
BALTUOSIUOSE ROMUOSE JAV 
PREZIDENTASPASIRAŠĖ-BALTŲ LAISVĖS 
DIENOS SPECIALIĄ PROKLAMACIJĄ

Savaitės 
Įvykiai

Palestinos išlaisvinimo osgo 
nizacfios pagrindinėj Al Fatah 
grupėj įvyko skilimas. Nepaten
kintieji jos vado Yasir Arafat 
vejama politika, susilaukę Libi* 
jos ir Sirįjos paramos, užėmė 
šeštas aprūpinimo centrus Siri
joj ir pasikeitė artilerijos ir 
tankų ugnimi Libano Bekaa 
slėny.

Kringeliu atvyko nepažįstama 
moteris. Klebonas kun. A. Sva
rinskas paprašė prisistatyti, bet 
moteris savo pavardės nepasi
sakė.

Nepažįstamoji įteikė klebonui 
Religinių Reikalų T-bos įgalio
tinio P. Anilionio raštą — įspė
jimą.

Įspėjime sakoma, kad kun. A 
Svarinskas 1982 rugsėjo 5-15 
Šiluvoje atlikinėjo religines pa- sus, todėl jų asmenybės buvo 
reigas ir sakė neatitinkančius nustatytos čia pat, o kun. Kons- 
tiesos šmeižikiško ir antivisuo
meninio turinio pamokslus.

Įgaliotinis primena, kad kun. 
A. Svarinskas lankosi ir kitose 
vietose ir ne tik Kauno vysku- jat ir filmuojat? — užsipuolė 
pijoje. Įgaliotinis pakartotinai Čekistas kun. K. Velioniškį. 
reikalauja ir įspėja laikytis reli- Po tris valandas trukusio “as- 
ginių kulto įstatymų įr kad už menybės aiškinimo”, paaiškėjus, 
įstatymų pažeidinėjimus jis gali 
būti patrauktas atsakomybėn.

Klebonas kun. A. Svarinskas 
po įspėjimu nepasirašė.

Vėlinių procesija. 1982 spalio
28 į Viduklės parapijos kleboni- je buvo sulaikytas tikintis jau
ją atvyko apylinkės pirmininkas uuolis iš Kretingos. Jis fotogra- 
E. Kringelis su įspėjimu, kad favo pamaldas bei Kryžiaus kal- 
lapkričio 1 draudžiama tikintie- nų procesiją. Pradžioje jaunuolį 
šiem organizuotai eiti į kapines tardė Ž. Kalvarijoje įrengtoje mi- 
pagerbti savo mirusiųjų. Prie- licijos būstinėje, po to buvo nu
šiupi atveju bus pažeistas 1965 
gegužės 12 įsakas. Be to, pasta
ruoju metu plinta snukio-nagų 
liga. Todėl bet kokie masiniai 
renginiai esą uždrausti.

Klebonas po įspėjimu nepa
sirašė.

Tą pačią dieną kleboną iš
kvietė į Raseinių rajono vykdo
mąjį komitetą. Ten jam pakar
totinai buvo pateiktas panašaus 
turinio įspėjimas. Kun. A. Sva
rinskas po įspėjimu nepasirašė.

Lapkričio 1 nuo vidurdienio 
Viduklės miestely buvo pilna 
milicijos ir saugumiečių. Auto 
inspekcija stabdė visas į mies
telį įvažiuojančias mašinas ii 
praleisdavo tik miestelio gyvento
jus. Toliau gyveną ir svečiai ka
pines galėjo pasiekti tik pėsti.

Popiet 5 v. jaunimas, apsiren
gęs tautiniais drabužiais, kuni
gas ir didžiulė minia tikinčiųjų, 
maždaug 1000 - 1500 žmonių,, 
procesijos tvarka — su kryžiumi, 
su gedulingomis vėliavomis 

karagvos diplomatui ir uždarė priešakyje, giedodami Visų 
visus 6 jos konsulatus.

Andropovas pakartotinai pa
reiškė esąs pasiruošęs tartis dėl 
Baltijos jūros padarymo laisva 
nuo branduolinių ginklų, tačiau 
nieko nemini nei apie jos Balti
jos jūroj laikomus branduoli
niais ginklais ginkluotus karo 
laivus nei jos pakraščiuose iš
dėstytas branduolines raketas.

ja, pasišovusi kalbėti vienu Afri- 

tarimų, kurie ypač išryškėjo jos 
nariu priėmus už vakarų Saha- 
ros nepriklausomybę kovojan
čius Polisario partizanus. Nuo 
to meto Marokas ir jį remian
čios valstybės boikotuoja orga
nizacijos šaukiamas konferenci
jas.

