
900, Prancūzija - 980, Kanada
— 370, Švedija— 350 ir Austra
lija — 60. Lenkija tokia būdu j 
nori atsikratyti apie 14,000 len-

Aziją. Ikižiol prieS Aziją buvo 
v ui--. tnnv-ti >nuueqpvo8 w tonos rnonos*
Sov. Sįėifoimihiitį partijos 

gen. sekretorius ~ Andropovas 
yra taip pat ir krašto gynybos 
tarybos pirmininkas.

europy’. -.U^uf^srvą

Kinijos vidaus susisiekimo 
lėktuvais su 100 keleiviu 
buvo pagrobtas 6 lėktuvo įgu
los narių ir atskraidintas į P. 
Korėją, farri s^ikp grįKiiti lėk- aįli-|eeft-_jWhot>ol^ 
tavą ir keleivius, bet lėktuvo 
pagrobėjus atsisakė Kinijai iš
duoti. “ r ; j

pnliinMIl įyjda bbželio 26 ir27. Smnllrimą- Jis brivokattjnsanas, 
Egiptas nunsato užmegzti dbip-

kanatnumn^yktes su Sov.'-S-
ga. Santykiai buvo nutraukti

CU1C ICiUUICTURUlVHf IOCT- »UVOS 

to Rico nepriklausomybę. JAV 
mano, kad tai yra kiSimasis j vi-! 
daus reikalus.
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TAIKOS PASAULYJE IEŠKANT
< į . ■' . i • ■ s

Nauji kankiniai Lietuvoj
Vakarų pasaulyje dar tebe- 

r aidint žiniai apie Viduklės kle
bono kunigo Alfonso Svarinsko 
nuteisimą sunkia septynerių 
metų laisvės atėmimo bausme, 
Tasso agentūra paskelbė infor
maciją apie ruošiamą susido
rojimą su kitu lietuviu kunigu 
— Kybartų klebonu Sigitu Tam- 
kevičium. Kunigas Tamkevičius, 
kaip ir kunigas Svarinskas, yra 
Tikinčiųjų Teisėm Ginti Katali- 

-kų Komiteto narys, tad jam pri
metami kaltinimai yra panašūs 
į tuos, už, kuriuos buvo nuteis

ti tas kunigas Alfonsas Svarinskas.
Tasso agentūra praneša, kad 

kunigui Sigitui Tamkevičiui yra 
užvesta teisminė byla už netei
sėtą veiklą, kuria jis tariamai 
siekęs apšmeižti sovietinę vals
tybę. Oficialioji sovietų žinių 
agentūra pažymi, kad drauge su 
praėjusią savaitę nuteistu kuni
gų Alfonsu Svarinsku kun. 
Tamkevičius veikęs prieš Konsti
tuciją ir prieš valstybę, kurstęs 
jaunimą nesilaikyti įstatymų.

Ta aplinkybė, kaip pastebi 
Vakarų spaudos agentūros, kad 
kunigas Tamkevičius taip pat 
yra Tikinčiųjų Teisėm Ginti Ka
talikų Komiteto narys, leidžia 
manyti, kad sovietinė valdžia, 

' uŽvesdama ir jam teisminę by
lą, siekia susidoroti su šio ko
miteto nariais ir tuo būdu nu
slopinti komiteto balsą, kuris 
buvo drąsiai keliamas prieš so
vietinės valdžios vykdomus reli
ginės laisvės pažeidimus.

Užsienio spaudos agentūros 
rašo, kad Lietuvoje įsisteigęs 
Tikinčiųjų Teisėm Ginti Kata
likų Komitetas yra taip pat ne
patogus sovietinei valdžiai, kaip 
ir vadinamieji Helsinkio komite
tai, kurių veikla buvo palaips
niškai nuslopinta, suimant dau
gumą jų narių.

Katalikų komitetas Lietuvoje, 
kaip ir Helsinkio grupės Sovietų 
Sąjungoje, rašo agentūros, ko

vojo už tą patį tikslą — už 
žmogaus teisių, jų tarpe ir esmi
nės teisės — laisvai išpažinti 
savo tikėjimą, apsaugosimą, ši 
veikla. Sovietų Sąjungoje yra 
laikoma priešvalstybine ir anti- 

■ konstitucine, baudžiama, sun
kiomis kalėjimo bausmėmis.

Kunigo Alfonso Svarinsko nu
teisimas ir kunigo Sigito Tam- 
kevičiaus areštavimas yra. gru
bus atentatas prieš' pačius • tei
sėtumo ir teisingumo pagrindus. 
Šie. abu kunigai buvo -Tikin
čiųjų teisėm ginti katalikų • ko
miteto nariai ir steigėjai. Pa
našūs žmogaus pagrindinių tei
sių ir pilietinių laisvių gyni
mo komitetai, organizacijos ir 
sąjūdžiai veikia visuose kultū
ringuose ir tikrai demokrati
niuose kraštuose. Tokie komite
tai, organizacijos bei sąjūdžiai 
yra geriausi valstybės talkinin
kai. Juk kiekvienos demokrati
nės valstybės tikslas kaip tik' ir 
yra tarnauti visuotinei piliečių 
gerovei, ginant ir saugojant pa
grindines kiekvieno žmogaus 
teises bei pilietines laisves.

Kultūringos demokratinės 
valstybės organizacijas bei as
menis, pasižymėjusius žmogaus 
teisių ir^pdietinių laisvių, .gynyj 

"bojer apdovanoja-'premijomis it 
jų veiklą visokeriopai skatina 
bei remia. Dėl to dviejų lietu
vių kunigų Alfonso Svarinsko 
nuteisimas ir Sigito Tamkevi- 
čiaus areštavimas už žmogaus 
teisių gynimą Vakarų pasaulio 
viešojoje opinijoje buvo sutiktas 
su tikru pasibaisėjimu.

Prisiminkime Tikinčiųjų tei
sėm ginti katalikų komiteto 
tikslus bei užmojus, kurie yra 
nusakyti pirmuosiuose komiteto 
dokumentuose. Iš jų matysime, 
kad kun. Svarinskas ir kun. 
Tamkevičius yra verti ne teismi
nio susidorojimo, o didžiausio 
įvertinimo, kaip heroiški žmo-

bendradar

iridnotinio gmldavi- 
saulio taikos Idausi-

neužtenka vien patraukliai su- sitarimas buvo neformalaus po
būdžio. Jam vadovavo Doktri- 

pai priėmė savo laiško jau trr- rįps ir tikėjimo kongregacijos 
čiąjį projektą, pirmiesiems prefektas kardinolas J. Ratzin-
dviems susilaukus gana aštraus , 
atoliepio įvairiuose šalies 
sluoksniuose. Pirmutinė
se redakčijos.e pasisakyta 
už beveik besąlyginį vienašališ
ką Amerikos atsisakymą ne tik 
nuo branduolinių (naujų) ban
dymų, bet ir. iš. viso nuo bran
duolinio ginklo. Net ir laikymas 
branduolinio ginklo kaip, atgra
sinimo (nuo agresijos) priemo
nės smerktas- k^ip- nesuderina
mas su dorove veiksmas. Iš pra
džių laiško, autorių, vyskupų ne
atsižvelgta į 'dabartinę tikrovę 
pasaulyje, į Sovietų Sąjungos 
didėjantį ginklavimąsi ir į jos 
svetur skverbimosi grėsmę.. .

Pirmieji du vyskupų laiško 
projektai susilaukė atgarsio ir 
Vakarų Europoje. Vakarų Vo
kietijos, Anglijos, Prancūzijos, 
Olandijos, Belgijos, Italijos vys
kupai pareiškė norą pasakyti 

gaus teisių ir pilietinių laisvių 
gynėjai.

Tikinčiųjų Teisėm Ginti Kata
likų Komitetas buvo užsibrė-
žęs sau tikslą siekti katalikam 
lygių teisių su ateistais. Tuo 
tikslu komitetas yra užsimojęs 
— atkreipti sovietinės vyriausy
bės dėmesį1 f BaŽriyčfoFif 
skrrų tikinčiųjų IliškriiriiMvimo 
faktus, informuoti Bažnyčios 
vadovybę, o reikalui esant ir 
visuomenę, apie tikinčiųjų pa
dėtį Lietuvoje ir kitose sovieti
nėse respublikose, siekti, kad 
sovietiniai įstatymai ir jų prak
tinis taikymas, liečiantis Bažny
čios ir tikinčiųjų reikalus, ne
prieštarautų tarptautiniam So
vietų Sąjungos susitarimam. 
Galop, dar vienas Komiteto už
sibrėžtas uždavinys yra aiškinti 
kunigam ir tikintiesiem pa
sauliečiam jų teises ir padėti 
jas apginti. Komiteto steigėjai 
buvo pabrėžę, kad Komitetas 
veiks viešai ir nesieks jokių po
litinių tikslų.

tų vyskupų atstovų ir Vatikano nepriklausomybės bei laisvės, 
pareigūnų susitikimas su ’ 
Amerikos vyskupų atstovais. 
Vatikano įstaigoms atstovavo 
dešimt pareigūnų su Valstybės 
sękretorium kardinolu Casaroli 
priešakyje. Pažymėtina, kad tarp

geris, buvęs Muencbeno arkivys
kupas. Svarstytas antrasis laiš
ko projektas.

Siame pasitarime pasiekta 
vieninga nuomonė (su tuo suti
ko ir Amerikos vyskupų delega
cija), kad antrajame projekte 
esama neaiškumų ir abejotinų 
pasisakymų. Ten pareikšta nuo
monė, kad vyskupai, kaip tikė
jimo mokytojai, neturėtų pasi
rinkti vieno ar kito aiškinimo, 
kai keli doroviniai pasirinkimai 
yta galimi. Amerikos vyskupai 
užtikrino, kad jų laiško projek
tas patvirtina Bažnyčios moky
mą apie teisingo gynimosi teisę, 
kad jis išryškina teisingo karo 
principus ir kad jis pritaiko 
juos branduolinei politikai ir 
strategijai.

Kardinolas Casaroli, susirin
kusių paprašytas, pareiškė savo 
pastabas dėl popiežiaus Jono 
Patiliaus II rašto Jungtinių 
Tautų visumos susirinkimo ant
rai specialiai sesijai (1982 m. 
birželio 11 d), apsiribodamas 
tik branduolinių ginklų ir bran-
duolinio konflikto klausimu. gairėmis;

- Clevelande dr. Danguolės Tamulionytės naujos knygos — 
■' vadovėlio “Lietuviais norime ir būt” pristatymas buvo ba

landžio 10 Lietuvių Namuose. Iš k. JAV LB Švietimo Ta
rybos pirmininkas J. Kavaliūnas, dr. .Danguolė Tamuliony- 
tė, rašytojas V. Kavaliūnas ir mokytoja Karin Wishner. Nuotr.
V. Bacevičiaus

Kardinolo nuomone, popie
žius nurodo 1. branduolinio

Tokios padėties akivaizdoje yra 
ryški moralinė atsakomybė pa
daryti visa, kas tik galima, visiš
ku įsipareigojimu ir gera valia, 
kad minėtų abiejų pavojų būtų 
išvengta politinėmis priemonė
mis (derybomis ir pap.),. Lau
kiant tokios išeities, esama 
bendro įsitikinimo, kad vienin
telė praktiška priemonė tiems 
pavojams išvengti šiuo metu lie
ka pakankamas atgrasinimo pa
jėgumas, kuris šiandien iš tikrų-
jų yra branduolinis atįpasomy- 
mas. Taip yra, nors tai reiškia 
ir riziką, ir savitarpio nepasiti
kėjimą. ' ’ ' '

Savo pareiškime Jungtinėms 
Tautoms popiežius pripažino, 
kad “dabartinėmis sąlygomis” 
“atgrasinimas”, paremtas pu
siausvyra, jokiu būdū nė tiksiąs, 
bet žingsnis kelyje į laipsnišką 
nusiginklavimą, gali būti priim
tinas moralės atžvilgiu. Popie
žius nepažymėjo/kad taš -'“at
grasinimas” yra branduolinis, 
bet jis ir nepaneigė tokios gali
mybės, todėl galima manyti, 
kad popiežiaus mintyje tai buvo, 
nes branduolinis atgrasinimas 
yra šios dienos tikrovė, — sakė 
kardinolas Casaroli. Be abejonės, 
popiežius turėjo dėmesyje ir 
bendruosius dorovės dėsnius, 
kurie taikytini tiek branduolinių 
ginklų panaudojimui, tiek' ir jų 
laikymui kaip atgrasinimo jėgai.

