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Už tai jis apdovanotas premijo- »nės VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Lerkfield Road.. EasIŠ PAVERGTOS LIETUVOS 

KULTŪRINIO GYVENIMO
— Vilniuje išleista įdomi tsu-

totyrininko Norberto Vėliaus 
studija, vardu “Senovės baltų 
pasaulėžiūra”. Autorius, rem
damasis įvairiais rašytiniais ir 
archeologiniais šaltiniais, mėgi
na sukurti sistemingą baltų pa
saulėžiūros vaizdą. Vėliau 
daugiausia kalba apie senovės 
lietuvius, bet platokai paliečia 
ir prūsus bei lietuvius. Studija 
padalinta į tris dalis.

Pirmoje dalyje kalba apie 
senuosius laidojimo papročius, 
išlikusius įnirusiems statytus 
paminklus, liaudies dailės bū
dingesnius bruožus, matomus 
kraitinėse skryniose, verpstėse, 
namų statyboje ir sodybų pa
puošime. Paliečiamos ir kitų 
tautų (kaimynų) atneštos įtakos. 
Antroje studijos dalyje N. Vė
lius iškelia Rytų ir Vakarų skir
tumus, kurie pasireiškė mitolo
gijoje, tautosakoje, ka
lendorinių švenčių papročiuose 
(kūčios, Užgavėnės, Velykos, Jo
ninės, darbų pabaigtuvės). Tre
čiojoje dalyje autorius jau mėgi

na sukurti pasaulėžiūros sis
temą, ilgiau sustodamas ties pa
saulėžiūros priežastimis, ypač 
ties socialiniu gyvenimu. Liečia 
ir geografinės aplinkos įtaką: 
kitokie papročiai ir tikėjimai 
pajūryje, ramiose lygumose, 
kalnuotose apylinkėse. Nors 
studijos išvados ir ne visada pil
nai pagrįstos, bet pats bandy
mas giliau pažvelgti į mūsų pro
tėvių pasaulėžiūrą yra savaime 
įdomus ir vertas dėmesio. Kny
ga turi 310 puslapių, išleista 
5,000 egzempliorių.

— Pavergtos Lietuvos spaudoj 
minima dailininko Broniaus 
Vyšniausko 60 metų amžiaus su
kaktis (gimęs 1923 gegužės 1). 
B. Vyšniauskas Lietuvoje žino
mas kaip mažosios skulptūros 
meistras. Tai daugiausia deko
ratyvinės skulptūros, rašytojų ir 
kitų žymių žmonių biustai. Ta
čiau jis sovietinių kritikų ypač 
vertinamas už Kryžkalnio 
skulptūras (už “Motiną” ir 
“Raudonarmiečius išvaduoto
jus” — iš tikrųjų pavergėjus).

— Žinome, kad Akmenės apy- Akmenės fabrikai sparčiau auCES FLORIST SMOP, lietuviškam rąjone - lietuviška gėlių par 
linkėse pastatyti didžiuliai ce- dirbtų, įvairiomis priemonėmis duotuvė. Gėlės (vairiom progom. 840-5454. 187-84 Jamalca Avė., 
mento fabrikai. Jie gamina ne skatinami darbo pirmūnai. Pa- Rfchmoad HM, N.Y. 
tik patį cementą, bet ir staty- statytas Naujosios Akmenės

gaminiai naudojami ne tik Lie
tuvoje, bet ir “plačiojoje tėvy
nėje”. Net išvežama į kitas so
cialistines respublikas. Tuo bū
dų grobiami Lietuvos žemės 
turtai , apiplėšiama Lietuvos 
žemė. Okupantai išveža iš Lie
tuvos ne tik grūdus, mėsą, svies
tą, pieno produktus, bet net že-

statytas Naujosios Akmenės _ _ •
naujas miestas, kad rusai atėjū- smauks FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamalca Avo. (prie Forest 
nai turėtų patogius butus. p*way St.), Woodhavon, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Siunčiami į Akmenę dailininkai Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 206-2244.
iš Vilniaus n kitų miestų,, kad lgATTMEW p Baluas FUNERAL HOME - Moderni koplyčia, Alr- 
nutapytų ‘darbo pirmūnų” pa- conditioned, A. J. Balton-Battrūnas, uiconsed Manager ang Notary 
veikslus. Kasmet Akmenėje ruo- Public; 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211: ST 2-5043.
šiamos meno dienos. - - - - - . ■

Pr. N.

KARD. BERNARDIN SMERKIA 
A. SVARINSKO PERSEKIOJIMĄ

Prieš pat kun. Svarinsko nu
teisimą jo persekiojimą pa
smerkė Chicagos kardinolas Ber
nardinas. Savaitraštyje The 
Chicago Catholic (1983. IV.22) 
išspausdintame straipsnyje jis
aprašo religijos persekiojimą 
Lietuvoje ir pamini kaikurių va
kariečių viltis, kad “Vakaram

pagrindo. Buvęs KGB direkto
rius pasiuntė tvirtą signalą 
plintančiam religiniam ir žmo
gaus teisių sąjūdžiui Lietuvoje, 
areštuodamas kun. Alfonsą Sva
rinską, vieną šio sąjūdžio va-

MASKVOS RADIJAS 
APIE SOVIETŲ INVAZIJĄ

Maskvos radijas pirmą kartą 
prabilo apie sovietų karinę in
tervenciją Afganistane ir apie 
afganų rezistentų vedamą kovą 
prieš sovietus okupantus. Apie 
tai šiomis dienomis plačiai pra
neša Vakarų laikraščiai, pažy
mėdami, kad net keturis kartus 
dviejų dienų bėgyje, gegužės 18 
ir 19, Maskvos radijo programo
je anglų kalba skaitytojas Vla-
dimir Dancev kalbėjo apie au
gantį afganų tautos pasiprieši
nimą, ginant kraštą nuo sovie
tinių okupantų.

Maskvos radijo pranešėjas 
taip pat pažymėjo, kad Sovietų 
Sąjungos veiksmai Afganistane 
sukelia pavojų afganų tautos 
saugumui ir kad vis daugiau af-

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Telieka, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayttto SL (Cor. Wllson Avė.), telef. 344*5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIULIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga veikia naujoj vietoj — OHLERT-

atviresnis” Andropovas švel
niau tvarkys religinius ir žmo
gaus teisių reikalus. “Šios vil
tys”, pabrėžia kardinolas Ber
nardinas, “pasirodė esančios ber >00000000000000000^

Savaitės |
įvykiai |

Peni sostinėj Lima teroristai 
įvykdė eilę sprogdinimų. Dėlto 
vyriausybė areštavo apie 500 
žmonių.

Lenkijos teismas nuteisė už 
akių mirti radijo Free Europe 
lenkų skyriaus vedėją Zdislaw 
Najder už šnipinėjimą.

Popiežius Jonas Paulius II 
numato rugpjūčio 15 aplankyti 
Liurdą.

Libano prezidentas Amin Ge- 
mayel, atvykęs j mahometonų 
gyvenamą vakarinį Beirutą, ra
gino gyventojus būti vieningais.

