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BAŽNYČIOS DVASINIS ATGIMIMAS
Iš Liet Kat. Bažnyčios Kronikos Nr. 51
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Savaitės

Po ilgai trukusių ir pernai- Kronikos SI numeryje plačiai 
ningų pasitarimų JAV planui aprašoma, kaip buvo Lietuvoje 
evakuoti Palestinos išlaisvinimo po II pasaulinio karo, kaip buvo 
organizacijos kovotojus iŠ vakari- žlugdoma Bažnyčia, kaip prie- 
nio Beiruto pagaliau iš principo ** P™ dvasinio jos atgimimo 
pritarė ir Izraelis. Izraelis reika- ^i® sutrauktai atpasakojame pt- 
laqja suteikti j^m žinias^ kiek ir j grindines straipsnio mintis, 
kurią valstybe kovotojų bus eva- -o -

Pasibaigus II pasauliniam 
karui, Lietuvoje prie valdžios 
vairo atsistojo kovingi bedieviai, 
pasiryžę visiškai sunaikinti Ka
talikų Bažnyčią. Dievą ir Tė
vynę mylintiems lietuviams ii- 
kilo klausimas: kas bus toliau? 
Vilkaviškio kunigai kreipėsi) 
seną ir išmintingą savo ganytoju 
vysk. Karosą, prašydami patari
mo naujoje situacijoje.

— Ką valdžia sakys, viską da
rykite priešingai, ir bus ge
rai, — atsakė ganytojas. Beliko 
šį patarimą įgyvendinti. Įvykiai 

Prancūzjja pirmoji iš Europos vystėsi taip:
valstybių paskelbė nutraukianti 
karinių reikmenų pardavimo 
draudimą Argentinai ir numato 
tuojau pristatyti jai kovos lėktu
vų, ginkluotų tokiom pačiom

kuota, ir kad kariniai stebėtojai 
į vakarinį Beirutą atvyktų tik ta
da, kai dauguma palestiniečių 
kovotojų bus išgabenti.

Sirija, pakeisdama savo anks
tesnį nusistatymą, pareiškė su
tinkanti priimti visus Palestinos 
išlaisvinimo organizacijos kovo
tojus iš Libano. Irakas taip pat 
sutiko priimti visus tuos kovoto
jus, kurių niekas kitas nenorės 
priimti. Sąlyginai sutinka priimti 
ir Alžiras, Jordanas, Egiptas, Su
danas, Jemenas ir Pietų Jeme-

Uždaromi vienuolynai, 
seminarijos

1945 uždarytos kunigų semi-
~ ~ ~ narijos Vilniuje, Telšiuose ir

raketom, kurios Falklando salų Vilkaviškyje. Suimti vysk. Teofi-
* w . r * y — y I——. _ —» dt» i.. 1^ m »D.karo metu nuskandino du 

Britanijos karo laivus.
lius Matulionis ir Vincentas Bo
rise vičius.

1947 areštuotas Vilniaus ado- 
vyskupijos arkivyskupas Mečis
lovas Reinys (miręs Vladimiro

Valdžios represijos
1970 viena po kitos sudegina

mos trys bažnyčios — Sangrū
doje, Gaurėje, Batakiuose. Tai 
buvo valdžios bedievių šantažas. 
Tegu pamato, kad kova už Baž
nyčios teises yra beprasmiška.

1970 rugsėjo 9 už vaikų
junginą paliaubom vakariniam
Beirute prižiūrėti sudarys. 800 
ąnrerdaečių, 800prancūzų ir400 kalėjime) ir Tęlšių vyskupas pa 

_____ galbinihkas Pranciškus Rate 
Nepaisydamas susitarimo dėl nauskas.

Trečdalis Lietuvos kunigų 
turėjo pereiti Gulagą.

Vysk. Vincentas Borisevičius 
sušaudytas.

1948-49 uždarinėjami vienuo
lynai, daugelis bažnyčių paver
čiamos sandėliais ar panaudoja
mos profaniniams tikslams.

Lietuviai masiškai deportuoja
mi į Sibirą.

Bažnyčios vyriausybė priver
čiama leisti nebažnytines in
strukcijas ir remti melagingą so
vietinės valdžios “kovą už tai
ką”/

Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos kovotojų evakuacijos iš 
vakarinio Beiruto į kitas arabų 
valstybes, Izraelis savo puolimų 
prieš vakarinį Beirutą nenu
traukė. Jo karo lėktuvai, karo lai
vai ir artilerija beveik kasdien 
puolė pasirinktus taikinius 
mieste, sugriovė daug pastatų ir 
užmušė šimtus civilinių gyven
tojų.

Argentinos prezidentas Rey- 
noldo Bignone pareiškė, kad par
lamento rinkimai 1983 neįvyk- 
sią, bet vyriausybė ir toliau esan
ti nusistačiusi atstatyti krašte 
demokratiją.

JAV atstovų rūmai dviejų bal
sų dauguma atmetė rezoliuciją, 
reikalaujančią užšaldyti bran
duolinius ginklus.

Sov. S-ga, reaguodama į Glen 
Cove savivaldybės draudimą so
vietų diplomatam naudotis mies
to maudymosi baseinais, teniso 
aikštėm ir golfo laukais, uždrau
dė JAV diplomatam Maskvoj 
naudotis Maskvos upės paplū
dimiais.

Kinijos komunistų partijos 
kongresas įvyks rugsėjo 1.

Italijos maža, bet tvirta socia
listų partija įsakė pasitraukti iš 
ministerių kabineto septyniem 
partijos ministeriam, ir dėl to 
ministerio pirmininko Giovanni 
Spandolini vyriausybė atsistaty
dino. Italijos prezidentas naują 
vyriausybę sudaryti pavedė tam

’ JAV karo aviacijos taktinės oro 
Vadovybės viršininkas gen. W.L 
Creech pareiškė, kad Izraelio 
Libane naudojami JAV gamybos 
karo lėktuvai kritiškom aplinky
bėm veikia gerai ir nesudaro jo
kių techniškų sunkumų. Nuo in
vazijos į Libaną pradžios Izrae
lio karo lėktuvai numušė 85 
sovietų gamybos lėktuvus.

kos saloj autonominio parlamen
to rinkimuose dešinieji išrinko 
29, kairieji 23 ir autonomijos 
sąjūdis 8 atstovus.

Afganistane per paskutiniu 
metu vykusias kovas Žuvo 29 
sovietų kariai. JAV įtaria, kad Af
ganistano kariuomenė naudoja 
prieš partizanus cheminius gink-

Prisitaikymo keliu
Kan. Juozapas Stankevičius, 

Kauno arkivyskupijos, Vilkaviš
kio bei Kaišiadorių vyskupijos 
valdytojas, pranešė kunigams, 
jog negalima katekizuoti vaiki), 
lankyti tikinčiųjų, negalima vai
kam patarnauti prie altoriaus.

Nemaža kunigų pradėjo savin
tis kurijos naują stilių.

Šiame periode buvo sulaužy
tas tautinis ir bažnytinis pasi
priešinimas, o nusilenkusieji 
prievartai sugalvojo posakį: 
“Kakta sienos nepramuši”.

Teroras Chruščiovo laikais
Teroras tęsėsi ir Chruščiovo 

laikais. Vienuolika kunigų iš
tremta į Gulagą, ištremti vysku
pai Vincentas Sladkevičius 
(1959) ir Julijonas Steponavičius 
(1961). 1961 uždaroma ką tik pa
statyta Klaipėdos bažnyčia, jos 
statytojai nuteisti.

Italijos valstybinė televizija ir

nią apie dviejų naujų apaštalinių

1964-65 reikia laikyti Lietuvos 
atalikų Bažnyčios atgimimo

Kaišiado-

drąsino ir pradėjo tai vienur,Iii 

rirn ir Telšiam.
Romos dienraštis “II Tempo” 

primena, jog tai pirmi, vyskupų

kus. Pamoksluose vis dažniau 
skambėjo drąsus žodis paburti! 
miego, iš baimės, iš surtn- 
gimo...

1968 aktyvieji kunigai nu
tarė reikalauti religinės laiįvh 
minimumo.

Jau rašomi pareiškimai rai
džiai dėl Bažnyčios diskrimina
cijos, dėl padėties Kauno kunigų 
seminarįjoje. Po Vilkaviškio vys
kupijos kunigų pareiškimu dd 
Kauno seminarijos pasiraščB

jos bus valdomos vyskupų ad
ministratorių, įskaitant Kauno 
ir Vilkaviškio vyskupijas, kurios 
yra valdomos vieno vyskupo.

Bet ir po šių naujų paskyri-

jų padėtis Lietuvoj nėra norma
li, nes nė viena it Šefių vys
kupijų nėra valdoma vyskupo 
ordinaro. Be to, vis dar nėra iš

1969 sausio 18 Vilkaviškio ku
nigai Juozas Zdebskis ir Petras 
Dumbliauskas pasiuntė raštą 
Sovietų Sąjungos ministrų tary
bai dėl Kauno kunigų seminari
jos suvaržymų. Partija ir vyriau
sybė pasipiktino tokiu elgesiu. 
Kun. J. Zdebskiui ir kun. Sigi
tui Tamkevičiui neribotam lai
kui uždraudė eiti kunigo parei
gas ir įsakė įsidarbinti. Abu ku
nigai metus dirbo melioracijoje.

kiti

Pasipriešinama
Valdžios represijos prieš kuni

gus neišgąsdino kunigų, bet 
priešingai — iššaukė religinį są
jūdį.

Jaunimas slapta organizuojasi, 
atlieka uždaras rekolekcijas. Pa
mažu atsigavo ir aktyviai pradėjo 
veikti slapti moterų vienuolynai.

1969 iškilo “Eucharistijos bi
čiulių7’ sąjūdis, užėmęs Lietuvos 
Bažnyčios atgimime labai svar
bią vietą.

nigus uždarė lageryje, o 
kunigai dar uoliau vykdė vaikų 
katekizaciją. Tikintieji per visą 
Lietuvą pradėjo rinkti parašus 
po memorandumu, kurį vėliau 
pasaulis pavadins “17,000 tikin
čiųjų memorandumu”.

Tas memorandumas 1972 va
sario 7 per Jungtines Tautas 
buvo įteiktas sovietinei vyriau
sybei. Sovietinė valdžia išprie
vartavo Lietuvos ordinarus, kad 
pasmerktų memorandumą, ta
čiau judėjimo už Bažnyčios lais
vę nesustabdė.

pir-
Pasirodo Kronika

1972 kovo 19 pasirodė 
masis Liet. Kat Bažnyčios 
nikos numeris. Kronika Lietuvos 
K. Bažnyčios atgimime užėmė 
vieną iš reikšmingiausių vietų.

1972 pradėjo organizuotis ne
akivaizdinė kunigų seminarija, 
kuri veikia ir dabar ir kuri so
vietinei valdžiai kelia rimtą neri
mą. šios seminarijos įsikūrimas 
buvo vienas iš pozityviausių 
žingsnių pokario Lietuvos. K. 
Bažnyčios gyvenime. Jos įsikūri
mo iniciatoriais buvo KGB į 
seminariją neprileisti jaunuoliai.

Pasirodo nauji 
laikraščiai

Šalia Kronikos vienas po kito 

teisiami kun. Juozas Zdebskis, Čiai; Aušra, 
kum. Prosperas Bubnys. Tris ku-

Kai Amerikos prezidentas lankėsi Vatikane pas popiežių Joną Paulių n. Iš k. msgr. 
Audrys J.BSčkis, arkivyskupas Silvestrini, arkivyskupas Martinez, kardinolas Casaroli, 

1 X 4

NAUJI LIETUVOS APAŠTALINIAI 
ADMINISTRATORIAI ITALŲ SPAUDOJ

spręstas Vilniaus vyskupijos 
klausimas. Vilniaus vyskupijos 

kūpąs Julijonas Steponavičius

damas eiti savo pareigų. Esama

metų. iŠ šešių Lietuvos vysku
pijų, rašo dienraštis, iki šiol 
tik trys buvo valdomos apešta- Paryžiaus 

vo r-J ‘

nutarė L 
Vilniaus 
vilaitės 
būti į 
karaliaus

“neįtikėtiną” sumanymą: “Len
kijos Liaudies Respublikos Mo
terų Sąjunga” sausio mėnesį 
nutarė Į Vavelį Krokuvoje iš 
Vilniaus perkelti Barboros Rad
vilaitės palaikus, nes ji turėtų 
boti palaidota šalia savo vyro, 
karaliaus Žygimanto Augusto. 
Ryšium su šiuo perkėlimu gruo
džio 4 planuojamos iškilmės.

Popiežius 
dviejų apaš 
torių vystau, _ _ ,
ga pasiuntė telegramą Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirminin- 

niui fir drauge visai Lietuvos 
Bažnyčiai. Telegramos lotyniš
kas tekstas buvo paskelbtas Va
tikano dienraštyje “‘L ’Osserva- 
tore Romano” liepos 29 d. štai 
popiežiaus sveikinimas:

Meilė mum labai brangiai Lie
tuvos Bažnyčiai ir rūpestis jos 
reikalais skatina mus prabilti į 
jus, broliai vyskupai, Šią lai
mingą dieną, kai yra konsek- 
kruojamas naujas vyskupas An
tanas Vaičius, paskirtas Teisių 
vyskupijos ir Klaipėdos prelate- 1 
ros apaštaliniu administratoriu
mi. Lietuvių katalikų bendruo
menės džiaugsmu dalinamės ir 
mes, juo labiau, kad garbin
gasis sielų ganytojas Vincentas 
Sladkevičius sugrįžta į vyskupiS- 
ką darbą kaip KaiSiadorių vys
kupijos apaStalinis adminis
tratorius.