Popiežiaus pareiškime, anot 
kardinolo Casarolio, nurodyta, 
kad, taikant moralinius princi
pus, Bažnyčiai ir vyskupams 
reikia vadovautis atitinkamomis

a. Privalu vadovautis mora
lės tikraisiais principais, nesi
leidžiant į technikinius, politi
nius ar kitokio pobūdžio klausi
mus, kurie nėra bažnytinio Ma- 
gisterium (aukščiausio mokymo) 
kompetencijoje.

b. Privalu vadovautis princi
pais, tikrai ir rimtai saistan
čiais krikščionių ir visų žmonių 
sąžines. Toks būtinumas ypač 
rimtas dabarties atveju, kadan
gi tautų gyvybinėms ir pagrin
dinėms vertybėms gresia pavo
jus, nes dabartinė padėtis suda
ro nepaprasto sunkumo proble
mas vadovams, ypač politikams 
ir kariškiams.

c. Tenka pasisakyti ir apie 
atskirų vyskupų ir vyskupų kon
ferencijos mokymo atsakomybę 
ir galią. Konferencijoje gali 
lengvai pasireikšti daugumos ir 
mažumos nuomonės net ir dokt
rinos klausimais, ar bent tai
kant doktriną apčiuopiamais at
vejais, net ir tada, kai visi pri
pažįsta principus.

;« Taip' pat svarbu nesudaryti 
įspūdžio, kad Bažnyčia nekrei
pia dėmesio į gausumą ir ne
paprastą apimtį problemų bei 
atsakomybę vyriausybių, ku
rioms teks daryti sprendimus 
šiais klausimais. Tai nereiškia, 
kad Bažnyčia negalėtų ir nepri
valėtų aiškiai ir rimtai išdėsty
ti moralinius principus, kuriuos 
atsakingi valdžios žmonės pri
valo atsiminti ir vykdyti. Ta
čiau turėtų būti elgiamasi tokiu

(nukelta į 4 psl.)

DR. K. BOBELIO 
LAIŠKAI
AUSTRALIJON

, Dr. K. Bobelis Pabaltiečių 
^ąsąulidės Santalkos vardu 
lęęvd 15 pasiuntė sveikinimą 
naujai išrinktam Australijos mi- 
nisteriui pirmininkui Robert 
Hawke ir išreiškė viltį, kad nau
joji Australijos vyriausybė ir to
liau nepripažins Sovietų Sąjun
gos okupacijos Pabaltijo valsty
bėse. Savo laiške dr. Bobelis 
taipgi išreiškė padėką Australi
jos Senatui už 1982 gruodžio 
14 pravestą rezoliuciją Pabaltijo 
klausimu.

Dr. Bobelis taip pat pasiun
tė padėkos laišką senatoriui 
Austin Lewis už jo pastangas ir 
rūpestį pristatant ir pravedant 
Australijos Senate aukščiau mi
nėtą rezoliuciją Pabaltijo kraštų 
reikalu. (E)

VĖJAS
IŠ
&KEANO

ŽIEMA VASAROS 
% -------ŠALY

PAULIUS JURKUS
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Pažįsti jau šį kurorto miestelį. 

Lyg įsėdęs į svetimas stakles, 
jau gali atrinkti siūlus — surasti 
gatves, štai toje pačioje gatvėje, 
kur gyvena Oniūnai, yra kita 

, pašto dėžutė su lietuviška pa
varde — L S. Giedrikis. Kadaise 
jie gyveno įsirėmę į New Yorką, 
gyveno kažkur New Jersey vals
tijoje. Ponia — daktarė, vaikų 
ligų specialistė, bet taip nutiko, 
kad labai nuoširdžiai globojo ne 
vaiką, bet mūsų žymų profeso
rių, mūsų redakcijos narį — Juo
zą Brazaitį. Sunkiai jis tada sir
go, ir jam rūpestinga nuoširdi 
globa buvo labai reikalinga. 
Profesorius mėgo nuoširdžią 
Šypseną. Tada žmogus ateina, 
nešdamas džiaugsmą. Tokia ir 
buvo daktarė Irena. Ji ir buvo jo 
paskutinė gydytoja, kol audrin

gas 1974 metų ruduo jį nudrėskė 
nuo mūsų tautos medžio..

Jos vyras Stasys — architek
tas, jaukus ir kuklus, statęs ne 
tik namus, bet ir save — savo 
vidinį ramų pasaulį. Jis dabar 
tapo aliejiniais dažais. Ir sėk
mingai tapo.

Čia pasistatė namus ir atsi
kėlė prieš kokią porą, trejetą 
metų. Jie stoge turi saulės šil
dymą. Saulės ten nemaža, tai 
namam sušildo visą reikiamą 
vandenį. Humoristas galėtų pa
sakyti, kad šio namo planuoto
jai yra buržujai, kapitalistai, 
kitus išnaudoja, išnaudoja sau
lutę, kuri ir taip nieko nesigaili 
žemei. Gal ateityje taip visi sto
gai bus su tokiom dėžėm, kurios 
surinks saulės spindulius ir van
denį šildys . Ir gerai, kad suren

ka šilumą, nes jos čia per daug.

Pamestas laižkas
Ta mūsų gatvė, kur gyvename, 

vadinasi Sunset Way. Ji keliasi į 
kalniuką ir nutolsta, pasikaišiu
si palmėm. Gi jos pradžia atsi
remia į nedidelį ežeriuką. Aplin
kui ežeriuką — takas. Tad daug 
kas išeina pasivaikščioti, pabė
gioti. Aplinkui yra viena mylia.

Ne kartą ir aš ten keliavau 
— prieš vėją, pavėjui. Blaškėsi 
mano mintys kaip tos palmių 
šakos. Ten pamačiau tokį baltą 
paukštį, panašų į gervę, tik kur 
kas mažesnį. Keistas paukštis — 
visai nesibijo nei žmonių, nei 
mašinų. Eina sau kelio graveliu, 
labai atidžiai stebėdamas žoles. 
Ko nors ten ieško. Ir visai ne
reaguoja, kai pro šalį nulekia 
mašina.

Buvo vėjuota. Pasukau į deši
nę. Žiūriu, kažkas numesta. 
Melsvos spalvos. Prieinu arčiau. 
Tarp tako ir kelio guli laiškas, 
savo veidą paslėpęs žolėje. Imti, 
neimti? Gal taip sau koks tuš
čias vokas. Gal pakėlęs rasi už
rašyta: — koks tu kvailys, šiukš
les renki! O gal kur krūme sėdi 
vaikėzas ir laukia, kol pasilenks 
prie šio laiško. Tada jis gali nu
sijuokti išdaigiu paniekos juoku, 
gali tą laišką kokiu žaliu siūle
liu imti ir patraukti.

Pasidarė latrai įdomu. Senas 
ar naujas laiškas? Nesvarbu. 
Imu ir pakeliu. Atverčiu jo gerą
ją pusę su visais įrašais. Ir ką 
tu pasakysi — lietuvio laiikas 

lietuviui! “Laiškai Lietuviams” 
išsiuntinėjo savo skaitytojams 
prenumeratos lapelius ir iš 
anksto atspausdintus vokus. 
Toks vokas čia ir guli. Kairėje 
įrašytas siuntėjas — Stasys Sla- 
bokas.

Galiu šį laišką vėl palikti prie 
kelio. Vėjai gal kur ir nuneš. 
Gal pravažiuos pašto mašina ir 
pastebės. Bet ji nesustos, kai ir 
pastebės. Kaip jis čia atsirado? 
Laiško rašytojas jo čia specialiai 
nepadėjo. Ir pamesti jis negalė
jo, nes čia tokia mada, kad laiš
kus įdeda į savo namų dėžutę. 
Laiškanešys pasiima įdėtus, pa
lieka atvežtus.

Šį laišką pametė tik laiškane
šys, važiuodamas su savo ma
šina. Gerai durelių, neuždarė, 
vėjas ir ištraukė.

negali numesti. Reikia pabūti 
tuo proginiu laiškanešiu ir nu
nešti iki pirmos dėžutės. Taip ir 
padariau -— laišką padėjau ponų 
Oniflnų dėžutėje. Reikia tikėtis, 
kad jis tiksliai nukeliavo į Chi- 
cagą, ir “Laiškai Lietuviams” 
dabar tiksliai lanko šį prenu
meratorių.

ramių patogių vilų tu baltais 
stogais, pamėtysi išsikėlusius 
bokštus. Tai daugiabučiai na
mai — kondominiumai. Daug 
aukštų, daug butų su balko
nais, stiklinėm durim ir plevė- 
suojančiom užuolaidom.

Nors čia ir netoli, bet kur tau 
— pakrauname ’save į minkštas 
ir patogias mašinas ir išvažiuo
jame į svečius. Vietiniai, kurie 
nuolat vieni pas kitus važinėja, 
puikiai žino kiekvieną takelį, 
vingį, kur patogiau pastatyti 
automobilį, kaip nueiti ne per 
paradines duris, bet per rūsio, 
nes ten arčiau ir ten vėjas ma
žiau pučia. '.'■■■

Keliamės liftu į trečią aukštą 
ir paskambiname. Girdime 
triukšmą už durų. Atsidaro, ir 
mūsų būrelį pasitinka besišyp- 
sianti šeimininkė — Katriutė 
Giniotienė-Sodonienė. Besi
sveikindamas prisimeni visą 
praeitį.

Katriutę pažįstu dar iš tų
laikų, kai prasidėjo vokiečių- 
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tais žmonėmis vargingai kelia-
vome sunkvežimiu H Kauno i ;; 
Telšius, į savo tėviškes.

Vėliau, baigusi medicinos fe-
Mdtičia nuolatos gyvena.

Katriutė Sodonienė staiga at-

toja, ji ištekėjouž mielo irbsan- man nuotrauką ir padovanojo.

ne, UI. Gyveno

lis (taip mes jį vadindavome) .name.
staiga mirė, pagautas širdies Ą •»
atakos. Tai buvo prieš daugel metų.'

Likvidavusi visa, apsigyveno
Juno Beach. čia ar kur kitur ji zgw dsuMmt)

susitiko Marijų Sodonį, šaunų 
vyrą, kilusį nuo Kaišiadorių. Jis 
buvo vedęs Aldonėlę Stepaitytę, 
mano kolegos, vienuolio pran
ciškono, Modesto Stepaičio gi
minaitę. Ji buvo gailestinga sesuo 
Chicagoje. Bet vėžys nuskynė ją 
ir paliko, rodos, tris vaikučius 
liūdnus.

Taip jiedu ir susitiko, kur nuo 
Atlanto vėjai pučia. Tie vėjai 
sūpūtė naują draugystę. Jiedu 
susituokė praeitų metų gegužy. 
Kurį laiką gyveno Chicagoje, nes 
Marijus ten dirbo. Dabar atsi
kėlė čia į Juno Beach. Tas Ma
rijus turi puikų balsą, yra dai
navęs Broniaus Budriūno kvar-

Taigi pas mielus ir pažįsta-
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BALTŲ LAISVĖS DIENA

Prieš ketverius metus JAV 
Kongresas padarė nutarimą, 
kad įvairios Kongreso skelbia
mos dienos būtų tik vienkarti
nės, o ne neribotam laikui. To
dėl ir 1982 metais Baltų laisvės 
diena buvo skirta tik vienam 
kartui. Baltų laisvės dienos re
zoliucija praėjusiais metais 
Kongrese buvo labai vėlai priim- T ,
ta, tad nebebuvo laiko organi- ^ė®yy J- Hyde. 
zuoti jos iškilmingo pasirašymo, 
o taip pat prezidento proklama
cijoje įsivėlė pora netikslumą. 
Šiais metais Baltų Laisvės ly
gai Senate pasisekė rezoliuciją 
pravesti gan anksti, kovo 28, 
tačiau Atstovų rūmuose reikalas 
taip sklandžiai neina. Kad re
zoliucija pajudėtų iš komisijų, 
reikia turėti 218 rėmėjų. Šiuo 
metu neturime dar nė pusės.