Į Sov. S-gos komunistų parti
jos politbiurą iškilęs ir pasida
ręs paskutiniu gyvu Lenino 
bendradarbiu latvis Arvid Pel- 
she mirė, sulaukęs 84 m.

JAV armijos seržantas Norman 
H. Montelius Graikijos teismo 
buvo nuteistas už akių 3 m. ka
lėti už tai, kad dafbininkų strei
ko metu, įvažiuodamas į ameri
kiečių bazę, sužeidė streikuojan
tį graiką.

Švedijos karo aviacijos pik. 
Itn. Bertil Stroberg buvo ap
kaltintas bandymu parduoti ka
rinių paslapčių Lenkijos amba
sadai.

ganų genčių įsijungia į kovą 
prieš sovietinį okupantą.

Vakarų laikraščiai. stato klau
simą, ar šie Maskvos radijo pra
nešimai buvo transliuojami per 
apsirikimą, ar sąmonin
gai, galbūt radijuje dirbančių 
kitaminčių disidentų iniciatyva, 
protestuojant prieš sovietų oku
paciją Afganistane.

Viena yra tikra, kad pranešė-
jas Vladimit Dancev nebekalba 
per radiją ir yra dingęs be ži
nios. Užsienio spauda pažymi, 
kad kiek anksčiau, Maskvos ra
dijas transliacijoje anglų kalba 
buvo pažymėjęs, kad sovietai vi
sada yra priešingi karinėm in
tervencijom svetimuose kraš
tuose, išskyrus Afganistane.

dovų, ir įkalindamas jį Vilniaus w w • v .
KGB centrinėje ... Kaip Lechas Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
Walesa simbolizuoja lenkų dar-
bininkų siekimus, taip kun. Sva
rinskas tapo Lietuvos religinio 
sąjūdžio vadovu ir jo centriniu 
tašku. Už tai jis dabar kenčia 
kalėjime. Sovietų valdžia bijosi 
to, kam jis atstovauja — tikėji
mo kupinas kunigas, kuris įžie
bia tikėjimą savo žmonių sielo
se. Kardinolas Bernardinas ra
gina Amerikos katalikus parem
ti lietuvių protestus prieš Sva
rinsko suėmimą. (Elta)

(atkelta iš 1 psl.

žmonėmis, čekistas ironiškai 
pareiškė, jog maldininkai parei
sią namo pėsti. Autobusas buvo 
nuvarytas į Šiaulių rajono vals
tybinio saugumo komiteto sky
rių, o vairuotojas 3 valandas 
buvo tardomas ir gąsdinamas.

Pasibaigus tardymui, į kelia
lapį buvo įrašyta, kad važiuotų 
tiesiai į Vilkaviškio garažą.

RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Ava., Woodhavan, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušto klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavem. 
1883 Madison St., Ridgevvood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami poiaidotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akciją brokeris, dirba su Thomson McKin 
non SecurHies lnc„ One State St Piaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotai 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodltles, auk*: 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-8962-3.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., penktadieniais 7:30-8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shirtey Rd., Shrewsbury, MA. 01545. Tel. 617 
852-3665.

Pianistė Aldona Kepalaitė skambina LMK Federacijos New 
Yorko klubo Atvelykio popietėje balandžio 10 Kultūros 
Židinyje. Nuotr. A. Reivytienės

Pinigų už autobuso išnuoma
vimą valdžia tikintiesiem ne
grąžino.

Iškelia kun. R. Černiauską
Vilnius. Nuo birželio mėnesio 

sovietinė valdžia stengėsi iškelti 
kun. R. Černiauską iš Vilniaus 
Šv. Mikalojaus bažnyčios. Val
diškiem bedieviam nepatiko, 
kad kiekvieną sekmadienį į kun. 
Ričardo Černiausko pamokslus 
renkasi minios žmonių ir ypač 
daug jaunimo.

Tikintieji, sužinoję apie ban
dymą iškelti kunigą, pradėjo 
siųsti savo delegacijas pas ar
kivyskupijos valdytoją kun. Al
girdą Gutauską, kad nepasi
duotų valdžios šantažui ir neiš
keltų jų mylimo kunigo. Vėliau 
patys kreipėsi į Religinių Rei
kalų Tarybos įgaliotinio įstaigą. 
P. Anilionis vienai delegacijai 
bandė vaidinti, kad jis net ne
girdėjęs, jog kun. R. Černiaus
ką iškelia. Tačiau kuomet įsi
karščiavo, pats išsidavė, kad jie 
viską tvarko.

Nežiūrint nuolatinio tikin
čiųjų protesto, pareiškimų su; 
šimtais parašų, įvairių delegaci
jų, kun. R. Černiauskas rugsė
jo 26 turėjo atsisveikinti su Sv. 
Mikalojaus parapija Ta proga 
jaunimas ir tikintieji įteikė dau
gybę gėlių ir nuoširdžiai pa
dėkojo už gražų kunigo pavyzdį, 
auką ir maldas. Atsakydamas 
kun. R. Černiauskas pirmiausia 
padėkojo vysk. J. Steponavičiui, 
kuris parodė jam ypatingai daug 
nenupelnyto dėmesio. Jis buvo 
jam kaip tikras tėvas. Be to, 
kun. R. Černiauskas ragino ti
kinčiuosius melstis ir dėkoti. 
Dievui už tokios didelės dvasios 
ganytoją, kurio širdyje randa 
atgarsį visi tikinčiųjų džiaugs
mai ir skausmai, o jis pats savo 
mažą auką jungia su didžiąja 
vyskupo — tremtinio kančia.

Kun. R. Černiauskas pranešė 
tikintiesiem, kad dabar jam, 
kaip pasilikusiam Vilniuje gy
dytis, leidžiama atlaikyti mišias 
ir klausyti išpažinčių Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje. Pamokslus 
sakyti draudžiama.

Visiem yra aišku, kad šis iš
kėlimas yra sovietinės valdžios 
kerštas už kunigo uolų darbą su 
jaunimu ir tikinčiaisiais. Tačiau 
kunigas, baigdamas atsisveiki
nimo kalbą, prisiminė, kad jis 
nesigaili, kad darė tai, ką dikta
vo sąžinė. Jei dabar jam reiktų 
viską iš naujo pradėti, tai jis 
vėl dirbtų su jaunimu, vėl va
žiuotų į Molėtus vesti rekolek
cijų vėl dirbtų, kaip reikalauja 
Kristus ir Bažnyčios kanonai.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music'of Lithuania”, trečia d., 
6:05-7:00 vai. vak., iš WS0Ų, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunllt Dr., Watct»ung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 221-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

A MEM0B1ALS
66-86 80 ST., M1DDLE V1LLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

I933 + 1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

115-06 Myrtle Avenue
Rkhmond HRI, N.Y. 11418 '

Prieinamos kainos, modernūs Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

1983
KELIONĖS | LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2120 K NA PP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11228
TEL: (212) 700-3300



VLIKAS SVEIKINA

pasiekė Kautą ir kitus mies
tus. Sulaužė mesto gatves, su
triuškino šaligatvius, palaužė ir 
Lietuvos laisvę.