Sov. S-gos oficialus antisionis
tinis komitetas paskelbė, kad žy
dų emigracija iš Sov. S-gos su
stojo dėl to, kad visi norėję emi
gruoti žydai jau išvyko. liet JAV 
žydų sluoksniai teigia, kad 1979 
mažiausiai 700,000 žydų prašė 
užsieniuose gyvenančių savo gi
minių atsiųsti jiem reikalingus 
iškvietimo dokumentus, o šiuo 
metu sovietų organai yra visai 
užblokavę tokių dokumentų ga
vimą.

Kinijoj posėdžio susirinko 
liaudies kongresas, kuris turės 
patvirtinti vyriausybės sudary- 

planą ir išrinkti Kinijos pre
zidentą, kuriuo yra numatomas 
dabartinis min. pirmininko pa
vaduotojas Li Xiannian.

JAV politikas Averell Harriman 
buvo nuvykęs į Sov. S-gą ir ta
rėsi su partijos gen. sekretorium 
Andropovu. Pagal jį Andropo
vas pareiškęs, kad Sov. S-ga 
karštligiškai stengiasi atstatyti 
normalius santykius su JAV ir 
yra pasiryžusi ir suinteresuota 
ieškoti bendrų iniciatyvų.

Kinija pareiškė Mongolijai 
protestą, o Sov. S-ga pritarė jos 
vyriausybės nusistatymui iš
tremti apie Ulan Bator gyvenan
čius ir Kinijos pilietybę turin
čius kiniečius į Kiniją.

Įvairiose Afrikos valstybėse 
kilsiąs šiais metais dar didesnis 
badas už 1972-73 buvusį, kurio 
metu nuo bado mirė 300,000 
žmonių.

Nikaragva ištrėmė tris JAV 
diplomatus už sąmokslininka- 
vimą nužudyti jos užs. reikalų 
ministerį. JAV tai griežčiausiai 
paneigė, įsakė išvykti 21 Ni- 

bės dėl siaučiančios infliacijos 
ir nedarbo yra nepajėgios pa
remti savo kariuomenių geresnį 
ginklavimą ir pakeisti jos dislo-

kinti 90 ir paimti į nelaisvę 50

skelbė, kad pietinėj Latvijoj 
auginamas bulves yra užpuolę 
Kolorado vabalai. Spėliojama, 
kad yra pavojus ir Lietuvai.

Nepaisant pastaruoju metu 
sovietų ir afganų kariuomenės 
dalinių vykdytų puolimų prieš 
Afganistano partizanus, partiza
nam pavyko sunaikinti krašto 
sostinėj ir Logar slėny 85 priešo 
karius ir, padedant afganų ka
riam, užimti Maimana provinci-

Kun. ANomo Svarintam kas ir Konstantinas Velkmiškis. 
valda Vktaddėįa Respublikinės autoinspekcijos

Kun. Alfonsas Svarinskas jau pareigūnai nusivedė vairuotoją 
suimtas ir jau nuteistas. Čia patikrinti dokumentų, maždaug 
apraSoma jo veikla Viduklėje valandą laiko klausinėjo, kokius 
praeitų metų gale. kunigus veža, kiek jam užmokė-

Įspėjimas. 1982 spalio 1 į Vi- ta, kur dar su jais važiavęs 
duklės kleboniją kartu su Vi- ir Lt Čekistus labiausiai domi- 
duklės apylinkės pirmininku E. no, ar dažnai vairuotojas veža

valandą laiko klausinėjo, kokius 
kunigus veža, kiek jam užmokė
ta, kur dar su jais važiavęs 
ir Lt Čekistus labiausiai domi
no, ar dažnai vairuotojas veža 
kunigus su foto aparatais ir ką 
jie kelyje fotografuoja. Galiau
siai iš vairuotojo buvo atimtos 
teisės.

Kol vairuotojui “tikrino” do
kumentus, milicininkas pranešė 
mašinoje esantiem kunigam, jog 
■visiem teks užeiti į skyrių — 
asmenybėm išaiškinti. Kun. Jo
nas Paliukas ir kun. Antanas 
Šeškevičius su savimi turėjo pa-

tantiną Velioniškį pareigūnas 
nusivedė į laikiną milicijos būs
tinę.

— Kokiam tikslui fotografuo-

kad atlaiduose savo atminimui 
fotografavo kun. Jonas Paliukas, 
kun. K. Velioniškis buvo paleis-

šventųjų litaniją, iš bažnyčios 
patraukė į kapines.

Valdžios pareigūnai automa
šinomis zujo iš vieno miestelio 
galo į kitą ir, atsidarę duris, 
demonstratyviai fotografavo ei
seną. Netoli kapų vienas civi
liai apsirengęs vyras fotografavo 
kiekvieną jaunimo gretą.