Vyskupas yra neįkainojama 
Bažnyčiai suteikta Dievo dova
na. Vyskupas yra apaštalų įpė
dinis, rankų uždėjimu bei kon
sekracijos žodžiais gavęs Šven
tosios Dvasios malonę ir sakra
linį charakterį, o tuo pačiu ir 
galią vykdyti paties Kristaus — 
mokytojo, ganytojo ir tėvo misi
ją, Jo vardu veikti ugdant Die
vo tautą tiesoje it Šventume, 
rūpinantis jos gerove, malda, 
pamokymais ir meilės darbais.

Kunigai, iŠ savo pusės, daly
vaujantys toje pačioje Kristaus 
kunigystės misijoje, pripažįsta 
vyskupą kaip tėvą ir jo pagar
biai klauso. Pagaliau visa kata
likų bendruomenė Lietuvoje, 
kuri išpažindama savo tikėjimą 
yra patyrusi tiek daug įvairių 

venime. Viena tokių problemų 
yra kunigų trūkumas dėl nenor
malios padėties vienintelėj Lio
tavos kunigų seminarijoj.

Kiti Italijos laikraščiai, o taip 
Pėt ir užsienio spaudos agen
tūros, pateikia naujai Lietuvėj 
paskirtų apaštalinių adnrinistra-' 
torių — vyskupe Vincento Slad
kevičiaus ir vyskupo Antano 

ros palaikų iškeldinimui ir is
torinių relikvijų atėmimui ii lie
tuvių.

(Eta)

turtą ir mokslinį lobį.

Baigdamas popiežius paveda 
visus Lietuvos katalikus Gailes
tingosios Dievo Motinos globai 
ir iš širdies suteikia apaštali
nį palaiminimą vyskupam, ku
nigam, Dievo tarnybai pašauk
tam jaunimui, taip pat tiem, ku
rie yra pasišventę Dievui, vi

siem Lietuvos tikintiesiem.
šis popiežiaus laiškas buvo 

paskaitytas Kauno katedroje 
liepos 25 šventinant vysk. An
taną Vaičių. Kaip minėjome, 
Lietuvos vyskupai taip pat tele
grama padėkojo popiežiui už 
atsiųstą sveikinimą ir padrąsi
nimą.

VOKIEČIŲ SPAUDA 
APIE LIETUVIŲ 
SVEIKINIMĄ 
POPIEŽIUI
Vakarų Vokietijos katalikų ži

nių agentūra KNA paskelbė iš
traukas Lietuvos kunigų ir tikin
čiųjų sveikinimo popiežiui. (Tas 
sveikinimas buvo išspausdintas 
praeitame Darbininko nume
ryje. Jis yra įdėtas į Kronikos 51 
numerį).

Vokiečių žinių agentūra iš
kelia mintį, jog Lietuvos tikin
tieji brandina mintį, kad 1987 
metais, minint krikščionybės į- 
vedimo Lietuvoje 600 metų su
kaktį, Lietuva galėsianti dera
mai sutikti Šventąjį Tėvą prie 
Aušros Vartų Dievo Motinas.

Agentūra taip pat pažymi, kad 
Lietuvos kunigai ir tikintieji dė-

mesio atkreipimą į mažą katali
kišką tautą, kuri jau 40 mėtų 
veda gyvybinę kovė už Dievą 
žmonių širdyse, už Bažnyčios ir 
tautos egzistenciją.

OK. LIETUVOJE MIRĖ 
KUN. T. VINKŠNEL1S

Okupuotoje Lietuvoje liepos 
18 mirė Suvainiškio klebonas 
a.a. kun. Titas Vikšnelis, Pane
vėžio vyskupijos kunigas. Palai
dotas liepos 21 savo gimtajame 
Pandėly.

Velionis buvo gimęs 1904 
kovo 27. Kunigu įšventintas 
Kaune 1930 balandžio 14. Dirbo 
įvairiose parapijose vikaru ir vė
liau klebonu. Paskutiniu laiku 
buvo Suvainiškyje, Rokiškio ap
skrityje. Prieš porą metų jis 
buvo atšventęs kunigystės auk
sinį jubiliejų.

Tai jau dešimtas kunigas, šie
met miręs okupuotoje Lietuvoje 
ir trečias iš Panevėžio vyskupi
jos.

kas meno ansamblis “Daina” 
po sėkmingų gastrolių Belgijos 
ir Prancūzijos lietuvių bendruo-
menėse birželio mėnesį s 
pirmąjį koncertą olandų 
kai Amsterdame. Ansasnb

publi-

olandų jaunimas, beveik dvi va
landas užtrukusiame koncerte 
atliko vienuolika HetnvMėų dai
nų. Kitas dainas padą* imi o vieš
nia iš Paryžiaus Jolanda-Vaičai
tytė. B«IUO skaitomi liąSavOkų 
pasakų vertimai, į olandų kalbą.
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NAUJA

principu

Išleiskime istoriją

Aušra” bus išleista

knyga Ubai reikalinga. Ją gali 
patašyti ir neistorikas. Svarbu, 
kad į batų parašyta stilingai, 
gražia lietuvių kalba. Paskui gali

Kultūros Taryba šiuo reikalu 
jau buvo susirūpinusi prieš porą 
metų, tik nenorėjo iš anksto gar- 
sintis. Prieš porą metų ji užsakė

Lėšas šiam visam projektui 
skiria Lietuvių Fondas.

Tikrai tai džiugi žinia, kad 
Kultūros Taryba savo veiklą į- 
prasmina tokiu žygiui Svei
kiname! z

kalinga mūsų , propagandai, 
mūsų kovos laukui. Todėl jos pa- 
rengimas ir parašymas yra la
bai garbingas darbas. Istorija

vę balso ar iniciatyvos. Daugiau
sia buvo remiamasi senu euro
pietiškų, jau dabar atgyvenusiu 
principu, kad tik rimtas amžius 
tinka vadovavimui. Dabar jau
noji karta, savo laiku negalėjusi 
pritapti prie mūsų organizacijų

ir palydimuosius straipsnius. Li
teratūros istorikas dr. Vincas 
Maciūnas parašys apie “Aušros” 
literatūrinę vertę, kalbininkas 
Petras Jonikas — apie “Aušros” 
įnašą į lietuvių kalbą, istorikas 
Vincas Trumpa apžvelgs “Auš
ros” istorinę pusę.

Stebėdami 
viešumoj (Čia nekalbama apie 
jaunimo organizacijas), ‘nMflriai 
matom, kad prieauglio iš jaunes
nės ar vidutinės kartos lyg ir nė
ra, jei neskaityti keleto išimčių, 
dar akivaizdžiau patvirtinančių 
taisyklę. - Nagrinėti priežastis, 
kodėl taip atsitiko, botų sunkus 
ir rimtas uždavinys, nors, pavir
šutiniškai sprendžiant, dėl to yra 
kalti vyresnieji, prieš eilę metų 
į mūsų jaunimą nežiūrėję rimtai 

rei* Ir iaiinualiam

kurie tam tikra profesija ir jos patys yra Ubai
interesais domisi, ją remia ir su gerai informuoti. Čia būtų vietos 
jos atstovais nori palaikyti artimą diskusijom, įtraukus literatūros 

fr^niįoš kr^us ir vi^us tuos,

Pirmasis bažnytinės muzikos 
festivalis įvyko švento Jono La* 
terano bazilikoje Romoje. Fes
tivalis buvo skirtas bažnytinės 
muzikos kūriniam, sukurtiem 
chorui, styginiam orkestrui ir 
vargonam.

• Visi žinome, kaip Lietuvoje 
: yra klastojama, žalojama Lietu- 
Vos istorija. Ji tiesiog ir nedės
toma mokyklose, nes toks dėsty
mas juk nepalankus okupantams.

Tiek Lietuvoje leidžiama po- 
grindžio spauda, tiek iš ten at
keliavę žmonės nusiskundžia, 
kad labai suriku gauti Lietuvo
je “Lietuvos istoriją”. Tokia A. 
Šapokos ‘Lietuvos istorija” yra 
viena iš brangiausių knygų. Ji 
net nusinšinėjama. Reikia nau
jos “Lietuvos istorijos”. Paverg
tas kraštu to padaryti negali. 
.Tai yra išeivijos šventa pareiga. 
?/Tiesa, lietiniai nėra linkę per 
daug domėtis savo praeitimi, 
Lietuvos istorija. Apie savo pra
eitį mažai organizuoja platesnių 
monografijų, specialių leidinių.

Teko matyti pas vieną istori
ką, kaip lenkai leido istorinius 
veikalus ryšium su savo krikš
čionybės 1000 metų įvedimu. 
Buvo visa eilė tomų, kurie buvo 
čia Vakaruose parašyti ir išleisti.

štai artėjame prie krikščiony
bės Lietuvoje įvedimo 600 metų 
jubiliejaus, o' dar nėra suplanuo
ta nė vieno istorinio veikalo. 
O jie būtų labai reikalingi šia 
proga. Reikalingi net ir kitom

junga pagyvėtų, jei jos veiklon .
TM mintis, kuria vertėtų susi

domėti. Organizaeįjoin, kilnos 
tai išbandytų, nuostolio tikrai 
nebūtų. Be to, profesionalų šeirį 
raų mulai, savo profesija rieprb> 
tapdami prie organizacijos, kaip 
“prijaučiantys” nariai, tas organi
zacijas galėtų pagyvinti, at
jauninti ir praplėsti jų veikimą. 
Mažesnėse kolonijose visi pro
fesionalai galėtų susiburti ir da
lintis savo idėjomis. .

Kiek suprantu, Vakaruose tai 
praktikuojamą. Kodėl nepaban
dyti ir mum?

jų veiklą remti. Jei pažvelgsim 
į plačią visuomenę, tai pastebė
sim, kad, atmetus profesionalus, 
sportininkus, pensininkus, mu
zikinių ansamblių narius, didelė 
dalis asmenų lieka anapus visuo
meninio sūkurio, likdami finan
siniais ir moraliniais ramsčiais, 
be jokio vaidmens.

Į savo tarpą įtraukus nepro
fesionalus “prijaučiančius”, 
“tikrieji” organizacijų nariai ir 
liktų tikraisiais su visais savo

Pasikalbėjime su Draugijos laikais. Po kartaėš-padėties įve- 
Baltijos Studijoms Puoselėti 
(AABS) biuletenio redaktore 
Nobelio laureatas Česlovas Mi- 
loszas painformavo, kad Lenki

joje pagamintos filmas pagal jo 
romaną “įsos slėnis”. Šiame 
romane jis aprašo savo Vaikystę 
Lietuvoje.

Į praeito numerio Darbinin
ko vedamąjį —- Išleiskime “Auš- 
7’ — rugpjūčio 16, pirmadienį, 

atsiliepė Kultūros Tarybos pir
mininkė Ingrida Bublienė. Ji 
paskambino į redakciją telefonu 
ir pranešė, kad “Aušros” pilnas 
komplektas faksimiliniu būdu 
bus išleistas ateinančiais mntrir, 
kai bus minima “Aušros” pasi
rodymo 100 metų sukaktis.

Lįjįpie . UntanėS' Astaegost hri- 
<nmą kalbėte aaksėiau, bet da
bar, atrodo, kalbos pritilo.

Tačiau reikalas yra labai sku
bus, neatidėliotinas. Pradžiai 
reikia parankaus nedidelio kiše
ninio formato tomo. Ten turi 
būti suglaustai aprašyto visa 
istorija, nuo seniausių laikų 
iki Šių dienų. Ypač turi būti 
objektyviai aprašyti nepriklauso
mybės laikai, Lietuvos pažanga, 
okupacijos, emigracija, išeivijos 
gyvenimas.

Užkalbinti istorikai kažkaip 
nejaukiai pasijaučia. Jiem atro
do, kad toks sumanymas per 
menkas jų pajėgom. Galbūt, 
jiem per menkas, bet mum tokia

tinti ir savo žiniomis praturtin
ti narius.

Mes turim rašytojų draugiją, 
žurnalistų sąjungą, inžinierių, 
architektų, teisininkų ir gydytojų 
draugijas, pensininkų klubus, 
sporto organizacijas. Jos visos 
veikia prasmingai, tačiau į vie
šumą daugiausia išeina tik tada; 
kada organizuoja didesnį rengi
nį, minėjimą ar balių, kviesda
mos visą visuomenę lankytis ir ta

■ Režisierius Tadeusz Kon- 
' ■ wicki, kuris yra kilęs iš Vil-

U niaus krašto, nusprendė, kad fil- 
LMK Federacijos New Haveno klubo narės, įrengusios mą reikia sukurti Lenkijos ir 
lietuvišką paviljoną Tarptautinio centro mugėje Tale uni- Lietuvos pasienyje, ten išgavus 
versiteto patalpose. Iš k. S. Valiukienė, V. Vėbraitė-Gus- ypatingą atmosferą, užfiksavus 
tienė, S. Leikienė, E. Samulienė, L. Židonytė, D. Sčitdoeriė ■ gamtą, architektūrą ir Lt. Filmas 
ir D. Švelnienė. buvo susuktas dar Solidarumo

Okas jąišleis? jfas? _ . . _
Dažnai nutinką, kai reikalai veiklos, buriasi į savo vienetus, 

patenka. į bendrines įstaigas ir vis dėlto jausdama lietuviško 
ten užkliūva metų mėtoms. Būtų kraujo balsą. Pavy zdžių turim 
gera, kad iniciatyvos imtųsi pri- daug, jų tarpe bene patys ryš- 
vačios įstaigos. Juk tiek daug yra kiausi yra Baltų Laisvės Lygos 

Komitetas ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga.