Birželio įvykiai

dėlės nelaimės — žlugo laisva 
Lietuvos respublika, nes ją oku-

’vt, pavo Sovietų Sąjunga, ir birže- 
lio mėnesį okupantas įvykdė 
masines gyventojų deportacijas

* į Sibirą.
Respublikos žlugimas. Lietu-

/ vos valstybė, atstačiusi savo 
nepriklausomybę, niekam ne
darė pikto, nieko neskriaudė ir 
nesikėsino į svetimas žemes.

, \ Ji buvo taiki valstybė, pasižymė- 
jusi savo pažanga. Juk iš karo 
pelenų ji-kėlėsi. Jos miestai 
buvo sugriauti, kraštas nualin- 
tas, bet tauta į laisvę veržėsi 

. tokia jėga,' tokiu entuziazmu, 
kad ji nugalėjo visus sunkumus 
ir nustebino savo pažanga.

Tai ir buvo visiem parodyta, 
', ką reiškia laisvė. Laisvė yra kū

rybos ir pažangos būtiniausia 
sąlyga. Nepriklausomos Lietu
vos laikais išaugo.ir suklestėjo 

; lietuvių tautinė kultūra, jos me- 
. ?• nas ir mokslas.

Tačiau Lietuvos gruoboniš- 
_- ki kaimynai kitaip žiūrėjo į 

Lietuvą ir kitas Baltijos valsty- 
bes. Lietuva, daf tebebuvo ne-

^'priktauroma, kai fOS^metais ją
* ‘ slapta pasidalino Sovietų Sąjun- 
: ga ir hitlerinė Vokietija. Tai bu-
į vo slapta Molotovo-Ribbentropo ^^toūriTslietuvūii.’ 
.; sutartis.

Tuo pačiu metu Molotovas

. priespaudą, terorą, ir geriausius 
patriotus uždarinėjo į kalėjimus. 
Sudarė ilgiausius sąrašus, ką 
reikia išgabenti iš Lietuvos į Si
biro taigas. Visi geriausi Lietu
vos piliečiai, mokyčiausi vyrai, 
visuomenės vadai buvo surašy
ti ir pasmerkti išvežimui.

Sutraukusi dideles jėgas ir 
mases sunkvežimių, Sovietų Są
junga įvykdė masines deportaci
jas 1941 birželio 14. Tūkstan
čių tūkstančiai lietuvių gyvuli
niuose . vagonuose, blogiausiose 
sąlygose buvo išgabenti į Sibirą, 
išardytos šeimos, atskirti vaikai 
nuo tėvų.

Tais pačiais metais 1941 bir
želio 22 kilo Vokiečių-Sovietų 
karas. Lietuva sukilo spontaniš
kai ir su dideliu ryžtu vėl veržė
si į laisvę. Buvo sudaryta lai
kinoji vyriausyl>ė, buvo skelbia
ma Lietuvos laisvės atstatymas, 
atėjo naujieji okupantai — vo
kiečiai ir viską užgniaužė. Po 
poros metų vėl atslinko Rando- ’ 
noji Armija, vėl okupavo kraštą: ' 
Ir kiek tada buvo trėmimų, 
vežimų, kokias kančias turėjo

viešai garantavo, kad Lietuvos

junga gerbs visas sutartis.
Deja, tai buvo šlykšti apgaulė. 

Sovietų Sąjunga seniai planavo 
okupuoti Lietuvą, Latviją, Esti
ją. Slapta rengė planus, traukė 
kariuomenę. Dar prieš Lietuvos 
okupaciją jau buvo išspausdin- 
dinti žemėlapiai, kur Lietuva 
jau buvo prijungta prie Sovietų

Praėjo daug metų, bet lietu
vių tauta neužmiršo savo nelai
mių savo sudėty aukų ir nieka
da neužmirš. Lietuvių tauta vi
sada sieks nepriklausomybės, 
nes tik laisvė suteikia garan
tiją į pilnutinę tautinę kūrybą, 
tautinės kultūros vystymąsi.

Lietuvių tauta niekada neuž
mirš savo tremtinių, žuvusių 
sovietiniuose kalėjimuose, sun-

Sbvietų Sąjungos tankai per- kioje vergijoje. Apie tai nuolat 
važiavo Lietuvos respublikos kalbės ir šauks visam pasaulini.

kos pasakojimą. Pas šį profeso
rių man teko studijuoti Lietu; 
vos istoriją ir net Lietuvos isto-

datūra atkrito. Tada rektoriumi 
buvo išrinktas turtuolis čekas.

Prisiminęs Heidelbergą, visa-

nistesrijoje ir pasižymėjo savoVEJAS 
IŠ 
OKEANO

ŽIEMA VASAROS

PAULIUS JURKUS

gingumo, neš bepareigos jaus

Didelės, nepaprastos meilės O kad

me. Bet kad tas didysis paveiks
las būtų nupieštas, reikia dide
lės taikos, reikia dažų, teptukų, 
reikia išmūryti ir pamatą, kur jis 
bus pastatytas.

Meilės jausmų vedini, mes 
didžiuojamės savo tautybe n 
kiek galėdami ją puošiame. Bu
tų vidinė tuštybė, jei imtume j- 
rodinėti, kad Pasaulio Lietuvių 
Dienų kūrinys suplanuotas ir 
daromas ne taip, kaip aš noriu, 
ne pagal mano skoni, jis man 
nereikalingas. Geriau pasižy
mėkime tradiciniu lietuvišku 
taurumu ir neškime savo mėgs
tamas spalvas, jomis puoškime

Smurtas turi būti atitaisytas 
— visi tremtiniai ,visi kaliniai 
turi būti sugrąžinti į laisvą ne
priklausomą Lietuvą.

Visur naikinamos kolonijos, 
visur išstumiami pavergėjai. 
Kodėl tai taikoma Afrikai, o 
kodėl netaikoma Europai?

kad, užkopę j viršūnę, galėtume 
paliesti laimės žiburį. Kopdąmi 
į aukštą, uolėtą kalną, vieni 
kitiems padėkime. Stverkime už 
rankos pavargusį, padėkime 
jam.

Spaudos konferencijoje mes 
turėjome progos pasikalbėti su 
Pasaulio Lietuvių Dienų lėšų’ 
telkimo komiteto kopinnininke 
Birute Bagdoniene. Apsiimtas 
visuomenines pareigas ji atlieka 
su meile ir dideliu pasiaukoji
mu. Netrūksta energijos ir su
manumo. Kaip kitus, taip ir mus 
ji pasiekia telefonu vidurnakčio 
metu, nes pritrūksta ir dienos 
darbo valandų. Tokiai vadovei, 
kaip jai, telkiant lėšas, atrodo, 
kad pinigai kaip manų kruopos 
krenta.iš dangaus. Bet taip nėra.

