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Argentinos užsienio reikalų 
mmkterfa Costa Mendez Jungti
nėm Tautom pareiškė Argenti
nos norą taikytis su Britanija be 

siunti iš Irako savo uostą Kbur-

JAV yra įsitikinusios, kad Ira
ko pralaimėjimas karė su Iranu 
sudarys didelį pavojų Persijos 
įlankos valstybių pastovumui ir 
Vakarų interesam, bet JAV pa
stangos šiam karui užbaigti iki 
šiol nedavė jokių rezultatų.

Popiežius Jonas Paulius II 
vis dėlto aplankė Britaniją, bet 
dėl vykstančio karo su Argentina 
nepasimatė su Britanijos vyriau
sybės nariais. Pusiausvyrai išlai
kyti jis numato netrukus aplan
kyti ir Argentiną.

Argentinos bombonešiai jos 
nepriklausomybės paskelbimo

Britanijos laivus ir du iš jų suža- 
sunkiai ir Įritą, nepaskelbtos kla
sės, lengviau, bet abu laivai tu
rėjo boti palikti. Buomą, kad 
dideli.

Žurnalo Time vykdytas Izrae
lio okupuoto vakarinio Jordano 
kranto arabų apklausinėjimas 
parodė, kad 982 proc. pasisako 
už nepriklausomą palestiniečių 
valstybę, 72.1 proc. yra susižavė
ję Sov. S-ga ir tik 1.6 proc. JAV ir 
kad 71.4 proc. netiki galima 
taika tarp Izraelio ir palestinie
čių.

N. Zelandija pasiūlė Britanijai 
paskolinti vieną savo karo laivą, 
kad Britanija savąjį galėtų pa
siųsti į karo veiksmų zoną.

Britanijos kariuomenės dali
niam pavyko išsikelti ir įsitvir
tinti Rytų Falklande prie San 
Carlos. Per kovas buvo numušta 
17 Argentinos karo lėktuvų, o 
Britanija neteko fregatos Ardent 
ir vieno lėktuvo Harrier. Kiti 
keturi jos karo laivai buvo suža
loti.

Rumunijos parlamentas pa
šalino iš min. pirmininko parei
gų Ilie Verelet, jo vieton pasky
rė Constantin Dascalescu ir pa
keitė septynis ministerių pava
duotojus. Rumunijos skolos Va
karų bankam siekia 10 bil. dol.

JAV ir Ispanija užbaigė dery
bas dėl JAV bazių Ispanijoj. 
JAV pažadėjo už tai teikti Ispa-

sklypai sudaro tik 1.4 proc. dir
bamos žemės, bet juose pagami
nama 61 proc. bulvių, 54 proc. 
vaisių, 34.3 proc. kiaušinių, 302 
proc. daržovių ir 29 proc. mėsos 
ir pieno.

kad Sirįja su Sov. S-gos žinia

vinus religijos niekinimo ir nai- Pramprekyboje ji rado skyriaus 
kinimo metodus, tikintis Lietu- vedėją Stelingienę ir dar vieną 
vos jaunimas dar uoliau reiškia moterį. Jos tardė Valdą, nuo

garantija.

Kryžius prie Kybartu 
1981 rugsėjo mėn. naktį iš 25 į

prie kelio VištytisKybartai. 
Rugsėjo 26 rytą apie 1O vai. 
apylinkės pirmininkas šarskas ir 
Romas Žukauskas kryžių nugrio
vė, bet rugsėjo 27 vėl tas pats 
kryžius iškilo senoje vietoje. Ta
čiau jis ten teišbuvo vos 2 
valandas — piktos rankos vėl jį 
išgriovė. Išverstą kryžių žmo
nės papuošė gėlėmis, bet tai ne
patiko bedieviam, ir spalio 18 
kryžius buvo supjaustytas gaba
lais ir išvežtas.

Kryžhis prie Vilkaviškio
1981 rugsėjo 27 atsirado kry

žius prie kelio Vilkaviškis-Ža- 
lioji. Rajono kulto įgaliotinio 
Urbono iniciatyva spalio 6 kry
žius buvo nupjautas ir išvežtas. 
Išniekinto kryžiaus vietoje ilgai 
nevyto gėlės, kurias atnešdavo 
vietiniai gyventojai.

Kryžius Prienų šSe
1981 rugsėjo 22 Prienų šile, 

prie kelio Alytus-Prienai, žmo
nės pastebėjo naujai pastatytą 
apie 3 metrus aukščio medinį 
kryžių. Neilgai Kristus žvelgė ir 
laimino nuo kryžiaus — rugsėjo 
23 popietę pravažiuojantys 
plentu atkreipė dėmesį į umifor- 
muotus milicininkus, “besidar
buojančius” prie kryžiaus. Su
daužytas kryžius, sulaužytas 
krucifiksas kurį laiką gulėjo pa
kelėje, o vėliau dingo.

Tai jau antras kryžiaus išnie
kinimas. Maždaug prieš metus 
laiko jis buvo pastatytas prie ke
lio Garliava-Kaunas, kairėje pu
sėje, ir tą pačią dieną nuvers
tas. Kažkas iš tikinčiųjų jį pri
glaudė, ir po kiek laiko jis vėl 
iškilo prie kelio. Valdiškų be
dievių fanatizmas antrą kartą jį 
sudaužė ir išniekino, tačiau 
meilė Kristaus kryžiui žmonių

Kryžlus Rainių miškelyje
1981 birželio 3 Rainių miške

lyje, Telšių rajone, buvo pasta
tytas meniškas kryžius su užra
šu “Tautos kankiniams”. Po 
savaitės, čekistam vadovaujant, 
jis buvo nupjautas ir, supjaaisčius 
į gabalus, išmėtytas miškelyje.

Visur auga kryžiai
Nuo ankstyvaus pavasario iki 

vėlyvo rudens visoje Lietuvo
je, keliami jaunų ranki) ir my
linčių širdžių, augo kryžiai, iš
šaudami valdiškų bedievių 
pyktį ir su kiekvienu nugriovi
mu liudijo antikultarinį, antina- 
cionalinį bedievių charakterį. 
Tačiau bedieviškas vandalizmas 
bejėgis išplėšti kryžių iš jauni
mo širdžių.

tis, stebėjosi ir juokėsi iš jos, 
kad 18 metų mergina, dar tiki 
Dievą ir lanko bažnyčią, kai visi 
laikraščiai ir vadovėliai rašo, kad 
Dievo nėra, grasino, kad ją iš
mesią iš komjaunimo, į kurį 
mergaitė buvo priversta įstoti,

Daivą Belevičiūtę, 24-tos vi
durinės mokyklos VIII klasės 
mokinę, per kelias dienas tardė 
direktorius, šmeižė Bažnyčią ir 
ją pačią įrašė Vaikų kambario 
sąskaitoti.

(Vaikų kambariai yra prie 
milicijos. { juos patekę vaikai jau 
yra nuolatinėje milicijos prie
žiūroje).

Loreta Vorobjovą, tos pačios 
mokyklos 10 klasės mokinė, irgi 
buvo tardoma. Ji paaiškino, kad 
daug komjaunuolių ir mokytojų 
lanko bažnyčią. Mokinė buvo 
verčiama išduoti jų pavardes, bet 
ji tarybiniam pedagogam paaiš
kino, kad dar esanti pilno pro
to ir žmonių neišdavinės.

auklėtojas Navickas pranešė de
šimtokam, kad po pamokų rei
kės aptarti vienos jų draugės el
gesį. Mokiniai, išgirdę kuo kal

REZOUUCUA JAV KONGRESE 
KALINIŲ IŠLAISVINIMUI

tinamą Loreta, pradėjo vienas 
per kitą šaukti: “Kur ji nori, 
ten tegu važiuoja. Čia jos as
meninis reikalas...“

1981 rugsėjo 21, dalyvaujant 
mokyklos direktoriui S. Ciesiū- 
nui ir auklėtojui R. Navickui, 
buvo apsvarstytas Loretos Vo- 
robjovos elgesys. Kadangi moki
nė tvirtai laikosi savo pažiūrų, 
tarybiniai pedagogai pradėjo 
mergaitę auklėti: reikia neklau
syti ne tėvų. “Yra jau penkio
likmečių vaikų, kurie jau ne
klauso motinų, o tu tokia didelė 
— septyniolikos metų, — ir ne
gali pasipriešinti tėvams!”

— Mokykloje sako, kad gali
ma tėvų neklausyti nuo 15 me
tų, o milicijoje — nuo 18-kos. 
Kieno klausyti? — pasiteiravo 
Loreta. Susirinkime Loretai bu
vo paskirtas bandomasis laiko
tarpis.

Spalio 5 Loreta grąžino kom
jaunuolio bilietą. Mokytoja ją 
pradėjo visaip bauginti, grąsin- 
ti, kad už tokį elgesį motinai 
atims teisę ją auklėti, o ją pačią 
atiduos į internatą. Inspektorė 
ją įtraukė Vaikų kambario į _ . _ _
skaiton, vadinas, kad ją nuolat giJJurl‘Tij laisvės kraštą, iš
tikrins milicija. '

(nukeltaį2psl.)

šiomis . dienomis garsusis 
evangelistas BiUy Grabam, savo 
gražbylystės dėka, skelbdamas 
Dievo Žodį, susikrovęs milijo
nus, lankėsi Maskvoj su šešių 
dienų “misija”. Apkeliavęs dau
gelį kraštų, Amerikoj tapęs po
puliaresniu už bet kurią filmų 
žvaigždę, šį kartą BiUy Grabam
tapo sovietinės propagandos į- Brooklyne turėtų imtis to svar- 
rankiu. Su neatleistinu naivumu baus uždavinio. Mes neturim 
gaususis pamokslininkas “ne
randa religinio persekiojimo“ 
Sovietų Sąjungoj. Pirmą savo 
“misįjų“ dieną kalbėjęs "aukš
tiem partijos ir valdžios pareigū
nam“ apie Dievo Žodį, pokal
bio su spauda metu pabrėžė, 
jog “būtų neteisinga sakyti, kad .
nėra tikėjimo laisvės komunisti
nėj valstybėj”___

Nevengė jis ir politikos, tvir
tindamas, kad Rytų ir Vakarų 
bloko pastangos nusiginkluoti 
yra trukdomos sovietų bloko 
konferencijų delegatų, kurie 
savo kalbomis dėl to tiesiogiai 
kaltina JAV.

Vakarų spauda taip pat prane
ša, kad jo pirmo pasirodymo me
tu ginkluota milicija laikė susi- 
būriavusius apie 200 Sovietų 
Sąjungos baptistų, kurie į Billy 
Grabam pamokslus atvyko iš to
limiausių Sovietų Sąjungos kraš
tų, net iš paties Sibiro. Jie ne
buvo prileisti prie garsiojo evan
gelisto, nežiūrint to, kad jis pats 
yra baptistas. Baptistai jau ilgą 
metų eilę kenčia ypatingai stip
rų persekiojimą.

“Aš patyriau visišką laisvę, 
sakydamas, ką aš norėjau“, ci
tuoja Billy Grabam Vakarų spau
da. Jis savo pirmoj kalboj sovie
tų pareigūnam pabrėžė, kad ir 
Šventajame Rašte esą pasakyta, 
jog valdžiai reikia paklusti ...

“RELIGINĖ LAISVĖ 
PASMERKTA MIRČIAI”

Tokiu pavadinimu prancūzų 
mėnraštis Catacombes (Kata
kombos) š.m. vasario mėn. lai
doj išspausdino J. G. H. Hoff- 
manno ilgą straipsnį. Priminęs, 
jog Vakarai yra nebylūs apie tai, 
kas vyksta sovietų aneksuotuose 
Pabaltijo kraštuose, autorius pa
brėžia, kad religinės laisvės pa
neigimas yra ir liks akstinas at
gauti nepriklausomybei ir tauti
niam suverenumui.

Daugelis slaptų ir viešų lietu
vių, latvių ir estų pareiškimų 
ir protestų buvo nukreipti į 
Jungtines Tautas, Tarptautinę 
amnestiją, Bažnyčių ekumeninę 
tarybą, Europos saugumo kon
ferenciją, JAV kongresą, Vakarų 
Europos komunistines partijas ir 
kitas organizacijas. Pasirašius 
Helsinkio susitarimą, pareiš
kimuose reikalaujama, kad sovie
tai laikytųsi tarptautinių įsiparei
gojimų ir savos konstitucijos 
nuostatų, liečiančių žmogaus 
teises.

Autorius ypatingai iškelia pa- 
baltiečių pasiryžimą ir drąsą ko
voj už religines teises, tarp kit
ko pastebėdamas, kad Lietuvoj 
1979 m. 520 kunigų iš 708 
vietinį įstatymą apie religijos

Savo straipsnį Hoffinann bai- 
kuri reikalauja mūsų dėmesio 
kankinių auka, kalinių byla, in- 

gistruotu paštu nusiųsti jam Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
niką ir kreiptis į jį su reikala
vimu komentuoti. Svarbu ne tai, 
kad jis klysta savo tvirtini
muose, bet tai, kad jo vardo po
puliarumas tarnauja masių įtai- 
gavimui. Jo tvirtinimai daro sun- 

nei milijoninės auditorijos, nei 
milijonų dolerių, nei didelės įta
kos. Taigi reikia Billy Grabam 
elgesio padarytą žalą kantriai 
atitaisyti, kaip lašas po lašo, pe- 
vieniui ir organizuotai, rašyti į

Kroniką ir protestuoti prieš nai
vių, bet tuo pačiu labai žalingų 
asmenų keliones į Sovietų Są
jungą, iš anksto žinant, kad jie 
idealistiniam tikslui, bet šlykš
čiai ir melagingai propagandai, 
kuriai režisuoti Sovietų Sąjunga 
turi didelius kadrus. Tylėti ne
galima. Tai nusikaltimas prieš 
mus pačius, ir tuos, kurie ken
čia dėl religinės laisvės.

Neužtenka minėti SadOnaitę 
ar Petkų, ar ištremtus kunigus ir 
namų arešte gyvenančius vysku
pus. Neužtenka platinti raštus 
kongreso atstovam. Jais reikia 
užversti tuos, kurie ne visada ži
no, ką daro. Nors batų baisu 
pagalvojus, kad pats Billy Gra
bam iš tikro žinojo, ką daro.

(Pagrindinėm amerikiečių 
laikraščių redakcijom, amerikie
čių žinių agentūrom, o taip pat 
ir Billy Grabam įstaigai Lietu
vių Informacijos Centras jau pa
siuntė atitinkamą informaciją, 
L.K. Bažnyčios Kroniką įskai- 

nėse moralinis ir fizinis kanki
nimas, persekiojamųjų dėl savo 
religinio ar tautinio tikėjimo 
atsparumas — visa tai mus įpa
reigoja raginti pasaulio opiniją: 
1) kad tautų apsisprendimo tei
sė būtų pripažinta estam, lat
viam ir lietuviam; 2) kad dabar
tinis okupacinis režimas Estijoj, 
Latvijoj ir Lietuvoj batų pripa
žintas neteisėtu, kadangi jis ne
atstovauja šių kraštų žmonėm; 
3) kad sovietų okupacinė kariuo
menė būtų atitraukta iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos; 4) kad 
Jungtinės Tautos užtikrintų Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos laiki
nų vyriausybių sudarymą ir pa
siųstų Jungtinių Tautų dalinius 
į minėtas Pabaltijo respublikas; 
5) kad Jungtinių Tautų priežiū
roj batų įvykdyti laisvi rinki
mai. (Elta)

Vietnamo komunistų partijos 
centro komiteto sekretorius 
Hoang Tung pripažino, kad Viet
namas turi didelių sunkumų dėl 
išorinėš grėsmės, kurią sudaro

gentinei, bet Italija ir Airija atsi
Sių metų Darbininko 11 nr., 

kovo 19, rašėme, kaiphan. Ri
čardas Černiauskas išvežė jau
nimo būrį prie Molėtų ežerų 
ir su jais atliko rekolekdjas,

ir Vladimir L Dolgicb pplHbiu- ėmė milicija ir dabar juos viso-

pas sovietus, yra lietuvis Vy
tautas Skuodis ir estas Mart 
Nikiu*.

Rezoliucijoj pažymima, kad 
~___________________ _ .. Vytautas Skuodis x Benedict
kad Sovietų Sąjunga išlaisvintų Scott yra Jungtinių Amerikos 
kai kūrinos įkalintus žmogaus Valstybių pilietis, gimęs Cbica-

Jungtinių Amerikos Valstybių 
kongreso atstovų rūmai gegužės

Apie estą Mart Nikius rezoliu
cijoj sakoma, kad jis yra moksli-

gaus teisių gynimo Estijoj, du

rno bausme ir yra paprašęs lei-

duotuvės direktorė Digienė iš
sikvietė vyr. pardavė Valdą 
Ryliškytę, vasarą poilsiavusią su

šių gynėhb d*l kurių išlaisvini- Įteikęs sovietų valdžiai prašymą 
mo Amerikos kongresas ragina drauge su šeima išvykti į Jung-

dėdė ir 14 kitų.
kolą dėl Ispanijos priėmimo į 
Nito.



i v "*■

1 1 "

vilko cirko kūrėjų.