Tačiau kasdieniniame gy
venime reikalingos visos kartos, 
o tie, kurie nepritampa prie vi
suomeninių organizacijų ar dar 
yra per jauni pensininkų, klubui, 
lieka tik renginių žiūrovais, ne
turėdami progos tarpusavy 
bendrauti socialinio gyvenimo 
plotmėj.

Pasakodamas apie savo gyve
nimą Hong Konge, Viktoras La- 
niauskas pastebėjo, kad visas so-

laikraščių leidėjų. Argi neatsi
ras, kas išleistų Lietuvos istoriją. 
Juk Juozas Kapočius yra parodęs 
daug sumanumo, išleisdamas 
Lietuvių Enciklopediją. Ar jis 
nesiryžtų išleisti?! .

Labai sėkmingai tokius leidi
nius organizuoja kun. K. Pugevi- 
čiaus vadovaujamos įstaigos — 
Liet Religinė Šalpa, Lietuvių 
Informacijos Centras. Jis būtų 
labai tinkamas tokiam iš
leidimo darbui, arba jis galėtų 
būti įtrauktas į leidėjų kolekty-

lenktf ^ praeitį-ir ją'^tffešti iki 
dabarties, kad jaunimas supras-, 
tų, kas dėjosi lietuvių tautos 
istorijoje. Ir praeityje buvo lai
kai, kai mažai kas rūpinosi Lie
tuvos istorija, to lietuviška pla
kančia širdimi istorijoje. Reikėjo 
Daukanto, kad vėl Lietuvos isto
rija sušvistų jau lietuviams lie
tuvišku žodžiu ir uždegtų Aušros 
žmones kalbėti apie tautos 
prisikėlimą

Taip ir dabar laukiame iš visų 
veiksnių, visų vadovų, kad jie 
susirūpintų tokiu svarbiu rei
kalu — parengtų ir išleistų Lie
tuvos istoriją.

dimo Konvricki užbaigė filmą 
studijoje. Kaip žinomas režimo 
kritikas, jis kurį laiką buvo in
ternuotas.

Miloszas mano, kad lenkų 
valdžia gali leisti filmą rodyti 
teatruose, nes jame nėra jokių 
politinių elementų. (Elta)

metų Cleyelande veikusį “Raš- ddjnisi problemo-
to klubą , kurio organizacinis mis. Inžinierių, teisininkų, gy- 
branduolys buvo sudarytas iš dytcjų drauguos galėtų taip pat 
rašančių, tačiau narių terpe buvo į taipą įsileisti ne vien savo 
daug tokių, kurie patys nerašė, srities proJ^fonalus, bet ir as- 
bet apie literatūrą suprato, ją menis, jų profesiniame gyve- 

__ ... įtakos. Pavyz
džiui, kur gali pritapti sąskaiti- 
ninkassbuhalteris (accountant), 
prekybinės administracijos ži-

JOHANNESB URGAS
JUOZAS KOJELIS
Lietuviški nuotykiai keliaujant «-------------

nių greit išmirė. Kurie išliko, vė
liau pradėjo statytis šiokius to
kius namelius. Tik aš matau 
skirtumą tarp lietuvių ir negrų. 
Soweto mieste apie namus dau
giausiai baisūs šiukšlynai, nors 
jauni žmonės guli būriais amt že
mės, kalbasi ar miega. Lietuviai 
ir Sibire, baisiausiose sąlygose, 
tuoj prie savo namų sodino dar
žoves, gėles; gražinosi, kiek są
lygos leido.

kus, bet kad lietuvių tautai daro
ma skriauda per didelė.

Afrikos negrai šviesesnę ateitį 
kuria kiekybiniu pranašumu, že
mesnės kultūros rusų pavergta 
lietuvių tauta savo teises gina 
kultūriniu ir moraliniu pranašu-

pavertė valdžios tarnais darbo 
srityje ir nuomininkais nuosavy
bių srityje. Afrikos negrai inte
lektualai gali laisvai puoselėti 
savo tautinę kultūrą, Lietuvoje

Tokios nesmagios mintys ly
dė jo, mane 500 km kelionėje į 
džiungles, į 8000. kvadratinių 
mylių visoje Afrikoje garsų Kro
ger tautinį parką.

robuotas idėjas. Ir kad tauta liktų 
be savo mokslinės literatūros,reikalauja segregacijos panaiki

nimo; net negrų priespaudą le- . 
miančioje Olandų Reformatų 
Bažnyčioje, kuri segregaciją pa- _ ; - - 
teisina Sv. Rašte, pasigirsta drą- darbininkas negsdi lygintis su 
sesni disidentiniai balsai Ir pa- pietų Afrikos negru. Negras

Ir atlyginimų srityje lietuvis

- Mes suprantame jus ir už-
Veikia ir kelios kolegijos: tecb-

vonetis buvo buvęs*' itytu vo-

Pokalbis apie juodųjų diskri
minaciją Pietų Afrikoje ir lietu

Kai kurie jų milijonie
riai. Pristatyta ir dabar dar stato
ma daugelis mokyklų — vaikų

Izraelyje ir žentas tarnauja ka
riuomenėje), vienas austras, vie- 
rias vokietis iš Vakarų Vokieti- 
jos ir du lietuviai. Visa kelionė" 
tęsėsi tris dienas. Kalbėjome

Grupę turistų į džiungles su* 
darė du australai, du žydai iš

ja. Išsikovojome daugiau teisių.

žiomis uniformomis. Didžiulė

praktiką atlieka ir tobulinasi

nri gydytojai. Aplankėme di-

įsigyti nnossvybMg buvune tik



ir šventovėmis sodybos plačia
me sode rytiniam Amerikos pa
krašty gyvenančių lietuvių jau 
gal daugelį karių 'aplankyta, ne 
vieno ton poilsiauta, džiaugta-

naujiena, ar taip nekrinta į akis. 
Visų pinnę mane žavėjo tai, 

kad lietuvių pranciškonų, sodyba 
su vienuolynu ir šventovėmis 
yra žinotna amerikiečių tarpe ir 
plačiai jų lankoma. O kai ame- 

- rikiečiai turistai ar maldininkai ___ _____ __________ ______
praeina pro,sodybos žalioj vėjo, vasarntojns, vaikštančius po so

dybos platumą, tie jauni klieri
kai pasveikindavo ir užkalbinda
vo lietuviškai. Tai tėvo Zakaro 
pamokų vaisiai. Gal tėvams 
pranciškonams ir pavyks išau
ginti jaunų lietuviškai kalbančių 
kunigų iš amerikiečių tarpo. Tai 
būtų didelė ateities pagalba 
pranciškonų aptarnaujamoms 
lietuviškoms parapijoms, kurių 
eilę jie administruoja JAV ir 
Kanadoje.

stovintį dailų Lietuvos pakelių 
- kryžių, kai jie . praeina pro Va

tikano paviljone pasaulinėj mu
gėj New Yorke 1964-65 m. sto
vėjusią masyvią dail. V. K. Jo
nyno skulptūrą, po parodos per
keltą į lietuvių pranciškonų 
sodybą, dabar dedikuotą Tylin
čiai Lietuvos Bažnyčiai prisi
minti, kai meldžiasi meniškai 
lietuvio dailininko dekoruotoj 
koplyčioj, jie prisimena ir Lie
tuvą bei kartu pamato piktų jė
gų" iš tėvynės išvarytų, pranciš
konų ir aplamai lietuvių verž
lumą, nes įsigyti tokią sodybą, 
kokią lietuviai pranciškonai nuo 
1947 m. turi Kennebunkporte, 
ir ją paversti plačiai lankoma 
"shrine”, reikia ne tik veržlumo, 
bet didžiulių pastangų, talento 
ir pasišventimo.

Atostogų metu skaitydamas 
lietuvių pranciškonų spaudą, 
patyriau, kad prie Kennebunk- 
porto sodybos išugdymo bene

Gailiušis, dabartinis tenykščio

man paliko kartu kilnaus vie
nuolio ir veržlaus lietuvio įspū
di. aprodęs visus vienuolyno 
kambarius su ten esančiais me
no turtais — lietuvių ir kitų dai- 
lininkų paveikslais, bibliote
komis, koplyčia. Brooklyne susi
pažintas dabartinis provincijo
las tėvas Paulius Baltakis vėl 
spindėjo ta pačia aukštaitiška 
šilima, kaip ir prieš trejus me
tus. Nors tie entuziastai žuvau
tąja] visą laiką tėvą Paulių vi
lioja plaukti į Atlanto gilumą 
žūklei ir po to vasarotojams 
bei vienuolyne gyvenantiems 
parvežti vakarienei šviežios, 
skanios žuvies, kurią paruošda
vo maloni šeimininkė Bronė 
Chlamauskienė ir jos virtuvės 
personalas. O penktadienio va
karienei geroji šeimininkė vi
siems vasarotojams parūpino ir 
po . skanų, bene svaro dydžio 
Maine valstijos vėžį.

Kai liepos 11 popietėje atva
žiavom į pranciškonų sodybą, 
vyko tradicinės Lietuvių dienos 
iškilmės, ir prie virš sodybos 
medžių plevėsuojančios Lietu
vos vėliavos buvo susibūrę apie 
1,500 tautiečių, suvažiavusių iš 
įvairių rytinio pakraščio vieto
vių. Miela buvo po ilgesnio 
laiko susitikti su po ilgos ligos 
stiprėjančiu mūsų filosofu dr. J. 
Girnium ir jo žmona, su A. 
Mačiuliu, su buvusiu "Keleivio”

- redaktorium J. Sonda, su per 

ciškonų naujokyne Kennebrmk- 
porte studijuoja ir rengiasi vie
nuoliškam gyvenimui 16 jaunų 
vyrų, kurių ne vienas yra bai
gęs universitetų. Tai ateities 
Kristaus Evangelijos skleidėjai, 
jei gyvenimo vėjai jų neišpūs 
iš pasirinkto kelio.

Nors tų jaunų klierikų tarpe 
tik du lietuviškos kilmės vyrai, 
tačiau naujai į tėvus pranciško
nus įstojęs intelektualas kun. 
Vytautas Zakaras juos moko lie
tuvių kalbos, ir ne kartų mus, 

Ir gal labiausiai mane ir ne 
vieną kitų vasarotojų žavėjo tų 
jaunų klierikų choro mišių ar 
kitų liturginių apeigų metu gie
damos lietuviškos, lotyniškos ir 
angliškos giesmės. Pamaldaus 
asketo vienuolio, muziko tėvo 
Bernardino Grauslio vadovau
jamas pranciškonų klierikų cho
ras yra unikumas išeivijos lie
tuvių gyvenime, ir, susidarius 
progai, kokį impozantišką reli
ginį koncertą jie galėtų atlikti 
istoriškai lietuviškose parapi
jose.
y. : "m

Telkiamos lėšos ll'-šioms PL Dienoms

II-ųjų Pasaulio Lietuvių Die- skirti asmenį aukų organizavimo 
nų lėšų telkimo komitetas, ku- reikalui bei drauge su minėto- 

' mis organizacijomis sudaryti lė
šom telkti komitetus, ruošiant 
specialias vakarienes, pokylius 
ar gegužines.

II-osiomis Pasaulio Lietuvių 
Dienomis, kurios bus 1983 bir
želio 25 - liepos 4 Chicagoje, 
vyks penki dideli renginiai: VI 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės" seimas, kurio metu bus iš
rinkta nauja PLB valdyba; V-ojo 
pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso atidarymas, o pats kon
gresas vėliau tęsis 4 savaites 
JAV-ėse.ir Kanadoj; II-osios pa
saulio lietuvių sporto žaidynės, 
kurios vyks visą savaitę, daly
vaujant apie tūkstančiui sporti
ninkų; VI-oji dainų šventė, į 
kurią suvažiuos apie tūkstantis 
dainininkų iš viso pasaulio; kul
tūriniai vakarai, parodos, ir ope
ros "I Lituani” pastatymas mies
to didžiulėj Auditorium salėj.

Šiem įvykiam finansuoti ma
žiausiai reikės sutelkti 100,000

klausimų su JAV LB krašto val
dybos pirmininku V. Kutkum, 
nusprendė kartu su V-ojo pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so pirmininke V. Abariūte ir 
II-ųjų pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių pirm. V. Adamkum 
prašyti, kad kiekviena JAV LB 
apylinkė pagal savo išgales su
telktų jom numatytą aukų sumą. 
Šiuo reikalu yra informuoti apy
gardų pirmininkai, prašant pa-

Kun. Simono Morkūno 
parama Baltų 
Laisvės Lygai

Kun. Simonas Morkūnas, gy
venus Sioux City, Iowa, labai 
aktyviai parėmė Baltų Laisvės 
Lygos žygį, kad būtų paskelbta 
birželio 14 Pabaltijo Laisvės 
diena.