Mum besikalbant su ja. šypse
ną pakeičia rūpestis. Ji džiau
giasi, kad LB Vidurio vakarų 
apygarda nustatytą kvotą išpil
dė dvigubai ir anksčiau nusta- 

-komiteto kopinnininkė.

tyto laiko. Tai džiugu. Blogiau
siai vyksta lėšų telkimas Piet
ryčių ir Vakarų apygardose. 
Apylinkių veikėjai kažko lūku
riuoja. Suprantama, kad visuo
meninis darbas sunkus, daugelis

PASAULIO LIETUVIŲ SEIMO, 
JAUNIMO KONGRESO IR 
II-JŲ PASAULIO LIETUVIŲ 

DIENŲ DALYVIAMS

kymo kovoje. Tegul Lietuvių

Sis svarbus išeivių gyvenimo 
įvykis tebūnie apvainikuotas 
visų pastangomis sutartinai 
sprendžiant ir vykdant mūsų ‘ 
tautinės kultūros ir lietuvių 
bendruomenės išlaikymo bei 
puoselėjimo uždavinius.

Linkime Pasaulio ^Lietuvių

menių ir organizacijų darbo 
pasiskirstymo ir sutarimo rei
kaluose.

to mirties 50 metų minėjimas 
— akademija Clevelande įvyks 
birželio 19, sekmadienį, 12 vai. 
Šv. Jurgio parapijos salėj. Ben
gia parapijos taryba.

Kaminskas,

pad. J e su s Preyro, ižd. Art.

balandžio 2* «6sfHnfco» 
valdybą: pwiM:jJft3rtoras Ki

PLD posėdžio dalyvių tarpe. Iš k. Kazys Laukaitis — ūkio vedėjas, Vacys Monikos 
— Dainų šventės pirmininkas, Milda Lenkauskienė — svečių komiteto pirmininkė, 
Mečys Vilkaitis — suvenyrų platinimo koordinatorius, Ingrida Bublienė — kultūrinių 
renginių komiteto pirmininkė, Giedrė Mereckienė — nakvynių komiteto atstovė. Nuotr. 
J. Tamulaičio ._ ...    —- ' - --  

navičius, nariai

komisija: pirm. dr. B. Rukše-

datai — E. Kairytė de Sa Ca- 
saburi ir A. Žibolis.

sava policija, su savom lietuviš- tokiam nebūtų vieniša užsieny- 
kom mokyklom. Ak kiek ten je. drauge vykdavo ir keletas jo 
buvo klegesio, kiek ten buvo 
jaunystės! Kodus, akmenis gale 
jome raustyti kaip ropes. Tokį 
palyginimą kadaise padarė poe
tas Stasys Anghckis savo žemai 
tiškaine eilėraštyje.

Tokioje stovykloje gyveno 
Nikas motina p. Čižienė. prisi
menu ją — neaukšta, tamsia
plaukė. Ji mokėjo daug kalbų, 
dirbo stovyklos administracijo
je. Niką studijavo Heidelberge 
ir čia pas mamą atvykdavo 
atostogų metu. Jei neklystu, stu- 

artimųjų jaunystės draugų. Su 
tuo Radvila tada vyko ir Leo
nas Sapiega. Jis tada dar nepasi
žymėjo savo turtais, bet vėliau 
šis Leonas Sapiega pasidarė 
istorinė asmenybė. Jis buvo žy
mus teisininkas, vadovavo Lie
tuvos aukščiausiam teismui, su-

saulinio garso įstatymų rinkinį, 
kuris rodo Lietuvos valstyfringu- _ , . » * v- Tada įsikūrė Toledo. Ohfe. Te-

išvykdami j užsienius rodky k“ **»*>.« M 
t,». veždavosi ir savo tarnas ir T»H?

saulinio garso universiteto. Teko



pateko į^vietinės televizijos ši

tai nuoširdų LB darbuotoją. Tą-Lietuvoj nukentėjusių šeimos.
Neatidėliotinai turėtų boti su-

mybių “mūsų veiksnius suvesti 
po vienu stogu”. Nėra, o tai tu-

n 
•dl\

Atvykus miesto burmistui 
Biagie DiLieto, paroda buvo

gūžės 28 “Galerie Cour Saint 
Piene” Ženevoje. Parodos kvie
time pažymėta, kad dailininkas 
gimęs Lietuvoje, turėjęs 14 
individualių ir dalyvavęs 18 ko

va nebuvo išjungta ir šiandien 
nėra izoliuota Europos salelė.

ir per jas siekti Lietuvai gėrio.

Paskutinis kalbėjo Rimas Ce- 
sonis, kurį moderuotojas gražiu 
žodžiu paminėjo kaip Madrido

skelbė R. Cesonis. Mondalį 
išrinkus, vėl grįžtų daug Carte- 
rio ir Brzezinskio štabe žmo
nių. Suminėjo ir kai kurias jo 
asmeniškas neigiamybes. Sumi
nėjo ir kitus demokratų kandi
datus: buv. astronautą Glenn, 

cijos narį ir kaip nepapcas- Kennedy, R. Cesonis paliko į- 
tai nuoširdų LB darbuotoją. Tą- spūdį, kad ir blogiausias demo-

mųjų karo nusikaltėlių bylų,

vaujamos Vokietijos agresijas

< 2

savo temos dalimi, būtent “Pre
zidentinių rinkimų užkulisiai ir

tas demokratas, neva tai dėl lai
ko stokos iš savo temos išjung
damas “Madrido konferencijos

Tautų Sąjunga buvo be - 
jėgė, neturėdama priemonių 
apsaugoti Versalio sutartį. Me
tęs žvilgsiu į 1930 - 1940 tar

Nežiūrint poros valandų tru
kusių pranešimų, buvo gana 
gausu klausimų, kurie sukosi su aukštai iškelta lietuviška . lektyvinių parodų, 
apie siūlomus receptus suakty- ’

miant “OSI” vedamom bylom

S5

tuosiuose Rūmuose. Jis aptarė
Baigiant šį renginį, pirm. F.

DVI VERTINGOS KNYGOS
JAUNŲJŲ ATEITININKŲ VADOVAM

L JAUNŲJŲ ATEITININKŲ kam). programa suskirstyta į

(10-13

uždavinius: stiprinti tautinę

PILDOMASIS PROGRAMOS 
VADOVĖLIS. Paruošė Birutė paįvairinti prie siūlomų pra

mogų

tyje gražiai užsirekomendavę 
lietuviai šiemet buvo pakviesti 
šį paradą vesti. Pirmosios žy
giavo Varva Vaišnytė, nešdama 
didžioj Vytį, Marytė Venelo- 
vaitė ir Vaiva Vėbraitė-Gustienė

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS PREMMA PASKIRTA

ANATOLIJUI KAIRIUI
Lietuvių Rašytojų Draugija

AKIVAIZDINIS PAPILDO
MASIS PROGRAMOS VADO-

dins? Taip pat neaiškus yra
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DARIAUS IR GIRĖNO PAŠTO 
ŽENKLO BELAUKIANT

S. Dariaus ir S. Girėno tra
giško skridimo per Atlantą 50 
metų sukakčiai paminėti JA\ 
pašto ženklo tebelaukiama. Rei
kalas tebėra dar gyvas. Dar yra 
galimybių, kad JAV pašto vado
vybė tokį ženkliukų išleis. Visi 
lietuviai skatinami prisidėti su 
savo talka, rašant laiškus šiais 
adredais: The Honorable Wil- 
liam F. Bolger, Postmaster 
General, U.S. Postai Service, 
475 L’Enfant Plaza, SW. Wash- 
ington, D.C. 20260.