Gimęs 1902 Krakių miestelyje,

1928-1931 lankė Dramos studi-

nortta būti JJMfcivblo klijentais.
jaunimo, nuo kurio slepiama ar 
iškraipoma tautos istorija, kuris

elementų pr 
beje,

tūkstančių ramių ir juos paau
kojo valstybei. O visoje imperi-

Spaudoje paminėta ir cirko ar
tisto Jono Ramanausko 70 metų 
amžiaus sukaktis. Gimęs 1912 
Kaime, ten lankė suaugusių

Spaudoje prisiminta ir seniau 
mirusio kairiosios ideologinės 
krypties rašytojo Konstantino 
Jasiukaičio (1882-1941) šimto

l$.PA VERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

besnių jo kūrinių minėtini: apy
saka “Griuvėsiuose” (1913) ir 
drama “Alkani žmonės” (1907). 
Marksistiniai kritikai nelabai pa
tenkinti, kad K. Jasiukaitis, pra
džioje pasireiškęs kovingais re
voliuciniais apsakymais, vėliau 
nusigręžė nuo komunistų, tapo 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės tarnautoju ir pakrypo į nuo
saikesnę beletristiką.

žies fabrike liejiku. Reiškėsi 
sporto srityje — buvo kai kurį 
laiką sunkumų rekordininku, 
nuo 1930 metėsi į cirką, ypač 
išpopuliarėjo kaip klaunas Ber- 
nabas. Nemažas jo įnašas teko 
cirkui “Vilniaus arena”, prie 
Lietuvos filharmonijos jis suor
ganizavo cirkininkų grupę “Cir
kas scenoje”. Taip pat įkūrė 
Cirko muziejų. J. Ramanauskas 
laikomas vienu žymiausių lietu-

Savaitės 
įvykiai

Bolivijos pusiau karinė orga
nizacija Suverenumas pagrasino 
nužudyti JAV ambasadorių 
Edwin G. Corr, -nes jis apkal
tino vidaus reikalų ministerį 
dalyvavimu kokaino prekyboj.

Stockholme nuo 1966 veikiąs 
tarptautinės taikos tyrimo insti
tutas stengėsi vaidinti nešališką 
valstybių ginklavimosi tyrinė- 
tojąu Jį: reukia. Švedijos, vyriau
sybė, O jo valdomuosius orga
nus sudaro 6 asmenų taryba, ku
rios pirmininku yra švedas, o na
riais — V. Vokietijos, Norvegi
jos, Suomijos, R. Vokietijos ir 
Jugoslavijos atstovai. Paskutiniu 
metu vienas jo štabo narys buvo 
nuteistas už nelegaliai renkamą 
informaciją apie Norvegijos ir 
Švedijos ginklavimąsi, ir apskri
tai jis yra labiau suinteresuo
tas skelbti tyrimus apie Vakarų 
valstybių, o ne sovietų bloko 
ginklavimąsi.

Sov. S-ga pastatydino vienos 
linijos geležinkelio ir paprasto 
kelio tiltą per Amu Daria upę 
Afganistano pasieny susisie
kimui su Afganistanu palengvin
ti.

Popiežius Jonas Paulius II pa
laimintaisiais paskelbė du kana
diečius — Mane Rose Durocher, 
įsteigusią Jėzaus ir Marijos var
do kongregaciją jaunimui auklė
ti, ir Šv. Kryžiaus ordino narį 
Andre Bessette, pasižymėjusį 
stebuklingais pagydymais; pran
cūzų vienuolę Anne Mane Ri- 
vierj įsteigusią mokymo ordiną, 
olandą Petrus Norbertus Don- 
ders už jo atsidėjimą slaugant 
raupsuotuosius ir 17 a. ispanę 
Maria Angelą Astorch už jos 
labdaros darbus per epidemijas 
ir potvynį.

davo

niais

ir cechus.

nių turinys yra priderintas prie 
skleidžiamos ateistinės ir socia
linės komunizmo ideologijos. 
Blogiausia, kad daugumas tų kū
rinių skaitomi rusų kalba. Tai 
dar viena rusinimo priemonė.

— Beveik visi pavergtos Lie-

gyveno Rusijoje; grįžęs į Lietuvą 
(1921), mokėsi Kauno buhalteri
jos kursuose. Buvo įtrauktas į .
komunistinę veiklą, už tai ištrem- tuvos laikraščiai išsivertė ir iš- 
tas į Krakes. Čia įkūrė vaidinto- spausdino “Pravdos” straipsnį, 
jų ratelį ir pastatė kelias dra- kuriame reftalmųama “nuolat 
mas (“Blinda”, “Aušros sūnus”). rQPintis kūrybinių darbuotojų 
192&-1931Llankė Dramos studi- įminiu Ertldinimu” Tas “idė
ją, nuo 1931 priimtas aktorium jinis grūdinimas .brukamas per 
i Kauno valst teatre, kai kuri Prievartą, pavergtų tautų žmo

nėms įgriso iki gyvo kaulo. Cai-
į Kauno valst teatrą, kai kurį 
laiką vaidino “Jaunųjų teatre”, , • ,
nuo 1940 persikėlė į Vilniaus 
dramos teatrą. 1945-1948 teatri- ~ 
nius dalykus dėstė Vilniaus dra
mos teatro studijoje. Yra sukūręs 
ryškių vaidmenų. Sovietinėje 
Lietuvos spaudoje M. Chadara- 
vičius ypač vertinamas už polin
kį į kairumą.

— Kauno politechnikos insti
tute balandžio pabaigoje buvo 
suorganizuota “Studentų teatrų 
savaitė”. Joje dalyvavo Politech
nikos instituto, Vilniaus univer
siteto, Veterinarijos akademijos, 
Žemės ūkio akademijos, Kauno 
medicinos instituto, Kūno kultū
ros instituto, Dailės instituto stu
dentai vaidintojai.

— Į Taline vykstantį penkio
liktąjį sąjunginį kino festivalį 
Lietuvos filmininkai nuvežė tris 
juostas: neseniai sukurtą vaidy
binį filmą “Arkliavagio duktė”, 
dokumentinę juostą “Palikimas 
dvyliktajam anūkui” ir vaidybi
nį filmą “Vilniaus madona”.

— Sąjunginiame žurnalų poli
grafinio atlikimo konkurse trečio 
laipsnio diplomus laimėjo ir trys 
lietuviški žurnalai: “Mūsų so
dai”, “Mūsų gamta” ir “Nemu-
nas .

— Lietuvos istorijai iškreipti 
įsteigta JtiožoŽiugždos vardo 
premija. J. Žiugžda, gyvas būda
mas, klastojo Lietuvos istoriją. 
Tai ir jo vardo premija kelia į- 
tarimą, kad bus premijuojami 
veikalai pagal Maskvos užma
čias neparodą Lietuvos jaunimui 
tikros mūsų tautos praeities. Tik 
keista, kad tą premiją skiria Lie
tuvos Mokslų Akademija. Pirma
sis laureatas yra Bronius Puzi- 
navičius, parašęs veikalą “Socia
lizmas ir smulkieji gamintojai 
Lietuvoje”. Jo veikalas vaizduo
ja tik sovietų įvykdytus gamybos 
pakeitimus okupuotoje Lietu-

— Literatūros ir Meno Nr. 15 
išspausdintas reportažas iš Sibi
ro savanoriškos darbo stovyklos, 
vaizduojąs tos stovyklos darbo ir 
gyvenimo sąlygas. Moterys dirba 
sunkius darbus lygiai sU vyrais: 
nešioja plytas, cemento skiedinį, 
dirba su laužtuvais ir kastuvais. 
Laisvalaikiu skamba rusiškos 
dainos. Lietuviška daina pasi
girsta labai retai, nors dirban
čių lietuvių ten yra nemažas bū
rys. Daugumas jų — komjau
nuoliai, atvykę į Sibirą padir
bėti “savanoriškai”, pavilioti ža
damų gerų atlyginimų. Net ne
slepia reportažo autorius, kad to
kios stovyklos tarnauja rusini
mui. Apie tai lai kalba ši cita
ta: “Tačiau neseniai sužinojau, 
kad iš prieš metus į KATĖK 
atvykusio Lietuvos komjaunimo 
pasiuntinių būrio ištekėjo be
veik visos merginos. Už kitatau
čių. Taip pat ne vienas lietu
vis vedė kitatautę merginų”.

— Balandžio 12 Plungėje mirė

Nors nuo mažų dienų buvo lin
kęs j drožinėjimą, bet į pirma
eilius drožėjus iškilo tik sovie
tinėje okupacijoje, kuri tokius 
menininkus stengiasi įtraukti į 
savo propagandos tinklą. St 
Riaubos drožinių yra M. K. Čiur
lionio kelyje ir kitur Lietuvoje. 
Savo išdrožtas įvairias pasakiš
kas ir realistines figūras meist
ras spalvingai nudažydavo. Savo 
drožinius jis dažniausiai kūrė 
namuose vienas, nemėgo vadi
namųjų kūrybos seminarų, į

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
PREMIJA LIONEI SUTEMAI

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
2000 dol. premija paskirta Lio
nei Sutemai už eilėraščių rin
kinį “Vendeta”. Premija įteikta 
LR Draugijos suvažiavime 
Clevelande gegužės 22. Mece
natas — Lietuvių Fondas. Tą 
pačią dieną įteikta ir A. Barono 
vardo novelės konkurso 500 dol. 
premija, kurią laimėjo Rūta 
Klevą Vidžiūnienė.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
suvažiavimas Clevelande vyko 
gegužės 22-23. Rašytojų dalyva
vo 30. Posėdžiuose svarstyta

su draugijos veikimu susiję 
klausimai. Literatūros vakare, 
kurio programą atliko Liūnė Su
tema, Alė Rūta, Pranas Visvy
das, Antanas Gustaitis ir Rūta 
Klevą Vidžiūnienė, ir paskaito
se (Bern. Brazdžionis: Maironis 
dabar, Antanas Gustaitis: Vincas 
Krėvė — žmogus ir rašytojas at
siminimuose) dalyvavo apie 300 
žmonių.

Prie Lietuvių Rašytojų Drau
gijos priklauso 100 rašytojų. Jos 
pirmininkas — Bernardas Braz-

šią panaudoti poilsio bazėms, 
vaikų darželiams, mokykloms, 
ligoninėms. Taip skelbiama vie
šumai, bet kas sukontroliuos, 
kam tie vergų uždirbti pinigai 
išleidžiami? Greičiausiai ginka- 
vimuisi ir svetimuose kraštuose 
neramumų kėlimui!

— Balandžio pabaigoje Kaune 
vyko “Teatrų dienos” tradiciniu

savaites trukusiame renginyje 
dalyvavo visi Lietuvos teatrai. 
Buvo svečių vaidintojų iš Gu
dijos ir Estijos. Kauno dramos 
teatras parengė premjerą — so
vietinio ruso dramaturgo M. Ša- 
trovo pjesę “Mėlyni žirgai rau
donoje pievoje”.

— Pavergtoje Lietuvoje pami
nėta vadinamosios 16-osios lie
tuviškosios šaulių divizijos 40 
metų sukūrimo sukaktis. Toje 
divizijoje buvo sutelkti iš Lietu
vos karo metu pasitraukę komu
nistai ir jų bendradarbiai. Ta di
vizija dažnai buvo siunčiama į 
pirmąsias fronto linijas. Į minė
jimą Vilniaus pedagoginiame 
institute susirinko tos divizijos 
veteranai ir partijos grietinėlė. 
Tik keista, kad tas propagandi
nis politinis minėjimas spaudoje 
vadinamas moksline konferen-

— Leningrado “muzikos pa
vasaryje” to miesto senosios ir 
šiuolaikinės muzikos kamerinis 
orkestras pagrojo kompozito
riaus Vytauto Barkausko “Kon
certą altui ir kameriniam orkest
rui”. Į koncertą buvo nuvykęs 
ir pats kompozitorius.

—Maskvoje, parodoje, skirtoje 
sovietinės imperijos įkūrimo 60- 
dešimtmečiui, yra ir Tarybų Lie
tuvos skyrius, reklamuojąs vie
nuoliktojo penkmečio statybas, 
pramones ir ūkio “laimėjimus”.

— Kiekvieną pavasarį paverg
toje Lietuvoje rengiamos propa
gandinės “Dailės dienos” — 
“Dailininkai — liaudžiai”. Ta 
vadinamoji dailės šventė šiais 
metais pradėta Vilniuje taiko
mosios dailės paroda. Dailinin
kų grupės yra pasiųstos į Kauną, 
Klaipėdą, Šiaulius, Druski
ninkus, Kapsuką (Marijampolę), 
Biržus, Šilutę. Dailininkai turi 
lankytis įmonėse, gamyklose, 
mokyklose, kolchozuose ir patir
tų įspūdžių motyvais kurti kūri
nius, surengti ataskaitines kūri
nių parodėles. Dailės dienų iš
kilmės baigtos Kaune net ke
liose vietose. Parodų tema — 
“Dailininkai — miestui”.

rošles Hetavikam maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARMO KEPYKLA - Sllver BeR Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška teeia Ir pyragai, šventoms, vestuvėms bei pokyliams tor- 
tai, Dalia ir Atartas Radžlūnaa, aav. — 43-04 JuncUon Blvd^ Corona, 
Oueena, N.Y.11M8. Ttief. 779-5155.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA W0RCE8TER, MA. — W1CN 904 FM. 
Trečiadieniai!1:304:30 v.v., šeštadieniais 54 v.v. inž. Ed. V. Maltas Jr.,

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su VerMi, Altochuler

fondus, comnmodltles, auksą, atidaryti IRA planus. Suinteresuoti 
skambinkite 212 644-5580 arba nemokamai H visur teL 900-223-1512.

NEW JERSEY,NEW YORK — “Lietuvos Atetailnlmar, šeštod. WEV0 
84 vaL vak. 179 FM. Taip pat “Muslc of LMhuanla”, tročlad^ 845- 
740 vaL vai, VYSOU, 894 FM. Dr. J. J. Stekas, Olr. adresas: 
234 Sunik DrJafchung, NJ. 07090. Tofof. (201) 753-5939.

NEW YORK -»EW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vaL ryto WH8I1O5J FM. Romas Korys, 217-25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11394. T4212 2294134.

->■ LIETUVIŠKI SrSJAiUS R 
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NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius,

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtto Avenue 
Richmond HM, N.Y. 11418

Prieinama kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas jMMica ir MyiHo Ava. autobusais, atidarytas 
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išvarė m universiteto
Rugsijo 7 buvo pašalinti iš Vil

niaus valstybinio universiteto 
du studentai: Prekybos fakulteto 
II kurso studentas Alfonsas 
Vinclovas ir Matematikos 
fakulteto UI kurso studentė 
Audronė Ginkutė. Įsakyme pa
rašyta: “Už elgesį, nesuderina
mą su tarybinio studento var
du.”

torių Bronių Sudaviau, ui ką

Prorektorius paaiškino, jog ui
mienė

(vyks ateinančiais metais birželio 24
rektoriaus, nei fakulteto dekano, 
buvo išvažiavęs per vasaros 
atostogas prie Molėtų ežero po-

Tamuhifiio
lekcijose).

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

1962 
KELIONĖS | LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU

MOKĖTI CAUMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

2129 knapp rnttrr 
MOOKLYN, N. Y. 14229
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Birželio įvykius prisimenant

1

NAUJAS MOLOTOVO-RIBBENTROPO 
PAKTAS?
Slapta sutartis, pažeidžianti Pabaltijo
kraštų okupacijos nepripažinimą

Lietuvių tautai birželis visada 
liks liūdnas ir tragiškas. 1940 
birželio 15 į Lietuvą įžygiavo 
Sovietų kariuomenė, dundėjo 
Sovietų tankai, skraidė Sovietų 
lėktuvai. Taip jėga ir smurtu 
pavergė laisvą Lietuvos respub
liką.

Tuo pačiu laiku Sovietai oku
pavo ir kitas Pabaltijo valstybes 
— Latviją, Estiją. Taip gražio
sios laisvosios Baltijos jaunos 
respublikos žuvo nuo grobuoniš
ko kaimyno.

Sovietai suvaidino liaudies 
seimų rinkimus, tartum pats 
kraštas savo noru prisijungė prie 
Sovietų Sąjungos. Tai buvo klas
toti rinkimai, klastoti ir seimo 
sprendimai. Šiandien tik kvai
liem gali sakyti, kad respublikos 
savo noru įsijungė. Visur buvo 
smurtas, visur prievarta, čekistų 
durtuvai ir kulkosvaidžiai.

Okupavę kraštą, prisivežė če
kistų, sudarė planus, kad į Sibi
rą išgabentų tauriausius, pado
riausius lietuvius. Taip jie 1941 

.birželio naktį iš 13 į 14 įvyk
dė masinius vežimus — trėmi
mus iš Lietuvos. Visi aukštieji 
pareigūnai, visuomenės vadai, 
organizacijų pirmininkai, šauliai, 
aaddlięji karininkai, savanoriai 
buvo sugaudyti, sugrūsti į preki
nius vagonus ir blogiausiose 
sąlygose išvežti į Sibirą. Išvežė 
dėl to, kad jie mylėjo savo kraš
tą Lietuvą ir stengėsi jam pa
dėti, papuošti kaip savo seserį.

Sibiras yra tautų kapinynas. 
Kiek ten lietuvių kapų, kiek ten 
vargų, kiek ten ašarų.

Ir niekada to neužmirš lie
tuvių tauta!

Birželis turi ir spontanišką su
kilimą —1941 birželio 22, kilus 
sovietų-voldečių karui, tauta 
spontaniškai sukilo, išvalė kraš
tą nuo priešų, sukūrė laikinąją 
vyriausybę ir visam pasauliui 
parodė, kad tauta nori gyventi 
nepriklausomai. Bet tai tęsėsi

1939 Hitlerio Vokietijos vy
riausybė pasirašė slaptą išdavys
tės sutartį su Stalino Rusija. Šios 
sutarties išdavią prasidėjo antras 
pasaulinis karas, o Lietuva, Lat
vija ir Estija prarado savo ne
priklausomybes.