Jis tris savaites rašė laiškus 
Iowos valstijos senatoriams, 

žymius amerikiečius veikėjus, 

patinga lietuvaitė Ona Jesiū- 
nienė iš Wisconsino valstijos. 
Išsikalbėjom su ja. Gyvena ūky
je toli ne tik nuo lietuvių cent
rų, bet ir nuo lietuviškų šeimų. 
Ilgą laiką vertėsi augindami 
“minkęs” brangiems ponių ir 
panelių kailiniams. Yrą ištekėju
si už Amerikos lietuvio — karo 
veterano, su kuriuo susipažino 
karo metu, kai Amerikos kariai 
atėjo į tą kaimelį Bavarijoje, 
kur Ona karo audrų buvo nu
blokšta. Jesiūnas pasirodė prie
kiniam- amerikiečių karių dali
nyje. Ir štai netikėtai susitiko 
karo išblokštą iš tėvynės lietu
vaitę. Susipažino, įsimylėjo, ją 
atsikvietė į JAV, ir 1947 m. 
Chicagoje įvyko jų sutuoktuvės. 
Po to bėgo metai po metų, 
tolimame Wisconsino valstijos 
ūkyje auginant minkęs. Ten gi
mė jų vaikai. Aišku, jie lietu
vybei galėjo labai lengvai žūti. 
Tačiau taip neįvyko. Namie visą 
laiką buvo girdima tik lietuvių 
kalba, nors tėvas Amerikos lie
tuvis, skaitomi lietuviški laikraš
čiai. Per juos buvo surasta lie
tuvių Šv. Antano gimnazija, ku
rią vyresnysis Jesiūnų sūnus 
baigė, ir taip Wisconsino vals
tijos kitataučių vandenyne išliko 
lietuviška Jesiūnų šeimos sala.

Tai vienas pavyzdys, patirtas 
atostogų metu. Jų buvo ir dau
giau.

VLB.

čiančią Bažnyčią. Paminklą sukūrė dail. V. K. Jonynas. Jis 
kadaise buvo prie Vatikano paviljono, kai New Yorke 
1964-65 vyko pasaulinė paroda. Po parodos pamink
las buvo pervežtas į Kennebunkpoiįo vienuolyną ir pastaty
tas parke. Nuotr. Joseph Di Fabio

3000 DOLERIŲ UŽ 
MOKSLO VEIKALĄ

JAV LB Kultūros Taryba 1982 
metų Lietuvių Bendruomenės 
literatūros premiją skirs už 1981 
ir 1982 išleistus

1. Premijos siekti gali ir ne
spausdinti veikalai, rankraščiai, 
nesvarbu,kada parašyti.

2. Premijai bus priimami ne 
tik lietuvių, bet ir anglų kalba 
parašyti veikalai.

3. Paskutinė data' veikalam 
įteikti*— 1982 gruodžio 31.

4. Pageidautina, kad rankraš
tiniai veikalai būtų parašyti 
mašinėle. Tačiau bus priimami 
ir lengvai išskaitomi ranka ra
šyti veikalai.

5. Kiekvieno rankraščio pa
kanka atsiųsti po vieną nuora
šą, bet kiekvieno spausdinto 
veikalo siunčiama po penkias 
knygas. Jas, jei norės, pasiliks 
vertinimo komisijos nariai. Visi 
rankraščiai bus grąžinami jų au
toriam.

6. Apie gautas siuntas bus
pranešta siuntėjam. Už paštuose 
užkliuvusias ar dingusias siun
tas Kultūros Taryba" neatsako. 
Jų ieškojimu rūpinasi .patys 
siuntėjai. . . ■ -« ,

7. Pne tiekvieno veikalo pri
dedamas lydraštis, su autoriaus 
pavarde, adresu ir telefono nu
meriu. Premijos siekti gali viso 
pasaulio lietuvių išeivijos kū
rėjai.

dol. Kanados LB žada sutelkti 
apie 20,000 dol., o JAV LB — 
apie 60,000 dol. Asmenys, pa
aukoję 50 dol., o organizacijos 
— 100 dol., bus įrašomi į II 
PLD specialų leidinį.

Mitonė Rudautienė
H PLD informacijos vadovė

Lietuvių diena Putname lie
pos gale taip yra įsigyvenus tarp 
lietuvių (net ir nelietuvių), kad 
kasmet į ją susirenka tūkstančiai. 
Ir ko čia nerasi? Visur pilna žmo
nių. Vargu ar bent vienam pa
kanka laiko susitikimam ir visko 
apžiūrėjimui. Centriniam pasta
te spaudos, gintaro ir kitokių 
lietuviškų daiktų krautuvėlė, 
turtingas lietuvių tautodailės 
kūrinių kambarys, Galdiko gale
rija, kapinės, Mindaugo pilis, 
Matulaičio namai, Marijos vila, 
nauja, erdvi Alka.

Apie devintą valandą ryto jau 
pradeda pasirodyti pirmieji die
nos dalyviai, pareigūnai.

Po pamaldų ir procesijos, 
minia apstoja maisto ir gėrimų 
(nealkoholinių) parduotuves, pa-

- JAV LB Kultūros taryba skb 
L ria 2000 dol. premijų už geriau^ 

šių; dramos veikalų. Premijoj 
mecenatas — Lietuvių Fondai?

Konkurso taisyklės: IX
1. Konkurse gali dalyvauti

viso pasaulio lietuvių išeivįjoš 
rašytojai. f*

2. Drama savo kalba, veikųjį 
skaičium, dekoracijomis, scenor

3. Pageidautina, kad rankraš
čiai būtų rašyti mašinėle, bet 
bus svarstomi ir aiškiai ranki 
rašyti kūriniai.

4. Rankraščiai parirašomi sla
pyvardžiais. Tas pats slapyvar- 
dis užrašomas ant užlipinto vo-

ir telefono numeriu.
.5. Paskutinė data rankraščiam 

atsiųsti — 1983 kovo 31.
6. JAV LB Kultūros taryba 

trejus metus pasiliks išskirtinę 
teisę konkursą laimėjusią dramą 
leisti vaidinti lietuvių išeivijos 
teatram. Po trejų metų autoriui

7. Vertinimo komisija: pirm. 
Stasė Kelečienė (3352 So, 
Halsted St, Chicago, IL 60608),' 
K. Bradūnas, J. Dikinis, D. La-, 
pinskas ir A. Valeška.

8. Rankraščius siųsti vertini
mo komisuos pirmininkės ad
resu.

JAV LB Kultūros taryba

8. Vertinimo komisija bus pa
skelbta vėliau.

Pastaba. Lietuvių Bendruo
menės literatūros premija už 
grožinę kūrybą bus teikiama 
1983 už 1982 ir 19Š3 spaus
dintus veikalus arba už bet 
kada parašytus rankraščius.

ipętų lųplęąlp. praartos 
siekiąnčius veikalus, .siųsti Ver- a 
tinimo komisijos pirmininko 
adresu: Dr. Kęstutis Keblys, 
16349 Addison, Southfield, 
Mich. 48075.

JAV LB Kultūros Taryba

Neringa Lietuvių dienoj Putname
Viena labai svarbi dienos da

lis — meninė programa. Čia su
sirenka visi. Ją atlieka Neringos / 
mergaičių stovykla.

Būna nusiskundimų, kad me** 
ninė programa esanti kasmet tų* 
pati. Seselės ir centrą valdyba 
yra ieškoję, svarstę kitokias gali

mybes daugelį metų, bet nerado 
šiai dienai geresnės ir tinka-.

sui, instrumentui, žodžiui ar vai- 

tiniai šokiai su trumpais pa*< 
aiškinimais ir nelietuviškai kaL 
bantiem labiau suprantami. Jie 
rūpestingai ruošiami, ir kasmet 
— nauja tema. Daug darbo įdeda 
mergaičių stovyklos vadovai, 
pačios mergaitės. Per dvi savai
tes paruošti programą, kad ir ne 
scenai, yra sunkus darbas.

Dalis mergaičių po dviejų sto
vyklos savaičių Neringon nebe
grįžta. Atvažiuoja kitos — vie
nai savaitei . Stovyklautojų te

ima dukras, kiti atveža, o <ter kiti 
atvažiuoja pasimatyti ir pasb

tautinių šokių veterane Ona
ruoštus tekstus.

Sekmadlentete

grupei. Susipažinom su veikliu

ir jo žmona, su itiuz. J. Gai

driu ir jų žmonomis ir eile ki

niam JAV pakrašty, pabuvus

kilęs iš karšto Wasbingtono,

pasirašyti laiškus parapiečiams. 
Iš viso buvo pasiųsta 1054 laiš
kai. Vien tik palto ženklams 
išleido 230 dol

Iš senatorių ir kongresmanų 
gavo IBM! IMMMIKIaUm teigia- 
mus atsakymus. Taip pat ir ame
rikiečiai veikėjai gavo panašius 
atsakymus. Tuo bodu dar kartą 
travo priminta aioMiKieciams, 
kokius žiaurumus padarė tasai 
t -______ tat ------------1Komunism, VyMiyMBUu maksi- 
nes deportacijas IMI m. bMo> 
Ho 14-15.

Kun. S. .Merktines įsiraM no
riu j Amerikos Baltų Laisvės 
Lygą ir pasiunti 100 doL auką.

raičių. Vieni atvažiavo net tt 
Floridos!



p Dalyvavo LF Tarybos pinitf- 
nįnlas St Baras, LF Valdybos 
pinnininkas-dr. G. Balukas ir ki
ti, valdybos nariai: K. Barzdukas, 
Ą. Juodvalkis, P. Mažrimas, M. 
Reinienė, LF steigėjai dr. K. 
Ąmbrozaitis ir dr. F. Kaunas. 
Taip pat dalyvavo visa eilė spau
dos atstovų ir radijų vedėjų.
j LF renginių vadovė M. Re

inienė pasveikino visus dalyvius 
ir pranešė, kokiu tikslu čia susi
rinkę. Lietuvių Fondas gavo 
specialią privilegiją suruošti L. 
šukytės koncertą Chicagoje Ma
rijos mokyklos salėje rugsėjo 18

Paccftri, Verdi, Debussy gar- 
siųjųoperų lyrinių sopranų P®**" 
tįjv. -••

UWa yra dainavusi ir Lietu
vių operoje—Traviatoje Vio
leta* vaidmenį ir Gražinoje —

WORCESTER, MASS

LF Tarybos pirmininkas St. 
Ęąras plačiau painformavo apie 
šį renginį ir apie solistę Liliją 
Šukytę bei jos akompaniatorių 
Antaną Smetoną iš Clevelando.

Stasys Baras pažymėjo, kad 
solistė Lilija Šukytė paskutinį 
kartą Chicagoje koncertavo 1970 
metų balandžio 5 d., t.y. prieš 
12 metų. Per tą laiką solistė iški
lo į pirmaeiles operos žvaigž
des, dainuodama pagrindines 
roles įvairiose operose. Dabar
tiniu metu ji yra pakviesta dai
nuoti Kanadoje su simfoniniu 
oikestru.

Gimusi Vilniuje, maža atvyko 
su pabėgėliais į Vokietiją 1944, 
o jau 1949 atvyko į Kanadą, į 
Hamiltoną. 1981 baigė Karališ
kąją konservatoriją Toronte, 
gaudama pianistės diplomą, o 
kitais metais ten pat baigė ir dai
navimo klasę ir toliau Javino bal
są pas 'Metropolitan operos 
žvaigždę Ireną Jessner.

1964 prasidėjo jos kaip daini
ninkės karjera, dainavo įvairio
mis progomis ir greit iškilo į

Maironio minėjimui praėjus

Lietuvių Labdaros Maironio 
Parko draugijos valdyba rugpjū
čio 1 suruoiė savo draugijos pat
rono, lietuvių tautos dainiaus 
Maironio minėjimą.?. Buvo pa
minėtos dvi Jo sukaktys: 120 
metų nuo gimimo ir 50 metų 
mirties.

Minėjimas pradėtas mišiomis 
žemutinėje Maironio Parko salė
je. Mišias aukojo Providence šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kup. dr. V Cukuras. Lektoriai

tariaus patarnautojai — J. Pranc- 
kevičius ir J. Statkus. Giedojo 
Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas muz. Z. 
Snarskio, akomponuejant vargo
nininkei 0. Keršytei. Prieš mi
šias buvo sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Mišių metu 
choras giedojo: “Marija, gel
bėk”, “Kaip didingas Tu esi” ir 
“Kaip grįžtančius namo paukš
čius.” Aukas nešė Maironio Par
ko pirmininkas K. Adomavičius 
ir jo žmona.

Altorius skendo gėlėse. Salė

Pamoksle kun. Cukuras savo
Z»‘ -ra * •» W — * • ’ .

politan operoje’New Yorke lyri
nio soprano partijas, kur išdai
navo net šešerius metus.