Citizen’s Stamp Advisory 
Committee, U.S. Postai Service, 
475 L’Enfant Plaza, SW, Room 
5536, VVashington, D.C. 202fiį0.

Galima siųst tokio ar panašaus

turinio laišką:

Dear Sir:
Stephen Darius ir Stanley Gi

rėnas, two American pilots of 
Lithuanian descent, undertook 
a transatlantic flight in 1933. 
Their flight aboard the “Litua- 
nica” began in New York and 
ended in tragedy a few hundred 
miles short of their destination, 
Kaunas, Lithuania. Their goa! 
was to conųuer the skies for the 
betterment of mankind. In com- 
memoration of the 50th anniver-

sary of the historic flight of Da
rius and Girėnas, I respectfully 
reųuest that in 1984 the U.S. 
Postai Service issue a eommem- 
orative stamp in their honor.

Sincerely yours
(vardas, pavardė, adresas)

ST. PETERSBURG, FLA.

Tragiškųjų birželio įvykių mi
nėjimas, kurį ruošia Lietuvių 
klubas, Įvyks birželio 14, ant
radieni, 4 vai. popiet klubo pa
talpose. Programoj: J. Daugėlos 
paskaita, klubo choras, dekla
macijos. Pamaldos už išvežtus 
ir žuvusius vyks birželio 12, 
sekmadienį, 1 vai. popiet Šv. 
Vardo bažnyčioj, Gulfporte.

Lietuvių klubo visuotinis na
rių susirinkimas įvyko balan
džio 30. Dalyvavo 97 nariai, 
nors prie klubo priklauso 454 
nariai Apie 3 mėnesių veiklą 
pranešė klubo pirm. A. Gudonis.

Motinos dieną, gegužės 8, Šv. 
Vardo bažnyčioj buvo aukoja
mos LRK Moterų S-gos 76 kp. 
už motinas užprašytos mišios. 
Lietuvių klube pietų metu vyko 
programa. Paskaitą skaitė \.

* "Lietuviai pranciškonai kvieėia jus praleisi i atostogas KtAine- 
bunkport, Maine vasari ietėje.

Kleivienė. “Saulės” mokyklos 3 
mokiniai paskaitė pritaikytus 
tekstus. Moterų choras, vado
vaujamas muz. P. Annono. pa
dainavo 3 dainas.

Ž u vautojų-medžiotojų dr-jos 
metiniame susirinkime gegužės 
10 išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Julius Rimkūnas, vicepinn. Bro
nius Bakas, sekr. Julia Navakas, 
ižd. Kostas Staponkus, pareng. 
Jonas Butkus, Alas Lukienė ir 
Anna Bazėnas. Revizijos komi
sija: Vladas Kartanas, Stepas 
Luugys, Albinas Gesius.

Šv. Kazimiero misijos komi
teto sušauktas organizacijų at
stovų pasitarimas šv. Kazimiero 
500 m. mirties sukakčiai pami
nėti įvyko gegužės 15 Lietuvių 
klube. Vadovavo pinu. A 
Gruzdys. Jis perskaitė misijos 
komiteto numatytą programą ir 
kvietė organizacijų atstovus įsi
jungti į minėjimo renginius. 
Nutarta, kad Šv. Kazimiero’ mi
sijos komitetas organizuos pa
maldas Šv. Vardo bažnyčioj ir 
minėjimą Lietuvių klulx\ o aka
demijai ir kitom programom su
daromas atskiras komitetas.

Komo Kalantos tragiškos mir
ties 1 1-kos metų minėjimą ge
gužės 19 Lietuvių klulre surengė 
Romo Kalantos šaulių kuopa. 
Paskaitą skaitė O. Petrikienė. 
Sol. O. Annonienė. akomponuo- 
jama M. Sullivan, padainavo 2 
dainas. St. Vaškys deklamavo. 
Gegužės 22 Šv. Vardo bažny
čioj Lietuvių klubo užprašytas 
mišias aukojo ir pamokslą pa 
sakė kun. V. Zakaras, OFM. 
Giedojo vyrų vienetas, vadovau
jamas A. Mateikos. — L.Z.K.

Pakeitęs adresą, rašyk ad
ministracijai, drauge pridėk ir 
savo seną adresą.

Darbininkui 
paremti 
aukojo

Darbininko skaitytojai, at
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudi} parėmę:

Po 15 dol. — C. Dailidėnas, 
St. Petersburg, Fla., prel. V. Bal
čiūnas, Thompson, Conn.

Po 12 dol. — B. Ignatavi
čius, M i am i Beach, Fla., J. Kerai- 
tis, Paterson, N.J.

Po 10 dol. — J. Palonis, Green 
Brook, N.J., A. Mikulskis, Cleve- 
land, Ohio, R. Kisielius, Somer- 
ville, N.J., B. Strikaitis, Los An
geles, Calif., V. Kamantas, 
Grand Rapids, Mich., J. Simams, 
VVashington. D.G.

8 dol. — P. Grenda, Olden- 
burg. Germany.

Po 5 dol. — V. Buchholz, 
Kearny, N.J., A. Aleksis, Water- 
bury, Conn., V. Zdanys, 
Wethersfield,Conn., E. Radiono- 
vas. W. Hartford, Conn., A. Du
bauskas, Cambridge, Mass., A 
Moriarty, St. Petersburg Beach, 
Fla., J. Orentas, Ridgevvood, 
N.Y., V. Rastonis, E. Sandvvich, 
Mass.. Br. Budriūnas, Los An
geles, Calif., S. Klimus, Little 
Kalis, N.J., O. Paškevičius, San
ta Monica, Calif, F. Boreiškis, 
Lakevvood, N.J., kun. A. Kra
sauskas, Jemez Springs, Nevv 
Mcxico.

Po 2 dol. — M. Eizerytė, 
Montreal, Que., J. Vaich, Largo, 
Fla.. G. Gobis, Amsterdam, N.Y., 
S. Strazdas, Linden, N.J., O. 
Stankaitis, Paterson, N.J.

Po 1 dol. — J. Berteška, 
kearny, N .J., O. Gustaitis, 
Memmingen, W. Germany.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėk. 
cija.

KVIEČIAMI SPAUDOS ŽMONĖS
Lietuvių žurnalistų sąjungos 

centro valdyba nutarė II Pasau
lio Lietuvių Dienų metu suruoš
ti Lietuvių žurnalistų sąjungos 
narių ir aktyvių spaudos bend
radarbių susitikimą, liepos 2. 
šeštadienį, 12 valandą, Dainos 
restorane, Marųuette Parke. Bus 
pasitarta LŽS-gos reikalais, 
spaudos problemomis. Valdyba 
padarys trumpą sąjungos veik
los pranešimą.