1980 Amerikos teisingumo 
departamentas (Justice Depart
ment) sudarė taip pat slaptą 
sutartį su dabartinės Rusuos kri
minalistine valdžia, šios sutar
ties išdavoj prasidėjo Amerikos 
piliečių persekiojimas^ prisiden
giant vadinamųjų karo nusikal
tėlių bylomis, šią slaptą sutartį 
su rusais pasirašė Maskvoj bu
vęs Office of Special Investiga- 
tions (OSI) pirmininkas Walter 
Rockler ir dabartinis šios teisin
gumo departamento organizaci
jos pirmininkas Allan Ryan.

Kyla klausimas, kodėl dabar
tiniu laiku, kada imperialistinė 
Rusija yra laikoma vienu di
džiausių ir pavojingiausių Ame
rikos ir laisvojo pasaulio priešų, 
Amerikos valdžios pareigūnai 
vyksta į Maskvą, darė sutartis, 
kurios liečia Amerikos piliečių 
teises, ir paskui slepia tų sutar
čių tekstą nuo Amerikos visuo
menės. Atsakymas į klausimą, 
kodėl slepia, yra labai aiškus: 
slepia tai, kas gali sukelti ne
pasitenkinimą Amerikos piliečių 
tarpe.

Kokios tos taisyklės? Pirmiau
sia rusų vadinamoji teisingumo 
ministerija pristato visus doku
mentus OSI advokatam ir suren
ka visus liudininkus. Liudinin
kų apklausinėjimai, kurie vyks
ta rusų okupuotose kraštuose, 
yra vedami tų kraštų sovietų 
teisingumo ministerijos paskirto

neilgai — vokiečių grobuoniški 
tikslai visa pražudė ir uždėjo 
naują vergiją.

Bet Tauta išlaikė rezistencijos 
dvasią — kai' 1944 grįžo sovie
tai į-kraštą, koks kilo pasiprie
šinimas, koks sunkus ir didelis 
partizaninis karas, pareikalavęs 
daug aukų.

Kiek dar ten buvo trėmimų, 
kiek areštų, tautos kančių!

Visur tuos įvykius drauge pri
simindami, prisimename ir 
Romą Kalantą.' Jau dešimt metų 
suėjo, kaip jis teatro sodelyje, 
šaukdamas “Laisvės Lietuvai”, 
susidegino. Ir tuo visam pasau
liui parodė jaunosios kartos ryž
tingumą siekti laisvės.

Pagerbdami visus ištremtuo
sius, visus kalinius, žuvusius 
tolimuose kraštuose, kiekvienas 
palenkime galvą prieš jų vargą, 
kančią, nedalią. Kiekvienas pa- 
siryžkime dar labiau dirbti lie
tuvių tautos labui, geriau atlikti 
savo kaip lietuvio pareigas, visa 
aukoti, kad laisvė kuo greičiau 
ateitų į tuos gražius Baltijos kraš
tus.

Dabar visur vedama akcija, 
kad būtų-paskelbta'Baltupiais- \ 
vės diena. Ir čia visi stokime į ' 
darbą, rašykime laiškus, judinki
me kiekvieną mum pasiekiamą 
kongreso narį, senatorių.

Turime draugų amerikiečių. 
Parūpinkime jiems tinkamos li
teratūros. Tokia labai tinkama 
knyga yra dr. Pajaujo “Soviet 
Genocide in Lithuania”. Pasiųs
kime tokias knygas ir savo kon
greso atstovam, įtakingiem poli
tikam.

Rašykime laiškus ir laikraščių 
redakcijom, televizijos stotim, 
radijo stotim. Kalbėkime visur ir 
visada apie tas skriaudas, kurias 
patyrė lietuvių tauta. Laisvai gy
venti turi teisę ir mažieji. Lais
vės principas taikomas visiem. 

teisėjo priežiūroj. Apklausinėji
mai yra filmuojami televizijos 
kameromis ir rodomi Amerikos 
teismuose kaip liudijimai. Vertė
jai yra pristatomi Inturisto įstai
gos. Amerikos gynybos advoka
tai bei OSI investigatoriai neturi 
teisės išvykti iš paskirto miesto, 
pvz. Vilniaus, ieškoti liudinin
kų arba naudotis bet kokiais ar
chyvais, kuriuose gali jiem būti 
naudingos gynybos arba kaltina
mosios medžiagos. Daugeliu, at
vejų OSI advokatam yra duoda
mos tik kopijos vadinamųjų kal
tinamųjų dokumentų, kurių au
tentiškumą certifikuoja sovietų 
vyriausybė. Šią certifikuotą me
džiagą Amerikos teismai priima 
kaip autentišką. Juokas ant juo
ko: KGB pirma padirba doku
mentus, paskui patys juos certi
fikuoja.

Dar didesnis skandalas yra tai, 
kad OSI advokatai nuvyks
ta į rusų okupuotus kraštus nau
dodamiesi Amerikos žmonių pi
nigais, veda ten tik pasityčioji
mo vertus apklausinėjimus, o 
paskui eina puotauti su okupan
tų teisėjais — atsikvėpti po “sun
kių” dienos darbų. Tai neapsa
koma išdavystė ne tik okupuo
tų kraštų ir jų piliečių, bet ir 
Amerikos žmonių, kurių sunkiai 
uždirbtais pinigais visa tai yra 
daroma. Jau yra pats laikas pra

Clevelando vyr. skaučių židinio surengtoje rankdarbių paro
doje iš k. židinio pirmininkė A Bakūnienė, A Mikulskis, 
E. Dauguvietytė-Kudabienė, A Miškinienė ir O. Mikulskienė. 
Paroda buvo gegužės 16. Nuotr. VI. Bacevičiaus

dėti plačiai informuoti Amerikos 
visuomenę ir jos valdžios atsto
vus apie šiuos stulbinančius fin
tus. O tai galima padaryti pir
miausia išreikalaujant iš Ameri
kos valdžios viešą šios sutarties- 
čių paskelbimą. Reikia rašyti: 
Freedom of Information Act 
Officer, U.S. Department of 
State, 2201 C Street, Washing- 
ton, D.C. 20520. Visi mūsų lei
diniai, radįjo programos bei or
ganizacijos turi tai padaryti ypa
tingai greitai. Laisvės Žiburio 
radijas New Yorke jau yra tai 
padaręs, štai tekstas:

Dear Sir:
During the past year . our 

listeners have become ertremely 
concemed about a secret agree- 
ment between the U.S. Depart
ment of Justice and the Soviet 
Ministry of Justice regarding tire 
ūse of Soviet evidence and vvit- 
nesses in denaturalization 
proceedings of American 
citizens. This agreement took 
place in January of 1980 in Mos- 
cow during a meeting betvveen 
the then Office of Special In- 
vestigations Director Walter 
Rockler, Deputy Director Allan 
Ryan and the Procurator General 
of the Soviet Union.

There is reason to believe that 
this secret agreement is in viola-
tion of the civil rights of Ameri
can citizens and places in 
jeopardy the long standing U.S. 
foreign policy of not recognizing 
the diegai Soviet seizure of the 
Baltic States of Estonia, Latvia 
and Lithuania.

Pursuant to the Freedom of 
Information Act, we urgently re- 
quest that you immediately dia
dose to us the contents of any 
and all memoranda and proto- 
cols that have been signed and 
exchanged between United 
States and Soviet authorities 
regarding the ūse of Soviet 
evidence i n American courts to 
prosecute American citizens.

Awaiting your prompt re- 
sponse.

Yours truly,
Daiva Kezys, Directress
English Language Broadcasts 
Lithuanian World Review

Radio

Mes visi, kaip Amerikos pilie
čiai, turim teisę šios informa
cijos reikalauti Freedom of In- 

formation Act ribose, šiuo aktu 
daugelį kartų yra pasinaudoję 
šio krašto priešai. Laikas mum 
juo pasinaudoti mūsų ir Ameri
kos žmonių labui.

ši slapta sutartis, atrodo, ne 
tik pažeidžia Amerikos pilieti
nes teises, bet taip pat yra prie
šinga Amerikos vyriausybės Pa
baltijo tautų okupacijos nepripa
žinimui. Pagal tą nepripažini
mą Amerikos valdžia neturi tu
rėti bet kokių politinių ryšių su 
okupuotų kraštų vyriausybėmis. 
Kada OSI advokatai vyksta į 
Lietuvą ir ten veda apklausinė
jimus okupuotos Lietuvos sovie
tinio teisėjo priežiūroj ir nau
dojasi okupuotos Lietuvos tei
singumo ministerijos parinkta 
dokumentine medžiaga bei liu
dininkais, jie teisiškai pažeidžia 
nepripažinimo statusą. Visas šis 
kontaktas yra grynai politiškas. 
Be to, jei net yra dokumentai, 
kurie raštiškai įrodo, kad su to
kia procedūra sutiko Amerikos 
valdžios pareigūnai, tai mūsų 
veiksniam reikia nedelsiant juos 
iškelti į viešumą ir ko greičiau
siai panaikinti.

Kol mūsų visuomenė bei or
ganizacijos pilnai neįsijungs į šią 
svarbią kovą, tai nė vienas lietu
vis atvykęs iš pavergtos Lietu
vos po antro pasaulinio karo, ne
bus saugus nuo persekiojimo.
Rusų KGB padirbinėti doku
mentus yra lengviausias projek
tas; jie tai gali padaryti apie bet 
kokį lietuvį. Amerikoj dabartiniu 
laiku sukurta teroristinė atmos
fera ieškoti karo nusikaltėlių 
yra jiem puiki dirva.

Civilinių bylų teisiškai ne
griežtose ribose OSI advokatai 
žaidžia labai pavojingą žaidimą 
su mūsų žmonių likimais. Štai 
keletas pavyzdžių, kaip visa tai 
vyksta. Noriu tik pabrėžti, kad 
visa šio straipsnio informacija 
yra gauta iš pokalbių su įvairiais 
advokatais, kurie šitas bylas 
veda. Jie patys yra gerokai pasi
piktinę, kad šitokia neteisybė 
vyksta laisvoj demokratinėj 
Amerikoj. Demokratija yra tik 
tiek tobula, kiek jos piliečiai yra 
apdairūs ir žvalūs.

Pirmiausia civilinėj byloj pi
lietis neturi teisės reikalauti pi
lietinio teismo (jury trial). Jis
taip pat neturi “right to coun- 
sel”. Tai reiškia, kad, jei pilietis 
yra finansiškai nepajėgus pasam-

(nukelto j4psl.)

VIKTORAS GIDŽIŪNAS, OFM

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO
ĮTAKA JO LAIKAMS

11
Kas buvo tas paslaptingas 

muzikantas? Gal angelas? Gal 
pati šv. Pranciškaus siela, kuri 
paskutiniais jo gyvenimo mėne
siais buvo tapusi muzika?

Gyvenant ir gydantis Rieti 
vyskupo rūmuose, prabėgo vasa
ra ir prisiartino žiema. Kar
dinolas Hugolinas ir brolis Eli
jas galvojo, kad Pranciškui bo
tų geriau praleisti žiemą Sie
nos mieste, kur švelnesnis kli
matas. Bet, nuvykus Sienon, jo 
sveikata dar pablogėjo, nuo van
denligė sutino rankos ir kojos, 
1—-- -Iii---- — ar 1 _ f- _ - >--ir pnnfjo vemti Krauju. irutar- 
piais jis manydavo jau mirš
tąs, dėl to kartą pasišaukė brolį 
Benediktą H Prato ir tart: “Ra
šyk, kaip a* laiminu visus savo 
brolius, kuria yra ir bus ordine 
iki lašini palmigos. Ir dėl to, kad

mo ropliu kalbėti, šiuos tris

k>toimhD*i bsmUmiiu it Daiimie- 
sietas, pareikšdamas savo valią 
h intenciją. Tai yra, kad jie mano 
palainiainro, mano testamento 
ir mano prisiminimo įrodymui 
visuomet mylėtųsi, laikytųsi na

turto ir būtų paklusnūs ir išteki
rni Šv. Motinai Bažnyčiai”.

Dabar šv. Pranciškus jau buvo 
tapęs bendra relikvija. Visi 
miestai norėjo turėti jo kūną, 
dėl to brolis Elijas įsakė bro
liams jį pargabenti Asyžiun, o 
kad kelyje jo nepagrobtų Perugi- 
jos gyventojai, Asyžiaus savival
dybė atsiuntė ginkluotą palydą. 
Pargabenttas Asyžiun, Pranciš
kus buvo apgyvendintas vysku
po rūmuose, čia būdamas, jis 
patyrė apie miesto burmistro 
nesantaiką su vyskupu, dėl to 
Pranciškus sumanė juos sutaiky
ti. Apie tai begalvodamas, jis su
kūrė naują “Kūrinių giesmės 
Kūrėjui” strofą:

Tegarbina Tave, o Viešpatie, 
kurs, Taoostos medės pe- 

Paskui, pteišaukęs vieną brolį, 
liepė jam nueiti pas burmistrą 
Ir jo vardu paprašyti, kad ateitų 
į vyskupo rūmus. Kitiems bro
liams liepė eiti pas vyskupą ir,

kai ateis burmistras, giedoti “Kū
rinių giesmę Kūrėjui”. Šv. Pran
ciškaus sukurta brolių giedama 
giesmė paveikė burmistą ir vys
kupą ir jie, vienas antrą atsi
prašę, susitaikė.

Naujoms ligoms prisidėjus, 
neišvengiamai artinosi mirtis. 
Vieną dieną jis sveikatą tikri-

Seselė Mirtis!” Ir pridėjo: “Jei 
Viešpačiui patinka^kad netrukus

nantį gydytoją paklausė: “Kiek turiu mirti, tai pašaukite brolį 
aš dar gyvensiu?” Gydytojas at- ' Angelą ir brolį Leoną, kad 
sakė, kad liga nepagydoma ir jis man pagiedotų “Kūrinių giesmę 
manąs, kad rugsėjo gale ar apie 
spalio 4 d. mirs. Tada Pranciš
kus, pakilęs nuo pagalvės, 
linksmai tarė: “Gerai. Teateina

Kūrėjui . Kai broliai pagiedojo 
visą giesmę, tai Pranciškus vie
nas tęsė toliau:

Tegarbina Tave, o Viešpatie, 
sesuo mirtis mūs kūniškoji, 

Nuo kurios nė vienas imagus 
negali pabėgti.

Vargas tiems, kurie numirs 
nusidėjimuose mirtinguose.

Palaiminti, kurie nebeiškryps- 
ta iš švenčiausių Tavo norų 
kelio,

Ir jiems mirtis antroji blogo 

Negalės atnešti.

Pagarbinkit ir šlovinkit Vieš
patį ir būkite jam dėkingi.

Ir tarnaukite jam su didiku 
nusižeminimu.

Bet kitiems broliams atrodė 
keista, kaip, artindamasis prie 
mirties, jų ordino įkūrėjas gali 
taip linksmai giedoti. Dėl to 
brolis Elįjas išdrįso jam pasaky
ti: “Gerbiamas Tėve, mane pa
guodžia ir pamoko tavo giedoji
mas, bet, nors šio miesto gyven
tojai tave gerbia kaip šventąjį, 
dabar, žinodami apie tavo mirti
ną ligą ir girdėdami tave taip 
giedant, galėtų pamanyti, kaip 
jis gali būti toks linksmas, kai 
turėtų galvoti apie mirtį” 
Taip įspėtas, Pranciškus jam at
sakė: “Daug laiko per Dievo 
malonę dieną ir naktį mąstau 
apie mirtį. Šv. Dvasios malons 
esu taip susijungęs su Viešpa

čiu, dėl to negaliu nesidžiaug
ti Aukščiausiame”.

Pranciškus panoro mirti prie 
Porciunkulės, nes ten buvo jo 
mylimiausia vieta, ten jis paži
no savo pašaukimą, ten buvo jo 
įkurto Mažesniųjų Brolių ordino 
lopšys. Jis prašė, kad jį ten nu
neštų, nes pats jau negalėjo pa
eiti. Tada broliai paguldė jį ant 
neštuvų ir, sargybiniams ir dide
lei miniai lydint, nešė į Porciun- 
kulę. Kai jie prisiartino prie 
raupsuotųjų ligoninės, Pranciš
kus paprašė neštuvus padėti ant 
žemės, nes jis norėjo atsisvei
kinti ir palaiminti savo gimtąjį 
miestą. Tada jis giliai susijaudi
no ir, laimindamas Asyžių, tart: 
“Būk palaimintas, šventasis 
mieste, nes per tave daug sielų 
išsigelbės ir tavyje daug Dievo 
tarnų gyvens ir daug bes išrink
tų amžinojo gyvenimo kandys-

• * O B1O ^BtadCUkUS pMftllDlIlH 

mo, kuris iki ašarų sujaudino 
brolius ir visą palydą, Pranciš
kus vėl atsigulė ant neštuvų ir 
buvo brolių nuneštas į Margos 
Angelų Karalienės vienuolyną 
prie Porciunkulės, kurį Asyžiaus 
gyventojai prieš jo valią buvo 
^Čtajis buvo paguldytas ligo

nių kambaryje ir kasdien ėjo 
silpnyn, juo •rctau ouvo miras* 
Hm ctaiėsi Dabar
jam net brolių idėjų ir planų 
smraunas tsnyro prieš amziny* 
*>ą-

(Bu* daugiau)
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PADĖKA DIEVUI, 
PAGARBA KŪRĖJAM

Teatro jpregMja atiteko “Antro 
kaimo” raetimriėi.