Nuo 1973 metų Lilija su pasi
sekimu dainavo įvairiose Euro
pos miestų operose, o ilgiausiai 
dainuoja Miuncheno operoje. Ji 
savo repertuare turi Mozarto,

tėvynės meilės šaltinį, Maironis 
buvo tautos gyvenimo formuoto
jas, šauklys tautos prisikėlimui; 
jo balsas buvo tautos balsas.

Dalyviams persikeliant į di
džiąją salę, juos priiminėjo tau
tiniais drabužiais aosirensusios

30 dvasios vadas kun. Kajetonas Sakalauskas priima ateiti
ninku moksleiviu ižodi Šv. Andriejaus bdmyčioje. Mokslei
vių^ įžodį davė iš k. Algimantas Cesonis, Regina Krušins- 
kaitė ir Pauliu* Kazakauskas (bučiuoji vėliavą), šalimai

liavos Rimutė PHuikonytt. Nnotr. dr. A. Jnaitio

BAIGĖ UNIVERSITETU
Gegužės 23 Fairfield univer- 

sitete vyko mokslo metų baigi
mo iškilmės.

Šį universitetą baigė Jonas 
Stasiukevičius, gaudamas baka
lauro laipsnį (B.S.). Studijavo 
sąskaitybą.

Per visus mokslo metus mokė
si gerai. Priklausė sporto orga
nizacijom, buvo išrinktai uni-

G. Narienė ir V. Rodger.
1 vai. p.p. draugijos pirmi

ninkas K. Adomsvičius, atidary
damas minėjimą, pasveikino 
susirinkusius ir pakvietė progra
mą vesti A. Shumway. 

Programos vedėjai pakvietus, 
kun. Cukuras, chorui giedant 
“Lietuva brangi”, pašventino 
Maironio portretą, tųpytą dail. P. 
Rakštelės, sukalbėdamas pras
mingą savo paties sukurtą mal

dą.
Po šventinimo apeigų choras 

vėl sugiedojo “Apsaugok, Aukš
čiausias”. Po to programos ve
dėja pristatė garbės stalo sve
čius: kun. dr. V. Cukurą — 
Providence parapijos kleboną, 
kun. A. Miciūną, MIC — Wor- 
cesterio parapijos kleboną, kun. 
A. Volungį — Aušros Vartų pa
rapijos kleboną, kun. V. Parulį, 
MIC — Marianapolio vienuoly
no viršininką, K Adomavičių 
— Maironio Paiko pirmininką 
su žmona, Z. Snarskį — šv. Ka
zimiero parapijos choro vedėją 
ir J. Pipirą — Maironio Parko 
vicepirmininką su žmona.

Prieš pietus maldą sukalbėjo 
kun. A. Volungis.

Pietų metu buvo pristatyti 20 
organizacijų atstovai, atstovaują 
savo organizacijoms.

Po pietų kun. V. Patrulis, MIC,

Paminėti birželio f 
trėmimai

'{ Scrantono viešąją bibliote
ką birželio 15 susirinko apie'150 
lietuvių prisiminti baisiųjų bir
želio trėmimų. Tokį minėjimą 
pirmą kartą Scrantone surengė 
mažutė vietinė lietuvių ben- 
ruomenė.

Minėjimui vadovavo, kalbėjo 
ir rodė skaidres arch. Vytas Pet
rauskas. Jo žodis buvo skirtas 
pavaizduoti deportacijom į to
limą Sibirą, su įdomiom statis
tikom; o skaidrėm jis parodė, 
kokia graži mūsų tėvynė buvo 
ir yra, kur dar nesudarkyta oku
panto. Pabaigoj dalyviai buvo 
pakviesti pasivaišinti kavute bei 
pyragaičiais ir aplankyti čia pat 
didelę knygyno vitriną, kuri 
buvo mielai paskirta lietuviams 
(dviejų savaičių laikotarpiui) pa
vaizduoti sovietų genocidui Lie
tuvoj. Žiūrovai susikaupę bai
sėjosi vitrinon rūpestingai patal- 
pintom pritaikytom nuotrau
kom, knygom ir kitom iliustra
cijom. Aiškiai buvo jaučiamas 
susirinkusiųjų pasigėrėjimas 
rengėjų pastangom.

Ta-pačia proga seselės Vir
ginijos Vyteli ir Vyto Petrausko 
iniciatyva vietinė spauda iš
spausdino atitinkamus straips
nius, kad visi geriau pažintų ko
munizmo grėsmę ne tik jo už- 
grobtiem kraštam, bet ir Vaka
rų pasauliui.

Pagrindinis minėjimp kalbė
tojas kun. A. Miciūnas, MIC, 
turėdamas neilgą ir terminuotą 
laiką, lietuvių ir anglų kalbomis 
koncentruotai pavaizdavo ne tik 
Maironio biografiją, bet ir jo 
ooezijos galią lietuvių tautos 
atgimimui. Išryškino, su kokia jė
ga jo žodžiai prikėlė Lietuvą 
laisvės aušrai. Jis buvo ir bus 
mūsų tautos milžinas, jo žodžiai 
skambės Sibiro taigose, pa
vergtoje tėvynėje ir lietuviams, 
išsiblašiusiems po pasaulį. Pre
legentas daug kur citavo Mai
ronio poeziją, ją panagrinėda- 
mas. Jo paskaita buvo išklausyta 
su didžiausiu dėmesiu.

Po paskaitos A. Mackeliū- 
nienė paskaitė “Senovės dainą” 
ir L. Jakubauskas — “Kur bėga 
Šešupė”.

Pabaigai choras sudainavo 
“Kur lygūs laukai”, “Partizano 
mirtis”, “Čia mano tėvynė”.

Maironio Paiko pirmininkas

kad Maironio Paikas yra Wor- 
cesterio ir apylinkės lietuvių 
centras, ekonomiškai stovis 
labai gerai. Tikėkime, kad 
Maironis mus užtars pas Aukš
čiausiąjį ir ateityje. Taip pat pa

mištas, kun. Mknūnui už taip 
kruopščiai paruoštą paskaitą, 
muz. Z. Snarskiui, vargoninin
kei O. Keršytei, chorui ir vi
štoms kitiems, kurie kuo 
nors prisidėjo prie šio minėji-

nenuilstamiems dliekliiriams
Algiui Glodui ir G. Račhikai-

tentu Jack Burgės*, kuris yra lietuvių kilmės. Nuotr. jono Urbono

NEW BRITAtN, CONN

Pensininkų pietos
New Britaino lietuviai pensi

ninkai yra susiorganizavę į Lie
tuvių Pensininkų Klubą. Jau 
yra kaip ir tradicija įsigalėjusi, 
kad kiekvienais metais birželio 
pirmąjį sekmadienį surengiami 
pietūs, kurie pavadinami ban
ketu. Tai ir šiais metais birže
lio 6 vyko toks banketas. Mais
tas buvo gausus ir geras. Buvo 
galima jį pasirinkti pagal savo 
skonį. Pensininkų ir svečių su
sirinko apie šimtą.

Baigus pietauti, pensininkus 
palinksmino savo maloniais bal
sais ponia Ona Kelli-Valinčiū-. 
tė su savo dukrele Petrute-Pat- 
ricija. Poniai Kelli akomponuo- 
jant kanklėmis ir dukrelei pri
tariant gitara, abi duetu padai
navo šias daineles: Ar aš tau, 
sese, Stoviu aš parimus, Viena 
linelius nuroviau, Dvi sesutės, 
Plaukia Nemunėlis, Gaila, No
riu miego, Gintaro kraštas, Kur 
Nemunas ir Dauguva. Pensinin-

kai atsidėkodami dainininkėms 
už dainas ir jų gražius 'balse
lius nepagailėjo plojimų. Čia 
reikia pažymėti, kad ponia Kelli 
yra Amerikoj išaugusi, bet su 
lietuvybe labai susirišusi, ir jos 
šeimoj labai mylima, kas lietu
viška.

Užbaigus dainas, banketas bu
vo užbaigtas, pasidalinant lai
mėjime/ būdu tas dovanas, ku
rias patys pensininkai atsinešė 
ateidami į banketą. Visi skirs
tėsi patenkinti su viltimi, kad 
teks dar ir kitais metais ban
keto sulaukti ir vėl taip links
mai pabendrauti.

B. S.

HARTFORD, CONN
Lietuvių Moterų Klubo 

veikla
LMKF Hartfordo klubo 

valdyba, pabaigusi savo kadenci
ją, perdavė pareigas naujai iš
rinktom narėm. Naująją valdybą 
sudaro: Ada Ustjanauskienė — 
pirmininkė, Apolonija Vitku- 
——x — vicepirmininkė. Dan-

Per susirinkimą, prieš išsi- 
skirstant vasaros atostogoms, bu
vo sudarytas planas ateinančių 
metų veiklai. Klubas stengsis ir 
toliau ruošti velykinius pusry
čius, kurie sutraukia kasmet į 
bažnyčios salę didelį skaičių ne 
tik Hartfordo, bet ir apylinkės 
tautiečių.

Š. m. rugsėjo mėnesio 18-19 
dienomis klubas rengia Sibiro 
tremtinės Genės Popelienės su
rinktų, Lietuvoj padarytų meno 
dirbinių parodą, kuri įvyks Švč. 
Trejybės bažnyčios salėje.

(A.U.)

ST. PETERSBURG

valdybos pirmininkas, lankyda
masis St Petersburge, gegužės 
7 klubo salėj padarė pranešimą 
apie Lietuvių Bendruomenės 
veiklą ir užmojus.

R. Kalantos šaulių kuopa ge
gužės 13 Lietuvių klube suren
gė prieš 10 metų susideginusio 
R. Kalantos minėjimą. Jam va
dovavo kuopos pirm. A. Gudo
ms. Išklausyta inž. Mečio Šiikai- 
čio paskaita. Meninėj daly po

klubo iždininku. Tas pareigas 
ėjo 3 metus.

.Prieš tai Jonas baigė Neving- 
ton High aukštesniąją mokyklą,

moksle. Buvo išrinktas į Na
tional Honor Society.

šiuo metu dirba Chase Man-

Jom* Stasiukevičius

rfcmti tr virai salai giedant 
—><—rr- n<—rr-*» <------- ,, mV -1MUUT^a f DOVO UZMig*
CM MSITOIIIO IDlMJimM.

TB -xVf- ——a-1- V-« -J  --------imuos pMMDcu, na svbt- 
l^iaiisias Bio samany-
toje* nešęs sunkiausią darbo

DAYTONA BEACH, 
FLORIDA

VILLA nova plantation

Jonai yra Aldonos ir Gedi-

Nuo ateinančių metų sausio mė- vai gyvena Nevvington, Conn. 
nėšio jis yra priimtas į Manage- Jono sesutė Dana Bostono uni- 
ment Intern Program, North- versitete studijuoja mediciną ir 
eastem’s Graduate School.of viešąją įveiksią ir ateinančiais 
Business Administration. metais pas magistrės laipsni.

Žurnalistų Sąjungos pirminin
kas rugpjūčio 4 paminėjo 70 
metų sukaktį ir 55 metų su
kaktį, kaip bendradarbiauja 
įvairiuose laikraščiuose. Taip 
pat jis bendradarbiauja ir Darbi
ninke. Jis yra gimęs 1912 rugpjū
čio 4 Džiugonių kaime, Šeduvos 
valsčiuje, Panevėžio apskrity. 
Baigė Kaišiadorių vidurinę mo
kyklą 1929, suaugusių gimnaziją 
Kaune. Baigęs pašto kursus 
1930, tarnavo Kauno, Šilutos 
paštuose. 1939 Valkininkų pašto 
viršininkas, 1940-1941 — Pašto 
valdyboje. Laikraščiuose rašo 
nuo 1927. Chicagoje .jam su
rengtas pagerbimas.

— Sesuo Tarcizija Bigelaitė, 
sulaukusi 80 metų, mirė Romoje. 
Palaidota rugpjūčio 4. Buvo ki
lusi iš Pąjevonio parapijos, Vil
kaviškio vyskupijos. Jaunystėje 
išvyko į Italiją ir įstojo į Šven
čiausios Trejybės seserų vie- 
nuolyją.

— Muzikas Arūnas Kamins
kas, dirigentas, liepos 29 diri
gavo Grant Parke, Petrill 
Music Shell, Chicagoje. Lietu
viams jis yra gerai pažįstamas. 
Tai Lietuvių, operos akompania
torius bei vadovo padėjėjas, sėk
mingai dirigavęs praeito sezono 
“Laisvės šaulio” antrąjį spektak
lį. Jis yra baigęs Illinois uni
versitetą bakalauro laipsniu, o 
muzikos magistro laipsnį gavo 
Northwestem univ. Nuo 1979 
yra Grant Parko koncertų pro
dukcijos štabo narys. Šiuo kon
certu A. Kaminskas debiutavo 
su Grant Parko simfoniniu 
orkestru. v

mehį stažavę
cagoj, Jaunimo' Centre1 bus lap
kričio 21. Paskaitą skaitys kun. 
Paulius Baltakis, OFM, lietuvių 
pranciškonų provincijolas. Po 
paskaitos meninė dalis. Minė
jimą ruošia LK Mokslo Akade
mijos Chicagos Židinys, Ateiti
ninkai sendraugiai ir Lietuvių 
Moterų Federacijos Chicagos 
skyrius.