Po to bendri pietūs, malonus 
pabendravimas ir pasivaišini-

rnas. Už pietus dalyviai apsi
moka patys. Norima žinoti, kiek 
atsiras norinčių pabendravime 
dalyvauti. Rengėjai prašo vi
sus norinčius dalyvauti praneš
ti LŽS-gos pirmininkui Jurgiui 
JanuŠaičiui, 2534 W. Lithuanian 
Plaza Ct., Chicago, Illinois 
60629. Telefonas (312) 737-1731, 
iki birželio 25.

Pabendravimas ilgai neužsi
tęs, todėl kiekvienas vėliau ga
lės dalyvauti vakare įvykstan
čiuose renginiuose. (j.j.)

Clevelando ramovėuų vyrų choras atšventė savo 10 metų gy
vavimo sukaktuves. Nuotraukoje iš k. koncerto pranešėja 
V. Nasvytytė, choro vadovė G. Karsokienė ir dalis choristų. 
Jų sukaktuvinis koncertas buvo balandžio 30. Kuolu V Bace
vičiaus

DOSNIOS PARCELS EXPRESS
( O R P.

Liccnsed by VNESHPOSYLTORG

Sezonas prasideda liepos 2 ir baigiasi rugsėjo 5.

Vasarvietė yra labai graiioje kurortinėje vietoje — prie pat 
Atlanto vandenyno. Yra jūros vandens baseinas, teniso aikštė, 
vėsinami kambariai, grotus parkas, rengiami kultūriniai vakarai. 
Buto ir maisto kainos žemesnės negu kitur.

Informacijai adresas;

Franciscan Guest House 
Kennebunkport. Maine 04046 
Tel. (207) 967-2011

AMBER HARVEST
Fresh fruits and vegetables

PARDUOTUVĖ

Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos 
duonos iš Bruno's kepyklos Chicagoj.

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo’

110-21 Jamaica Avė.
(kampas 111 St.) 
847-9225

Atidarą nuo 8 iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
iki šeštadienio

S A LFA SS r eg istrac -
fTiCTUvių Atletų Klubo valdy 

ba kreipiasi Į sportuojančių jau
nuolių tėvus, prašydama su 
mokėti klubo nario ir ŠALFASS 
registracijos mokesti. Klubas 
jau yra atlikęs registraciją, nes 
be jos neleidžiama sportininkam 
dalyvauti rungtynėse.

Nario mokestis visiem 5 dol.
ŠALFASS registracijos ino 

kestis: suaugusių klase (gimę 
1963 ir anksčiau) — 2.50 dol., 
jaunių A-klasė (gimę 1964-1966) 
— 1.50 dol.. jauniui B klasė 
(gimę 1967 - 1968) — 1.50 
dol., jauniu G klase (gimę 1969- 
19/0 — i dol.. jaunių D klasė 
(gimę 1971 - 1972} — 1 dol., 
jaunių E klasė (gimę 1973 ir vė
liau) — 1 dol.

Maloniai prašome visų, kurie 
šios pareigos dar nėra atlikę, 
tai atlikti prieš važiuojant į 
sporto šventę. Čekius rašyti 

Lithuanian AthleticClnb. Ine." 
vardu. Galima siųsti klubo 
adresu; 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 1 1207. arba įteik
ti treniruočių metu per trene
rius. Ačiū.

L.A.K. Valdyba

Gerai pažįstama firm.-, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS SIUNTINIUS
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ. UKRAINĄ ir Lt.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ patenkini.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių pi įeinamomis kainomis

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom made fur and sheep- 
skin coats and other leather 
goods. The lowest prices in 
neighborhood. Ūse our lay- 
away plan.

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO.
79-03 JAMAICA AVĖ.
WOODHAVEN, N.Y. 11421
TEL. 212 296-1162

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. AnastasL B. S.

e 

77-01 JAMAICA AVENUE 
<Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELJVER 

296-4130

NAUJAUSI
LEIDINIAI

B. Raila, Raibos agavos 
Prisiminimai. Kietais viršeliais. 
12.00 dol.

G. Galva, Ernestas Galva
nauskas, politinė biografija. Kie
tais viršeliais. 18.(X) dol.

G. Tautvytis. Gyvenimas oku
puoto) Lietuvoj. 10.00 dol.

A. Šapoka. Lietuvos istorija. 
Kietais viršeliais. 20.(X) dol.

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, Susitikima 
pamary. novelės. 8.00 dol.

J. Prnnskis, Bolšev ikų nužudy
ti šauliai. 7.00 dol.

S Maziliauskas, Pioneer 
Prince in USA. 10.00 dol.

R. Šilbajoris. Žodžiai ir pras
mė. Literatūra šiandien Lietn- 
voje. 10 dol.

St. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. Iš užrašų prisiminimai/ 
IV tomas. 20 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos. plokštelės bei suvenyrai 
gaunami Darbininko admi
nistracijoj. 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. I 1207.

Informacijų ii nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje Įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C 0 R P.

4G East 49th Street
(Corner of Madison Avė.) 

New York. hLY. 10017 
TeL: (212) 758-1150, 758-1151

Apple-Valley. Min. 55124 
Nevv York, N.Y. 10003 
Nevv York. N.Y. 10011 
So. Boston, Mass. 02127
Brtdgeport, Conn 06b 10

72 Ccuoty Road No. 42 
45Seccnd Avenue 
135 W. 14th Street 
393 West Broadway 
1880 Seaview Avė.

Houston, Texas 77036

Chicago. III. 60629
Cleveland, Ohio 44134

Irvington, N.J. 07117 
GrandRapids, Mich. 49505 
Hackensack. N.J. 07601
Hartford, Conn 06106
Lakevvood, N.J 08701
Montebello. CA. 90640 
Nevv Haven, Conn. 06511 
Newark, N.J. 07106
Miami Beach. Fla. 33139
Philadelphia, Pa. 19122
Philadelphia, Pa. 19141
Pittsburgh. Pa. 15203 
Watert>ury, Conn. 06710 
Fort Wayne. ind. 46808

Worcett«r. Mass. 01610
Youngstown, Ohio 44503

8t»U Beechfiut

612 432-3939
AL 4-5456
CH 3-2583 

617 268-8764 
203 367-2863, 

(713) 777-9542

2501 West 69 St.
6089 State Road

1082 Sprmgfield Avė.
1541 Piainfield Avė. NE 
112Main St.
1839 Park St.
241 fourth Street

1800 H. Beverly Blvd 
1329 Boulevard 
e>?8 Samord Avenue.. 
1352 iVashington Avė 
1214 N 5th St.
4925 Old York R d
130? E Carson Street 
555Cook St.
1807 Beineke Rd.

144 Millbury Street
309 W. Federal Street

WA 5-2737 
884-1738

374-6446 
616 361-5960 

201 342-9110 
203 232-6600

FO 3-8569 
(213) 727-0884

LO 2-1446 
373-8783 

305-532-7026
PO 3-4818 
GL 5*9586 
HU 1-2750 
756-1668 
432-5402

SW 8-2866
Al 3-0440

IŠPARDAVIMAS Sparčiai auganti milijoninė

LITHUANIAN COOKERY
(In Engllsh, 316 pages, price 8 dol.)