Labai svarbu rezoliuciją pra
vesti šio mėnesio gale ar birže
lio pradžioje, kad liktų laiko su
sitarti su Baltaisiais Rūmais dėl 
iškilmingo prezidento pasirašy
mo ir proklamacijos paskelbimo. 
Taip pat yra šiokia tokia gali
mybė gauti nuolatinę Baltų 
laisvės dienos rezoliuciją, kad 
kasmet nereiktų akcijos dėl pra- 
vedimo kartoti. Mat Senatas, 
ar dėl neapsižiūrėjimo, ar kad 
ankstyvesnis Kongreso nutari
mas jo neliečia, priėmė nuolati
nės (annual) Baltų laisvės dienos 
paskelbimą. Greitai sutelkus 
reikiamą rėmėjų skaičių, ir 
Atstovų rūmuose būtų galima 
derėtis dėl nuolatinės Baltų 
laisvės dienos. Tad visas rūpes
tis kaip galima greičiau sutelkti 
Atstovų rūmuose pateiktai rezo
liucijai, H.J. Res. 201, reikiamą 
skaičių kosponsorių.

Baltų Laisvės lyga kviečia vi
sus į talką. Skubiai, dar šian
dien, parašykime laiškus savo 
distrikto kongresmanui. Laišką 
adresuoti taip:

The Honorable (kongres
mano pilnas vardas 
pavardė)
House Office Building
Washington, D.C. 20515

pora pavyzdžiu:

H. J. Res. 201, designating

ing in the House of Represent
atives. This resolution has been 
introduced by Congressman 
Brian J. Donnelly, Don Ritter

I kindly ask you, S ir, 'to co- 
sponsor this resolution by caįl-

Thank you.
Parašas
Adresas

Laiškas gali būti ir dar 
trumpesnis: * 
Dear Mr. (kongresmano pa
vardė):

H. J. Res. 201 ,which desig- 
nates June 14th as the Baltic 
Freedom Day, is pending in the 
House of representatives. Please 
express your wish to co-sponsor 
this important legislatibn by 
calling Rep. Brian J. Dohnelly’s 
office.

Thank you.
Sincerely,

Parašas
Adresas

Savo distrikto kongresmaną 
galima kontaktuoti ir paprastu 
pašto atviruku, parašant tik vie
ną sakinį:

ir

SoL Nelė Paltinienė ir muz. Arvydas PaltinaSy buvęs Klaipė
dos “Kopų balsų” ansamblio vadovas ir dirigentas, Chica- 
gos Jaunimo Centro scenoje, Margučio surengtame koncerte.
Nuotr. P. Malėtos ,,

BALTIJOS KOPŲ BALSAI 
NUAIDĖJO CHICAGOJ

Dear Congressman:.. •.
Please show your support for 

the freedom of the Baltic people 
by co-sponsoring H.J. Rėš. 201, 
which designates June 14 as 
Baltic Freedom Day. Thank you.

Parašas ir adresas

Labai svarbu laiškų rašymo 
akciją pradėti tuoj pat. Taip pat 
prašomos rašyti įvairios organi-; 
zacjjos, paųdojant oficialų, laiš
kam popierių.

BAFLInf.

AIDAI (Nr. 2) IR BUSIMOJI LIETUVA

Šių metų Aidų Nr. 2 gegužės 
pradžioje išsiųstas prenumera
toriam, turi 80 didelio formato 
puslapių. Iliustruotas Vytauto 
Igno naujausios lino raižinių se
rijos, vaizduojančios Lietuvos 
geografines sritis bei miestus, 
nuotraukomis. Tuo pagerbiamas 
dailininkas, laimėjęs LB Kultū
ros tarybos 1982 metų 1000 
dol. dailės premiją.

Aidų Nr. 2 išspausdintas ilgas 
dr. Jono Stikloriaus straipsnis 
“Busimoji Lietuva”, kuriame 
plačiai vaizduojama jos ateitis 
Jungtinėje Europoje. Tokia 
Europa ekonomiškai jau gyvuo
ja. Ekonominis susijungimas ve
da ir į politinį. Autorius neįsi
vaizduoja Lietuvos prieškari
nėje padėty, kai ji iš visų pu-

šių buvo puolama ir skriaudžia
ma. Šis dr. Stikloriaus studiji
nis straipsnis (16 psl.) turėtų 
dominti politikus, o ypač lietu
vių laikraščių redaktorius, kurie 
formuoja mūsų visuomenės po
litinę galvoseną.

Prof. J. Jakštas pateikia šia
me Aidų numeryje svarbų 
straipsnį “Lietuvos valstybės 
pradžia Vakarų ir Rytų Europos 
sankryžoje”. Straipsnis remiasi 
neseniai aptiktąis šaltiniais. Tai 
taip pat atsakymas komunistų 
skelbiamai klaidingai teorijai, 
kad, girdi, tautas suformavo 
ekonominiai veiksniai.

Dr. Birutė Ciplijauskaitė, 
dėstanti literatūrą Wisconsino 
universitete Madisone, savo 
straipsny “Išsipildymo neradusi

TAIKOS PASAULYJE IEŠKANT
(atkelta iš 3 psl.)

būdu, kad būtų pagelbėta vy
riausybėms teisingai orientuo
tis pagal pagrindinius žmoni
jos ir krikščionybės principus, 
nesudarant dar didesnių sunku
mų ir taip nepaprastai keblioje 
srityje, gausioje atsakomybe. 
Šios pastabos tinka ir viešajai 
nuomonei.

Toks buvo kardinolo Casaro- 
li paaiškinimas, apžvelgęs po
piežiaus Jono Pauliaus II nusi
statymą taikos ir nusiginklavi
mo klausimais, kuriais jis pasi
sakė savo 1982 metų 
Jungtinėms Tautoms.

Vyskupų laiškas labai
— per 150 puslapių. Jo____
ne lengva. Tekste gausybė nuo
rodų. Jis skiriamas ne vien kata
likams. Kaip laiško pagrindiniai 
autoriai yra pasisakę, juo sie
kiama paskatinti gyvas diskusi
jas svarbiausiais dabarties 
klausimais. Pasaulietinė spauda 
įtaigojo, kad vyskupu laiškas

Tai ne atvanga, o nuovargis ir 
pasišlykštėjimas. i

Nelės ir Arvydo Paltinų atvež- 1 
toji pramoginė muzika buvo la- | 
bai. saiki, kultūringa ir pa- j 
traukli. Nelės dainavime ir Ar
vydo muzikinėj palydoj nesigir
dėjo spiegiančių nesuderintų to
nų, nesigirdėjo čia įprasto ausį 
draskančio triukšmo. Kiekvienos 
dainos muzika buvo švelni, har
moninga, nors ir ne vieno in
strumento atliekama. Solistės 
Nelė? balsas švelnus, malonaus 
tembro sopranas. Dvelkia pui
kus įsijautimas į dainos turinį 

, ir josios žodžius. Melancholijos, 
ilgesio, meilės bei džiaugsmo 
nuotaikos puikiai įsijaustos ir 
perteiktos klausytojam. Be to, 
Nelės laisva ir išradinga laiky
sena scenoje žavėjo žiūrovus. 
Kiekvienai dainai ji pritaikė ir 
atitinkamą judesį. Visą at
liekamąją - programą gaubė 
švelni romantika, įausta į gam-

. .tos foną.
Gražų Nelės dainavimą dėkin

gai papildė jos graži ir grakšti 
išvaizda. Darnus priedas buvo 
ir jos tikrai puošnios, net trijų 

< pamainų suknelės, priderintos 
prie atliekamųjų dainų charak
terio ir nuotaikos.

Prie puikaus koncerto nuotai
kos daug prisidėjo, ir puikus 
programos pranešėjas •— “Mar
gučio” radijo vedėjas Petras 
•Petrutis, taikliai ir neištęstai 

" pranešinėdamas programos ei
gą. Jis savo sumanumu ir hu
moru neatskiriamai derinos su 
šio koncerto turiniu ir nuotaika.

Koncertui pasibaigus, Petras 
Petrutis padėkojo programos at
likėjam Nelei ir Arvydui Pąlti- 
nam, koncerto ruošimo talkinin
kam ir gausiem žiūrovam, kurių 
buvo pilnutėlė salė. Padėkojo ir 

.Nelė bei Arvydas koncerto ren
gėjam ir kai kuriem asmenim už 
pagalbą.

Linkėtina sėkmės “Margu
čiui” ir jo vedėjui Petrui Pet- 
ručiui ateities užsimojimuose, 
o kitose vietose rengiant Nelės 
ir Arvydo Paltinų koncertus —

ATSIUST
gaminė;

ga. Taip reikąljpgą ,ątvangą 
“Margučio” vedėjo Petro Petru- 
čio dėka Nelė, įr Arvydas Palti
nai per platųjį Atlantą atvežė 
į Chicagą.

Šiame krašte dažnai girdima 
ir televizijoje matoma pramogi
nė muzika daugiausia sukasi tik 
apie seksą, o ką bekalbėti apie 
jos atlikimą: laukiniškas cypi- ,_  _____  _________

_________ ' pamišėHškaš blaškymasis, . sales toi^ kaip Chi- 
‘moteris realistiniame romane" būgnų ir kitokių'°!g.a r s ų cagOj 
atskleidžia, kaip moteris vaiz- triukšmas tiesiog ausis drasko. Teodora Serapinienė
duojama XIX a. žymiųjų Euro- 
pos autorių raštuose. Jos teisės 
suvaržytos, ji užguita, ir tik XX 
a. ima vaduotis iš savo prie
spaudos šeimoje bei visuomenė
je.

Dr. Bronius Nemickas straips-i 
niu “Sovietų Sąjungos politinė 
kaita ir visuomeninė raida” (tai 
prof. A. Štromo knygos pavadi
nimas) analizuoja šio autoriaus 
idėjas politinėje plotmėje, ypač 
kiek jos liečia busimąją Lietuvą. 

Šiam numeriui eilėraščių
duoda Leonardas Andriekus (2 
psl.) Beletristikai atstovauja
praėjusių metų Nobelio literatū
rinės premijos laureatas Kolum
bijos rašytojas Gabriel Garcia 
Marųuez, kurio spausdinama iš- 
trauka iš romano “Šimtas metų 
vienatvės”.

Apžvalgom skirta 25 psl. Čia 
randame kun. Kęstutį Trimaką, 
apibūdinantį LKM Akademijos 
suvažiavimo St. Petersburge kai 
kurias paskaitas; Vytautą Vo- 
lertą, žvelgiantį į JAV LB vė
liausią laikotarpį; kun. dr. Juozą 
Prunskį, aprašantį Europos par
lamento palankią rezoliuciją 
Lietuvai, ir Vytautą Vaitiekū
ną, vertinantį praėjusių metų 
svarbiuosius politinius įvykius. 
Be to, recenzuojamos dvi kny
gos: Petro Melniko “Gėlių ge-

Nelė ir Arvydas Paltinai, 
“Margučio” iš Vakarų Vokieti
jos pakviesti, gegužės 8 Chica- 
goj, Jaunimo Centro salėj, atli
ko puikų naujo stiliaus pramo
ginės, lengvosios muzikos kon
certą.

Kaip klasikinė bei rimtoji mu
zika, taip ir lengvoji, pramogi
nė pagal progą, vietą ir laiką 
yra taip pat svarbi ir.ręikalin-

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Licenaed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja -savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLUENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mfisų skyriuose Rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

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

esąs privalomas visiems katali
kams, Bet taip nėra. Jis yra vys
kupų nuomonės išreiškimas, 
bet ne Bažnyčios dogmos taiky- aeracija”. (Scrib.) ir Alfredo 
mas ir aiškinimas. Devyni vys
kupai balsavo prieš to laiško 
priėmimą, ... nors 238 
pasisakė už. Taigi esama 
ir kitokios nuomonės pačių vys
kupų gretose. Tikinčiajam visų 
pirma tenka vadovautis Šv. Tė
vo pareikštais nurodymais. To
dėl įsidėmėtini kardinolo Casa- 
rolio pasisakymai, svarstant 
Amerikos vyskupų laiško antrą
jį projektą.