Visos Stos premijos buvo po 
1000 dol;Jų mecenatas —Lie
tuvių Fondas. Tad visai tiko,

Baras,' Lietuvių Fondo tarybos

Švenčiant Lietuvių Bend-

landžio 18, sekmadienį, 10:30 
vai. ryto Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos bažnyčioj buvo 
aukojamos padėkos mišios, ku-

tas Brizgys, prel. Jonas Balko
nas, PA., vietos klebonas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius, kun. 
Jonas Borevičius, SJ, kun. Ka
zys Kuzminskas, kun. Korneli
jus Bučmys, OFM.

Patriotinių minčių pamokslą

Juozas Gaila atnešė mišių aukai 
vyną ir duoną. Paskutinis atėjn 
dabartinis JAV LB krašto valdy
bos pirmininkas Vytautas Kutkus 
su varpų vainiku. Buvo pra
nešta, kad tai “pabaigtuvių vai
nikas”. Čia tai jau buvo V. Kat
kaus kulto aukščiausias prasi
veržimas ir didžiausia nesąmo
nė. Bendruomenės

pareigas ir nuolat puoselijąs 
Lietuvių Fondo svarbą. Daly
vavusieji laureatai neištęstai pa
dėkojo.

Žodžiu sveikino Vaclovas 
Kleiza, PLB vicepirmininkas '

nas. Jo mintys ištisai perduo
tos ir Darbininke, Nr. 19.

Pamaldų metu solo giedojo 
sol. Gina Capkauskienė. Jauni
mo chorui dirigavo Rimas Kas
putis. Vargonais grojo Vidas 
Neverauskas.

pabaigtuvių labai laukia okupan
tas. Privatūs išsišokimai neturė
tų rasti vietos viešose apeigose!

Labai jauki Dievo Apvaizdos 
bažnyčia buvo pilna lietuvių. 
Daugelis mišių metu priėmė ko
muniją.

Lekcijas skaitė A. Kasputytė 
ir P. Jurgutis. Aukas nešant, 
nuo pulpito jas apibūdino Dan
guolė Jurgutienė.

Po pamokslo prie altoriaus 
buvo nešamos aukos. Vaikučiai 
atnešė Rimšos “Vargo mokyk
los” medinę reprodukciją ir dar
bo sąsiuvinį. Jaunimo atstovai 
atnešė iš Lietuvos gautą rank
šluostį su įaustu Lietuvos him
nu, Lietuvių Chartos pergamen
tą ir Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką. Savanoris kūrėjas 
atnešė žiupsnį Lietuvos žemės. 
Buvę JAV LB krašto valdybos

BALTŲ LAISVĖS 
DIENOS REIKALU

Premijų šventė
Netrukus po pamaldų para

pijos salėj vyko antroji premijų 
šventė. Visai programai apsuk
riai vadovavo Juozas Stempu
žis iš Clevelando.

Šventę oficialiai atidarė Ingri
da Bublienė, JAV LB kultūros 
tarybos pirmininkė. Neilgą kal
bą pasakė premijų šventės su
manytojas ir kultūros tarybos 
vicepirmininkas Viktoras Ma
riūnas.

Lietuvių Bendruomenės lite
ratūros premiją (3000 dol.) įtei
kiama rašytojui Jurgiui Jankui 
už jo novelių rinkinį “Paparčio 
žiedas”. Laureatas lakiu žodžiu 
padėkojo mecenatam ir pasklei
dė keletą jautrių minčių klausy
tojam.

• Perskaitomas Č. Grincevi- 
čiaus, vertinimo komisijos pir
mininko, žodis. Šiam konkursui 
buvo gauta 24 kūriniai.

Dailės premija įteikta dail. 
Adolfui Valeškai.

Kultūros darbuotojo premija 
įteikta dr. Vytautui Kavohui. Jam 
neatvykus, už jį premiją priėmė 
dr. Leonas Sabaliūnas.

Lituanistinės publicistikos 
anglų kalba premiją gavo dr. 
Rimvydas Šilbajoris.

Muzikos premija paskirta

(Telefonu iš Los Angeles)
JAV senate Baltų Laisvės Die

nos reikalu jau turima pakanka
mai kosponsorių, ir visuomenės 
akcijos, nukreiptos į senatorius, 
nebereikia. Pramatyta, kad ši 
rezoliucija viso senato svarsty
mui jau bus pateikta birželio 7.

Amerikos Baltų Laisvės Lyga 
prašo visuomenę daryti stiprų 
spaudimą į atstovų rūmų narius, komp. Juozui Žilevičiui, kuris 
kongresmanus, kad jie taptų H.' 
J. Res. 386 kosponsoriais. Šiai 
rezoliucijai dar reikia apie 50 
kosponsorių. Reikalinga labai 
skubi visuomenės akcija. Laiko 
daug nelikę. — J. Kj.

dėl silpnos sveikatos dalyvauti 
negalėjo, bet atsiuntė gražų laiš
ką.

Radijo premija įteikta Petrui 
Petručiui, Margučio radijo prog
ramos vedėjui.

Kultūros tarybos pirm. Jonas 
Simanavičius ir laureatas Ber
nardas Brazdžionis.

Po trumpos pertraukėlės pus
valandžio programą atliko 
“Antro kaimo” aktoriai: Eugeni
jus Būtėnas, Jūratė Jakutytė, 
Juozas Kapačinskas, Dana Nolte 
M ik už ie nė ir Romas Stakaus- 
kas.

Minėjimo uždarymas
Po trijų minučių pertraukos 

sudarytas darbo prezidiumas ir 
pradėta minėjimo baigiamoji da
lis.

Rezoliucijų komisijos pirmi
ninkė Milda Lenkauskienė per-

genijus Būtėnas, Petras Petružis, dr. Rimvydas šilbąjoris, Leonas Sabaliūnas, dail. 
Adolfas Valeška, rašytojas Jurgis Jankus, Viktoras Mariūnas — Kultūros Tarybos vice
pirmininkas, Vytautas Kutkus — JAV LB Krašto valdybos pirmininkas, Stasys Baras — 
Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas, Ingrida Bublienė — Kultūros Tarybos pirmininkė, 
Juozas Stempužis — Kultūros Tarybos narys. Nuotr. J. Garlos

skaitė 14 rezoliucijų, kurios pri
imtos bendru plojimu.

Uždarymo ir padėkos kalbą 
pasakė JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas V. Kutkus. Visiem 
sugiedojus Lietuvos himną, mi
nėjimo šventė baigta keletą mi
nučių po 3 vai.

Netrukus gretimoj kavinėj 
pradėti pietūs su laureatais.

Kornelijus Bučmys

AIDŲ PAVASARINIS NUMERIS

Baigiantis balandžio mėne
siui, prenumeratoriams išsiunti
nėtas Aidų Nr. 2, svarus kultū
riniu ir moksliniu turiniu.

Pirmuoju straipsniu atspaus
dinta kruopšti ir gerai doku
mentuota Vincento Liulevičiaus 
studija “Lietuvių išeivija: tautai 
nuostolis ar pelnas?” Autorius 
čia mini daugybę faktų, liudi
jančių ir pelną, ir nuostolį. Per
svara, aišku, tenka "pelnui”. 
Straipsnyje ryškiai iškeliamas 
išeivijos vaidmuo, prisikeliant 
nepriklausomai -Lietuvai, ir-pa-' 
galba, jai prisikėlus. TiSšį'Eife- 
tuva kadaise neteko žymios savo 
tautiečių dalies, išemigravusių į 
užjūrius ir išsivežusių nemaža 
išteklių. Bet vadinamieji nuosto
liai grįžo su kaupu. Be Ameri
kos lietuvių informacijos kitatau
čiams, išleistų knygų bei laikraš
čių, be demonstracijų, žygių 
pas šio krašto vyriausybę ir eko
nominės paramos — nežinia, 
kaip būtų anuomet prisikėlusi 
Lietuva. Liulevičiaus straipsnis

NAUJAS MOLOTOVO-RIBBENTROPO PAKTAS?

(atkelta iš 3 psl.)

dyti sau advokato, tai jis gali bū
ti teisiamas be profesionališkos 
ginybos. Pilietiniame teisme 
taip negali būti. Kas neturi lėšų 
pasamdyti advokatui, tam teis
mas paskiria advokatą. 1913 
buvo nustatyta teisyklė, kad pi
lietybės atėmimas gali vykti 
civilinėj teismo procedūroj. Tai 
tikras Amerikos pilietybės nu
žeminimas. Dėl to privalom kaip 
Amerikos piliečiai, protestuoti ir 
reikalauti, kad pilietybės atėmi
mas vyktų tik griežtose pilieti
nio teismo ribose. Tai gali pa
keisti kongreso “Judiciary Com- 
mittee”.

Kai yra areštuojamas eilinis 
kriminalistas, jis turi būti infor
muojamas, kad turi teisę nekal
bėti be teisiškos pagalbos, nes 
visa, ką jis sakys, bus naudoja
ma byloj prieš jį. OSI šiuo at
žvilgiu operuoja labai nešvariai.

kas teisiškai yra patyręs. Dauge
liu atžvilgių, kada jie jus kon
taktuoja, tai jie jau turi medžia
gos iš sovietų ir yra užvedę bylą 
apie jus arba apie kokį nors kitą 
lietuvį. Tad visa, jūs jiem 
sakysit, bus naudojama prieš jus 
arba prieš kitus.

Lietuviai yra labai teisingi, 
uolūs ir patriotiški Amerikos pi
liečiai. Kai valdžios pareigūnai į 
juos kreipiasi, jie labai uoliai 
nori jiem padėti.. Tai nėra blo
ga savybė. Tačiau šiuo atžvil
giu ši savybė yra nešvariai iš
naudojama. Atminkit, kad, ne
žiūrint, kiek jūs save ar kitus 
ginsit, jūs esat teisiškai nepa
jėgūs atsispirti prieš OSI advo
katų legalias užmačias. Jų kon
taktas su rusais aiškiai parodo, 
kad teisybės ieškojimas nėra jų 
pagrindinis tikslas. Jų kontaktas 
su KGB, kurį jie, aišku, viešai 
paneigia, kelia labai aiškius pa- 
tiotiškumo klausimus, kuriuos 
gali atsakyti tik išsami kongreso 
investigacija. Kongresmanas

Per civilinės teisminės eigos 
negriežtumą OSI visokiais meto
dais vilkina bylą, kaip, pvz., ne
duoda gynybos advokatam kal
tinamosios medžiagos duomenų. 
Tai užtęsia ir apsunkina advo
katų darbą. Tikslas — nualinti 
apkaltinto žmogaus finansines 
pajėgas, kad jis netektų gyny
bos. Latviai, estai ir ukrainie
čiai yra sutelkę lėšų ginti savo 
žmonėm. Lietuviai tuo atžvilgiu 
yra atsilikę. Neseniai yra pra
dėta akcija tokį fondą steigti.

Baigdama šį straipsnį, noriu 
atkreipti dėmesį į vieną labai 
svarbų faktą. Mūsų tikslas nėra 
panaikinti OSI įstaigą. Tos įstai
gos pagrindinė funkcija gali būti 
mum Ūmi naudinga ateity. Mū
sų pagrindinis tikslas turi būti

jos teisiiką elgesį. Reikia į pa
viršių iškelti jų nedemokratiš
kus metodus, sustabdyti jų kon
taktą su KGB ir bet kokios sovie
tų pateiktos kaltinamosios me-

yra lyg veidrodis, kuriame atsi
spindi išeivijos meilė savo tau
tai.

Dėmesio vertas ir dr. Vinco 
Vyčino straipsnis apie baltų kil
mę. Tai gana sudėtinga mokslinė 
problema, kurią tarptautiniuose 
mokslininkų sluoksniuose la
biausiai yra išgvildenusi dr. Ma
rija Gimbutienė. Dr. Vyčinas pa
teikia baltų kilmės bendrą vaiz
dą pagal ankstesnių mokslinin
kų duomenis ir priveda prie da
bartinių išvadų. Baltų kilmės 
klausimas 7 mumj ; turėtų būti 
aktualus, nes esame maišomi su 
slavų tautomis.

Pro£ Paulius Rabikauskas pla
čiai aprašo XVI-XVII amžiaus 
lietuvio mokslininko Konstan
tino Sirvydo asmenį ir reikšmę 
tautai. Jis yra pirmasis lietuvis 
kalbininkas, išleidęs lietuvių-lo- 
tynų-lenkų kalbų žodyną ir savo 
pamokslų knygą gimtąja kalba. 
Sirvydo moksliniai nuopelnai 
mūsų kalbotyrai yra neišsakomi. 
Prof. Paulius Rabikauskas šiame 
straipsnyje iš visų pusių nušvie
čia jo asmenį, gyvenimą, moks
linius atsiekimus.

Antanas Rubšys, Manhattano 
kolegijos §v. Rašto profesorius 
ir daugelio biblinių knygų bei 
straipsnių autorius, apibūdina 
žydų išėjimą iš Egipto kaip le
miančios reikšmės §v. Rašto 
įvykį. Čia iškeliamas Mozės 
vaidmuo, moksliškai išaiškina
mas vadinamas “Degantis krū
mas” ir Dievo-Jahvės garbini
mo pradžia. Nors straipsnis 
moksliškas, bet suprantamai pa
rašytas.

Vytautas Vaitiekūnas šiame 
numeryje baigia 1981 metų poli
tinę apžvalgą, daugiausia palies
damas lietuvių visuomeniniu* 
reikalus.

Literatūrinį įnašą pateikia Ne
lė Mazalaitė legendiniu apsaky
mu “Atšvaitas” ir Lidija Šimku
tė savo eilėraščių pluoštu.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
Antanas Maceina iškelia religi
nės kalbos klausimą, kuris, ren
giant liturginius tekstus ir ver
čiant Sv. Raštą, tapo labai aktus* 
lūs. Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos 20 metų veiklos vaizdą 
duoda kun. St. Raila. Su dail.

Velykos šioj kolonijoj praėjo 
pakiliai. Holy Name bažny
čioj koncelebruotas mišias auko
jo misijos dvasios vadas kun. K. 
Butkus, OFM, kun. J. Gasiūnas 
ir kun. A. Stašys. Giedojo klubo 
choras ir šios misijos moterų 
vienetas. Velykų pietuose klube 
dalyvavo 340 asmenų.

Lituanistinės “Saulės” mokyk
los tėvų komitetas balandžio 3 
lietuvių klubo salėj suruošė po
kylį mokyklos išlaikymui pa
remti. Mokyklos vedėja M. Pete- 
raitienė pranešė, kad mokykloj 
yra 24 mokiniai, veikia 6 sky
riai ir dvikalbė klasė, šeštadie
niais dirba 5 mokytojai. Šie 
mokslo metai baigiami birželio 
12. Mokiniai atliks programą su 
montažu “Vainikas mamytei”.

Viktoro Veselkos ir Juozo Ja- 
siūno lietuvių tautodailės darbų 
paroda klubo mažojoj salėj vyko 
balandžio 17-18. V. Veselka buvo 
išstatęs originalius medžio dro
žinius, o J. Jasiūnas — marga
spalvius audinius. Su abiem kū-

Altos skyriaus iniciatyva ba
landžio 19 sušauktame visuo
menės susirinkime kalbėjo Vil
ko vicepirm. dr. Domas Krivic-

rijoje ir Jugoslavijoje. Skirtumas 
tik toks, kad šios rusų sateliti
nės tautos jau išsikovojo pa
garbą savo istoriniams asme
nims, bet lietuviai komunistai 
dar aklai tebevykdo Maskvos 
įsakymus, dergdami savo tautos 
praeitį.

Aidų Nr. 2 recenzuojamos šios 
knygos: Kazio Bradūno eilių 
rinkinys “Užeigoje prie Vilniaus 
vieškelio” — Marija Saulaitė- 
Stankus, Vytauto Volerto roma
nas “Greitkelis” — Jurgis Gliau
dą, K. Barėno redaguota “De
šimtoji pradalgė” — VI. Kulbo
kas, Vitolio E. Vengrio “Lietuvių 
ekslibriai” — Gintautas Vėžys, 
Juozo Prunskio “Lietuviai Sibi
re” — Aug. Rag., dr. Juozo Pa
jaujo “Soviet Genocide in Lith- 
uania” — J. A. Stiklorius.

Šis Aidų numeris iliustruotas 
amerikiečiuose išgarsėjusio jau
no lietuvio dailininko Kęstučio 
Zapkaus paveikslų nuotrauko
mis.