Agronomes 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. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavarde .................................................................................

Numeris, gatve ............................................. ......................................

Miestas-, valstija, Zip .........................................................................

Trys knygos su persiuntimu 
už 2 dol. lai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jaškausko apysaka iš Lie
tuvos 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. I 1207.

Keliautoju dėmesiui
Juozas K;.. .Imtas yra ĮXira- 

šęs jilomią knygą "Kelionė ,ų>- 
link pasaulį" 423 puslapių kny
goj sukaupta daug kelionių įspū
džių. Knyga iliustruota nuotrau
komis iš aplankytų vietovių. 
Knyga su persiuntimu tik 3 
dol. Gaunama Darbininku ad
ministracijoj.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
KASA

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

KASA už paprastas taupymo sąskaitas moka 9%
Už IR A pensijų indėlius KASA šiuo metu moka 10%
Už didelius ir mažus certifikatus KASA moka kiek galimu aukščiausius procentus.
Visiems taupytojams KASA lengvomis sąlygomis suteikia visų (tįsių paskolas.

“KASA priima ivenčlų ar atostogų plano taupymo Indėlius ir už juos taip pat moka 
9% palūkanų”.

— KIEKVIENO ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,000 DOL. —
KASOS įstaiga veikia savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto iki S vai. vakaro, o penktadieniais 
iki 6 vai. ir šeštadieniais iki 5 vai. vak.
KASOS adresas: 86-01 114th Street, Richmond llill, N.Y. 11-418 ,
Telefonas: (212) 441-6799

KASA kviečia visus jungtis j lietuvišką taupvmo įstaigą.
»-------------- ----- -------------- -- --------------------------- ---------------------------



Dmbfainbaabrifyfoi^gyveną

Lietuvių Moterų Federacijos nė savo kalboj įvertino klubo

f.

bankas už iškeitimų , atskaito 
15.50. Iš Kanados prašom nau
doti USA POSTAL MOKĖT

Brocktane rugsėjo 18.

Kuhtlrinis Subatvakaris Tau-

pose LMJL Federacįjos Bosto
no Įdubo narės gegužės 14 susi
rinko paskutiniam šio. sezono

mokykloj
Žiais ir pan.

Skaityk ir platink

kalba. Bet jų džiaugsmas pra
nykęs, km jie išgirdo jo klausi-

nūs. Tįkro rasų disidento, kuris 
Rusuos kalamuose praleido 8 
metas, o vėliau buvo ištremtas 
iš savo tėvynės.

The Daily News gegužės 
7 rašo, kad Lietuvoje katalikų 
kunigas Alfonsas Svarinskas 
buvo sovietų nuteistas 7 metam

DANUTEI NASVYTYTE I- ataria fcBR- IMėvaL ryto K WCAV-tas SLa. komp. J. Gaidelio minė*

rengdamos savo renginius. Pir
mininkė padėkąjo valdybai ir 
narėm užtaiką.

sikėlimo parapijos įstaigoj To- šteiną ir kitos organizacijos, 
ronte. Už Darbininko prenu
meratą kanadiškais doleriais 
mokmna 18 doL, pridedant lais
vą auką yuž kdendorių.

ne, įvyks spalio 1.

I

fa

Stano Kudirkos Saulių kuopa NewYorke, 
valdyba ir nariai

Kun. ANTANUI RAČKAUSKUI KEHOE, DOYLE, PLAYTER,

<17-3»W7»lMm, MA, TEL: «17

A J. Bočanskai Worcestario Dr. Vinco KodMcot žaatių kuopos

ALGIRDUI ZENKUI
1983 M. EKSKURSUOS į LIETUVĄ 

iŠ BOSTONO IR NEW YORKO

11434M

Simo Kudirkos Saulių kuopa Neto Torte, 
valdyba ir storiai

JONUI R. SIMANAVIČIUI

(SU Ryga) (su Ryga)

— 1175^0

(hRns)

TRANS-ATLANTIC TRA VĖL SERVICE, INC.

PADĖKA



ralijos lietuvių tinklinio bei 
krepšinio komandų. Visi kvie
čiamu atsilankyti į rungtynes ir

Trečiadienį, birželio 15,7 vai. 
vakare bus sporto rungtynės 
tarp N.Y. Atletų Klubo ir Aust-

M. VYGANTAITĖ 
BAIGĖ GIMNAZIJĄ

Dr. Ibsenas Skeivys buvo gi
męs 1918 prie Remtuos, Mažei
kių apskrityje- Baigė Sedos 
vidurinę mokyklą, Mažeikių 
gonnazųą. * Baigė labai jaunas.

Ketvirtadienį, birželio 16, 
australiečiai svečiai turės laisvų

Australijos lietuviai sportinin
kai ir jų palydovai atskrenda iš 
Wasiungtom> su New York Air 
oro linijos 38 skridimu į La 
Guardra aerodromą prnnodienL ir LA Klubo jėgos Pasaulio 

Lietuvių sporto žaidynėse Chi—

Leonardas Andriekus, Brookly- 
no pranciškonų vienuolyno vir
šininkas, Tėv. Antanas Praka- 
pas, Tėv. Kornelijus Bučinys, 
Darbininko redaktorius,* Tėv. 
Viktoras Gidžiūnas, Tėv. Placi- 
das Barius, Tėv. Benvenutas Ra-

Paliko žmoną Eleną, dukras 
Dalią ir Viliją ir sūnų Saulių.

Dar ir dabar pasigenda mie
lojo daktaro visi jo buvę pa
cientai. Ne kartą pašneka, kaip 
gaila, kad mirė lietuvis dakta
ras, kai gaila, kad nebėra jau 
dr. Ibseno Skeivio.

birželio 18, šeštadienį, 7:15 vai. 
vak. Šv. Petro ir Povilo bažny
čioj, Elizabeth,N.J-

Abi tęs studijas universite
tuose. V. Gylytė studųuos griež
tuosius mokslus, o Monika Vy-

Antradieaį, birželio 14, 7 vaL 
vakare Kultūros Židiny įvyks 
susipažinimas su svečiais iš 
Australijos. Bus vakarienė, 
trumpas jaunimo pasirodymas, 
jaunimo Šokiai ir vakaronė Iri-

Penktadienį, birželio 17,8 vai. 
ryto visi australiečiai turės btti 
Židiny, pasiruošę kelionei auto
busu į La Guardia aerodromą. 
Iš tenai 10:11 vai. American 
Airlines 261 skridimu jie iš
vyks į Torontą.