Lietuvių Kunigų Vienybės 
pirm. kun. Albertas Kontautas 
šių metų pradžioje nusiuntė 
Amerikos vyskupams labai iš
samų raštą ruoštojo laiško tu
rinio reikalu. Kun. Kontauto 
rašte buvo nurodytas būtinas 
reikalas atsižvelgti į tikrovę, į 
Sovietų Sąjungos grėsmę pasau
lio taikai, į jos skriaudas dau
geliui tautų, kaip į akivaizdų 
pavojų visiems.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP. 

40 East 49th Street 
(Comer of Madison Avė.) 

New York, N.Y. 10017
Tel.: (212)758-1150, 758-1151

Anatolijus Kairys — KELIO— 
NĖ Į VILNIŲ. Premijuotas ro
manas. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas. Viršelis ir aplankas 
dail. A. Sutkuvienės. Spausdino 
Draugo spaustuvė 1983 m. 248 
spl. Kaina 10 dol.

Autorius — populiarus įvairių 
žanrų rašytojas, jau ne kartą 
šioj skilty minėtas. Be daugelio 
ankstesnių leidinių, pernai jis 
pasirodė su eilėraščių rinkiniu 
“Lotofagų šaly” ir tautosakiniu 
romanu “Pažadų dvaras”, šie
met išleistoji jo “Kelionė į Vil
nių” visais balsais buvo premi
juota pernykščiame Draugo ro
mano konkurse. Joje vaizduoja
mas lietuvis jaunuolis, Ameri
koj susižavėjęs Markso socia
lizmu ir komunizmu.

“Romanas Kelionė į Vilnių”, 
kaip rašoma knygos aplanke, 
“ryškiai parodo jauno žmonaus 
psichologinį lūžį, kai jis savo 
patirtimi pamato komunistinę 
tikrovę, kuri yra griežtoje parti
jos ir valdžios kontrolėje. Iš 
kitos pusės — jis pamato žmo
nes, kurie yra visai skirtingų 
nuotaikų okupacinės valdžios, 
religijos persekiojimų ir varžo
mos laisvės atžvilgiu.”

“Autorius Kelionėje į Vilnių 
vaizduoja dvi priešingybes — 
išlepintą laisvės nuvertinimą ir 
komunistinę prievartą, žiūrė
damas į pagrindinio personažo 
dvasios pasikeitimą, tikrovės 
pažinimą ir savo paties apsi
sprendimą. Jis ir skaitytoją ve
da per to jaunuolio klystkelius, 
abejones ir tiesos suradimą. Ir 
tai skaitytoją pririša iki romano 
atomazgos.”

TĖVYNĖS SARGAS. 1983. 
Nr. 1 (54). Leidžia Popiežiaus 
Leono XIII Literatūrinis Fon
das. Redaguoja Petras Maldei- 
kis, 117 Sunset Drive, Hot 
Springs, Ark. 71901. Admi
nistruoja Antanas Balčytis, 6819 
S. Washtenaw Avė., Chicago, 
III. 60629. Spaudžia Pranciško
nų spaustuvė Brooklyne. 96 psl. 
Kaina 4 dol.

Turinys: V. Kovas — Ar tuo 
keliu?, M. Peteraitienė — “Auš
ros” šimtmetis, M. Bartkus — 
Apie kartų varžybas bei kovas, 
M. Ančiškis — Lietuvos ir lietu
vybės problemos laisvinimo vei
kėjų pranešimuose, K. Tautkus 
— Lietuvos ir lietuvybės proble
mos visuomenininkų ir politikų 
svarstytose, A. J .K. — Kremliaus 
Helsinkio dilema, M. Graliam — 
Ką reiškia nepripažinimas, J. 
Varnas — Partiniai nesutarimai 
ir jų vieta išeivijoje, Pasaulio 
K.D. Unijos suvažiavimas, M. 
Gečionis — Krikščioniškosios 
demokratijos ateitis, AE. — Af
rikos krikščionys demokratai, I. 
Petrauskas — Lietuvos Darbo 
Federacija, A. Taškūnas — Tas
manijos lietuvio lietuviškos 
problemos, J. B. Laučka — Prel. 
J. Balkonas — sukaktuvininkas, 
P.M. — Kun. dr. Juozo Prunskio 
triguba sukaktis, P.M. — Kazi
mieras Kleiva atšventė savo 75 
metų sukaktį, P.M. — Pakeliui 
į šventuosius, P. Miškinis — Iš
eivija pavadavo pavergtą tautą, 
J. Burkus — Gediminaitis Gali- 
cinas — Amerikos didvyris, J.M. 
ir P.M. — Mokslas apie maistą 
ir jo sukeliamas ligas.

Viršelių pirmame puslapy kai 
kurių šio numerio straipsnių iš
vados pateikiamos šiais konden
suotais sakiniais:

“Aušros laikais mūsų tautos 
istorija pasuko kitu keliu. — 
Normaliai santykiai tarp kartų 
nesiplėtoja priešingumo krypti
mi. — Svarbiausias ir reikšmin
giausias LB darbas yra švieti
mas. - Visų sričių, ypač po
litinė lietuvių veikla yra būtina, 
ir ją reikia pozityviai vertinti. 
— Lietuvių tauta praeityje pasi
rinko ir, be abejo, ateityje pasi
rinks demokratinį kelią.'

rašte

dien vis augant, Gal ir buvo 
vertas kulkos, Baltas vel-

MMtallf VlMt, dH. Mot O fM 
•Movbonfoo peaOM pro No-

ilgas 
kalba

Apoto-VaNey. Ma. 33124Ęrich Senno veikalas apie dr.. 
Joną Basanavičių (Juozas B- 
Laučka). > .. .

Aidai yra dvimėnesinis žurna
las. Red. Leonardas Andriekus. 
Metinė prenumerata 15 dol. Ad
resas: Aidai, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. ’’

a.K.

PAPILDOMA
Praeitame Darbininko nu

meryje “H visur” skiltyje buvo 
paskelbta, kad Aloyzo Barono 
vardo novelės konkurso komisija 
gavo 11 novelių. Dabar ta pro

Ii viso dabar konkursui yra 
atsiųsta 16 novelių.

CK 3*2383 
817 288*8784

(713) 777-8842

WA847f7
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į EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ J STUDIJŲ SAVAITĖ
$ Trisdešimtoji Europos lietu

viškų studijų savaitė įvyks lie
pos 24-31 Augsburge, Vak. Vo
kietijoj, “St. Ulrich” akademi- 
jos namuose. Kappelberg 1. ___ ___________________

Liepos 24, sekmadienį, 8 vai. Natkevičius, MA.. Lietuviškos 
vak. solistės Lilijos Šukytės kon- dvasios gelmė liaudiniuose 
certas. Akomponuoja Raminta 
Lamsatytė-Kollars. Susipaži
nimo vakaras su vaišėmis.

Liepos 25, pirmadienį, 9:30 
vai. ryto atidarymas. Br. Kvik
lys: “Aušros” atsiradimas ir jos 
reikšmė lietuvių tautiniam at
gimimui. Popiet Vokietijos 
ateitininkų posėdis bei katalikų 
pasitarimas pastoraciniais 
klausimais. 8 vai. vak. dr. K. J. 
Čeginskas: Lietuva 100 metų 
praėjus nuo “Aušros” pasirody
mo.

Liepos 26, antradienį, 10 vai. 
ryto dr. A. Gerutis: “Litauische 
Literarische Gesei Ischaft” 
(1879-1923). Popiet ekskursija į 
Bavarijos pilis. 8 vai. vak. dr. vai. ryto vysk. A. Deksnio už 
A. Štromas: Naujos tendencijos Lietuvą aukojamos mišios. 10 
bei kryptys Sovietų Sąjungos 
politikoj.

Liepos 27, trečiadienį, 10 vai. 
ryto kun. A. Rubikas: Bažny
čios kritika (Ar galima Bažny
čią kritikuoti?). Popiet ekskursi-

d

i savaitės moderatoriai:

jos į Miuncheno muziejus. 
8 vai. vak. prof. dr. V. J. Bie
liauskas: šeima Lietuvoj ir iš
eivijoj.

Liepos 28, ketvirtadienį, V.

Vaižganto personažuose. Popiet 
Europos Lietuvių Bendruome-

dr.
čius^

liauskienės pranešimas su 
skaidrėmis iš kelionės Kinijoj ir 
Tibete. 8 vai. vak. inž. ILK. Al
menas: Rizikos sąvoka demo
kratinėj visuomenėj.

Liepos 29, penktadienį, 10 
vai. ryto prof. dr. R. Lampsa- 
tytė-Kollars: Čiurlionis paly
ginant jį su kitais jo epochos 
kompozitoriais. Popiet Augs
burgo lietuviško kryžiaus šven
tinimas. 8 vai. vak. Tėvynės 
valandėlė.*

Liepos 30, šeštadienį, 8:30

vai. prof. dr. V. Vardys: Nepri
klausoma Lietuva — žvilgsnis 
iš dviejų generacijų perspekty
vos. Popiet pranešimas iš V-ojo 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
reso, ELFB metinė konferenci-

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

2422 WEST MAROUfTTE ROAD 
OflCAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: 312 925-6897 
U.SA 

imau^imusii HMM
Santrumpos: atm. įn. — atmi

nimo įnašas, pavardė po dvitaš
kio — įamžintojas, pad. — pa
didino, įm. — įmokėjo, atst. — 
atstovauja, asm. — asmuo, įgal. 
— įgaliotinis, suma po pavar-. 
dės — įnašų iš viso, kand.— 
kandidatas.

3 x $10 — Gleveckaitė Taga 
kand. $10; Lapšys Kovas kand. 
$10; Lapšys Laura kand. $10.

1 x $15 — Naudžiūtė Renata 
kand. $25.

1 x $20 — Naudžiūtė Ingrida 
kand. $30.

2 x $25 — Daukantas Bla- 
das ir Zuzana $200; Žilinskas 
Petras ir Ona $125.

2 x $50 — LB Philadelphi
jos apylinkė, atst. M. Susinskas 
$300; LB Waukegano apylinkė, 
atst. A. Kavaliūnienė $3,290.

1 x $62.91 — Kuodis dr. inž. 
Jonas (miręs) ir Bronė, įm. Dai
vos Barzdukienės bendradarbiai 
Library of Congress J. Kuodžio 
atm. $162.91.

1 x $75 — X $305.
1 x $76 — Dariaus ir Girėno 

lituanistinė mokykla $856.72.
1 x $80 — Šaulio prel. Kazi

miero, Vasario 16 Akto Signa
taro atm. įn., pad.: Dalia Šau
lytė $380.

14 x $100 — Bakšys Comelia 
$100; Balys inž. Mečys ir Leo
kadija $200; Bublys agr. dr. Vla
das ir Stasė $300; Kudirka Mag
dalena $600; Labanauskas Min-

daugas ir Regina $100; Kriščiū
nas Kęstutis $100; Liorentas Jo
nas $400; Liutermozos pulk. Al
berto atm. įn. pad. Liutermo- 
zienė Ona $1,200; Marin Jo- 
sephine 8200; Palukaitis kun. 
Teofilius $1,300; Petrauskas Juo-. 
zas ir Salomėja $500; Račkaus
kas kun. Antanas $1,425; Šon- 
taitė Birutė V. $100; Veselka 
Kazys atm. įn. pad. Makaras An
tanas ir Cecilija $1,100.

1 x 130 — Sisas Juozapas 
atm. įn.: Kazakaitis Celina ir 
Vincas $30 ir 7 kiti, $130.

1 x $175 — Baranauskienė 
Leonora atm. įn.: Baranauskas 
Anna $50 ir 14 kitų, $175.

1 x $200 — Bartoševičius Eu
genijus atm. įn.: Bartosevičienė 
Eugenija $800.

1 x $205.91 — Šimkus Stasys 
$5,085.77.

1 x $235 — Janušauskienė 
Irena atm. įn.: Simonėlis Alfon
sas $25, Šiaulių J. Daukanto 
kuopa $50 ir 15 kitų, $335.

