiavos šimtmečio kun._________ __________ ______ _
Brazio tėvui duotą priedą prie tradicija yra duoti mitentiškų

prelatui kun.. Teodorui Braziui?
4. Kada ir kur tos Responso-

rijioš _ vieno iš
pro£ T. Brazio buvusių' moki
nių (kaip įvade leidinio pažy
mėta) ir kas buvo tas jo moki
ny8? - - Brooklyri, N.Y.). įvade ktm. T.

5. Ai dinaminiai ir slinkties Brazys-Frey yra išgarbintas savo

! Bendrui, reikia galvoti, — in
tencijos tam leidiniui buvo ne
peiktinos.-Leidinys švariai iš-

mą Danutę nuteisė 30 rublių,

tom knygom ir kompozicijom. 
Deja, ar šis leidinys yra šian
dien aktualus (tekstas yra lotynų 
kalba), — stipriai abejoju. Ar tai 
iš tikro “populiariausias ir gra
žiausias” —mano nuomonė būtų 
skirtinga. Leidiny yra elementa-

nurodyta slinktis ir kai kur klai
dinga notacija.

jriui T. Braziui netinkamai pasi
tarnauta.

Teatleidžia man kun. J. Ruo-

lestauti, kad buvo dosnus.

riui

West Hartford, Ct,

----------------------------- i-----t-—---------------------------------------------------------------Į 
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver BtH Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyūame tor
tai, Dalia Ir Ateertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Mvd^ Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Tėtei. 779-5156.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTfR, MA. — WKN 9M FM. 
Trečiadieniais 9:30-9:30 v.v^ šeštadieniais 5-6 v.v. Inž. Ed. V. Meltes Jr^

■■■■■■ I III ■■■■ I ■ a—
ROMAS PETRAUSKAS, akelių brokeris, dirbs su VorMI, Attschstor

skambinkite 212 644-8680 arba nemokamai 14 visur tek 800-228-1612.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atslralnlmar’, šešta*. WEVD 
8-9 vaL vak. 97.9 FM. Taip pat “Mušto of Ltthuanla”, trečtorL, 6:06- 
730 vaL valu, Ii W8OU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stūksą, Dlr. adresas: 
234 Sunik Dr., Watehung, NJ. 07060. Tėtei. (201)753-6630.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žlburyi, sekmadieniais 8-10 
vaL ryto WHBI 1653 FM. Romas Kezys, 217-26 54th Ave^ Beyslde, 
N.Y. 11384. TeL 212 229-0134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR,. NEMOKAMAI

NEW JERSEY IR CONNECTICUTV AL8TUO- 
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Tasolino
* MEM0RIALS

68-86 80 ST , M1DDLE VILLAGE. ODEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA -

KVECAS
JONAS 

1933 + 1974

NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius,

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P-C.

T1S-06 Myrtle Avenue 
Rfchmond HM, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs Irenalmil natoous nrlve- irww»ei»iwve nciivvvvy mervroiirom pvvvvūflavvrasy npw^wigw jnivor

Stovimas Jamaica Ir Myrtie Ava. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

1982
KELIONĖS J LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVO^

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVIL SERVICE 
2129 KNAPF ETROT

' BROOKLYH, N.T. llttt