Dar kartą prašoma kreiptis | 
Vidą Jankauskiene, 849-2260, 
arba į Aldoną Katinienę, 846- 
1210 jeigu galite priimti bent 
vieną kitą Australijos svečių 
nakvynėn. Dėl kitų informacijų 
skambinkite australiečių pri
ėmimo koordinatoriui V. Aiksni- 
niui, 8865695.

ros Zaunyje mint s Kamą 
pasakys Elena JuciMB, Sibiro 
kalinė, knygos "Pėdos mirties 

autocė. Kilėm-Mfats iriš-

Po pamaldų sugiedota Mari
ja, Marija. Tada visi perėjo prie 
paminklinio kryžiaus. Tokių 
Kultūros Židinio švenčių metu 
prie kryžiaus baigiamos pamal
dos. Čia vadovavo Algis Šilba
joris. Vainiką padėti jis pakvie
tė LB apygardos pirmininką 
Aleksandrą Vakselį su ponia: 
Padėjęs vainiką, A. Vakselis dar 
tarė trumpą žodelį. Padėjimo, 
ceremonijose dalyvavo ir Kultū
ros Tarybos pirmininkė Ingrida 
Bublienė. Sugiedotas Lietuvos 
himnas. . '

ką. Kas gali svečius dienos metu 
antradienį ir trečiadienį ar bet 
kuriuo laiku ketvirtadienį paly
dėti ar pavėžinti, prašomi pra
nešti Vytautui Alksniniai, 886- 
5695.

"Monika Vygantaitė, dr. Vytau
to ir Maros Vygantų duktė, bai
gė uršuliečių akademiją Dalias 
mieste, Teras. Monika dar gavo 
garbės pažymėjimą už darbą 
akademijos laikraštyje.

Vygantai kadaise gyveno New 
Yorke. Monika čia baigė Mairo
nio lituanistinę mokyklą.

Nusikėlę Vygantai į Dalias, 
rado kitus lietuvius — dr. Vy
tautą ir Danutę Gylius. Jų duk
ra, Viktorija Gylytė, irgi baigė 
tą pačią uršuliečių akademiją. 
Jom diplomus vietos vyskupas 
įteikė gegužės 22. Akademijos 
baigimo iškilmės buvo tikrai

Maironio lituanistinė mokykla. 
Vaikai nuo 2 iki 7 skyriaus 
pašoko tris tautinius šokius. Va
dovavo tautinių šokių mokytojas 
Raimundas Balsys. Mokyklos 
choras padainavo tris-keturias 
dainas, kurias parengė damavi- 
,mo mokytoja muzikė Nijolė Ulė- 
nienė.

Trumpam buvo užėjęs lietutis, 
publika turėjo skubėti į , salę, 
bet paskui vėl pragiedrėjo, ir vėl 
visi lauke linksminosi iki sute
mų. Buvo ir įvairių laimėjimų.

Kasmet Kultūros Židinys ren
gia šarvo -pavasario šventę — 
gegužinę. Šiemet ėdria šventė 
buvo gegužės 15, sekmadienį.

Kaip įprasta, šventė pradėta kaktį. 
12 v. miškinis. Jas koncelebra- 
vo net 7pranciškonai: Tėv. Pau-

busas juos nuveš tiesiai į Kul
tūros Židinį. Jeigu kas turi at
vykstančių giminių ar pažįsta
mų, galt asmeniškai Juos aero- 
dromėpasitikti ir parsivežti

Leonardas Andriekns perskaitė 
pasiaukojimo Švenčiausiai Ma
rijos širdžiai aktą, prisimenant 
šio pasiaukojimo 30 metų su-

šv. Antano nuveria Apreiški
mo parapijos bažnyčioje pradė
ta birželio 5, sekmadienį, baig
sis per šv. Antaną birželio 13.

Apreiškimo parapijos metinis 
pflpnHs bos rugpjūčio 7 Platt- 
deutsphe Parke (įprastinėje vie- Poetas bus prisimintas birite- 
toje). Jau dabar išsiuntinėta pa- Bo 12, šį ir Irinmdk ių. Tą dienų 
kvietimai į pikniką. Drauge iš-* 10 vaL pranciškonų vienuolyno 
siuntinėta ir laimėjimų knygų- koplyčioje bus miliuj, kariąs 
tės. Parapijos kunigai prašo už- «ekos poeto bičiulis, taip pat 
pildyti laimėjimo knygučių šak- poetas Tėv. Leonardas And-

Pamokslą pasakė Tėv. Paulius 
Baltakis, vienas iš svarbiausių 
Kultūros Židinio statytojų. Jis ir 
prisiminė .Kultūros Židinį, 
šiemet sueina 10 metų, kaip jis 
buvo atidarytas viešam naudo: 
jimui. '■

Aukas atnešė mokyklinis jau
nimas. Taip pat atnešė ir gė
les ir vainiką.

Baigiantis mišiom, Tėv.

Baigus iškilmes prie kryžiaus, 
taoj ir .prasidėjo piknikavimas. 
Apatinėje salėje galėjai gauti į 
lietuviškus pietus, kuriuos pa-; 
gamino E. Kezienė. Kieme buvo; 
sustatyti stalai ir ten įsikūrę 
piknikavo. daug žmonių. Čia 
plačiausiai pasireiškė Perkūno 
choras, kuris pardavinėjo keptus 
kotletus, alų. Per garsiakalbius 
visą laiką sklido lietuviška mu
zika.

Trumpą programą atliko

UMETV NUO POETO r- 
JONO AISČIO ĮMUKS .

Poetas Jonas Aistis ariaė 1973 
birželio 13. Tuo meta gyvenų

ZODO^C 
trankąs iš to meto literatūros 
skaitys Tadas ABnskas ir Malvi
na Klivečkienė. Po pamaldų 
prieš minėjimą Kultū
ros Židinio mažojoje salė
je bus galima gauti pietus, ku
riuos paruoš E. Kezienė su savo 
talkininkėm. Minėjimą rengia 
specialus iš įvairių organizacijų 
sudarytas komitetas, kariam 
pirminmkarųa Aleksandras 
Vakselis.

ProL dr. Aldona ir pro£ dr. 
Kajetonas Jonučiai specialiu 
kvietimu dalyvavo Italuos mi- 
nisterio pirmininko Amintore 
Fanfani pagerbimo, iškilmin
game banketo gegužės 31 Plaza 
viešbuty, New Yorke.

Kun. Pijus Lekešis, ilgametis 
V. Atsimainymo lietuvių para
pijos vikaras, Maspeth, N.Y., 
birželio 3 mirė Putname, Ma
tulaičio namuose, kur per eilę 
metųv praleido pensininko die
nas, Vedoms buvo giąnęs 1893 
liepos 22, j kunigus įšventintas 
1928 birželio 2. h* mito. P»lairfoto« Iš Kultūros Židinio svečiai

M^-^irhiiiir^ —mlriifa Poetas yra tgą laiką gyvenęs bus skirstomi į privačius namus.
si žiemą savo bate Riviera BrooHyncįMflfordogotvėjeLŠfos Kas tik pasižadėjo parūpinti 
Beach, FU, grįžo į savo vasa- pavadintam parašė ele, 
ros namus MonticeOo, N.Y. Čia Mbrygą. Dabarąp«daireng 
ji bus visą vasarą iki spalio arė- na®i° l**šk*i ir visi kfti raŠGki.
nėšio. Tada vėl išvažiuos į Flori-