1 x $250 — Misiūnas Stasys ir 
Elizabeth $250.

2 x $300 — Bartašius Kazys 
ir Ida $500; Smulkaitienė Stefa 
atm. įn. pad. Smulkaitis Jonas 
$435.

1 x $500 — Stočkus Stasė atm. 
į n..; Stočkus Albertas $600.

3 x 1,000 Lietuvių Teatras 
Atžalynas atst Gašlūnas Stasys, 
$1,000; Podziukas John atm. in.:

vai.).
- a

savaitės ap-

B: Br. Kviklio paruošta

dr. J. Norkaitis.
” akademijos na- 

muosęrvtoos vietos jau užimtos. 
Nakvynės aplinkiniuose viešbu
čiuose;. galima užsisakyti per 
A. G|^a(jepę, 8000 Muenchen 50, 

. 7. Nakvynė su pus- 
60. DM. Pietūs ir 
ademijos namuose

Rengimo komisija

Philadelphijos Vilties choras, atidarant Vasario 16-tosios 
minėjimą Lietuvių Įdubę Philadelphįjoje. Nactr. Auta* B«sdo- 
naviėiOtes ’y

— Kanados Tautos Fondo in
formacinis susirinkimas vyko 
balandžio 16 Toronto Lietuvių 
namuose. Susirinkime dalyvavo 
ir pranešimus padarė Vliko val
dybos pirm. dr. K. Bobelis ir 
Tautos Fondo valdybos pirm. 
Juozas Giedraitis. Balandžio 23 
Tautos Fondas išrinko dviejų 
metų kadencijai tarybą, į kurią 
įeina H. Stepaitis, A. Bersėnas,

vičius, K. Lukošius, dr. A. Pace- 
vičius, V. Dargis, V. Dauginis, 
A. Kuolas, P. Augaitis ir P. Ja
nuška.

— Sofijai Gruzdytei paskirta 
LB Kultūros tarybos jauniesiem 
dailininkam, gyvenantiem JAV, 
skelbto konkurso 500 dol. 
premija.

— VI PLB seimo metu pa
skaitas skaitys prof. dr. Vytau
tas Vardys, “Pasaulio Lietuvio” 
redaktorius Bronius Nainys ir 
“Tėviškės Žiburių” redaktorius 
kun. dr. Pranas Gaida. VI PLB 
seimas bus birželio 26-30 Jauni
mo Centre, Chicagoj.

— Lietuvių Skautų Sąjungos 
1983 m. sukaktuvinė stovykla 
vyks liepos 31 - rugpjūčio 13 
Woodland Trails Camp, Aurora, 
Ont, Kanadoj. Stovyklaus skau
tai ir skautės iš Kanados, JAV, 
Pietų Amerikos, Australijos, 
Anglijos ir Vokietijos.

— Vokietijos lietuvių jau
nimo sąjunga išrinko naują val
dybą, kurion įeina pirm. Ramu
nė Buivienė, vicepirm. Joana 
Slavikienė, sekr. Rimantas Gu- 
muliauskas, ižd. Robertas Šlavi
kas ir narė Lidija Kairytė. Taip 
pat išrinkta 10 atstovų į PLJ 
kongresą.

— Šv. Kazimiero bažnyčia 
Rosario mieste jau pradėjo šv. 
Kazimiero 500 metų mirties su
kaktį. Buvo iškilmingai padėtas 
kun. A. Lubicko pieštas šv. Ka
zimiero paveikslas. Kovo 5 vysk. 
Heraldo Camilo Barotto su kai
myniniais kunigais aukojo iš
kilmingas mišias ir pašventino 
naują altorių. Kovo 6 buvo pro
cesija kaimynystėj, kur buvo 
lauke aukojamos mišios. Įvai
rios pamaldos ir minėjimai šv. 
Kazimiero garbei bus vykdomi 
ištisus metus. Ta proga ta mies
to dalis, kur stovi Šv. Kazimie
ro bažnyčia, pavadinta Bario de 
San Casimiro.

suos ir taip yra apkrautos įvai
riais rūpesčiais. Jos vargu rastų 
laiko rūpintis sąžinės kaliniais, 
išskirtų Šeimų sujungimu. Svar
biausia, Helsinkio sutarimų įgy
vendinimo priežiūra galėtų būti 
pajungta valstybės departa
mento detentės politikai.

Koaliciniam žmogaus teisių 
tautybių sąjūdžiui vadovauja 
Philadelphijos katalikų arkivys
kupijos žmogaus teisių komisi
jos vicepirmininkė vienuolė 
Gloria Coleman. įsijungusių or
ganizacijų tarpe esama ukrai
niečių moterų organizacijos

ir žydų koalicinio sambūrio 
kvietimu, balandžio 13 Philadel- 
phijoj lankėsi JAV Helsinkio ko
misijos štabo pareigūnė Meg 
Donovan. Balch mrtftnte turėjęs 
kalbėti JAV defcgjbeijęj Madri
do konferencijoje 'pirmininkas 
dr. Max Kampelman negalėjo 
atvykti, nes skubiai buvo pri
verstas grįžti j Madridą. Jį pa
vadavusi M. Donovan pasiro
dė esanti gerai informuota kal
bėtoja, kiek tai liečia Helsinkio 
aktą, sąžinės kalinius, Pabalti
jo valstybių okupaciją ir JAV te- 
betęsiamą aneksijos į Sov. Sąjun
gą nepripažinimą. Turėjusi pro-

Ruošiama jaunimo 
demonstracija

Baisiojo- birželio įvykių 
kakčių proga Philadelphijos lie
tuvių jaunimas birželio 12, sek
madienį, miesto centre organi
zuoja antikomunistinę demon
straciją. Į demonstraciją žada 
jungtis latvių ir estų jaunimas. 
Laukiamas lietuviškasis jauni- . gą asmeniškai stebėti Belgrado 
mas iš kaimyninių vietovių.

šu

ir Madrido konferencijų eigą, ji 
sugebėjo klausytojam per
duoti sovietų vykdomą delsimą 
priimti Madrido konferencijos 
susitarimų dokumentą, bandy
mus konferenciją panaudoti 

Toaras Bronė, $1,000; Yla kun. propagandai prieš branduolinių 
Yla Jonas, raketų įvedimą į NATO paktui 

priklausančias valstybes, truk
dymus svarstyti žmogiškųjų tei-

Lankėsi Helsinkio komisijos 
pareigūnė

Lietuvių, latvių, ukrainiečių

liuteronų parapijos atstovų, vie
tos komiteto padėti sovietuos 
žydam, Lietuvių Moterų Federa
cijos Philadelphijos skyriaus ir 
Philadelphijos LB apylinkės.

Stasys atm. įn 
$1,000.

1 x $2,000 — Janono Fulgen- . _
to Lietuvos sananorio (miręs) ir pažeidimus.
Marijos Janonienės stipendijų 
fondas padu 4Janonienė Marija/ M.Donovanpranešimassusi- 
$13,000'. '1"‘”' " ‘ laukė gausių klausimų. Iš lietu-

1 x $12,227.79 — Norgėla An-. vių į diskusijas įsijungė Virgus 
tanas, testamentinis palikimas, 
$14,919.80.

1 x $30,000 — Žilaitis Pra
nas, testamentinis palikimas, 
$30,505.

Iš viso — $51,432.61.
Pataisome: Buvo — Kovo mėn. 

x $200.00 Dumanskis dr. Alina 
ir inž. Van $2,000; turi būti — 
kovo x $200.00 Domanskis dr. 

Alina ir inž. Van $2,000.
Lietuvių Fondas įžengė į tre

čią milijoną ir pagrindinis kapi
talas 1983.IV.30 pasiekė 
$2,524,675.40. Gautomis palū
kanomis parėmė meną, lietuviš
ką švietimą, kultūrą ir jaunimą 
$1,028,650.

Palikimai-sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. 
1983.IV.30 palikimais gauta 
$695,348.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietu
vių Fondui. Testamente įrašy
kime šį tikslų pavadinimą: 
“LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NOT-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION, 3001 WEST 
59th STREET, CHICAGO, 
IL 60629.”

Visi statykime Lietuvių 
Fondą, nes gautomis palūkano
mis remiamas lietuvybės išlai
kymas.

ir Vytautas Volertai, Aušra ir 
Jonas Zerr, Juozas Krakauskas, 
dr. Jonas Dunča, Regina Rauber- 
taitė, Alg. Gečys ir kt. Lietuviai 
sudarė didesnę pusę klausytojų. 
Ypač gausiai atsilankė ir sėk
mingai reiškėsi lietuvių jaunoji 
karta. Vakaro metu buvo da
linama informacija apie Lie
tuvą, Lietuvos rezistentus ir 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos egzemplioriai. Visus 
dalinamus spaudinius atsiuntė 
kun. K. Pugevičiaus vadovau
jama Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos ir informacijos įstai
ga.

Šio renginio metu paaiškėjo, 
kad balandžio 13 rytą šen. Ro- 
bert Dole JAV senate pasiūlė 
panaikinti JAV Helsinkio komi
siją, kuriai pirmininkauja kongr. 
Dante Fascell. Šią žinią klausy
tojai sutiko nepalankiai. Buvo 
pasiūlyta dėl to protestuoti prez. 
R. Reaganui ir painformuoti 
Baltųjų Rūmų štabo pareigūnę 
F.R. Whittlesey, kuriai tenka 
palaikyti ryšius su tautinėmis 
grupėmis. Šen. Dole siūlymas 
Atstovų Rūmų ir Senato užsie
nio reikalų komisijom (o taip 
pat ir valstybės departamentui) 
pavesti rūpintis Helsinkio su
tarimų priežiūra yra nerealus. 
Kongreso užsienio reikalų komi

BALTIMORĖS ŽINIOS
Pirmosios komunijos iškilmės 

Šv. Alfonso bažnyčioj vyko ge
gužės 1. Mišias 10 vai. aukojo 
klebonas kun. Antanas Drangi
nis. Šv. Alfonso mokyklos vai
kučiai giedojo per mišias.

Rožančiaus žygis Šv. Alfonso 
bažnyčioj vyko gegužės 1. Daly
vavo maldininkai iš viso Balti- 
morės miesto. Prašant pasauliui 
taikos, atkalbėtos visos trys ro
žančiaus dalys, tarp kurių solis
tas giedojo giesmes Marijos gar
bei. Rožančiaus garbingosios 
dalies pirmąją paslaptį lietuviš
kai kalbėjo Antanas Dilijonas.

Šeimų komunijos iškilmės Šv. 
Alfonso bažnyčioj vyko gegu
žės 8. Tą pačią dieną 3 vai. 
popiet vyko gegužės mėnesio 
metinė Marijos procesija.

Lietuvių Melodijos, lietuvių 
radijo valandėlės, vakaras, vyko 
gegužės 14, šeštadienį, Lietuvių 
Namų didžiojoj salėj. Valandė
lei vadovauja Albertas Juškus 
ir Kęstas Las kaus kas. Vakaro 
meninę programą atliko Cleve- 
lando vyrų oktetas.

Maldininkų kelionė į M t. Saint 
Mary’s kolegijos Liurdą, Em- 
mitsburg, Maryland, rengiama 
gegužės 28. Kelionei vadovauja 
kun. A. Dranginis. Autobusas iš
vyksta 9 vai. ryto nuo Šv. Al
fonso bažnyčios. Liurdo koply
čioj bus aukojamos mišios. Po jų 
pietūs Cozy Inn restorane. Mal
dininkai aplankys šv. Elzbietos 
Ann Seton relikvijas gražioj Sis- 
ters of Charity koplyčioj. Kelio
nės bilietus galima įsigyti Šv. 
Alfonso klebonijoj.