— Lietuvių namai Toronte 
šiemet švenčia 30 metų veiklos 
sukaktį, kuri bus minima rudenį. 
Tai progai pakviesta sol. Dana 
Stankaitytė iš Chicagos ir muz. 
D. Viskontienės vadovaujamas 
Toronto dainų vienetas “Volun
gės”.

— Juozas Kojelis iš Los An
geles, Calif., parašė laišką “The 
Christian Science Monitor” 
dienraščiui, primindamas Pa
baltijo tautų troškimus. Jis pri
mena, kad net po 60 metų 
komunizmo valdymo Vakarų 
pasaulis nesupranta komunistų 
“diplomatijos’*. Taip pat pri
mena,' kad kongreso paskelbta 
Pabaltijo Laisvės Diena yra sim
bolis Amerikos pritarimo pabal- 
tiečių laisvės troškimam.

— Arvyda* Žygas, Ateiti
ninkų sąjungos siunčiamas, iš
skrido penkiom savaitėm į Bra
ziliją padirbėti su jaunimu. Jis 
mokys jaunus lietuvius lietuvių 
kalbos, lietuviškų tradicijų ir su
pažindins su Lietuvos istorijos 
bruožais. Taip pat jis atstovaus ir 

.Pasaulio Lietuvių Sąjungai, 
ruošdamas Brazilijos lietuvių 
jaunimą ateinančiam jaunimo 
kongresui.

įvyks 1983 birželio 27-30 Chica- 
goj.

dai. šiam reikalui sudaryta ko*

prieš 90 metų.

tis įpareigoja PLI, Kolumbijos 
Lietuvių Fondą ir Bolivarianos 
universitetą rūpintis lituanisti
nių švietimu Kolumbijoje.



==

r» ir Povilo bažn

niso aikštėse, W. 67th St. & St

1982 m.
teniso pirmenybės įvyks rug-

PIRMENYBĖS

Chicagos -Lietuvių Teniso Klu
bas.

Pradžia — 9 vai. ryto. Re
gistracija — 8:30 vai. ryto. ’

Programa: vyrų A vienetas, 
vyrų B vienetas, moterų viene
tas, vyrų senjorų (45 m. ir vyres
nių) vienetas, jaunių (18 m. ir 
jaunesnių) vienetas, mergaičių 
(18 m. ir jaun.) vienetas, vyrų 
A dvejetas, vyrų B dvejetas, 
moterų dvejetas.

Klasifikacija — pagal žaidėjo 
amžių 1982 m. rugsėjo 18.

Dalyvauti leidžiama tik vie
name vienete, plius dvejete.

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių žaidėjams, attikusiems

Pastaba. Registracijų siųskite 
tik už vienetus. Dvejetų regist
racija bus vykdoma vietoje.

Liepos 31-rugpjūčio 1 Chica- 
goj įvykęs š. Amerikos pabal- 
tiečių teniso turnyras sutraukė 
daugiau kaip 40 dalyvių. Dau
guma iš jų buvo lietuviai, kiti 
latviai, o estai visai nepasirodė.

Vyrų vienete laimėjo vetera
nas iš Chicagos Alfonsas Pe- 
čiliOnas, trijų setų kovos baig-

Jis, pasifams-

kun. Peb 
pasidžiaugė, 

s> tokiom

vmluadėlės pasirodė ir mūsų'vi- pasidžiaugiu atliktais dar
nia gerbiama ir "mylima Jifttina bais . Palinkėjo ir toliau taip 
Bainienė, jos dukrelės Kristinos P“1 vadovauti draugijai. Dabar 
palydėta. Triukšmingai visi jai’ 1 Justinos vietą ate i na'jos dukra 
plojo ir tuo jai išreiškė savo . i ..
draugiškumų. Stalai buvo gražiai 
paruošti. i

Vanda VebeHBnienė (d.) užėmė dvi II vietas š. Amen- - Kuopos dvasios vadas yra kun. 
kos pabaltiečių lauko teniso pirmenybėse Chicagoje liepos Jiaozas Pragulbickas. Jis 'visą 
31 - rugpjūčio I. Ji buvo antroji moterų vienete ir miš- laiką artimai bendradarbiavo su 
rausė dvejete. N«o«r. EęL šulaičio - kuopa. Šiuo metu jis vaikšto

KELIONĖS į 
< LIETUVĄ —1982

mėj nugalėjęs Vitalį Šeputą iš 
Detroito. Moterų finale irgi pri
reikė trijų setų, kol latvaitė 
V. Purs įveikė V. Vebeliūnie- 
nę, nors* ši turėjo nemaža ga
limybių laimėti.

Iš viso buvo varžytasi sep
tyniose grupėse, ir penkiose 
iš jų nugalėjo lietuviai, o dvie
jose — latviai. Antrą pergalę 
latviai nusinešė senjorų klasėj, 
kur H. Huns nugalėjo V. Gry
bauską.

NAUJOSIOS ANGLIJOS iUfUV . 
RINKTINĖS STOVYKLA

Ruth Kidžienė, draugijos vi
cepirmininkė, prisiminė kuopos 
įsikūrimą. Justina, beaugindama 
šį kūdikį, kuopai vadovavo 33 
metus. Pareiškė viltį, kad ir duk
relė ir žentas Keturvitis seks 
mamytės pėdomis, nes ir jis yra 
glaudžiai susirišęs su parapijos 
reikalais.

Pati Justina Bunienė papasa
kojo kuopos istoriją, kaip buvo

E. S.

ŠIAM 
S134S

n.Mt

H* mūsų Įstaigos. Vistų skaičius ribotas. DM smulkesnių. 
informacių kreiptis: -

BALTIC TOURS 
8 White Oak Road 
Norton, MA 02168 
617 969-1190

Daromi giminių Iškvietimo dokumentai

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Lauksiu tavęs ateinant Mont- 
realio vyrų okteto įdainuota 17 
patrijotinių lietuviškų dainų ir 
maršų. Kaina 10 dol. Persiunti
mui pridedama 1 dol.

t Taip pat gaunamos ir šios 
naujausios plokštelės :Kur ginta
rais ... — Montrealio jaunimo 
ansamblis atlieka 16 kūrinių. 
Kaina 10 dol. Dainos, muzika, ir 
gėlės — įvairių kompozitorių 
ir artistų atlikti. 12 kūrinių- Kaina. 
9 dol. TTf anas Baltrus — arijo? 
ir dainos. Kaina 8 dol. Aras . ...i 
toli nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro, dainos. Kaina 10 dol, 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 doL 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
Šaičįai Vokietijoj. Kaina 10 dol. 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol. '

Persiuntimui pridedama 1 
dol. už kiekvieną plokštelę.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygos 
ir lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 

k 11207.

Rugsėjo 4-6 dienomis pranciš- terio lietuvių radijo valandos ve- 
konų vasarvietėje Kennebunk- d&jas inž. Eduardas V. Meilus, 
port, Maine, įvyksta LŠST Nau- Jr- Meninę dalį atliks solistas 
josios Anglijos šaulių rinktinės' Benediktas Povilavičius, akom- 
trijų dienų kultūrinė stovykla planuojant komp. Jeronimui Ka
jai yra paruošta įdomi progra- čimskui. Vakare toje pačioje sa- 
ma. Ifeje tradicinis laužas su įvairiais

Šeštadienį, rugsėjo 4, stovyk- pasirodymais.
los atidarymas, kuopų ir tarp- Pirmadienį, rugsėjo 6, po pus- 
kuopinio šaudymo varžybos. Va paskaita religiniais klausi- 
kare didžiojoje salėje susipaži- ®^is. Skaito rinktinės kapelio- 
nimo vakaras. Tėv. Rainelis Šakalys, OFM.

Sekmadienį, rugsėjo 5, tuojau v^liau Šaudymo ^nėtąjam tro
po pusryčių prof. dr. Vaidievu- fejų įteikimas, 11:00 vai. vėliavų

• • 1‘ _  — — .2 — _ A. — _ — -1-1

“Aš pati stovėjau prie Singer 
vartų, rinkau pinigus, siunčiau 
į tik atsikūrusią Lietuvą (tai 
buvo apie 1918 metus). Paga
liau suorganizavau 14 moterų. 
Už tai iš centro valdybos gavo
me 10 dol. Tada surengėm pa
rengimą, kuris davė pelno — 
100 dol. Tai buvo kuopai kerti
nis akmuo. Taip kuopa augo, 
plėtėsi, turėjo jau 75 nares“.

Šiuo metu kuopoje yra 42 
narės. Pasidžiaugė, kad narės

čio Mantauto jpaskaita. 11:30 nuleidimas ir stovyklos uždary- radajfeiavo, padėkojo kunigam 
visi organizuotai dalyvauja vie nkas‘ 
nuolyno koplyčioje pamaldose Visi šauliai ir šaulės iš arti 
už kenčiančią Lietuvą. Tuojau ir toli savo draugais kviečia- 
po pamaldų vainiko už žuvusius mi gausiai dalyvauti. (EM) 
dėl Lietuvos laisvės padėjimas 
prie lietuviško kryžiaus. Po pie 
tų didžiojoje salėje Maironio 
50-ties metų mirties minėjimas. 
Pagrindinis kalbėtojas: Wdrces-

ir, kaip visuomet, šį pokylį bai
gė su daina — Atskrend saka
lėlis per žalia girele.

zas Pragulbickas, Justina Banienė, klebonas kun. Petras

valtimi per upę, paklausė valti
ninką:

— Pasakykite, ar buvo tokių 
atsitikimų, kad, šitaip besike
liant per upę, kas nors iškristų, 
nuskęstų irjlingtų.

— Ne! Pas mus niekas ne
dingsta. Jei ne pirmų, jei ne ant
rų, tai trečių dienų vis tiek su
randame, — ramiai atsakė valti
ninkas.

NEBEKENTĖKITE 
NUO KERNUOS

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

skausmų Ir susierzinimų. 
774-8874

o VMI. r--M VaN. WL rNm.-96SL

Vienintelė dieta Ir diržas 
suteiks jums greitų 

pagalių. 
Taip pat Hemmorhoid

Sashr. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičii|.

Norį įsirašyti kreipkitės | SUSIV. CENTRĄ, P.O. Bos 32 (71-73 So. 
Waehingtoa St), Wilkos Bene, Pa. 1S7B3; o Didžiojo New Yorko

(Gar. 77* SM)

.3,*-

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

- awny ptan.

ALEX 9HEEPSKM AND FUR CO.

WOOOHAVEN, N.Y. 11421 
TEL 212 298-1182

ATTENTION

LITHUANIAN COOKERY

Patarimas
Madingai apsirengusi paauglė 

klausia gydytojų, ką ji turi daryti 
kovodama su persišaldymu.

Gydytojas pataria:
— Eik namo, apsirenk ir atsi

gulk lovon.

Reta proga įsigyti anglų kalba dvi vertingas knygas 
papiginta kaina*

LITHUANIA 700 YEARS, by A. Gerutis. 1$ doL

SOV1ET GENOCIDE IN LITHUANIA, by J. Pajaujį 
Javie.12doL

BRIDGES is a monthly newsletter in the English 
language published by the Lithuanian American Com- 
munity. It is geared for those Lithuanians who do not 
tuiderstand Lithuanian būt are interested in the Lithuanian 
culture. The nevsletter is published .monthly and the 
subscription rate is 5 dol. per year. The readers of Darbi
ninkas are urged to urge the Lithuanians in their local 
communities to subscribe this newsietter for their sons and. 
daughters interested in their heritage. Write to: Bridges 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207



tuvos.

jaunai

AR ŽINAI, KAD

ELE. ĄfD

1982 M. EKSKURSIJOS

H. Misliauskas

MASKVA/VILNIUS:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC,

Brangiam Laima LMuvoa atkūrimo dartXKXo|«l

JONUI PARAIKAI

JONUI

■

rugsėjo 6 
rugsėjo 15

Felė ir Algis Jasaičiai 
Dr. Giedrė ir Dr. Rimas Sidriai

bostono parengimų 
kalendorius

minėjimas j vyks, lapkričio 21, 
sekmadienį, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėj. Ren
gia Lietuvos karių veteranų są
junga Ramovė.

Mtt*, Tat 817 896 9600. Turtam 
ofisą Ir Bostoną pritarti Mis irtus. 
Mėsą sritys yra apdraudos bylos, 
woric*r«’ compensatlon Ir tssts- 
nssotų sudsrymss.

Sveikinam laimingus tėvelius, 
Laimą ir dr. Stasį Jasaičius, kad 
užaugino lietuviškai susipratu
sią dukterį ir davė jai dovanų 
lietuvių kalbos gerą žinojimą. 
Ateity jos kalbos žinojimas ir 
jos profesija tikrai bus reika
lingi mūsų lietuviškai veiklai.