Aidus jau 33 metus leidžia 
pranciškonai. Redaguoja T. Leo
nardas Andriekus. Talkina kun. 
K. Trimakas ir Vytautas Voler- 
tas. Metinė prenumerata — 15 
dol. Dabar Aidų leidėjų didžiau
sias rūpestis yra gauti daugiau 
prenumeratorių, nes senieji la
bai miršta. Žvilgsnis krypsta į 
jaunesniąją kartą. Aidų adresas: 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

mėnesį labai neaiškiomis aplin
kybėmis, buvo vienintelis kong-

sovietų (rodomos medžiagos

labai asmeniškus reikalus, šito
kiais atvejais norim lietuvių vi

Laikas mum rasti kitų šalinta-

teismuose. Tikri karo nusikaltė
liai turi būti pasmerkti ir tei
siami. Į tą grupę turi būti į- 
traukti visi sovietų KGB darbuo
tojai, kurie yra emigravę į šį

žindina Vaidotas Užupis, dau-

suomenę perspėti, 
pilną teisę nesutikti su jais kal
bėtis. Tegu jie siekia federali
nio teismo iškvietimo (federal 
subpoena). Net ir advokatų yra 
patariama visiškai su jais neturė
ti jokio kontakto. Jeigu jaučiatės, 
kad norit su jais kalbėtis, tai bent 
pasitarkit prieš tai su kuo nors,

turit Birželio mėnuo primena mum 
baimę, kai nakties metu bada
vo beldžiamasi j duris. Kokia 
ironya, km siomts arenomis 
laisvajame kraite mūsų tautie
čiai turi pergyventi tą pačia 
baimę, kai paskambsimas ar 
laiškas ateina ii valdiškos įstai-

kralt|. ABan Ryan pats yra vie
lai sutikęs tokias byla vesti, 
jei gaus patikimos (rodomosios

Neseniai New Yorke (vyko pa- 
baltiečių bei ukrainiečių akty
vistų suvažiavimas. Buvo Įsteig
ta bendra akcijos grupe, pava
dinta “American* fa Due 
Procesą”. D. Kscien*

čių meno kritikų vertinimais. P.' 
Gaučys rato apie kataloniečių 
poetą Joan Maragalb kurio spaus
dinama ir du puslapiai Gaufito
išverstų eilėraščių. J. Liepinis 
paliečia mums įdomią temą — 
kaip Rytų Europos tautos susi
grąžina prarastą savo istoriją. 
Tautai patekus į Sovietų Są-

niekinti praeitis. Taip yra Lie
tuvoje ir kitose Pabaltijo valsty
bėse, taip — ir Lenkijoje, Ru
munijoje. V. Vokietijoje, Bulga

kas tema: Tarptautinė politinė, 
būklė, okupuotos Lietuvos pa
dėtis ir pastangos laisvei atgau
ti.

JAV LB Floridos apygardos 
suvažiavimas vyko balandžio 24 
lietuvių klubo salėj. Pranešimus 
apie veiklą padarė apygardos 
valdyba ir apylinkių atsto
vai. Į naują apygardos 
valdybą išrinkti: A. Gruzdys, K. 
Jurgėla, B. Kliorė, dr. H. Luka- 
ševičius, O. Rinkienė, K. Sabalis 
ir P. Stanelis. Vakare Br. Kvik
lys skaitė paskaitą: Lietuvių 
tėvynėj ir išeivijoj uždaviniai. 
Meninėj daly Gražinos Jezukai- 
tienės moterų oktetas padainavo 
4 patriotines lietuvių dainas.

Br. Kviklys, redaguojąs knygų 
seriją apie Lietuvos bažnyčias, 
balandžio 25 lietuvių klube gau
siai susirinkusiai publikai rodė 
Lietuvos bažnyčių skaidres.

JAV LB X-tosios tarybos pir
moji sesija įvyks St Petersburge 
spalio 23-24. Serijai gfobaTB- 
rinkfas komitetas:'pirm. Angelė 
Karnienė, nariai Antanas Gruz
dys ir Mečys Krasauskas.

Vasario 16-osios gimnazijai 
remti būrelis Nr. 31, vadovauja
mas Idos Valauskienės, per Bal
io centrą už 1982 m. pasiuntė 
144 dol. — L.Ž.K.

MIELI TAUTIEČIAI!

Jau daugiau kaip savaitė mano 
žmona Marija Jurgutienė badau
ja Maskvoje, prašydama sau ir 
mūsų dukrai Dainai leidimo iš
vykti gyventi pas mane. Tai ryž
tingas žingsnis, tačiau jis gali 
baigtis uždarymu į beprotnamį 
ar net mirtimi dėl nusilpimo 
badaujant

Aš Jus ne prašau, bet mal
dauju — rašykite laiškus, siųs
kite telegramas prezidentui R. 
Reaganui. Prašykite, kad jis 
imtųsi iniciatyvos išlaisvinti 
Mariją iš kančių.

Badauja ji ne Vilniuje, o 
Maskvoje, nes čia yra Amerikos 
ambasada, kurios darbuotojai, jei 
prezidentas panorės, galės grei
tai susisiekti su ja.

Tai nėra siauras mano šeimos 
reikalas. Mums garbė, kad savo 
tautoje turime tokią moterį, kuri, 
nesibijodama dėl savo sveikatos 
ir ateities, griauna komunistinės 
imperijos pamatus. Tokių 
kilnių žmonių nedaug.

Mes turime būti su ja!
Iš anksto dėkingas

6542 S. FairfieM Avė. 
Chicegn, 111. 60629



gauti

iriame pabeltiečių amerikiečių 
komitete Washingtone, kaip tos 
įstaigos intemė. Savo tarnyba 
fradės birželio 7. Šešias savaites 
4kb* Washingtone, o dvi —Alto 
dentre Chicagoje. Lietuvos ir 
pnbaltiečių reikalus keldama, ji 
lankysis Washingtono įstaigose ir 
pratinsis bendrai dirbti su lat
viais ir estais, besiekiant paverg-

turimns 1600 tarnautojų, 500 
pagalbinio vieneto žmonių, 425 
ligonis, skatindama paremti pa
stangas, kad toks pašto ženklas 
būtų ISleistas. Filatelistas Juozas 
Žadaikis tuo reikalu spaudai 
parūpino gausiai medžiagos ir 
net paruošė 11 tekstų laiškams, 
kreipiantis į pašto vadovybę Da
riaus-Girėno ženklo reikalu, 
laiškam pavyzdžių galima 
Alto centre.

rrT/VfA ' vienių, kreipėsi tuo reikalu į paš-
bl vadovybę. Stipriai šį reikalą 
patente Lietuvos vyčiai šv.Kry- 

IAV itau* 11®ooinė Chicagoįe pain- 
t^Lap^oti tik stipri JAV g reikalą

§į laiškų paskaičiusi Cnhim- 
bia kolegijos filmų skyriaus tar

tom tėvų žemėm laisvės. D. 
Baršketytės tarnybą finansuoja 
Altas. D. Baršketytė yra baigusi 
De Paul universitetą, pasižymi 
visuomenine veikla skautuose ir 
ateitininkuose ir yra lituanisti
nės mokyklos mokytoja.
Skaidrės apie Sibiro tremtinius

Artėjant didžiųjų trėmimų mi
nėjimam, Amerikos Lietuvių 
Taryba paruošė rinkinį skaidrių 
apie Sibiro tremtinius. Skaid
res galima skolintis kreipiantis 
Alto adresu: 2606 West 63rd 
Street, Chicago, III. 60629.

Naujas Alto narys
JAV Lietuvių Respublikonų 

Federacija vieton pasitraukusio 
Alekso Jankūno į Amerikos Lie
tuvių Tarybą paskyrė Juozą bu
laitį. { Alto valdybą įeina Jonas 
Talandis.

Prieš atominę grėsmę
Dienraštis “Chicago Tribūne” 

išspausdino kun. J. Prunskio
laišką, kuriame pabrėžiama, kad 
Amerika negali jaustis saugi nuo 
Sovietų atominės grėsmės, jeigu 
bus silpna. Kadangi Maskva su
tarčių nelaiko, tai nuo pavojaus

BALTIMORE, MD.

simenant, LB Baltimorės apylin
kė kviečia visus lietuvius gau
siau dalyvauti specialiose mi
šiose birželio 6, sekmadienį, 
11:30 vai. Šv. Alfonso bažny
čioj. Giedos Dainos choras. Po 
mišių visi raginami dalyvauti 
parade, kuriam vadovaus Lietu
vių Posto legionieriai ir jų padė
jėjos. Nuo bažnyčios vykstama į 
Charles Plaza, į lietuvių festiva
lį. Kun. A. Dranginis sukalbės 
invokaciją, o miesto burmistras 
W. Donai d Schaeffer tars sveiki
nimo žodį. Publika galės pasi
grožėti lietuvių rankdarbiais, 
knygom ir plokštelėm. Bus gali
ma ir įsigyti, o taip pat pasi
stiprinti lietuviškais valgiais. 
Meninę programos dalį atliks 
tautinių šokių grupės.

Šv. Alfonso mokyklos mokslo 
metų užbaigimas įvyks biiželio 
6, sekmadienį. Graduantų mišios 
2 vai. popiet. Po jų įvyks moks
lo metų baigimo aktas. Baigian- 
tiem bus įteikti diplomai, o kitų 
klasiųų pažangieji mokiniai bus 
apdovanoti.

šv. Alfonso suaugusių klubo 
gegužinės 16 Patapsco State 
Parke pavyko labai gražiai.

Maldininkai iš Vokietijos ir 
šiemet lankėsi šv. Alfonso baž
nyčioj. Jie norėjo pasimelsti prie 
to altoriaus, kur mišias aukoda
vo šv. Jonas Neumanas, buvęs 
šios bažnyčios klebonas. Vokie
čiai maldininkai jau penktus 
metus palaiko šią tradiciją.

Jonas Obelinis

LIET. FRONTO BIČIULIŲ

. STUDIJŲ IR POILSIO SAVAITE

LFB poilsio - studijų savaitei 
Dainavoje rūpestingai ruošia
masi, telkiant paskaitininkus ir 
organizuojant renginius. Norima, 
kad savaitės programa botų 
įvairi, plati ir turtinga turiniu.

Savaitė prasidės liepos 25 d. 
2 v.pūpiet ir baigsis rugpjū
čio ė w. Savaitės pradžioje 
įvyks LKB Kronikos 10-čio mi
nėjimas, o savaitės pabaigoje 
— Maironio minėjimas — aka
demija ir koncertas. Bus ir lite
ratūros vakaras, dalyvaujant LFB 
iškiliesiem kūrėjam — A Kai
riui, V. Volertui, C. Grincevi- 
čiui, A. P. Bagdonui ir kt Bus 

dirba A. Burba, rankraščių pa
ruošimo skyriuje. Huntingtone, 
Ind., leidžiamo savaitraščio 
“Our Sunday Visitor” redakcijos 
narys yra Charles Sawitskas. 
Amerikos Lietuvių Taryba veda 
kartoteką lietuvių redaktorių, 
laikraštininkų, kurie dirba kita
taučių spaudoje, radijuje, televi
zijoje. Apie tokius asmenis pra
šoma pranešti kun. J. Prunskiui, 
adresu: Lithuanian American 
Council, 2606 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629, tel.: (312) 
778-6900.

Dr. K. Šidlauskas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
1981 lapkričio 18 kreipėsi į JAV 
paštų vadovybę, atkreipdamas 
dėmesį į reikalą išleisti Dariaus- 
Girėno pašto ženklą, minint tų 
Atlanto nugalėtojų ryžtingą žygį 
ir jų mirties 50 metų sukaktį.
Abu jie buvo JAV veteranai. 
Šis reikalas susilaukė plačios 
lietuvių visuomenės paramos.

WORCESTER, MASS.

Audiencija pas Šv. Tėvą
Petras Molis, buvęs Lietuvių 

Skautų vyriausias skautininkas, 
dabartinis Lietuvių Skautų Są
jungos vicępirmininka^.važinė- 
damas Europoj, kovo 10 su duk
rele Danute tūrėjo audienciją 
pas Šv. Tėvą Joną Paulių II.

Popiežius juos maloniai pri
ėmė ir ilgai kalbėjosi. Jam 
įteikta knyga “Lietuvių skauti- 
ja”, parašyta vyr. skaut Petro 
Jurgėlos. Pabaigoj popiežius lie
tuviam suteikė palaiminimą. Po 
audiencijos svečiai per Vatikano 
radiją du kartu kalbėjo į Lietu
vą.

Danutė Motytė Vokietijoj, 
Freiburgo universitete, studijuo
ja kalbas. Ji yra vyr. sk. pslk. t.n.

Maldos manifestacija
ALRK Moterų Sąjungos 5 kuo

pos iniciatyva balandžio 18 Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj 
visų lietuvių vardu buvo sureng
ta didinga maldos manifestaci
ja. Intencijos: prašyti Dievą, 
kad arkivysk. J. Matulaitis grei
čiau būtų paskelbtas šventuoju, 
melstis už Lietuvą, kenčiančius 
lietuvius, lietuviškų parapijų iš
likimą, Amerikos dvasinį ir tau
tinį atgimimą.

Bažnyčią pripildė tikintieji ir 
organizacijos ne vien iš Šv. Ka
zimiero, bet ir iš Aušros Vartų 
parapijos. Atvyko būrys Moterų 
Sąjungos 17 kuopos narių su pir
mininke iš Hartfordo, seselės 
iš Putnamo, marijonų klierikai 
iš Thompson, Conn.

Mišias koncelebravo klebonas 
kun. A. Miciūnas, lietuvių mari
jonų viceprovincijolas, lietuvių 
pranciškonų provincijolas kun. 
P. Baltakis, Naujosios Anglijos 

ir E. Blandytė su daina ir dai
liojo žodžio rečitaliu.

Su paskaitomis jau sutiko da
lyvauti PLB pirm. V. Kamantas, 
I. Bublienė, L Valiukas, G. Da- 
mušytė, dr. A. Šmulkštys, A.P. 
Bagdonas, V. Vaitiekūnas ir kt 
Stengiamasi sudaryti platesnę 
savaitės programą, kad, ir bio- 
gesniam orui esant, dienos ne
būtų nuobodžios.

J šią savaitę registruotis: B. 
Raugas, 415 Main St, Delnui, 
N.J. 08075. Registracijos mokes
tis 20 dol. bus įskaitytas į savai
tės išlaidas.

Svarbi rezoliucija 
Skuodžio reikalu

JAV atstovų rūmai gegužės 
4 priėmė rezoliuciją 200, kuria 
reikalaujama laisvės kalinamam 
Vytautui Skuodžiui. Rezoliuci
joje pabrėžiama, kad Vytautas
Skuodis, kaip gimęs Chicagoje, 
yra JAV pilietis, yra garbingas 
mokslininkas, dėstęs Vilniaus 
universitete. Primenamas jo 
areštas, teismas 1980, jo bado 
streikas prieš neteisybes 1981, 
pabrėžiama, kad Lietuva buvo 
neteisėtai prievarta užgrobta So
vietų Sąjungos ir kad JAV tos 
inkorporacijos nepripažįsta. Re
zoliucijoje skatinamas JAV pre
zidentas pareikšti Sovietų Sąjun
gai susirūpinimą Skuodžio rei
kalu, daryti visas pastangas, kad 
jis būtų išleistas iš kalėjimo ir
būtų sudarytos sąlygos jam ir jo 
šeimai emigruoti į jų pasirink
tą šalį.

šaulių rinktinės kapelionas kun. 
R. Šakalys, prel. V. Balčiūnas, 
kun. prof. S. Yla, kun. R. Kra
sauskas.

Mišių komentatorius bnvo K. 
Bazikas, skaitymus skaitė sąjun- 
gietės: 5-tos kuopos pirm. A. 
Shumway ir B. Miliauskaitė. 
Pritaikytą pamokslą pasakė kun. 
prof. St Yla. Įspūdingai giedo
jo parapijos vyrų choras, vado
vaujamas muz. Z. Snarskio, ir so
listas V. Roževičius. Vargonais 
grojo O. Keršytė.

Kleb. kun. A. Miciūnas po pa
maldų visus pakvietė į salę 
kavutei, kurią jis asmeniškai sky
rė visų lietuvių susijungimui 
šiais lietuviškų parapijų metais.

Radijo skelbimas
Worcesterio lietuvių radijo va

landos skelbimas jau kuris lai
kas pastoviai spausdinamas Dar
bininko antrame puslapy. Visa-

Neringoje
Moksleivių ateitininkų 

stovykla Neringoje

Moksleivių ateitininkų sto
vykla Neringos stovyklavietėj 
šiais metais vyks nuo rugpjū
čio 15 iki rugpjūčio 28 ryto. 
Taigi ateitininkų moksleivių 
stovykla veiks vėl dvi savaites, 
o ne kaip anksčiau buvo skelb
ta. Į šią stovyklą priimami sto
vyklautojai nuo 13 iki 19 metų. 
Užsiregistravusiem prieš liepos 
20 bus duodama 5 dol. nuolaida.

Stovyklos vyriausia vadovė 
bus Gitą Kupčinskienė iš Bos
ton, Mass., stovyklos kapelio-
nas — kun. L. Zaremba, SJ.

Stovyklos mokestis:
1 savaitei: už 1 vaiką 90 

dol., už du — 180 dol., už tris 
— 240 dol.

2 savaitėm: už 1 vaiką 180 
dol., už du — 300 dol., už tris 
— 450 dol.

Į šį mokestį įskaitomas 10 dol. 
ręgistracųos mokestis nuo as
mens. AtsiunČiant registraciją, 
prašoma pridėti 10 dol. kiekvie
nam būsimam stovyklautojui. 
Bus pasiųstas pakvitavimas, kad 
stovyklautojas yra užregistruo
tas.

Čekius rašyti: “Lithuanian 
Catholic Youth Assn., Ateitis, 
Ine.”. Juos siųsti adresu: B. Tu
tinsite, 15-1 Hogarth Cirele, 
Cockeysville, MD 21030. Tele£ 
301666-7183.