Jonas Obelinis

— Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės tarybos sesija kovo 
26 vyko Huettenfelde. Sesijoje 
dalyvavo prezidiumo nariai 
kuri. A. Bernatonis, J. Lukošius 
ir M. Buivys, nariai — V. Bar
tusevičius, A. Lipšys, Eug. Lu- 
cienė, J. Sabas, kun. V. Šarka, 
A. Šmitas, M. Šmitienė ir J.K. 
Valiūnas, valdybos pirm. V.J. 
Damijonaitis ir kontrolierius R. 
Tendzegolskis. Sesiją atidarė 
prezidiumo pirm. kun. A. Ber
natonis, primindamas mirusius 
narius, ypač ką tik mirusį Joną 
Norkaitį, Sn., Lietuvos ūkinio 
gyvenimo statytoją. Taip pat 
priminė LB Zwischenahno apy
linkės pirmininką Povilą Kazirs- 
kį ir kt Valdybos pirm. V. Da
mijonaitis pranešė, kad LB narių 
skaičius yra pastovus — apie 
tūkstantis lietuvių, šiemet bus 
Europos LB kraštų pirmininkų 
suvažiavimas Augsburge.

— Ateitininkų šeimos savaites 
Kennebunkporte kultūrinė pro
grama bus pradėta rugpjūčio 
13, pirmą tradicinės savaitės 
vakarą dr. Vytenio Vasyliūno 
vargonų koncertu. Kambariai, 
kol jų dar yra, užsakomi adre
su: Guest House, Franciscan 
Monastery, Kennebunkport, 
Maine 04046.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: J. Jakštys, St. Petersburg 
Beach, Fla., Br. Studis, Semino- 
le, Fla., A. Markus, Dayton, 
Ohio. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam tik 12 dol. Atnaujinant 
— visiem 15 dol. metam.

tui

KELIAUJAM DRAUGE Į 
PASAULIO LIETUVIŲ DIENAS CHICAGOJ

AUTOBUSU DirZtlfO n “ INDOS < SldS

LĖKTUVU birt rito 25 — Il«pos4$334
Lietuviai pranciškonai kviečia jus praleisti atostogas Kenne

bunkport, Maine vasarvietėje.
Sezonas prasideda liepos 2 ir baigiasi rugsėjo 5.
Vasarvietė yra labai gralioje kurortinėje vietoje — prie pat 

Atlanto vandenyno. Yra jūros vandens baseinas, teniso aikštė, 
vėsinami kambariai, grotus parkas, rengiami kultūriniai vakarai. 
Buto ir maisto kainos iemesnės negu kitur.

Informacijai adresas:

TeL (207) 987*2011

VYTIS INTERNATIONAL SERVICE, INC.

MOOKLYN, N.Y.11&9
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PHILADELPHIA, PA.
šv. Jurgio lietuvių parapijos 

bažnyčioj gegužės i 4- mišių 
metu klebonas kun. Juozas And- 
rulionis, S.T.Ik, sutuokė Markų 
Antanaitį ir Suzaną Hahns iš 
Mission Viejo, Calif.

Jaunojo tėvelis Edvardas An
tanaitis su šeima anksčiau gy
veno Philadelphijoj, bet vė
liau tarnybos reikalais buvo per
keltas į Califomiją.

Mišių metu Edvardo sesutė 
Julytė gražiai sugiedojo Schu- 
berto Avė Maria. Po mišių 
palaiminimo trys sesutės: Julytė, 
Onutė ir Marytė su broliuku 
Bolesuku sugiedojo gegužinių 
pamaldų giesmę — Sveika, 
Marija.

Vaišės vyko Lietuvių namų 
salėj. Giminių, artimųjų ir sve

čių susirinko per 150. Jų tarpe 
prie garbės stalo sėdėjo prel. 
V. J. Martusevičius, S.T.D., ir T. 
Benvenutas Ramanauskas, 
OFM.

Gausių vaišių metu jauna
vedžių giminės lietuviškai su
giedojo Ilgiausių metų. Vaišėse 
dalyvavo ir TV stofies CBS ir 
NBC tarnautojai ir nufilmavo. 
Mat jaunavedys Markus Anta
naitis dirba televizijos bendro
vėj.

Jaunavedžiai buvo gausiai 
apdovanoti. Po linksmų vaišių 
svečiai skirstėsi namo. Tarp jų 
ir jaunojo Markaus teta Marytė 
šalinskienė linksmoj nuotaikoj 
su draugėmis pasiekė Woodha- 
ven, N.Y.

PADĖKA
iSmt 83 metų sukatai

įsikūrimo, 35 metus nuo N.Y.

metų nuo Vyr. sk. Židinio "Vi-

Kultūros Židinyje buvo su
rengtas jubiliejinis skautų kon
certas balius. Programoje 
pirmą sykį New Yorke girdė
jome vokalinį ansamblį “Har
monija”.

Koncertas — balius turėjo la
bai didelį pasisekimą — sutelk
ta lėšų, kurios įgalins padengti 
didelę dalį autobuso išlaidų nu
vykti į jubiliejinę stovyklą, kuri

niui Nemickui, kurie darbavo
si prie gėrimų stalo.

gėlėmis papuoštus stalus ir Aud
ronei Bartytei už salės elegan
tišką papuošimą.

kymą padavėjų —> sesių skaučių: 
Rasa Alksninytė, Sigita Alksni
nytė, Audbra Gintąutaitė, Rita 
Gvildytė, Rita .Jakaitė, Laima

AMBER HARVEST 
Fresh fruits and vęgatablas 

PARDUOTUVĖ
Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos svekatoė 

duonos iš Bruno’s kepyMoe Chicagoj.
Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

110-21 Jamaica Ava. 
(kampas 111 SL) 
847-9225

Atidarą nuo 8 Iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
ki šeštadienio

LITHUANIAN COOKERY
(ln English, 316 pages, prlce 8 doL)

Agronomės iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė ..

Miestas; valstija, Zip ..

DARIAUS IR 
GIRĖNO 

SUKAKTUVINIS 
KALENDORIUS

50 m. skrydžio 
jubiliejus

t ii I' ' i" '

14 inč. pločio ir 
22 inč. ilgio 

Tinkamas įrėminti 
Su persiuntimu 5.50 dol.

Gaunama 
Darbininko 

administracijoj

plan.

Custom made fur and sheep- 
skin coats and other leather

ALEX SHEEPŠKIN AND FUR CO. 
79-03 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 298-1162

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd.f Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1963 metam

Vardas Ir pavardė_________________ ______________
Adne—____ ----- - - ---- - - --  -------- -

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kamuoja tik 12 doL Vteiėm kitiem prenumerata — 15 doL 
motam.

Siunčiu už prenumeratą S—........
Ui kalendorių S - ... j

Apsodai parsmti 8.......

Darbininkui 
paremti 
aukojo

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

Po 15 dol. — V. Povilauskas,

Prie baliaus organizavimo ir 
puikaus įvykdymo prisidėjo 
daug skautų-čių, tėvelių ir 
rėmėjų. t

šiuo norėtume išreikšti nuo
širdžią padėką už baliaus pa
rūkiamųjų darbų atlikimą:. Ri
mai Gudaitienei, Antanui Gu
daičiui, Ramutei Česnavičienei, 
Irenai Čarunkštienei, Aldonai

Iškilmingą' ft puošnų vaišių 
'stalą paruošė ir daug darbo įd4- 
jo Dana Sirutienė, Ina Gvildie- 
nė, Irena Jankauskienė, Ina Ja
saitienė, Vita Matusaitienė. ir 
ypatinga padėką priklauso Ta
dui Jasaičiui. >

Vytautui Alksniniu! už prista
tymą gėrimų, Anatoliui ■ Gar- 
bauskui, Vytui Naronjui ir Bro-

kaitė. Kristina Matusaitytė, Ri
ma Naronytė, Vida Penikaitė, Astoria, N.Y, N. Pečiulytė, To- 
Regina Senken ir Rima Vaidai- ronto, Ont

13 dol. — H. Kulber, Brook
lyn, N.Y.

Po 10 dol. — J. Petrėnas, 
Brooklyn, N.Y., V. Kvetkus, In- 
vemess, Fla., Alg. Jurkštas, So. 
Walpole, Mass., P. Šlapelis, 
Commack, N.Y.

Po 5 dol. — J. Babilius, So.

čiai ir sąžiningai aptarnavo jom 
paskirtus stalus.

Aldonai Marijošienei už 
bendrą salės tvarkymą ir maisto 
tiekimą laike baliaus. Taip pat 
G. Biknevičienei, I. Kirkylienei, 
J. Nemickienei, G. Ramanaus
kienei, V. Remezienei, R. Šlape
lienei, A. Ruokis, kurios darba
vosi prieš ir laike baliaus, ir vi
som mamom ir židinietėm, ku
rios prisidėjo prie maisto ruoši
mo ir tortų kepimo namuose.

A. Reivytienei už koncerto 
fotografavimą, ir tėveliam, pn- 
sidėjusiem prie salės paruošimo 
ir sutvarkymo: O. Adams, S. Si
ručiui, L. Černiauskienei, R. 
Ilgutienei, Z. Jurienei, D. Ku
lienei, V. Kirkylai, E. Laukiui, 
P. Sidienei, J. Stankūnui ir G. 
Žemaitaičiui. <-/=■• ■'

Didelis skautiškas ačiū!
New Yorko skautės ir skautai

Po 2 dol. — V. Juška, To
ronto, Ont, A Leonard, Toby- 
hanna, Pa., A Balavich, N. An- 
dover, Mass.

Po 2 dol. — R. Boyce, Wal- 
pole, Mass., V. Gruzdys, Phila- 
delphia, Pa., C. Sakas, Williams- 
ville, N.Y., E. Falck, Naples, 
Fla., A Andrews, Roselle, N.J., 
T. Thomann, Queens Village, 
N.Y., J. Ratmann, Brooklyn, 
N.Y, O. Pąjėdienė, Worcester, 
Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

Keliautojų dėmesiui 
Juozas Kaributas yra para- 

__ __ šęs įdomią knygą “Kelionė ap- 
PMMtenT’Fla./ dr. J." Skučas, Hnk pusauH”.423 puslapiųkny- 

Hilton, N.Y., M. Shalins, Wood- 
haven, N.Y., S. F. Walls, Pitts- 
burgh, Pa., O. Kubilius, Miami 
Beach, Fla., B. Aleksandravos, 
Bloomfield, Conn, Kun. V. Pa
lubinskas, New York, N.Y., V. 
Jokūbaitis, Euclid, Ohio, L. Blis- 
kfe, St Petersbūrg Beach, Fla., 
Ąnt. Jurkštas^Brockton, Mass.<vP6keitą8 adresą, rašyk ad- 
A. Povilauskas, Woodhaven, mlnistracljai, drauge pridėk ir 
N.Y.___________________________savo seną adresą.

goj sukaupta daug kelionių įspū
džių. Knyga iliustruota nuotrau
komis iš aplankytų vietovių. 
Knyga su persiuntimu tik 3 
dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

1983 M

SUVENYRAI
Automobiliam lipinukai 

(decal), Lietuvos"Vytis su tri
spalve ir stilizuota Vytis; lipina
ma iš vidaus. Lietuvos Vytis su 
trispalve ir Amerikos-Lietuvos 
vėliavomis bei Vytim, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti po 1.50 dol. 
Lietuva su Vytim, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1.50 doL Lietuviška 'ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo kaladė
le (Base) — 2 dol.