E. V.

Nauja jauna daktarė 
A. Norgell

Iš Californijos į Bostono St 
Elizabeth ligoninę atvyko sta
žuoti nauja, medicinos daktarė

t-BVHmnii 
poid liolh UI0Ų5

Veronika, Danutė ir Andrius
Keturakiai _

$1082.00 
$ 905.00 

- $ 095.00

LAISVĖS VARPAS sokmadlo- 
ntaia 930-1030 vaL ryto ta WCAV- 
FM banga 96,0. Vedėja* — Petras 
Vilnis, 173 Arttair St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (817) 586- 
7208/ 1

ras. Darbininke dirbo iki 1951 
metų pavasario, kada laikraštį 
iš Bostono perkėlė į Brook- 
ly»ą-

Velionis buvo apsiskaitęs, do
mėjosi išnykusių prūsų istorija, 
rinko istorinius dokumentus. Bu
vo gero bodo, ramus, giliai re
ligingas. Buvo invalidas ir dėl to 
daug kentėjo. Palaidotas Wor- 
cestery jo giminaičių. x

vedamos Stepono ir Valentinos 
Minkų, tradicinė kasmetinė ge
gužinė su visomis įdomybėmis 
įvyko rugpjūčio 8 Romuvos par
ke Brocktone. Diena pasitaikė 
graži, saulėta, o Žmones rinkosi 
iš artimesnių ir tolimesnių apy
linkių. Pirmiausia visi vaišinosi 
užkandžiais su gaivinančiais gė
rimais, o per garsiakalbius skam
bėjo lietuviškos dainos ir grojo 
muzika.

“Maistas k ligos ”, dr. Petro 
Kaladės parašyta aktuali knyga, 
kuri ką tik pasirodė knygų len
tynose, kelia visų susidomėjimą, 
nes ji paliečia aktualius žmo
gaus maitinimosi klausimus. 
Daug kas pranašauja, kad knyga 
bus greitai išpirkta. Ją galima 
gauti Darbininko administraci
joje. Knygos kaina — 20 dol.

Vytauto Didžiojo laikais Lie
tuva buvo daug didesnė už Pran
cūziją ir Vokietiją, sudėjus krū
von.

Daugiau kaip 200 metų lietu
viai valdė Ukrainą ir ten įve
dė puikią tvarką, paremtą teise. 
Anais laikais net Vakarų Euro
poje nebuvo tokios laisvės, kurią 
turėjo Lietuvoje gyvenantieji 
svetimtaučiai.

pasirodė dr. Petro Kaladės pa
rašyta knyga “Maistas ir ligos — 
maisto biochemija’”. Knyga pla
čiai nagrinėja maisto įtaką atero
sklerozei ir kai kurių vėžio rūšių 
išsivystymui. .

Knygą išleido Lietuvių Ag
ronomų Sąjunga, o spausdino J. 
Kapočiaus spaustuvė 'Bostone. 
Knyga yra 654 puslapių. Kaina 
$20 be persiuntimo išlaidų. Gau
nama “Darbininko” administra
cijoj Brooklyne, Agronomų Są
jungoj Chicagcj, Minkų dovanų 
ir knygų krautuvė, So. Bosto
ne, pas Juozą Žilionį Clevelan- 
de ir pas knygos autorių dr. Pet
rą Kaladę Bostone.

jtfera parapijų 'meta re- 
įvyks šv. Petro 

pantfM bažnyčioj So. 
, lapkričių 7, šėktnadie? 
i), ryto. Koncerto prog- 
Berklee kolegijos cho-

baigė S. Bostono šeštadieninę 
mokyklą, dalyvavo MteitiniAkų 
ir skaučių organizacįjpse, kalba 
labai gerai lietuviškai, gavo be- 
kalaurės laipsnį Loyolos univer
sitete Chicagoje iš istorijos, ma
gistrės laipsnį 4 Northeastem 
universitete Bostone iš istori
jos, o šiemet gegužės 23 ap
vainikavo tavo studijas teisių 
daktarės diplomu. Teisių dakta
rės laipsnį jai davė Southvvest- 
era University School of Law, 
Los Angeles, California.

Į diplomo gavimo iškilmes 
buvo nuvykę Dalios tėveliai 
dr. Stasys ir Laima Jasaičiai. 
Iškilmės vyko Greek Theatre, 
Griffith Park, Los Angeles, 
Calif. Baigė keturi šimtai kan
didatų, kurių tarpe buvo ir vie
na lietuviška pavardė — Dalia 
Jasaitis.

Sveikinam jauną, advokatę ir 
linkim jai laimingai reikštis gar
bingoj profesijoj. Dalia jau gavo 
darbą prokuroro įstaigoj ir jį

BOSTON, MASS — WLYN 1368 
bangos sekto, nuo 9 M 830 vaL 
ryto Ir nuo 430 M 5 veL popiet 
Veda S. Ir V. Minkai, 802 E. Bro*d- 
way, So. Boston, Mae*. 62127. 
Totof. 268-0489. Parduodamas 
Darbtatakas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

40RA STRIMAITYTĖ, lietuvė ad
vokato, STRIMAITIS * KEHOE, 31

giau susirūpinti lietuvišku švie- 
*9-------X— - a-r* -ūmo ir Minėjimu, Kims Msire- 
mia į tėvus, jaunimo organiza
cijas, šeštadienines lituanistikos 
mokyklas, lietuviškas parapijas 
ir į visą lietuvių visuomenę. 
Visų jų uždavinys •— sudaryti są
lygas, kad lituanistinėms mo
kyklai netrūktų nei patalpų, 
nei mokytojų, o svarbiausia — 
mokinių.

Remdamasis LB krašto val
dybos pirmininko Vytauto Kut- 
kaus aplinkraščiais lietuviško 
švietimo reikalu apygardoms ir 
apylinkėms, P. Viščinis pabrėžė, 
kad reikia dideliu atsidėjimu 
dirbti tų aplinkraščių įgyvendi
nimui. Šiuo požiūriu dideles pa
reigas it galimybes turi LB apy
gardos ir apylinkės. Bet ar tą 
darbą jos atlieka? Bent tuo tarpu 
nieko apie tai negirdėti. Jeigu 
iš anksto nebus pasirūpinta, tai 
naujų mokslo metų pradžioj gali 
trūkti mūsų-mokyklom reikalin
gų sąlygų. Ypač mokinių skai
čiaus klausimas kasmet darosi 
aštresnis, nes yra daug tėvų, 

■B kurie nesiunčia savo vaikų į li
tuanistines mokyklas. Įvairiais 
būdais, ypač individualinio kon
takto pagrindu, reikėtų pasirū
pinti, kad kiekvienas laikytų 
gėda, jei jo vaikai nelanko li
tuanistinės mokyklos ir joj rim
tai nesimokė lietuviškų dalykų.

393 We*t Broadway, p4>. bos 116, 
South Boston, Maaa. 02127, TaL (817) 268-8764

Nortattema at*kvle*tl gimine* atostogom* — setvan

Programa prasidėjo 4 vai. p.p. 
Graikų “Kariotide” šokių grupė, 
jaunos ir dailios merginos, pasi
puošusios graikų tautiniais kos
tiumais, pašoko kelis graikų tau
tinius šokius, šokiam sustojus, 
vyko Naujosios Anglijos lietu
vaitės gražuolės rinkimai. Rin
kimų teisėjais buvo: Ona Ivaš- 
kienė, Elena Valiukonienė, 
Henrikas Čepas, Gintaras Suba- 
tis ir Klaudijus Šakenis. Gražuo
le buvo išrinkta Patricia Stene- 
witz iš Lowellio. Ji buvo karū
nuota ir gavo daug gražių 
dovanų ir gėlių. Praeitų metų 
gražuolė Joana Ronukaitis įteikė 
naujai gražuolei taurę ir kitas 
dovanas.

Dovanų traukime pirmą dova
ną ($50) gavo Sharlotte Lind- 
blow, 2-rą ($25) — Barbara Gai- 
liūnas ir 3-čią — Diana Sabonai- 
tis. Šokių varžybose “Mainės ir

Nowokunski irStantey 41ezins- ' 
ki, Jaunimo polką — Aldona 
Grudinskas ir Juozas Dabšys, 
valsą — Birutė ir Marius Žiau- 
gros, tango — Marta Iljinas 
ir Henrikas Saikus, tvistą — 
Donna ir* Larry Marčiulaitis. 
Šokiai ir pasilinksminimas vy
ko iki vėlaus vakaro.

Mūsuose seniau buvę labai 
madoj piknikai — gegužinės 
dabar jau nyksta. Tačiau Stepo
nas ir Valentina Minkai nenu
traukia tos gražios tradicijos, 
kur susirenka lietuviai ir iš toli
miausių vietų, gryname ore 
vaišinasi, džiaugiasi ir gražiai 
leidžia laiką. Čia atgaivinamos 
ir sustiprinamos senos pažin
tys, sudaromos naujos ir pan. Ir 
ši Minkų gegužinė, rodos, 48-ta 
nuo radijo valandėlės įsikūrimo, 
sutraukė gražų būrį jų bičiulių 
ir rėmėjų.

Tautos šventės minėjimas į- 
vyks rugsėjo 12 sekmadienį. 
10:15 vaL ryto Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioj So. Bos
tone bus aukojamos mišios, po 
to parapijos salėj vyks tolimes
nis minėjimas. Visi kviečiami. 
Rengia Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas tradicinis 
balius įvyks rugsėjo 25, šešta
dienį, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj.

Tautodailės darbų parodą ir 
pardavimą spalio 2-3 rengia Bos
tono L.T.I. skyrius.



nuo-

Aldona Stasiukevičienė iš

DĖMESIO STUDENTAMS!

NY11M7

gėlės. Jau Šiemet jit nutapė ne* 
maža gėlių paveikslų. Taip jis 
planuoja ateinančiais metais ko*

rios broliai ir-seserys gyvena 
Woodhavene, Ir ji su Šeima gy
veno Huntingtone, Long Išland. 
J Floridą išsikėlė prieš dešimtį

Genovaite Mriljltairuė, SLA 
generalinė ^sekretorė, atsiteis- 
dama už padėką savo vyro Vin
co Meiliūno mirties proga, at
siuntė Darbininkui 40dol- auką. 
Darbininko administracija už 
auką nuoširdžiai dėkoja.

A. Tūlio, Inteligentą stalas, 
7 dol., įrišta 8.50.
- Br. Kviklio, Vilkaviškio vys
kupija, 23 dol.

J. Prunsltio, Lietuviai Sibi
re, 23 dok ' .*

Marija Ncratidenė, Lietuvių 
loterų Klubų JFederacįjos pir
minio, liepos 31 ii Woodha-

(312)827-1332 
<212) 827-1351 
(21?) 8*7-1356

Neužmiršk lietuviškos 
spaudės! 
Skaityk ir platink ją!

savaičių.
Ameba Suras, gyvenanti Dar

bininko ir pranciškonų vienuo
lyno kaimynystėj, užuot mokė
jusi prenumeratą už 1983 metus, 
įteikė šimtinę spaudai paremti. 
Dosniai rėmėjai — geradarei 
Darbininko administraciją nuo
širdžiai dėkoja.

mo ųž‘patalpas židinio valdyba 
nutarė tartis su suinteresuotom 
organizacijom. Prašoma skam
binti Lietuvių Kultūros Fondo 
valdybos pirmininkui Algirdui 
šilbajoriui, tel. 846-7636.

Z.Raulinaičio, Keturi frontai, 
9 dol.

Ic. Mero, Sara, romanas, 8

MALDININKU KELIONE 
MANIFESTACIJA

N.Y. 11418. Telefonas; (212) 
441-6799, arba 441-6947. Į- 
staiga atidaryta šešias dienas sa
vaitėje nuo 9 vai. ryto ir šio
kiadieniais iki 9 vai. vakaro. / >

Alg. š.

1 baigė Floridos valstybinį uni
versitetą ir gavo gailestingos se
sers bakalauro diplomą. Toliau 
žada studijuoti medicinos moks
lus, Jį yra dukra Mildos Kar-

Lietuviai studentai, kurie pra
dės mokslą ar jau mokosi me- galima kreiptis šiuo adresu: 86- 
dicinos universitete Guadlaha- 01 114th Street, Richmond Hill, 
ra, Meksikoje, prašomi tuojau 
paskambinti (ar jų tėvai) dėl gy
venimo .sąlygų informacijų Liu
dui Jagminui 1 (617^697-6602, 
arba rašyti: 61 Orange St, 
Bridgewater, Mass. 02324.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

LIETUVIŲ DIENA 
LAKEWOOO, PA.

Tradicinė lietuvių diena 
Lakevvood parke, Barnesvflle, 
Pa., įvyko rugpjūčio 15. Tai 
buvo jau 68-teji diena. Šiais mo
tais dalyvavo nepaprastai daug 
žmonių. H New Yoiko buvo nu
vykę net trys autobusai. Veikė

Tautinius šokias toko šokėjų 
ansamblis Liepsna U EHza- 
betbo. Dainavo Žarijos choras 
iš Schuy Ikill County ir Harmo
nijos kvartetas iš New Yorko.

ko administrad 
širdžiai dėkoja.

Dr. Petras Kalade, ką tik iš
leidęs stambų veiklią “Maistas 
ir ligos“, gyvenąs Bostone, at
siuntė 40 dol. sulą Darbinin
kui paremti. Darbininko admi
nistracija už auką nuoširdžiai

pastanfbai nori sratflrintl Si 
kianpkaiptikirišeotoDetM bet* 
točtaa ateičisd. Kmi tari 480 
puslapių. Jot kataaB dol. Įriš-

pranciškonų vienuolyne Kenne- 
bunkporte, Maine.