— Kun. Valerijonas Kekys, 
Kovarsko (Anykščių rąjone) alta
ristas, mirė gegužės 9. Velionis, 
gimęs prieš 72 metus, kunigu 
buvo įšventintas 1942. Tai jau 
devintas šiemet okupuotoj Lie
tuvoj ir trečias Kauno arkivys
kupijoj miręs kunigas. Lietuvoj 
jau yra apie 130 parapijų be ku
nigų. Kasmet apie dvidešimčiai 
jaunuolių valdžios pareigūnai 
sukliudo įstoti į Kauno kunigų 
seminariją.

Šios rezoliucijos tekstą atsto
vų rūmai pasiuntė JAV prezi
dentui, Valstybės sekretoriui, 
JAV ambasadorei prie Jungtinių 
Tautų, Sovietų Sąjungos aukš
čiausios tarybos prezidiumo 
pirmininkui, Maskvos ambasa
doriui JAV-se, V. Skuodžiui ir jo 
šeimai ir Lietuvių Helsinkio 
grupei.

Panašią rezoliuciją JAV sena
tas jau buvo priėmęs 1981 rug
sėjo 22. Svarstant šią rezoliuci
ją, stipriai už ją atstovų rūmuo
se pasisakė kongresmanai: D. 
Bonker, J. Leach, W. Broom- 
field, G. Ferraro, E. Denvinski, 
M. Biaggi, B. Corrada, Ch. 
Dougherty. Rezoliucijos tekstą 
Altui atsiuntė kongresmanas W. 
Broomfield.

da galima pasitikrinti adresą ir 
bangų nurodymus.

Mirė VI. Piešina
Vladas Piešina, sulaukęs 93 

m. amžiaus, mirė balandžio 13. 
Po mišių Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioj balandžio 17 palai
dotas Pųtnamp seselių Dangaus 
Vartų kapinėse šalia žmonos Ma
rijos, mirusios 1975.

Nuliūdime liko dukros Elz
bieta Rudienė ir Adelė Jung- 
meisterienė su šeimomis, sūnūs 
Albertas ir Jurgis Lietuvoj, Po
vilas Sibire su šeimomis, 17 
anūkų ir 32 proanūkiai.

Pagerbtas W.J. Glodis Jr.
Valstijos atstovui William J. 

Glodžiui Jr. balandžio 30 Mai
ronio Parko didžiojoj salėj buvo 
surengtas pagerbimo banketas.

W. J. Glodis yra Massachu- 
setts valstijos atstovas iš šešio
likto Worcesterio rajono, kuria
me gyvena apie 40,000 žmonių. 
1980 jis buvo išrinktas į atsto
vų rūmus. Perrinkus jį antram 
terminui, po 10 mėnesių 
buvo paskirtas atsto
vų rūmų yedėjo padėjėju (assist- 
ant majority leader) ir įjungtas 
į įstatymų komitetą. Priklauso 
prie įvairių miesto ir valstijos 
reikalų administracinių komi
tetų.

Jau 20 metų W.J. Glodis dirba 
visuomenės gerovei: yra buvęs 
asistentu Massachusetts valstijos 
švietimo departamente, dirbęs 
kaip jaunimo auklėjimo vado
vas Grafton Street Junior ir Har- 
rington Way Junior aukštesnio
siose mokyklose, Worcesterio 
viešų mokyklų ir pataisos namų 
auklėjimo programų koordinato
rius, Worcester Adult Leaming 
Center direktorius, demokratų 
komiteto šešto Worcesterio rajo
no pirmininkas.

W. J. Glodis yra taip pat ilga
metis ir veiklus Lietuvių Pilie
čių Klubo, Lietuvių Labdaros 
draugijos, Lietuvių karo veternų, 
Vemon Hill American Legion 
Post 435 ir Pope John Council 
— Knights of Columbus narys.

Jis yra įsigijęs magistro laipsnį 
švietimo ir auklėjimo srityse 
VVorcester State kolegijoj. Stu
dijavo ir Clark universitete. Ket
verius metus tarnavo Navy Air 
Force Korėjos kare. Už narsumą 
apdvanotas Korean National De- 
fense kaspinu. Vedęs, turi sūnų. 
Jo pusbrolis Algis dirba Bor- 
den Chemical bendrovėj kaip 
projektų vedėjas ir tyrimų che
mikas, o pusbrolis Dainius yra 
Worcesterfa> Falkm klinikos ad
ministratoriaus padėjėjas ir at
skaitomybės reikalų vedėjas.

JM

LAK JAU 
10 METŲ 
REMIA K. ŽIDINĮ

Gegužės 15 įvyko metinis 
Lietuvių Atletų Klubo bingo 
darbuotojų susirinkimas ir vaka
rienė. Dalyvavo LA Klubo val
dybos nariai, klubo vedamo bin
go darbuotojai, jų svečiai, tėvai 
pranciškonai, jų bingo grupės 
atstovai ir Lietuvių Kultūros 
Fondo vadovybės nariai.

Susirinkusius pasveikino 
Brooklyno pranciškonų vie
nuolyno viršininkas Tėvas Leo
nardas Andriekus, OFM, LK 
Fondo tarybos pirmininkas 
Aleksandras Vakselis, LA Klubo 
valdybos pirmininkas Romas 
Kezys ir iš Kennebūnkporto 
atvykęs lietuvių pranciškonų 
provincijolas tėvas Paulius Bal
takis, OFM.

Visi kalbėtojai džiaugėsi bin
go darbuotojų pasiaukojimu, iš
tverme ir darbo vaisiais. Jų 
dėka buvo galutinai pasiryžta 
statyti Kultūros Židinį, statyba 
įvykdyta, visos skolos apmokė
tos ir* Židinio išlaikyrhuisii-’ 
telktos pagrindinės lėšos.

Ypatingai buvo pabrėžta Lie
tuvių Atletų Klubo pasiryžimas, 
kooperacija ir pastangos, atlie
kant tokį svarbų tautinio soli
darumo darbą. Kyla mintis, kad 
New Yorko lietuvių sklandus 
bendradarbiavimas galėtų būti 
pavyzdžiu ir kitom lietuvių ko
lonijom.

LA Klubo bingo darbuotojų 
komiteto pirmininkas Vytautas 
Kulpa padarė trumpą pranešimą, 
pabrėždamas, kad per tą 10 me
tų LAK vedami bingo žaidimai 
Kultūros Židiniui sutelkė 368 
tūkstančius dolerių pajamų. Bin
go grupės darbininkai aukoja sa
vo laiką, energiją ir sveikatą, 
kad Kultūros Židinys ir toliau 
tvirtai laikytųsi. Jų vardus mažai 
kas žino ir jų darbą mažai kas 
įvertina, bet to darbo vaisiais 
visi džiaugiasi, kiekvieną kartą 
atsilankydami į Kultūros Židinį.

V. Kulpa ragino ir prašė dau
giau dėmesio ir paramos abiejų 
bingo grupių darbuotojam. Kas 
negali pagelbėti darbu, tas gal 
gali atvykti į bingo salės pa
talpas (sankryžoj prie Hillside, 
Jamaica ir Myrtle Avė., Rich- 
mond Hill apylinkėj) pažaisti 
bingo, bent keliais doleriais pa
remti Kultūros Židinį, o gal net 
laimėti vieną, kitą dešimtinę. 
Bingo žaidimai vyksta kiekvieną 
penktadienį 1 vai. popiet ir ket
virtadienį 7:30 vai. vakaro.

Po oficialios susirinkimo da
lies susirinkę svečiai buvo pa
vaišinti užkandžiais ir šilta va
kariene, patys pamėgino bingo 
Žaidimą ir kartu draugiškai pra
leido šeštadienio vakarą. Visiem 
bingo darbuotojam nuoširdi pa
dėka, sveikinimai reikšmingų 
sukaktuvių proga ir linkėjimai 
toliau tęsti šį neįkainojamos 
vertės darbą.

Alg. S.

— Argentinoj, Buenos Aire* 
priemiesty Avellanedoje, esanti 
Aušros Vartų lietuvių parapija 
rugpiūčio 29 minės 40 metų su
kaktį nuo savos bažnyčios pa
šventinimo. Si bažnyčia aptar
nauja plačiai išsisklai&Husius 
lietuvius, o taip pat ir vietinius 
katalikus. Šiuo metu klebonauja 
kun. Juosės N. Petraitis, MIC.

— Los Angeles LB “Spin
dulio” tradicinė jaunimo šventė 
bus birželio 12, šeštadienį, 7 
vai. vak. Glendale Civic salėj. 
Dalyvaus apie 200 jaunuolių 
iš Los Angeles ir San Francis- 
co (“Vakarų vaikai”). Be dainių 
ir tradicinių šokių, bus suvai
dintas Alės Rūtos nuotaikingas 
vaidinimas “Ąžuolo pasaka”. 
Programai vadovaus Ona Rnrn- 
tienė ir Danguolė Razutytė-Var- 
nienė. Ansamblis gruodžio mė
nesį vyks į Australiją.

— Vliko valdyba savo posė
dy gegužės 15 patvirtino vice
pirmininko Vytauto Jokūbaičio 
pristatytą komisiją tarporganiza- 
ciniam reikalam. Ją sudaro Al
girdas Kasulaitis, Anastazija 
Mackuvienė, Dalia Orentaitė, 
Algimantas Pautienis ir Jonas 
Virbalis.

— Eltos biuletenis italų kal
ba “Elta Press” — kovo mėn. 
numeris pasiekė ir Darbininko 
redakciją. Jame duodamas pilnas 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” Nr. 50 vertimas į italų 
kalbą. Šį biuletenį Romoje re
daguoja prel. V. Mincevičius.

— Zina Elena J ąsytė, Pranės 
ir Jono Jasių duktė, gegužės 
21 aukštais pažymiais (Magna 
eum Įaudė) baigė Centralinę 
Connecticut valstijos kolegiją, į- 
gydama bakalauro (B.A.) laipsnį 
iš sociologijos. Ji studijavo tik 
atliekamu nuo darbo laiku; ji yra 
gail. sesuo (R.N.) ir dirba Hart
forde, Conn., Šv. Pranciškaus 
ligoninės bei Sveikatos centro 
departamento vyr. gail. sesers 
(head nurse) asistente.

— The Chicago Catholic, ar
kivyskupijos laikrašty, gegužės
21 išspausdintas ilgas straipsnis 
antrašte “Lietuvis kunigas, per
sekiojamas po mirties”. Rašoma 
apie kun. Virgilijų Jaugelį, kuris 
buvo ilgai persekiojamas ir slap
tai įšventintas kunigu, bet prieš 
porą metų mirė vėžiu Kybartuo
se. Jo kapas yra pasidaręs lyg 
šventovė, lankoma tikinčiųjų, 
bet persekiojama komunistų. 
Tai puiki informacija amerikie
čiam, kuriem komunizmas jau 
esąs “pasikeitęs”.

— Hartford, Conn., LB apy
linkės rengiamas birželio įvykių 
minėjimas įvyks birželio 13, 
sekmadienį. 9 vai. ryto mišios 
Švč. Trejybės bažnyčioj. To
liau programa vyks žemutinėj 
parapijos salėj. Kalbės Antanas 
Vasaitis iš Thompson, Conn.

— II lituanistikos seminaras 
skautų ir skaučių vadovam* ir 
vadovėm bei akademikam vyks 
birželio 19-26 Union Pier “Gin
taro” vasarvietėj-.

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba pareigomis 
pasiskirstė taip: pirm. Kazys 
Laukaitis, ižd. Linas Šoliūnas, 
sekr. Agnė Katiliškytė, vicepinn. 
organizaciniam reikalam Mo
destas Jakaitis, vicepinn. visuo
meniniam reikalam Viktoras 
Garbonkus, vicepinn. Švietimo 
reikalam Rasa šoliūnaitė, vice- 
pirm. kultūriniam reikalam Re
migijus Sužiedėlis.

_StudoMų ateitininką sto
vykla šiemet vyks rugtfttio 14-
22 Dainavos stovykiavtetej.

— AABS (Asaociatioa for the 
Advancement of Buitie Stoefies) 
suvažiavimas Minnesotos uni
versitete, St Paul, Minn., vyks 
birželio 17-19.
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1 x $15000 — Baldauskas

$2300.00.
1 x 8116..00 — Vaičiūnas Ju-

Santrumpos: atm. įn. — atmi-

1 x $175.00 — Valentinas Po

amžintojas, pad.— padidino, įm. 
— įmokėjo, suma po pavardės — 
įnašų iš viso, įgal. -r- įgalioti-

bininkų. 100 skyriais valdybos 
vardu nuoširdžiai dėkoju vyr. 
skaučių židinio Vilijon pirm. L. 
Mihikienei ir narėms bei pagal
bininkėms — B. Lukošienei, 
I. Alksninienei, VJankauskie-

3x $ 10.00 — Gumas Peter 
J. Sr. $140.00, Tamašauskas Juo
zas $635.00, Valinskas Stasys ir 
Vera $220.00.

1 x $20X0 — Biliūnas Vytau
tas, atm. įn. pad. Mickienė Mei
lė $245.00.

6 x $25.00— Leugoud Edward 
$5,100.10, Sandargas Jonas, atm. 
įn. pad. Lenkauskas Edv. M.D. ir 
M. $1,025.00, Smilga Aleksas 
$200.00, Rukšėnienė atm. įn. 
Baras Stasys J. įm. dr. Biskis 
Birutė, $25.00, Valiuškis Anta
nas, dr. ir Konstancija $1,050, 
Variakojis Daina $160.00.

1 x $29.00 — Ivaška Paul ir 
Joana $179.00.

1 x $50.00 — Baltušis Stasys 
ir Anastasia $350.00.

1 x $60.00 — JAV LB Wau- 
kegano apyl. įamžino Sinsiną Jo
ną įm. ižd. Kavaliūnienė Aldona 
$3,220.00.

1 x $55.00 — Dirda, L.A. M.D. 
$400.00.

1 x $65.00 — Jakubonis Jur
gis, atm. įn. pad. Jakubonienė 
Stasė $300.00.

Gedgaudas M.E. ir Violeta 
$300.00.

24 x $100.00 — Andriūnas Fe
liksas $200.00, Almenas Kazys 
Kęstutis dr. ir Marija $300.00, 
Bataitis Jonas $100.00, Blinstru- 
bas Arūnas ir Birutė $100.00, 
Bradūnienė Kazė $100.00, če- 
liauskas Justinas atst ir įm. Rū
gytė Alicija $100.00, Jagomastas

1 x $200.00 — Varnelis Apo
linaras ir Jadvyga $1400.00.

1 x $206.00 — Guntulis An-

ir laikraščių leidėjas, bei Jankus 
Martynas, Mažosios Lietuvos 
Patriarkas, atm. įn.: Normantas 
Jonas, dipl. ekonomistas, Austra- 
lia $100.00, Juijonas Stanley D. 
$100.00, Kerpė Ste tania 
$100.00, Kindurys Alfonsas ir 
Ona $2,300.00, Liorentas Algir
das, Sibiro kankinys, atm. įn.: 
Liorentas Jonas, $800.00, Liuter- 
moza Albertas pik. atm. įn. pad. 
Liūtermozienė Ona $1,100.00, 
Marin Josephine $100.00, Ma
sionis Antanas ir Masionienė 
Aleksandra $400.00, Morkūnas 
Mykolas $100.00, Petrutis Petras 
$100.00, Prižgintas V. ir šeima 
$1,800.00, Pučius Mečys 
$400.00, Račkauskas Antanas, 
kun. $1,225.00, Sakadolskis Ro
mas ir Emilija $100.00, Stankus-

Reta proga įsigyti anglų kalba dvi vertinga* knyga* 
papiginta kaina:

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

SOVIET GENOCIDE IN UTHUANIA, by J. Pajaujį*- 
Javis. 12 doL

Užsisakant abi knygas, mokama tik 25 dol.
Persiuntimui pridedamas tik 1 doL
Darbininkas, 341 HighlandBlvd., Brooklyn, N.Y.11207

kienei, R Šlapelienei. G. Bikne- 
vičienei, G. šimukonienei, A 
Katinienei, R. Cemvičienei, I. 
Vilgalienei, A Žukienei, A. Ma- 
rijošienei, B. Kidolienci, G. Kul- 
pienei, M. šulaitienei, G. Stan
kūnienei, A. Ruokis, V. Jakie- 
nei ir P. Veršelienei, kurios ne 
tik suaukojo visus vaišių produk
tus, liet taip pat prisidėjo darini 
ir pinigine auka; šeštadieninės 
Maironio mokyklos mokinėms— 
L. Jankauskaitei, R. Naronytei, 
N. Jankauskaitei, R. Gvildytei, 
R. Senken už malonų patarna
vimą prie stalų; generalinio kon
sulo žmonai J.-Simutienei už tar
tą šiltą žodį ir parodos atidary
mą; gen. konsului A. Simučiui 
už sveikinimą; Jūratei Balsytei 
ir G. Tiškutei-Tucci už gražų 
modeliuojamų drabužių pri
statymą; muzikei N. Ulėnienei 
už pritaikytą muziką; A. Balsiui 
už technikinį muzikos perdavi
mą; N.Y. birutietėms ir LMKF 
N.Y. klubui už paskolintas stal
tieses; P. Jurkui už scenos deko
racijas ir nuolatinį renginio gar
sinimą spaudoje; madų kūrėjui 
A. Koval-Kavaliauskui, kuris ne 
tik atvežė visą kolekciją brangių 
drabužių, liet ir profesionalę mo
deliuotoją bei pagalbininką pri
taikant modeliams drabužius; 
Julitai Venskuvienei užjos kflry- 
lios drabužius; mūsų darbščioms 
mezgėjoms— M.Raugienei, ku
rios įvairiai numegzta apranga 
publikos buvo šiltai priimta, ir R.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

..Ge^ai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja -savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
j LIETUVĄ, LATVUĄ. ESTUĄ, UKRAINĄ ir Lt.
GAVKJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLUENTŲ PATENKI^'H.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose ųasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

PREMIJUOTOS KNYGOS
Darbininko spaudos kioske 

jau galima gauti ką tik išleistas, 
premijuotas naujausias knygas. 
Tai:

Birutės Pūkelevičiūtės, De
vintas lapas, romanas. 
472 psl. Laimėjo Draugo 2000 
dol. premiją. Kaina 12 dol.