Šie ir panašūs suvenyrai, lie
tuviškos knygos ir plokštelės 
gaunama Darbininko adminis- 

ji dvynukų Šalčių plokštelė iŠ- tracijoj, 341 Highland Blvd., 
Vokietijos. Kaina 10 dol. Tarp-^Brooklyn, N.Y. 11207. 
tostų ir dainų — estradinę mu
ziką atlieka R. Kasputis su gitą-” 
rų, trumpelės ir akordeono pa?, 
lydą. Kaina 9 dol. Lauksiu ta
vęs ateinant — Montrealio vyrų 
okteto dainos. Kaina 10 doL 
Motulės dainos—lietuvių liau
dies dainos. Dainuoja Bostono 
lietuvių etnografinis ansamblis, 
“Sodauto”. Kaina 6 dol. Kur gin
tarais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir. 
gėlės įvairių kompozitorių ir ar-, 
tistų atlikti 12 kūrinių. Kaina 9 
dol. Leonas Baltrus — arijos ir 
dyiyĮU Kaiija .8 dol. Aras-toli Maziliauskas, Pioneer

nuo tėvynės - Toronto vynf prfnce J USA IQ do| 
choro dainos. Kaina 10 dol. R Silbajoris> Žodžiai ir pras- 
Nerija- Clevelando studenčių,^ Literatflnl 5iandien Lietu. 
vieneto dainos. Kama 8 dol. yoje lO dol
Pavasaris — dainuoja dvynukai? st Raštikis, Lietuvos likimo 
Šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 doL B užraJ pnSiminimai.
Utamgau Lietuvoj - ItetmoSkų, 
dainų rinkinys. Kama o dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygos* 
ir lietuviški suvenyrai gaunama ^7 Highland Blvi
Darb nirAo aAninistricijoj. 341 Brooklyn> N Y. 11207. 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS ,

Dainuok ir šok — J. Nakuta- 
vičiaus su Dana Summers-Striu- 
gaite, palydint orkestrui “Lietu
va”, įdainuota: Ateisiu, mergų- ' 
žėlę, ateisiu, Sapnų pilis, Krin
ta lapai, Myliu, Fernando kar- 
čiama, Kur gimtinė mylima, Pir
mosios gėlės, Ispaniškos akys, O 
kam gi tu pabeldei, Gera būti" 
žmogum. Kaina lž’doL r

Taip pat gaunamos ir šios naru-> 
jausios plokštelės: Kalėdos —f 
Aušros Vartų Montrealio choro l 
įgiedotos kalėdinės giesmės. Kai
na 10 dol. Nauja diena — antro- {

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

A. Kairys, Kelionė į Vilnių.
Premijuotas romanas. 10.00 dol.

J. Burkus, Gaila minios. Reli
giniai mąstymai. 8.00 dol.

Pr. Naujokaitis, Saulėleidis, 
eilėraščiai. 4.00 dol.

K. Barėnas, Beragio ožio me
tai, romanas. 12.00 dol.

A. Balašaitienė, Susitikimas 
pamary, novelės. 8.00 dol.

J. Prunskis, Bolševikų nužudy
ti šauliai. 7.00 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės bei suvenyrai 
gaunami Darbininko admi-

BALTIC KEL,0NES
TOURS 1 LIETUVĄ

18 DIENŲ: SPECIALI KELIONĖ, skirta studentam ir jaunuoliam, 
norintiem susipažinti su Lietuvos kultūriniu ir artistiniu 
palikimu—

... 616: birželio 16 - liepos 3 $1,899
' / Keltohė 816: rugpjūčio 16 — rugsėjo 2 $1,899

Lankoma: 11 dienų Lietuvoj, 3 Leningrade, 2 Maskvoj, 
1 Helsinky

17 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA

Kelionė 714: liepos 14-30 $1,799
Kelionė 915: rugsėjo 15 - spalio 1 $1,699
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Rygoj, 3 Varšuvoj,

1 Frankfurte

15 DIENŲ LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA 
Kelionė 818: rugpjūčio 18 - rugsėjo 1 $1,689 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Varšuvoj, 2 Krokuvoj,

1 Frankfurte

12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA

Kelionė 607: birželio 7-18 $1,569
Kelionė 705: liepos 5-16 $1,569
Kelionė 809: rugpjūčio 9-20 $1,569
Kelionė 906: rugsėjo 6-17 $1,569 
Kelionė 104: spalio 4-15 $1,279 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Leningrade, 2 Maskvoj

12 DIENŲ: LIETUVA LENKIJA VOKIETIJA

Kelionė 719: liepos 19-30 $1,569
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurto

Visi išvykimai iš New Yorko ir Bostono 
Daromi giminių Iškvietimo dokumentai 
Dėl smukesnių Informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 Aubum St 

Newton, Mass. 02166 
617 965*8080/969-1190

A DEXTW PARK ggų 
PHARMACY

WP lnaštai, B.8. “
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cer.77th8treat> 
Waadliav«i, N.Y. 11481

WB DNUVBR 
296-4130 ,

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
KASA

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa^ 
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko*

Už ERA pensįjų indėlius KASA šiuo metu moka 11%
Už didelius ir mažus certifikatus KASA moka Įdek galima aukščiausius procentas.

KASA kviečia visut jungtis į lietuvišką taupymo įstaigą.

KASOS adresas: 86-01 114tb Street, Richmond Kili, N.Y. 11418 
Telefonas: (212) 441-6799

ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,000 DOL. —
tavos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. žemaičio “Lietu
vos vaizdeliai” arba to paties au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ- 
racijoj, 341 Highland Blvd,. 
Brooklyn, N.Y. 11207.



tory s laikomi atskilai. Jie yra

prisipažinti,ii

300. Prie įėjimo suaukoti pini-

teisiamas
stovyk-

Po to viri buvo pavaišinti vy
nu, kava ir pyragaičiais. Į ati
darymą buvo susirinkę gana 
daug žmonių, gerokai per šimti-

1883— AUŠROS METAI — 1983

DAIL. REGINOS INGELEVIČIENĖS 
APŽVALGINE PARODA

Tikėjosi ji atidengti savo naują 

, mirusios dailininkės — motinos 
prisiminimas ir pagerbimas.

Regina Ingelevičienė-Matu- 
zonytė buvo gera dailininkė, 
sau statė didelius reikalavimus, 
daug dirbo, vis ieškojo savo ,siė> 
los išraiškos drobėje, vis buvę

se. Taip vis nesiryžo pati viena 
surengti parodos, nors dalyvavo 

Dail. Reginos Ingelevičienės 
apžvalginė paroda buvo sureng
ta gegužės 7-8 Kultūros Židiny
je. Surengė dukros — Mara Vy- 
gantienė ir Gina Kudžmienė. 
Tai buvo vienas iT gražiausių

PADĖKA
___ 1982 m, gruodžio 7 d. 5:20 vai. p.p. po sunkios, 11- 

mėn. trukusios, ligos mirė mūsų Mylimas Vyras, Tėvelis 
ir Uošvis

Vet. gyd. IZIDORIUS ALIS 
(Ališauskas)

ir atrinko jos kūrinius, sutvar
kė, įrėmina Iš viso parodoje 
buvo išstatyta 98 kūriniai. Duk
ros pasirūpino išleisti labai 
kruopščiai parengtą katalogą. 
Jame yra net keturios spalvotos 
klišės, eilė nespalvotų klišių. 
Dailininkės kūrybą apžvelgė Ri
ma Čerkeliflnienė, o patį katalo
gą kruopščiai suredagavo, su
tvarkė Kęstutis Čerkeliūnas. Be
ne bus pats geriausias lietuviš
kos parodos katalogas.

Atidarymo metu gegužės 7 
kalbėjo dail. Aleksandra Kašu-’ 
bienė, įdomiai išryškindama li-

Palaidotas Cedar H iii kapinėse Hartforde. Jo netekę 
reiškiame širdingiausią padėką Jo kolegoms, draugams, 
giminėms, visiems prietellams, kurie taip jautriai užjau
tė mus beliūdinčius ir kenčiančius giliam skausme.

Ačiū širdingai visiems už taip gausias šv. mišių 
aukas, pavienes ir ilgalaikes po įvairius vienuolynus ir 
bažnyčias, už puikius gėlių vainikus, už asmeniškus pa
guodos laiškus, užuojautas per spaudą ir telefoninius 
skambinimus. Ačiū visiems už dosnias aukas Lietuvių 
Fondui.

Širdingiausia mūsų padėka gert). Švč. Trejybės baž
nyčios klebonui kun. Juozui Matučiui už lankymą ve
lionio dar sergant ligoninėje, guodžiant ir .stiprinant mus. 
Ačiū už maldas koplyčioje, už įspūdingas gedulingas šv. 
mišias bažnyčioje, už jautrų gilių minčių pamoksią, 
apibūdinant velionio nueito gyvenimo kelią, ir už paly
dėjimu į amžino poilsio vietą.

Širdingiausias ačiū mokslo ir jaunystės draugui kun. 
Vytautui Bitinui už velionio lankymą ligoninėje, jį guo
džiant ir stiprinant dvasiškai, ačiū už paguodą šeimai.

Širdingiausias ačiū poniai Ninai Gal iūn lene i ir dr. Ant 
Valiuškiui už straipsnius spaudoje, išryškinant velionio 
asmens bruožus. Ypač dėkojame dr. Alfonsui Stankai
čiui už taip gražiai ir sklandžiai suorganizuotą ir pra
vestą atsisveikinimą su velioniu koplyčioje, už įspūdin
gą ir jautrią atsisveikinimo kalbą, iškeliant svarbes
niuosius velionio gyvenimo bruožus, širdingai dėkojame 
visai dr. Alt Stankaičio šeimai už rūpestingą globojimą 
mūsų šeimos mums taip sunkiose valandose.

Širdingai dėkojame už atsisveikinimo kalbas koply
čioje: Feder. valdžios atstovui p. B. Manclna, kvarteto 
“Vytis” vardu p. J. Nasvyčlui, Hartfordo Ramovėnų 
vardu p. P. Simanauskui, Hartfordo Liet Bendruomenės 
vardu p. V. Budriui, Hartfordo Liet Moterų Klubų Fede
racijos vardu p. Adai Ustjanauskienei.

Širdingiausia ir ypatinga mūsų padėka muzikui 
Jurgiui Petkaičiui už vargonų muziką gedulingų pamal
dų metu. Ačiū jo vedamam kvartetui: p. L Adamkevi- 
čiui, p. J. Stare n u i, p. J. Nasvyčlui, kurie nuostabiai 
gražiai pagiedojo (velionio pageidauta): O Bone Jesu
— Palestrinos, Visagalis Dieve Tėve — Mozarto, Tėve 
mūsų — Gruodžio, Amžiną atilsį — Marijošiaus..

Širdingiausias ačiū p. Irenai Petka it lene i už taip 
jausmingai atliktą solo giesmę — Maria, Mater Gratiae
— Gvidi.

Ačiū p. Petkaičiams už paguodą, už lankymą a.a. 
Izidoriaus ligoninėje jo sunkios ligos metu, ir mums pa
dėjusioms kentėti per visą laiką. Ačiū širdingai už vi
sokeriopą pagalbą p. Petrui Ir Izabelei Simanauskams, 
Beniui ir Zitai Dapkams, Ant ir Eug. šllogeriams. Šir
dingas ačiū Liet radijo valandėlės vedėjui p. Aig. Dra- 
gūnevičiui už skelbimą per radiją.

Širdingiausiai dėkojamekarsto nešėjams kvarteto 
nariams: L Adamkevičiui, J. Starėnui, J. Nasvyčlui, Hartf. 
Ramovėnų atstovams: P. Simanauskui, B. Dapkui, V. Ne
nortu! ir garbės karstnošlams, a.a. Izidoriaus kolegoms: 
dr. Art. Stankaičiui, dr. Ant Valiuškiui, dr. J. Ostapiuk,

NEVVARK, N.J. 
informacinis susirinkimas 
Padažnėjus JAV įstaigų kalti

nimam prieš iš rytinės Europos 
valstybių čia įsikūrusius šio 
krašto piliečius dėl jų santykių 
su okupacine hitlerinės Vokieti
jos valdžia, atsirado būtinas ir 
skubus reikalas visiem arčiau 
susipažinti su valdžios įstaigų 
naudojamais šios srities meto
dais ir pasiinformuoti apie*mūsų 
veiksnių ir'kitų^o'rgaiiizačijų pa-2 ’ 
stangas paveikti valdžios įstai
gas nesivadovauti šiuose reika
luose tik iš Sovietų S-gos kylan
čiais kaltinimais ir leisti apkal
tintiesiems pasinaudoti tomis

JONO PAKUCKO 
TEISMAS

Nesėkmingai į Suomiją mėgi
nusio pabėgti Jono Pakucko teis
mą Vilniuje, 1982 gegu
žės-birželio mėn., aprašo USSR 
News Brief (Briuselis, 1983.lL 
28). Drauge su juo buvo teisia
mi jo brolis Petras ir žmona Na- 
diežda. Tardymo metu Pakuc
kas buvo apkaltintas padėjimu 
pabėgti J. Šakaliui (V. Šakaliui. 
Red.), kurio švarkas buvo rastas 
pas Pakucką kratos metu; tačiau 
šis kaltinimas nebuvo įrodytas. 