Australijoje leidžiami “Tėviš
kės Aidai“ eilėje numerių prisi
minė Liet Religinės Šalpos 
veiklą, pateikia įvairių žinių, 
prisiminė drauge veikiantį ir 
Lietuvių Informacijos Centrą. 
Liepos 17 numeryje išspausdin
tas Gintės Damušytis straipsnis 
“Batono delegacija Jungtinėų 
Tautų nusiginklavimo sesijoj.” 
Šiame laikraštyje bendradar
biauja Bronius Kviklys ir per 
kelis numerius rašo, kaip so
vietu agentai Amerikoje nori su
naikinti lietuvišką išeiviją, pri
simenama čia L. Kairio byla Chi- 
cagpje. Spausdinama nemaža 
medžiagos iš Liet Kat Bažny
čios Kronikos 51 numerio. Lie
pas 24 dienos numeryje kažkoks 
P. Ti. skelbia straipsnį “S. Ku
dirka jau pažino Ameriką, o kaip 
V. Šakalys?“. Straipsnyje neigia
mai pasisakoma apie Ameriką. 
“Tėviškės Aidus“ leidžia

resuf A. Subųtanris, 85-00 107 
Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418. Telefonu skambinti va
karais 212 846-7636.

sąrašas, 20 dol
A. Šapokos, Lietuvos istorija, 

18 dol.
P. Gaidos, Arkivyskupas T. 

Matulionis, įrišta 15 dol
P. Kaladės, Maistas ir ligos, 

20doL
A. Rukšos, Kovos dėT Lietu

vos nepriklausomybės, 18 dol.
A. Budreclrio, Algirdas, 15

šios ir kitos naujausios lietu
viškos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suve
nyrai gaunama Darbininko ad- 
ministracįįoj, 341 Highland 
BlvcL, Brooidyn, N.Y? 11207.

Pianiste Audronė Veblaityte, 
Irenos ir Juliaus Veblalčių duk
ra, muziką studijuoja Indianos 
universitete. ? Ji . dalyvauja 
amerikiečių New Jersey klasiki
nės muzikos orkestre, universi
tete dalyvauja klasikinės muzi- 
kos ansamblyje. Dažnai akompo- 
nucja lietuviškuose koncer
tuose. Jos tėvai gyvena Union,

ven, N.i., išsikėlė gyventi į Nes- 
conset, N.Y., arčiau jos vyro dar
bovietes. LMKF valdybos na
rės privačiai jai suruošė prieš
piečius, palintoįn laimės ir sėk
mės naujoje gyvenvietėje. Pirm.
M. Noreikienė ir G. Žilionienė 
papasakojo apie General Fe- 
deration of Women’s Clubs 
šiais metais vykusią Bismarck,
N. D., tarptautinę moterų kon
venciją, kur buvo pristatyta Ma
rijos Jurgutienės dramatiška pa
stanga emigruoti su dukra Daina 
į Ameriką pas savo vyrą A. Jur- 
gutį ir paprašyta remti Jurgučių 
šeimos susijungimo pastangas. 
Taipogi pranešė, kas daugiau 
buvo daryta Jurgučių šeimos su
jungimo reikalu. Jadvyga Matu
laitienė papasakojo apie Vasario 
16 gimnaziją, kurioje šių metų 
pavasarį jai teko buvoti kaip tau
tinių šokių instruktorei. Ji pasi
džiaugė šios gimnazijos veikla. 
Tarp kitko Vasario 16 gimnazi
ją piniginėmis aukomis kiekvie
nais metais remia ir LMKF 
Amerikos klubai. Marijos ir Leo
no Noreikų naujas adresas: 
Fairhaven Dr. West, E-16, 
Nesconset, NY 11767. Tel: I- 
516-724-7836.

Juozas Gabė, rašytojos Nelės 
Mazalaitės vyras, mirė prieš 
dvejus metus rugpjūčio 31. Pa
laidotas buvo rugsėjo 4. Šios su
kakties proga abi dienas, miri
mo ir laidojimo, mišios bus at-

Jinai ir trys gintarai — dainuojantis New Yorko Vienetas j 
lankėsi Californijoje ir su dideliu pasisekimu koncertavo^ 
San Francisco ir Los Angeles miestuose. Taip juos,,ap-<_ 
rengtus praeito amžiaus pradžios drabužiais, nufotografavo§ 
viena foto studija. IŠ k. Vytautas Daugirdas, Juozas Naku- 
tavičius; antroje eilėje — gitaristas L. Voevutko, Danute; 
Striogaite, Zenonas Jurys. Jie visi dėkoja Califotnįjos lie- . 
tuviam už tokį šiltą jų priėmimą.

Lietuvių Kultūros Fondo 
(Lietuvių Kultūros Židinio) va
dovybė, liepos 20 apsvarsčiusi 
tradicinio Naujų Metų sutikimo 
baliaus rengimą, nutarė siūlyti 
JfpF ęrganizacųom tokį 
frnngimą sunM>šti. Dėl mokes-

Į maldininkų kelionę Auries- 
viŪe, N.T. eina du autobusai iš 
Kultūros Židinio 7:30 v.r., su
stoja prie Shalins Funeral įstai
gos Woodhavene. Kelionė —18 
dol., įskaitant ir pietus šv. Kazi
miero parapijos salėje Amster
dame, N.Y. Pietus rengia klebo- 

kun. K- Balčys ir Maryte 
Šalinskienė dovanai. Kviečiami 
pasinaudoti šia gražia išvyka.

Rugpjūčio 9 New Yorke įvy
ko reikšmingas KASOS kredito 
unijos tarybos posėdis. Buvo 
pranešta, kad, nepraėjus nė dve
jiem su puse metų nuo KASOS, 
įsikūrimo, indėlių suma jau vir
šija 5 milijonus dolerių. Visi in
dėliai yra padėti valdžios ap
draustose institucijose arba iš
duoti į užstatais garantuotas pa
skolas. Iš uždirbtų palūkanų 
KASOS nariams-taupytajams iš
mokami aukšto procento divi- 
dendai. Tam tikras pajamų pro- 

Newington, ConiL, atsiuntė 20 rantas yra laikomas atsarginiam 
dol. auką Darbininkui paremti, rezerve, kaip to reikalauja val- 
Darbininko administracija už dfin* nuostatai 
auką dėkoja.

Kultūros Židiniui New Yorke 
icsKOHMra HKVMiys pnzitute- 
tojas. Pageidaujama 2 asmenys 
(vyras ir žmona). Geros atlygi
nimo ir apsigyvenimo ‘sąlygos

ratą ir įsigįįo somnų- dtarino, Vytauto laikais, prancil
A. Iteįimte iš Redford, MI. konų wddą Lietuvą, apkrikšti- 

vietąj 15 doLmetites Darbiniu- 
ko pvoinimefiiM ttsmm 50 
DOL.AUKDDaibininkolaikrašči 
paremti. DaridaiiJtoadarinistra- 
cjja nuoširdžiai dėkoja.

Jouu Pipii&s įš Voevesterio. 
Mass., Maironio Pirko vicepir
mininkas atsiuntė 30 dol. auką.

Ši dinamiška lietuvių tai- 
pymo institucija sparčiai augft|r, 
plėsdama savo veiklą visame pa
saulyje, žada pasivyti kaimynų 
kanadiečių kredito unįjas, vei
kiančias jau eilę metų, šiuo me
tu planuojama atidaryti KASOS 
bankinio patarnavimo skyrius 
Floridoje, Kanadoje ir lietuvių 
gausiai apgyventoje Chicagoje.

KASAI šiuo metu vadovauja 
pirmininkas Vytautas Vebelifl- 
nas įr tarybos nariai: V. Alksni
nis, A. Balsys, R. Kezys, Laima 
Lileikienė, A. šilbąjoris. Vietoj 
neseniai mirusio dr. Ibseno 
Skeivio tarybon nauju nariu pa
skirtas pasižymėjęs inžinerijos 
mokslininkas dr. Rimas Vaičai
tis. Skolinimo ir kontrolės komi
tetams vadovauja M. Brakas ir Z. 
Turys.

Pažymėtina,'kad KASOS kre
dito un ija š iuo metu duoda aukš
čiausius prbcentus už tKA pen
sijos indėlius. Atidarę. IRA są
skaitą iki rugsėjo 15, taupytoji 
dar gali gauti 15% palūkanas. 
Vėliau, ekonominėm sąlygom 
keičiantis, procentai gali gerokhi 
sumažėti. Už paprastas taupymo 
sąskaitas KASA moka net 9% 
dividendų, o už visų rūšių certi- 
fikatus taip pat moka kiek galima 
aukštesnius procentus.

Dėl smulkesnių informacijų

deracija, redaguoja kun. Pr. 
Dauknys.

‘ Dafl. Kazimieras Žcronaskis, 
nys jau surinktas, taisomos ko- kuris dabar atostogauja-Kenne- 
rektūros. Pasirodys šį rudenį, bunknorte pranciškonų vasar- 
Pats autorius kurį laiką buvo ap- vietoje, Maug tapo tovyvų iš

kienės koncertas. Akompomiąja 
Saulius Cibas.

Povilas Dargis, SLA preziden
tas, atostogaudamas prie Con- 
neaut ežero, Pa., atsiuntė Dar
bininko redakcijai ir administra
cijai sveikinimus.

Prd. jonas Schamus, švč. 
Trejybės Nėwarke klebonas, 
nuo rugpjūčio 22 dienos išvyks
ta ilgesniam sveikatos pataisy
mo poilsinį. Jį pavaduos pran
ciškonas iš Brooklyno vienuoly
no Tėv. Klemensas Žalalis.

Kovos dėl Lietuvos nepriklau
somybės H! tomo sutikimas bus 
rugsėjo 18, šeštadienį, Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. II ir III 
tomą parašė Antanas Rukša, jau 
miręs. Apie knygą kalbės Bro
nius Balčiūnas. Rengia ramovė- 
nų New Yorko skyrius.'

Henry Fondą, žymus Ameri
kos aktorius, miręs pereitą sa
vaitę, pokario metais vaidino 
Broadway teatre New Yorke. 
Tada vienas rašytojas parengė 
radijo vaidinimą apie pabėgė- 
lių gyvenimą Vokietijos sto
vyklose ir įvairiuose miestuose. 
Tame radijo vaidinime vaidino 
ir Henry Fondą, vaidino lietuvio 
Stepo Zobarsko vaidmenį. (Kaip 
tai nutiko, bus parašyta vėliau).

A. a dr. Vytautas Slavinskas, 
miręs prieš trejetą metų, bus pri
simintas mišiomis rugpjūčio 28, 
šeštadienį, 10 vai. r. pranciško
nų vienuolyno koplyčioje. Velio
nio našlė Marija Slayimdūęuė 
prašo draugus ir pažįstamus da
lyvauti mišiose ir pasimelti už 
jo vėlę.

Ateitininkų sendraugių sto
vykla vyksta šią savaitę pranciš
konų vasarvietėje Kennebunk- 
porte. Stovykla prasidėjo rugpiū- 
čio 14, baigiasi rugpiūčio 21. Iš 
New Yorko išvyko Ąžuolai, Bal
siai, Minkūnai su anūkais. Po 
stovyklos jie dar pasiliks savaitę 
atostogauti.

Nukankinti ir įvairiai žuvę 
Lietuvoje kunigai bus prisimin
ti pamaldomis Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Jau kuris lai
kas, kaip Lietuvoje įvairiais bū
dais sunaikinami veiklūs, kuo 
nors pasižymėję kunigai. Jų pri
siminimas ir pagerbimas rengia
mas ryšium su Liet Kat Bažny
čios Kronikos 10 metų sukakti
mi.

Vladas Šakalys, kurį laiką dir
bęs pranciškonų spaustuvėje ir 
redagavęs Karį, iš tų pareigų 
pats pasitraukė ir išvyko į San
ta Monica, Calif., kur jau įsi- 

. darbino.
Pranas Naujokaitis, rašytojas 

ir poetas, literatūros istorikas ir 
kritikas, išleidžia naują eilėraš
čių rinkinį “Saulėleidis“. Rinki-

Išnuomojamas kambarys mo
teriai Woodhąvene, prie parko. 
Galima naudotis virtuve. Skara*, 
btati 441-1215.

Išnuomojaaaas kambarys, su 
baldais vyrvf arba moteriai 
Woodhave«e, N.Y. Skambinti: 
212 847-7306.

inramofMaBS o KanMMni| dcf

. Pagyvenusi^ porai (Ricb- 
mond Hill, Queens) reikia padė
jėjos šeimininkės. Skambinti va
karais 516 378-7025 arba 212 
631-7417.

A. Balašaitienės, Susitikimas 
pamary, novelės, 8 dol.

J. Kreivėno. Mirties lageriuo
se ir tremtyje, 12 dd.

Brazaičio raštai, į H ir III 
tomai, po 15 dok *

A- Gustaičio, Algis Trakys ir 
Taksiukas Šleivys, vaikams nuo
tykiai, 2 dol.

J. Virbam, Alšėną kunigaikš
tytė, 8 dol.

Č. Butido, Teisėjo atsimini
mai, 10 dol.

A. Kairio, Po Damoklo kar
du, I tom. 5 dol., II tom. 8 do|.

A. Barono, Mirti visada suspė
si, 8 doL, įrižta 10 dol.