Jurgio Jankaus, Paparčio žie
das, pasakojimai. 393 psl. Lai
mėjo JAV LB Kultūros tarny
bos 3000 dol. premiją. Kaina 10 
dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Gaunama: Darbininkas, 341 

Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Knygnešiai neftė knyga* 
slapiai Lietuvą,buvo rusų val
džios persekiojami, tremiami Į

persekioja už IMmrlškų r«*tą,

Informacijų Ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

gų Į savo namu. Pirkinė nau
jus lietuvišku* laidinius!

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP. 7Ml JAMAICA Al 

(Csr. 77* Itrsi

S
(Comer of Madison Ava.) 

Naw York, N.Y. 10017 
ToL: (212) 758-1150, 758-1151
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2004130
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2*

M. ir N. Tucci, M. ir E. Volod- 
kevičiams, V. Ulėnaitei, A. Rldi-

kartą valdybos vardu ačiū. Jūsų

tėms, Audrai ir Astrai LftkoŠevi-
kaitri, Ritai ir Rūtai Radžiū- ne vienam į vargą patekusiam 

čiūtėms, A. Bilerienei, R. Ryte- Balk) 100 sk. valdybos 
pirm. JanIn* GeadviUenė '

Justinas, vyras, 22 asm. aukas 
$306.00.

1 x $300.00 — Karklys Juo
zas ir Elvyra (mirusi) $400.00.

1 x $413.39 — Šimkus Stasys, 
V. Vokietija $3,641.66.

3 x $500.00 — X $1,000.00, 
Garbenienė Eleonora: Garbenis 
Vladas $500.00, Valentinas Juo
zas, atm. įn. įm. ir atst. 30 
asm. aukas Valentinaitė Dan
guolė $500.00.

1 x $53741 — Vaisiūnienė- 
Kairytė Aleksandra, atm. įn.: Vai- 
siūnas Julius $53741.

1 x $1,000.00 — Gudelis Peter, 
V. Vokietija $1,000.00.

1 x 2,000.00 — Abraitis Jo
nas, atm. įn., Abraitienė-Mont- 
vilaitė Ona; Kemėšis Balys, atm. 
įn., Kemėšienė-Žukauskaitė 
Bronė: Abraitis Jonas ir Abrai- 
tienė Kemėšytė Irena $2,000.00.

1 x $92,379.46 — Zabulionis 
Napoleonas ir Janina, atm. įn. 
tęst, palikimas, Canada $93,379. 
46.

Iš viso 56 — $102,071.06.
Lietuvių Fondas įžengė į tre

čią milijoną ir pagrindinis kapi
talas 1982.V. 1 pasiekė $2474, 
906.41. Gautomis palūkanomis 
parėmė meną, lietuvišką švieti
mą, kultūrą ir jaunimą $921, 
585.77.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. Iki 
1982.V. 1 palikimais gauta $536, 
437.63.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietu
vių Fondui. Testamente įrašy
kime šj tikslų pavadinimą:

R. Krapavickaitei, D. Mikulsky-

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ — 19S2

“LTTHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. M AR- 
QUETTE ROAD, CHICAGO 
ILLINOIS 60629”

Spsclall 17 dtonų kuMkrinė sk*> 
į M kurslja su 11 dienų Ll*tuvo|, 3
■ Lsningrads, 2 Maskvoj. ŠI skskursga

•klriama universitetų studentam eu* 
elpažlntl eu Lietuvos kuttikrtoiu Ir 
artistiniu gyvanknu.

Birželio 17-ltopos 3--------$1,878.

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

18 DIENŲ EKSKURSUOS 
balandžio 28-gegužės 13 .............. ..................... ...... .
rugsėjo 15-30---------------------------------------------------------
gruodžio 21-sausio 4 — 
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 8, Rygoj 4, Frankfurto 1.

11 DIENŲ EKSKURSUOS

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS

birželio 2-12 ---------------------------------------------
rugpMčio 10-28------------ —-----------—--------
rugsėjo 1-11----------—
Kelionėj: Varduvoj 2, VHniuj S, Frankfurto 1

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.

gegužės 27-blržeūo 5

Kelionėj: Maskvoj 1, VHniuj 8, Leningrado 2

$1,888 
H3W 
$1,848

$1,229
$1428
$1429
$1429

$1429
$1400
$1,100

Ekskursijų kalno* bazuojamo* pagal lėktuvų kaina* su

I* mūsų Įstaigos. Vietų skaičius ribėta*. Dėl smuftesnlų 
Informaegų kreiptis:

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- 
beme”, “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

BALTICTOURS 
8 WhltB Ook Road 
Norton, MA 02108

LO 9-1448

FO>4818

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausio* 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
ne*, įdainuotos dvynukų Šalčių 
Vokietijoj, kaina 10 dol.; Motu
lės dainos, “Sodauto” — Bosto
no lietuvių ansamblio dainos, Mantų pirkimo “swtglšial” — čekiu Ikkeltknol

lietaviškų dainų rinkinys, kaina 
8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol. už kiekvieną plokštelę.

Šios ir kilo* lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos ir su
venyrai gaunami Darbininko ad
ministracijoj.
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dėka komp. J. Kačinsko, kuris 
juos moko. Tai jau ne pinam

nyčioj. Norėtume, kad tai botų 
ir ne paskutinis kartas.

rėdamas ją bent truputį išryš
kinti.

Ona Šidlauskienė-Jakevičiūtė 
buvo gimusi 1888 rugsėjo 21

švietusi aplinkai savo dvasiniu 
gajumu, tai aplinkai suteikusi 
kilnumo ir meilės.

-Kadaise Česlavos ir Tado na
riuose ją mačiau. Tai prisimi-

Gimė gausioje šeimoje, iš 11 
vaikų buvo vidurinė. Augo ir la
vinosi pagal ano meto papročius 
— prie ratelio ir “daraktorių” 
mokykloje. Iš namų pasisavino 
tradicinį gilų religingumą.

, Kartą ėjo pėsčia į atlaidus ar į 
Virbalį, ar į Alvitą. Ją kelyje 
pasivijo ir pavėžino Silvestras 
Šidlauskas, šimtamargis, iš Ky
bartų. Po poros susitikimų jiedu 
susituokė.

Tėvai Onutę išleido su nema
žu kraičiu. Bent keli vežimai 
vežė sunkias ir pilnas kraičio1 
skrynias. Tėvai davė 5000 rub
lių. Anais laikais tai buvo dideli 
pinigai.

Bet anuo metu nebuvo papro
čio pinigus nešti į banką. Kur, 
pagaliau, ir tą banką rasi. Na
muose juk yra pilna vietų, kur 
gali paslėpti. Pakišo po balkiu 
palubėje. Ten būdavo patogu 
slėpti visokius žiedus, pinigus, 
dokumentus.

. Staiga gaisro. Sudegė klėtis ir 

it pastoginiai pinigai —
Silvestras Šidlauskas buvo 

baigęs Veiverių mokytojų semi
nariją. Tai buvo gana daug anais 
laikais. Buvo tarnavęs penkerius 
metus rusų kariuomenėje, pus
karininkis, lydėdavo naujokus iš 
Lietuvos į tolimiausias Rusijos leido į mok^kią, motina paslkė:

“Klausyk mokytojo ir bijok Die- 
vo .

Šia tvarkos ir nuolankumo 
Dievui filosofija ji vadovavosi 
visą amžių, taip ji mokė ir savo 
anūkėlius.

sritis. Iš tos kariuomenės jis ir 
buvo šaukiamas namo tvarkyti 
ūkio reikalus.

Su ūsais. Rūkė. Buvo linksmas 
žmogus, keliavo per apylinkės 
turgus ir jomarkus. Buvo geras 
matematikas, žinojo trupmenas. 
Labai mėgo skaityti. Paėmęs 
laikraštį, jau nesikėlė nuo stalo. 
Skaitė visą nuo pradžios iki ga
lo. Tada jam ir ūkio darbai ne
buvo svarbūs. Jie gali palaukti, 
kol jis perskaitys. Buvo geras 
pasakorius, mėgo klausytis kitų 
dainavimo.

Ona Šidlauskienė mokėjo tvar-

Tratinkite savo jaunimą prie

nlo, vardiniu Ir ivenčlų proga
PETRUI MARONUI

binlnkas. DideHs lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

JŪRA STRIMAITYJE, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS S KEROS, 31

E. Riboldenė

Lietučių Moterų Klubų 
Federacijos 

Waterburio Klubas

ririiflĮr

penkios dukros. Seimą suimto 
mokslo reikšmę. Viena dukra 
Ona buvo palikta paveldėti ūkį, 
o kiti mokėsi ir įsigijo savas pro
fesijas.

Vyriausias yra dr. Kazys Šid
lauskas, žinomas mūsų visuo- 

mininkas, gyvenąs Chicagoje, 
teisininkas. Jis buvo gavęs sti
pendiją, taip Kopenhagoje, Da
nijoje, baigė Aukštąją prekybos 
mokyklą, vėliau baigė teisės 
mokslus. Teisę gilino Miunche
ne, Vokietijoje, ir ten 1947 ga
vo daktaro laipsnį. { Ameriką 
atvykęs, teisę studijavo Harvardo 
universitete ir 1952 gavo ma
gistro laipsnį. Tais pačiais me
tais persikėlė gyventi į Chicagą.

Vyriausia dukra Ona Radoms- 
kienė, kuriai buvo skiriamas 
ūkis, dabar gyvena Bostone. Ju- 
zytė Jakubėnienė Vilniuje stu
dijavo ekonomijos mokslus, 16 
metų gyveno Australijoje, dabar 
gyvena Califomijoje. Marija Go- 
rodeckienė baigė Marijampolės 
mokytojų seminariją ir Kūno 
Kultūros Rūmuose sporto moky
tojos kursus. Krepšininkė, leng
vaatletė, mokytojavo Eichstaette. 
Dabar gyvena Venecueloje. Ele
na Dambriūnienė, baigusi gim
naziją, mokėsi gailestingų seserų 
mokykloje. Kalbininko Leonar
do Dambriūno žmona, veikli vi- 

sonienė, gimnaziją baigusi Eich
staette, Bostone baigė Scbool of 
Medical Technology ir dirbo 
Quincy miesto ligoninėje che
mijos laboratorijos vedėja.

Visi vaikai vasaros metu turė
jo dirbti ūkyje. Kai Česlavą iš

Pasitraukia iš tėvynės
Pasitraukimo Vasarą 1944 tė

vai nutarė likti namuose, niekur 
nebėgti. Iškeliavo į Vakarus visi 
vaikai, išskyrus Česlavą. Ji buvo 
jauniausia. Pasiliko pas tėvus. 
Bet frontas artėjo, vokiečiai eva- 
kuavo. Taip jie pirma iškeliavo 
į Pajevonį, iš ten jau į didžiąją

Ona Šidlauskienė prie savo portreto, kurį nutapė dail. 
Viktoras Vizgirda .

kelionę. Bekeliaudami atsidūrė 
Vienoje, iš ten — Furthofe, 
kur sulaukė karo pabaigos. Vo
kietijoje dukros ištekėjo, o jau
niausia baigė gimnaziją.

Į Ameriką atvyko 1949 gruo
džio 26, apsigyveno Bostone. 
Visi pradėjo dirbti, kad brolis 
galėtų baigti studijas universite
te. Bostone 1952 gruodžio 24 
mirė Silvestras Šidlauskas.

Tada Ona Šidlauskienė gyve-

KUN. S. MAŽEIKAI 
MIRUS

Paskutiniu metu padažnėjo 
lietuvių kunigų mirtys ne tik 
okupuotoj Lietuvoj, bet ir išeivi
joj. Kuri. Saliamonas Mažeika, 
sulaukęs 69 m. amžiaus, 40 me
tų išdirbęs Pennsylvanijos lietu
vių parapijose, smegenyse krau
jui išsiliejus, sausio 20 mirė

Česlavą, kuri rūpestingai motiną 
globojo. New Hampshire kal
nuose jie turėjo vasarnamį, kur 
vasarą suvažiuodavo dukros su 
savo vaikais. Ir vėl visi dainuo
davo kaip Lietuvoje. Motina čia 
vėl pralinksmėjo.

Labai mėgo gėles ir daržus. 
Ten nuolat triūsė ir visus apdo
vanojo gėlėmis. Mėgo megzti. 
Niekada be darbo nesėdėjo — 
savo anūkėliam ir draugų vai
kam mezgė dovanas. Tie patys 
pirštai be virbalų nuolat varstė 
rožančiaus karolėlius. Rožančių 
kalbėjo nuolat

Paskutinius 7 metus jautėsi 
blogiau, tai ją žiemai išveždavo 
į Floridą.

Kai ji šventė 85 metų sukak
tį, Česlava ir Tadas pasikvietė 
dailininką Viktorą Vizgirdą, ir 
šis nutapė jos portretą, pagauda
mas ir išryškindamas jos dvasinį 
kilnumą, jos taurumą. Sukakties 
dieną vaikai padarė ir jos nuo
trauką, kur ji sėdi prie savo port
reto. Į šią nuotrauką pažiūrėjęs, 
matai, kiek ji turėjo paprasto nuo
širdumo, taurumo. Drauge ma
tai, kad ji yra tyli didybė.

D&rby, Pa." Sausio 23 vysk'. 
John J. Grabam aukojo gedulin
gas mišias, koncelebruojant ki
tam vyskupui ir 30-čiai kunigų. 
Palaidotas Šv. Kryžiaus kapinė
se, Darby, Pa.

ŠitokioS' lietuvės motinos ir 
buvo visos Lietuvos pagrindas. 
Tokių motinų sveikas moralinis 
įnašas stiprino ir ugdė tautą.' 
Iš tokių motinų išaugo veiklioji 
lietuviška inteligentija. Ir ji tad 
užsitarnauja tinkamos pagarbos, 
nes visiem paliko geros ir tau
rios lietuvės motinos pavyzdį, 
(p-j.)

Birželio 12, šeštadienį, 6 vai. 
vak. Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioj So. Bostone bus 
laikomos pamaldos už išvežtus 
ir nukankintus Sibire lietuvius. 
Per mišias giedos šv. Kazimiero 
parapijos iš Brocktono choro, 
vedamas komp. Juliaus Gaidelio. 
Po mišių salėje po bažnyčia 
bus tęsiamas minėjimas. Prele
gentas — inž. Aloyzas Astravas, 
meninę programą atliks solistas 
Benediktas Povilavičius, akom- 
ponuojant komp. Jeronimui Ka
činskui. Jaunimas deklamuos. 
Minėjimą rengia Jono Vanagai
čio šaulių kuopa.
Tur būt nėra nei vienos lietuvių 
šeimos, kurios nebūtų palietę 
tie baisūs įvykiai 1940-1941 m. 
ir vėliau Lietuvoj. Tad kiekvie
no lietuvio pareiga prisiminti 
tuos įvykius ir perduoti ateinan- 
čiom kartom. Minėjime turime 
dalyvauti visi ir su vaikais. Tai 
yra dienos, kurių nei vienas lie
tuvis negali ir negalės užmiršti. 
Tuos įvykius lietuviai minės ir 
istorijos lapuose, kaip baisiąją 
tautos tragediją.

Vakaras su Rakauskaite
Bostono Lietuvių Jaunimo Są

jungos suorganizuotas vakaras 
su iš Europos atvykusia pra
moginės muzikos soliste Viole
ta Rakauskaite įvyko gegužės 
22 So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos auditorijoj. 
Vakaras praėjo gražiai. Susirinko 
gražus būrys Bostono ir apylin
kės lietuvių jaunimo ir vyresnių, 
kurie džiaugėsi solistės dainavi
mu, vaišėmis ir šokiais. Gražu, 
kad jaunimas organizuotas ir 
veiklus.

Giedojo Berklee kolegijos 
dwn» ?

Motinos Dienos minėjime Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje So. Bostone, dėka komp. 
Jeronimo Kačinsko, kuris pro
fesoriauja Berklee muzikos ko- 

Kun. S. Mažeika gimė 1912 
balandžio 12 Philadelphijoj, Šv. 
Kazimiero parapijoj. Čia augo, 
mokėsi ir baigė Šv. Karolio Ba- sesuo Teresė, brolis Pranas, gi- 
romėjaus kunigų seminariją. 
1938 gegužės 26 Šv. Petro ir 
Povilo katedroj vysk. Hugh L. 
Lamb jam suteikė kunigystės 
šventimus. Gegužės 29 Šv. Ka
zimiero bažnyčioj kun. S. Mažei
ka aukojo pirmąsias mišias, ku
riose su džiaugsmu dalyvavo tė
vai Simonas ir Agota Mažeikai,

sesutė Salomėja, dabartinė Nu
kryžiuotojo Jėzaus vienuolijos 
viršininkė sės. Annunciata Maria,

minės, draugai ir daugybė lie
tuvių.