Rugsėjo 7

Spalio 5

gruodžio 2t

grupių galima jungtis Ii VISŲ AMERIKOS IRPrie šių

TRANS-ATLANT1C TRAVEL SERVICE, INC.

Norlntlom atslkvleatl gimines atostogom — sutvarkomo

— 1175.00 
(su Ryga)

Registracijos, taformacyos reikalu SKAMBINKITE 
1-800-722-1300 (TOLL FREE)

Širdingiausia padėka dr. Ant Valiuškiui už atslsvel- 
kinimo kalbg kapinėse Ir už (išbėrimą smilčių ant velio
nio kapo, parvežtų ii mylimų Aukšta Rijos laukų, ku
riuos velionis ištikimai Ir ilgesingai mylėjo.

— 1528.00 
(•u Ryga)

— 1338.00
— 1528.00 
(SU Ryga)

—51338.00
— 1338.00
— 152840 

(su Ryga)

— 1338.00
— 114340
— 111040
— 1228.08 
tsuRyga)

L.M.K.F. New Haveno klubas

Brangiai seseriai 
DANUTEI NASVYTYTEI- 

GABRIJOLIENEI
mirus, mūsų klubo pirmininkę Salomėją Nasvytytę* 
Vsllukienę, jos vyrą Vytautą Valiuką ir artimuosius nuo- 
širdžiai užjaučiame.

1983 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 
iŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Ir taip gausiai dalyvavo šermenyse. Ačiū už palydėjimą 
j amžino poHslo vietą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui p. Joe Giuliano už 
pulkų Ir elegantišką patarnavimų, nu Imant nuo mūsų daug 
vargo Ir rūpesčio.

Ilsėkis ramiai Viešpatyje, mūsų Mylimiausias. 
Liekame giliam liūdesy Ir skausmo—

tmona Sofija, 
duktė J olando Prima, 
sūnus Romanas Saulius, 
marti Laura ir kiti giminės.

Birželio 15

Birželio 22
Liepos. 13

South Boeton. Mbm. 02127 
T«L (617) 268-87Š4

nijos ir spalvos vaidmenį dail. 
Ingelevičienės kūrybą. šeimos 
vardu kalbėjo dr. Vytautas Vy- 

: gantas, padėkodamas visiem už
•ji . . *e »• i*1- .

. Paroda buvo labai gražiai su
tvarkyta, išdėstyta, prinešta gė
lių. Visi pasidžiaugė tuo su
tvarkymu ir ta didęle meile 
motinai.

Paroda yra pilnai parengta. 
Ją būtinai reikia perkelti į kitus 
miestus, ne tik į Chicagą, bet ir 
į Clevelandą, Los Angeles ir dar 
kitur.

Dailininkė su pamėginto vaiz
davo žmogaus tragiką, žmogaus 
gyvenimą didelėje gamtoje. Pa
gavo žmogaus vidinę įtampą, 
todėl ir savo paveikslus suskal
dė lyg kokius vitražus ar mo
zaikas. Vaizdavo partizanų atsi
sveikinimą su motina, jų mirtį, 
iškeliavimą iš namų į tremtį. 
Kai žiūri į jos paveikslus, jauti 
kažką vykstant didingo ir iškil
mingo.

Dailininkė buvo labai gera 
portretistė. Kokie puikūs jos 
vyro portretai, jos anūkės Moni
kos portretai.

Parodos atidarymas ir pati 
paroda buvo gerai išfotografuo
ta, išfilmuota. Tai tikrai doku
mentinė gera medžiaga. (p.j.) 

įstatyminėmis priemonėmis, ku
riomis laisvai naudojamasi kri
minalinėse bylose? * ' • ■

šiem reikalam aptarti ir pasi
dalinti turimom informacijom 
LB New Jersey apygarda kvie
čia visų lietuvių susirinkimą, 
kuris įvyks birželio 3, penkta
dienį, 7 vai. 30 min. vak. Švč. 
Trejybės parapijos salėj, 207 
Adams St, Newark, N.J. Prane
šimus padarys JAV LB Visuome
ninių reikalų tarybos narė Dai
va Kezienė ir Americans for Dūe 
Process organizacijos veikėja 
Rasa Razgaitienė. Įėjimas lais
vas. Automobiliam pastatyti 
yra didelė, aptverta parapijos 
aikštė greta klebonijos.

Pakucko brolis ir jo žmona teis
mo metu išreiškė savo atgailą 
ir kaltino Pakucką pabėgimo 
suorganizavimu. Pakuckas at
sisakė advokato paslaugų ir ne
prašė pasigailėjimo. Jis buvo 
nuteistas 12 mėtų griežto re
žimo lageriuose. Nežinoma, kaip 
buvo nubausti kiti du kaltina
mieji. Savo laiku Pakucką buvo 
užverbavusi KGB, bet jis jiems 
teikė klaidingą informaciją. Biu
letenio manymu, tai galėjo pri
sidėti prie bausmės griežtumo. 
(Elta)

Birželio išvežimų minėjimas
Baisiojo birželio minėjimas 

Bostone įvyks birželio 19, sek
madienį. šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioj So. Bostone 
10:15 vai. ryto bus aukojamos 
mišios už visus kankinius, o po 
mišių salėj po bažnyčia vyks mi
nėjimas, Kalbės dr. Algirdas 
Budreckis, meninę programos 
dalį atliks solistas Benediktas 
Povilavičius, akpmponuos komp. 
Jeronimas Kačinskas. Po prog
ramos bus kavutė.

Visi dalyvaukime mišiose ir 
minėjime salėje.

Rengia Lietuvių Bendruome
nės bostono apylinkė.

' Atšventė sukaktį
Ankstesnės kartos ateivis Fe

liksas Zaleskas, kuris buvo vadi
namas “Dzūkų Karaliumi”, ba- 
landžio 25 atšvęatė 90 metų 
amžiaus sukaktį. Feliksas Zales
kas jaunystėj buyo ląbai veik
lus lietuviškame gyvenime. Su 
“Dzimdzi-drimdzi” grupe yra 
apkeliavęs visas didesnes lietu
vių kolonijas. O prie nauju atei
vių irgi buvo aktyvus. Buvo vie
nas iš rėmėjų Laisvės Varpo 
radijo valandėlės. Veiklus vyčių 
narys. Taip pat narys So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos. Prieš 
keletą metų sunkiai susirgo, il
gesnį laiką gulėjo ligoninėj. Vė
liau sugrįžo į namus ir yra savo 
dukros —■' mokytojos Florence 
labai gražiai globojamas. Su
kaktį atšventė savo dukterų, 
sūnaus ir vaikų būryje.

Linkime mielam Feliksui Za- 
leskui stiprybės ir Dievo palai
mos sulaukti ir 100-ojo gimta
dienio.

Sportuojantis jaunimas
Bostone veikia skautų sporto 

; klubas “Grandis”, Žaidžia krep- 
šinb-tinklinį ir-ledo rutulį. Ledo 
rutulį pradėjo žaisti prieš aš
tuonerius metus. Dalyvaujama 
varžybose su lietuvių koman
domis. 1982 sezone Toronte 
rungėsi su Toronto ir Detroito 
komandomis. Pirmą vietą lai
mėjo Torontas, antrą — Bosto
nas. Balandžio 9 rungtynės 
vyko Wellesley kolegijoj. Daly
vavo tos pačios komandos, tas 
pats rezultatas.

Šios ledo rutulio *komandos 
vadovas yra Šarūnas Norvaiša, 
o komandos kapitonas — Arū
nas Kleinas. Naujo sezono tre
niruotės prasidės rugsėjo pabai
goj.

Paskaita apie Sibirą
L.M.K. Federacijos Bostono 

klubo narės vasario 26 turėjo 
progą išgirsti turiningą paskai
tą tema “Kas yra kalinys ir kas 
yra tremtinys Sibire?” Temą 
vystė Sibire kalėjusi Elena Ju- 
čiūtė.

bilituoti tai tie, kurie gali grįžti * 
į tėvynę ar važiuoti, kur nori; 
antros klasės kaliniai turi dau
giau suvaržymų; trečioji katego
rijoj yra tie “blogieji", kurie lai
komi tikrais “nusikaltėliais” ir 
jiem neleidžiama niekur išva
žiuoti iš krašto, nors ir grįžtų į 
tėvynę.

Tremtiniai suimami šeimomis, 
vežami į Sibirą be jokio teis
mo ar tardymo. Atvežti į Sibirą, 
paleidžiami, kad patys susirastų 
darbą ir butą. Tipingi tremti
niai buvo 1941 išvežti į Sibirą, 
tik su išimtimi, kad vyrai buvo 
atskirti ir nuteisti kalėti nuo 
10 iki 25 metų.

Klausimų metu išryškėjo, kad 
sovietų kalinių lageriuose sėdė
jo 42 tautybių kaliniai. (E.V.)

BOSTONO RENGINIAI

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių D-jos metinis koncertas-ba- 
lius įvyks gegužės 22, sekm., 
3 vai. popiet didžiojoj d-jos sa
lėj. Bus įdomi programa.

JAV LB Brocktono apylinkės 
metinis susirinkimas bus gegu
žės 22, sekmadienį, 11 v.r. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Joe Casper išrinkimui į School 
Committee renginys su menine 
programa įvyks birželio 5 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj. Pradžia 12 vai.

Baisiojo birželio minėjimas 
vyks birželio 19, sekmadienį, 
10:15 vai. ryto Šv. Petro bažny
čioj.

Minkų radijo valandėlės 49 
metų sukaktuvinis piknikas- 
gegužinė Romuvos parke, Brock- 
tone, įvyks rugsėjo 14.

Šaulių rinktinės suvažiavimas 
ir Martyno Jankaus šaulių kuo
pos 25 metų sukakties minėjimas 
Brocktone rugsėjo 18.

Kultūrinis Subatvakaris Tau
tinės S-gos namuose, So„ Bosto
ne, įvyks spalio 1.

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 940-1040 vai. ryto iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 ryto. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127., 
Telef. 268-0489. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

JŪRA STRIMAITIS, ADVOKATĖ 
— KEHOE, DOYLE, PLAYTER, 
NOVICK & STRIMAITIS — Nina 
HamRton Rače; Boston, MA TEL: 
617 - 338-0070 Lynn, MA, TEL: 617 
599-8188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi Įvairiose 
srityse.
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ta keletą sveikinimo kalbų, 
buvo ir humoristinė hteiatarinė 
dalis. Plačiaukitam Oarbmra-
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v. popiet pas AldonąPintsch, 
162 HighCrest Drive, West Mfl- 
ford, N.J„ tel. S»1 838-9150. 
Visos klubo austa ir viešnios
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madienį, 3 v. popiet .Kultūros 
Židiny. Drauge bosirauksmių 
metų paminėjimas. Rengia Pa
saulio Lietau Katalikių Orga
nizacijų Sysuos jųddjrirair 
New Yorkc Lietuvių Katalikių 
Moterų Lteos Draa^n- Po
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bandys savo jėgas. Vyrai susi
tiks su latviais, o jaunieji € 
su St Rantas. Pradžia 3 vaL 
popiet. Viaamenė kviečiama 
atsilankyti.

Danutė Šiltumai, 50 dpt Irę- 
na ir Biw»evei>tai. Skautai 
širdingai dmjsa.

Kun. Aatas RuMys, Man- 
hafttano kdegįeiš, Bnmx, N.Y., 
Šv. Rašto profesoriais, išvyko ko
letai savaip į Stomą.

praleista popiete. Plačian kita
me Daab. nr. ■> --v

Lietuvos vyčių Vid. Atlanto 
apdutties suvažiavimas vyks 
birželio 5, sckmadie«ųi,. .V. Atsi
mainymo lietuvių parapijos sa
lėj, 64-14 56tb St., Maspeth, 
N.Y.

gų mišių banketas vyks Fleurde reigOnų, 
Lys patalpose, Cypress Avenue 
ir Cornelia StretaL Ridįeirood, 
N.Y. Bdietai ŽS doL ĖtamenmL 
Rezervacųas priima Jonas Ado
mėnas. Jo telefonas 212 497- 
5212.

LMK federacijos New Jmey 
įdubas savo susmukimą šau-