Kun. S. Mažeikai netikėtai 
amžinybėn iškeliavus, liūdesy 
liko sesuo Annunciata Marija, 
Brocktone išrinkta ketvirtam 
terminui vienuolijos viršininke, 
sesuo Teresė, brolis Pranas su 
šeima Philadelphijoj, giminės ir 
draugai. Tėvai jau ilsisi amžiny- 

ėj.

žeika 1938 m., primicijų

BmiK-BV-mnii 
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BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS
Baisiojo birželio minėjimas 

Bostone įvyks birželio 12, šeš
tadienį. 6 vai. vak. šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj bus 
pamaldos už išvežtuosius, o po 
pamaldų salėj minėjimas. Ren
gia Jono Vanagaičio šaulių kuo
pa.

Minėjimas prie Trinity bažny
čios. Birželio 13, sekmadienį, 
1 vai. prie Trinity bažnyčios 
Copley Sq. ir bažnyčioj latviai 
rengia birželio išvežimų minėji
mą. Pakviesti lietuviai ir estai. 
LB Bostono apylinkės valdyba 
kviečia lietuvius dalyvauti.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos metinis koncertao-banke- 
tas įvyks birželio 13, sekmadie
nį, 3 vai. popiet draugijos sa
lėj. Meninę programą atliks 
sol. Daiva Mongirdaitė-Richard- 
son, akomponuojama Sauliaus 
Cibo. Dr. Kazys Eringis kalbės 
apie padėtį Lietuvoj.

Už Elenos Gimbutienės sielą 
pamaldos bus laikkomos šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioj So. Bostone birželio 20, 
sekmadienį, 10:15 vai. ryto. Už
prašė LMKF Bostono klubas.

Minkų radijo valandėlės ge- 
gužinė-piknikas įvyks rugpjūčio 
8 Romuvos Parke, Brocktone.

Tautos šventės minėjimas į- 
vyks rugsėjo 12 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj. 
Rengia Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa.

• • i > * - ■ i} 9

Randolph, Mass., rengia LB Bos
tono apygarda.

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

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

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 8:00-10.00 vaL ryto iš W£AV- 

— Petras Viščinis, 171 Arthur ŪL, 

(817) 586-7208.
BOSTON, MASS. — WLYN 1388

Veda 8. Ir V. Minkai, 502 E. Broad-
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vai. Apreiškimo parapijos baž- Marįjos apsireiškimą Šiluvoje,

__ « i.__ u Romas Kalanta ir birželioKutarm žritoy ii trtmiumi bu, prisiminti bWeHo

MAIRONIO MOKYKLA APREIŠKIME

Maironio
W kyklos mokiniu

(212) 827*1351 
.— (212) 827.1350

birželio 5, šeštadienį, New Yor
ko vyrų choro Perkūno pavasa
rinis koncertas; birželio 6, sek
madienį, Maironio lituanistinės 
mokyklos mokslo metų pabaiga 
ir jaunimo pamaldos.

Latvių opera Banuta koncerti
niu būdu statoma birželio 5, šį 
šeštadienį, 2 v. popiet Camegie 
salėje, New Yorke, Kaip esame 
skelbę, dainuoja mum gerai ži
noma Maralin Niska ir lietuvis 
Algis Grigas.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje * birželio 5, šeštadienį, 
pamokos vyksta įprastine tvarka. 
Tai bus paskutinė darbo diena 
mokykloje. Birželio 6, sekma
dienį, 12 v. Kultūros Židinyje 
jaunimo pamaldos ir mokslo 
meto baigimo aktas. Bus išleisti 
10-tą skyrių baigę abiturientai, 
apdovanoti klasių geriausi moki
niai. Po visų iškilmių, kaip 
paprastai, bus bendros vaišės.

Dainavos jaunimo stovyklos 
25 metų sukaktuvinis leidinys 
spausdinamas pranciškonų 
spaustuvėje. Leidinys bus gau
siai iliustruotas, turės 80 pusla
pių, didelio formato.

Daivai ir Jonui Astrauskam, 
gyvenantiem Chicagoje, gegu
žės 26 gimė dukrelė — Gabija 
Marija. Daiva yra iš New Yorko. 
Jos tėvai yra Živilė ir Zeno
nas Jūriai, gi Jono tėvai — Sa
lomėja ir Antanas Astrauskai — 
gyvena Chicagoje.

Vincas Mamaitis, ilgametis 
Elizabetho lietuvių parapijos 
vargonininkas, buvo atvykęs į 
kun. P. Žemeikio kunigystės ju
biliejų ir ta proga, palydėtas 
muziko Juozo Stankūno ir Jono 
Švedo, atsilankė Darbininko re
dakcijoje ir papasakojo, kaip jis 
dabar gyvena Sunny Hills, Fla. 
Ta pačia proga su tolimu svečiu 
pasimatyti ir pasikalbėti buvo 
atvykęs iš Providenco, R.I., kun. 
L. Budreckas, muzikas, ir kun. 
A. Račkauskas, kuris taip pat yra 
įsigijęs namus Sunny Hills, Fla.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, dalyvavo Lietuvių Ra
šytojų Draugijos metiniame su
važiavime, kuris buvo gegužės 
22 ir 23 Clevelande. Dėl brolio 
Kazimiero, vienuolijos nario, 
mirties jis galėjo nuvažiuoti tik 
šeštadienio vakare. Sekmadienį 
jis pasakė pamokslą ir dalyvavo 
iškilmingoje akademijoje, kuria 
buvo baigtas suvažiavimas.

A. Sajauskas, iš Baltimorės at
vykęs į vestuves Kultūros Židi
ny, užsuko į Darbininko spau
dos kioską ir įsigijo knygų, lie
tuviškos muzikos plokštelių ir 
suvenyrų už didesnę sumą. 
Spaudos palaikytojui nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

cijos prašomos dalyvauti su vė
liavomis. 3 v. popiet Kultūros 
Židinyje bus minėjimas. Apie 
birželio trėmimus kalbės dr. 
Bronius Nemickas, gi Romą Ka
lantą prisimins ir jį nušvies Vla
das šakalys. Šiemet suėjo 10 
metų, kaip Romas Kalanta susi
degino Kauno teatro sodelyje, 
šaukdamas — Laisvės Lietuvai. 
Tiek birželio trėmimai, tiek Ro
mas Kalanta turi savo gausią li
teratūrą. Tos literatūros ištrau
kas paskaitys Juozas Boley- 
Bulevičius ir Irena Veblaitienė. 
Minėjimą rengia specialus ko
mitetas, kuriam pirmininkauja - 
Aleksandras Vakselis.

Dr. Jokūbas Stukas praneša, 
kad Lietuvos Atsiminimų radijo 
valandoje birželio 5 d. progra
moj bus speciali literatūrinė va
landėlė poetui Stasiui Santvarai 
pagerbti jo 80 metų amžiaus 
sukakties proga.

Lietuvių kultūrinės ir muziki
nės radijo valandos, perduo
damos anglų kalba trečiadienių 
vakarais iš Seaton Hali univer
siteto radijo stoties, nutraukia
mos iki š.m. rugsėjo mėn. pra
džios, kada bus pradedami nauji 
mokslo metai.

A. a. Viliui Pitkunigiui at
minti, dr. Joseph Harrnon ir dr. 
Danutė S. Harrnon Tautos Fon
dui atsiuntė 50 dol. auką. Dėko
jame.

jenas Švedas, New Jersey lie
tuvių tarpe žinomas visuomeni
ninkas, dirbęs ramovėnuose, 
Lietuvių Bendruomenėj, Lie
tuvių Tautinėj Sąjungoj, o ypač 
pasireiškęs kaip ilgametis Lais
vės salės šeimininkas, išvyksta į 
St. Petersburg Beach, Fla. Ge
gužės 29 Elizabeth, N.J;, Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos salėj, dalyvaujant gražiam 
būriui draugų, surengtos išleis
tuvės. Po kun. Kornelijaus Buč
inio, OFM, maldos gausios va
karienės metu atsisveikinimo 
kalbą pasakė LB New Jersey 
apygardos pirm. Kazys Jankūnas. 
Poezijos paskaitė Julius Veb- 
iaitis. Giminių ir New Yorko 

! svečių vardu sveikino Vytautas 
Kidolis. V. Misiūnas perdavė 
Bylų sveikinimą ir dovaną. Bai- 

. giant vakarienę, visiem padė
kojo išvykstantis Jonas Švedas.

bus birželio 13, sekmadienį

COLLISION 
Expert auto

išleistas toks

943-6677
MONY — Dr. M. Siemoneit,

BIRŽELIO TRĖMIMŲ IR 
ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO 10 METŲ 
SUKAKTIES

Specta/us komiteto*

nys rašyti Amerikos pašto valdy
bos viršininkui. Taip pat prašom 
rašyti ir savo kongreso nariam ir 
senatoriam. Kas turi įtakingų as
menų politikos, mokslo, meno 
srityse, būtinai paprašykite jų 
talkos. Tegu ir jie iš savo pusės 
prašo, kad botų 
pašto ženklas.

OUEENS 
CENTER INC. 
budy works - Ducco painting 
— Welding — Frames straigb- 
tened — Fabergiass work John 
R. Chicavfcb, 131-13 Hillside

— VYRŲ CHORAS

— PIANO — Delta SAKAITĖ

chorui diriguota Viktoras RALYS

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

VYRŲ CHORAS "PERKŪNAS

554-3756.

Visus skaitymus atliko nao-

Mišių metu vienas mokinys. To
mas Liogys, priėmė pirmąją ko

Jadvyga Didžiulienė iš Ft.
Lauderdale, Fla., atsiųsdama
Darbininko prenumeratą, užsi- pagalvėlį, ant kurio buvo padė-

dol. ir dar spaudai paremti paau
kojo 35 dol. Dosniai rėmėjai 
nuoširdi padėka.

ELIZABETH, N.J
Birželio trėmimų minėjimą*
Jau eilė metų New Jersey apy

gardos ruošiamas birželio trė
mimų minėjimas įvyks birželio 
12, šeštadienį, 6 vai. 30 min. 
vak. Šv. Petro ir Pauliaus baž
nyčioj, Elizabetbe. Koncelebra- 
cinių mišių pagrindinis aukoto
jas ir dienos pamokslininkas bus 
tėvas Leonardas Andriekus, lie
tuvių pranciškonų Brooklyno 
vienuolyno viršininkas. Mišių 
metu giedos solistas Miškinis ir 
parapijos choras, smuiku gros 
Julius Veblaitis. Juos vargonais 
palydės šios bažnyčios vargoni
ninkas muz. Matas Jatkauskas.

t Apylinkių visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti ir tuo bū
du pagerbti trėmimų ir dabar so
vietinio okupanto vykdomos re
liginės ir tautinės priespaudos 
aukas.

DĖL DARIAUS GIRĖNO 
PAŠTO ŽENKLO

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

New Yorko Lietuvių Filatelis
tų draugija gavo laišką iš Ameri
kos Paštų Valdybos — United 
States Postai Service. Laiške 
pranešama; kad pašto ženklam 
leisti komitetas svarstė jų pra
šymą išleisti Dariaus Girėno 
pašto ženklą, tačiau pašto valdy
bai nerekomendavo tokio ženklo 
išleisti.

N.Y. Liet. Filatelistų draugija 
buvo pasiuntusi prašymą ir pri
dėjusi dokumentuotos medžia
gos, kurios buvo per 10 pus
lapių. Atrodo, kad ta pridėta 
medžiaga bus atkreipusi paštų 
valdybos dėmesį, nes laišką lie
tuviam parašė generalinio virši
ninko padėjėjas ir jis sako, kad 
asmeniškai pareikalavo, jog šis 
reikalas komitete vėl būtų svars
tomas. Kitas to komiteto posėdis 
bus liepos mėnesį. Draugijos 
prašymas bus pridėtas prie visos 
bylos, ir. toji dokumentuota me
džiaga ten bus labai reikalinga 
ir turės didelės reikšmės spren
dimui.

Tad dar yra vilties, kad toks 
Dariaus-Girėno pašto ženklas 
būtų išleistas. Prašomos lietuvių 

bažnyčios viduje. Maironio li
tuanistinės mokyklos mergaitės 
nešė labai daug gėlių. Kiekviena 
rankoje-turėjo kokią nors gėlę. 
Viduryje viena mergaitė nešė

Hikai skirtas Šiluvos Marijai. 
Apėjus aplink bažnyčią, gėlės 
buvo sumerktos prie altoriaus, o 
gėlių vainikas padėtas ant Mari
jos altoriaus. Sugiedota tradi-

Pamaldos baigtos palaiminimu 
švč. Sakramentu.

Pamaldos ir procesija buvo la
bai įspūdingos, gal todėl, kad 
dalyvavo jaunimas ir nešė tiek 
daug gėlių.

oa.

Aukos Tautos Fondui
Balandžio 12 staiga mirus a.a. 

Andriui Keturakiui iš South Bos
ton, Mass., pagerbiant mirusįjį 
ir užjaučiant šeimą, gautos šios 
aukos Tautos Fondui per įgalio
tinį A. Janušką: $55 — žmona 
V. Keturakienė ir šeima; po $25
— P. ir J. Ambraziejai, V. ir O. 
Beržinskai, A. Mažiulis, B. ir C. 
Paliuliai; po $20 —- dr. St. ir L. 
Jasaičiai, R. ir R. Veitai; po $10
— K. ir O. Adomavičiai, A. And
riulionis, A. Andriušienė, A. Ast
ravas, J. Bakšys, A. ir A. Ja
nuškos, J. Kapočius, V. ir A. Ku
biliai, V. ir E. Kuodžiai, J. Ląp- 
šienė, J. Leščinskienė, A. Lilei
kis, A. Mačienė, O. Merkienė, 
P. Plikšnys, T. Stankūnaitė, K. 
Šimėnas, M. Vaitkevičienė, B. ir 
L Veitai, O. Vileniškienė; po 5
— J. Adomaitis, S. Galdikienė, 
P. Kalvaitienė, L. ir M. Lendrai- 
čiai, A. Matjoška.

A. a. Jonui Motiekaičiui at
minti, Joseph ir Bronė Bartkai 
paaukojo Tautos Fondui 20 dol. 
Tautos Fondas už auką dėkoja.
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Birželio 5, šeštadienį, Kultūros Židinyje

datov ir Vlado šakalio dalyvaus ir latvių disidentas. Vik
tore Kalnius. Nuotr. Lembitu Ristaoo.

VAKARAS SU PABALTIEČIAIS KOVOTOJAIS 
UŽ ŽMOGAUS IR TAUTOS TEISES

Balandžio mėn. pabaigoje į 
JAV-es atvyko estas kovotojas 
Sergei Soldatov. Estų Amerikos 
Tarybos globojamas bei pa
kviestas, jis šiuo metu keliauja 
po Šiaurės Ameriką su paskaito
mis apie dabartinę Estijos būklę. 
Jam tenka informuoti ne tik estų 
bendruomenę, bet ypač nušvie
čia dabartinius rūpesčius ir kita
taučiam.

Soldatov Estijoj reiškėsi estų 
darbininkų sąjūdy. Jis atvyko į 
Vakarus prieš pusantrų metų.

Prieš grįždamas į Vokietiją, 
kur jis gyvena ir dirba Laisvės

Pavergtų Tautų Savaitės pa
radas šiemet vyks liepos 11 šia 
tvarka: 10 vai. ryto mišios Šv. 
Patriko katedroj, 11 vai. prade
damas paradas Penktąja Avenue 
iki Central Park, 72 St 12 vai. 
Centrinio Parko didžiojoj sce
noj atitinkamos kalbos ir atskirų 
tautybių meninė programa. ..

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
RINKIMŲ REZULTATAI 
NEW JERSEY APYGARDOJ

LB New Jersey apygardoj rin
kimuose į JAV LB X-ąją tarybą 
ir PLB Vl-ąjį seimą dalyvavo 
583 asmenys.

Kandidatavusieji į X-ąją JAV 
LB tarybą gavo balsų: Danguolė 
Didžbalienė 381, Rimantas Bi- 
tėnas 376, Valentinas Mėlinis

Radijui, Sergei Soldatov sustos 
New Yorke. BATUNas, norėda
mas išnaudoti šią nepaprastą 
progą, ruošią vakarą su Sergei 
Soldatovu. Visa New Yorko apy
linkės visuomenė yra kviečiama 
atsilankyti į šią vakaronę. Sergei 
Soldatov kalbės apie jo dalyva
vimą estų darbininkų sąjūdyje.

• Taip pat kalbės ir lietuvis Vla
das šakalys apie vykstantį pasi
priešinimą okupantui Pabaltijo 
kraštuose. Vakaronė įvyks Estų 
Namuose, Manhattane (34th St 
ir 2nd Avė.) penktadienį, birže
lio 4, 8 vai, vak.

BATUNo lietuvių direktoriatą 
sudaro: kun. K. Pugevičius, Gin
tė Damušytė ir Virginija Jakštai- 
tė.

Savo dalyvavimu išreikšite 
paramą BATUNo vykdomiem 
darbam, atstovaujant Pabaltijo 
interesus diplomatiniuose foru
muose.

353, Rasa Ardytė-Juškienė 317, 
Algis Alinskas 297, Julius Veb- 
laitis 271.

Kandidatavusieji į VT-ąjį PLB 
seimą gavo balsų: Valentinas 
Mėlinis 301, Rimantas Bitėnas 
282, Algis Bražinskas 270, Va
lentinas Šernas 245, Julius Veb- 
laitis 227, Antanas Masionis 221.