Autoinspekcijos darbuotojai 
kalbėjosi tarp savęs: “Kam jie 
čia mus atvežė, juk žmonės taip 
tvarkingai eina, kad net gražu 
žiūrėti. Jie ir vėl save apsijuo
kė.”

Į gaisrinės pastatą, esantį ne
toli bažnyčios, Ataustai iškvietė 
Viduklės tarybiteOkio direkto
rių Lėtoką ir įsaflpžpažinti ei
senoje dalyvaujančius ūkio 
žmones. Pastarasis atsikalbi
nėjo, kad lauke prieblanda, 
ir atsisakė paklusti.

Kapinėse ateistai, norėdami 
trukdyti tikintiesiem, leido

2.1982 liepos 7, grįžtant iš 
Kalvarijoje vykstančių atlaidų, 
autoinspekcija sulaikė mašiną, 
kurioje važiavo kunigai An
tanas Šeškevičius, Jonas Palių-

Tą pačią dieną Ž. Kalvarijo-

( nukelta į 2 psl) viršinmKė raitn nyan vvnnr- 
lesey. Apie Sovietų Sąjungos ir

Dabartinė lietuvių kredito unijos KASOS direktorių taryba. Iš k. I-oje eilėje: iždi
ninkė Laima T-iiMikienė> pirmininkas Vytautas Vebeliūnas, sekretorius Algirdas Šilba
joris, II-oje eilėje Romas Kezys, Aloyzas Balsys, dr. Rimas Vaičaitis ir vicepirmininkas 
Vytautas Alksninis. Nuotr. Lindo TamotaiHo

AUSTRAI KATALIKAI GINA 
KUN. ALFONSĄ SVARINSKĄ

Austrijos katalikų savaitraštis 
“Christ und Welt” (Krikščionis 
ir pasaulis) gegužės 22 pusę 
puslapio skiria įžymiajam 
mėnesio sąžinės belaisviui kuni
gui Alfonsui Svarinskui.

“'Lietuvoje nuteistas klebonas 
kunigas Alfonsas Svarinskas. 
Septyneri metai kalėjimo vien 
už tai, kad buvo uolus kunigas 
ir geras žmogus”. Tokiomis ant
raštėmis laikraštis pristato savo 
gausiem skaitytojam gegužės 6 
Vilniuje nuteisto Viduklės kie

katalikų komiteto nario kun. 
Svarinsko asmenybę.

lio ypatingo sąžinės belaisvio 
suėmimo aplinkybes šių metų 
sausio 26. Atkreipia dėmesį į tai, 
kad jis buvo nuteistas sunkia 

į Plungę, kur čekistai 
tardymą iki vėlyvos 

| Iš vaikino buvo atimti mag
netofoniniai pamokslų įrašai, 
lįpnfiskuoti fotofilmai. Čekistai 
tyandė jaunuolį perauklėti, kad, 
ąnot jų, tikėjimu nežalotų savo

Ptešlcų teismas 
Mažeikiuose

1982 rugsėjo 17-20-21 Mažei
kiuose vyko teisinas ir nagrinė
jo Zigmo Mockevičiaus, jo bro
ko Danieliaus Mockevičiaus, 
Antano Kairio ir Alvydo Butkaus 
bylą.

Teisiamieji apiplėšė tris baž
nyčias ir t.is gyventojus, juos 
žiauriai kankindami. Latvijos 
Kuldingos rajone Danielius 
Mockevičius apiplėšė Skrandos 
liuteronų bažnyčią.

1980 sausio 21 tas pats Da
nielius Mockevičius apiplėšė 
Gadunavo bažnyčią prie Telšių. 
Pagrobė tris komunines (vienoje 
iš jų buvo Švč. Sakramentas), 
dvi taures, kryžių, tacelę, kili
mėlį. Piktadariai komunines ir 
taures, supjaustę ir įsitikinę, 
kad ne auksinės, sumetė į Ga- 
grėnų ežerą.

1980 liepos 9 plėšikai įsilaužė 
į Kalvarijos bažnyčią, nuo ste
buklingo Marijos paveikslo pa
vogė 20 votų, iš zakristijos at- 

vos porai savaičių praėjus po 
Lietuvos vyskupų oficialaus ap
silankymo pas popiežių Joną 
Paulių II. Tas oficialus keturių 

pas §v. Tėvą po ilgos 45-kerių 
metų pertraukos tad kam sudarė 
įspūdį, kad komunistinis reži
mas Lietuvoje pagaliau rodo 
gerą valią Bažnyčios atžvilgiu.

Kunigo Svarinsko nuteisimas 
ir kito Tikinčiųjų teisėm ginti 
katalikų komiteto nario Kybartų 
klebono kun. Sigito Tamkevi- 

čių viltim sudavė naują skaudų 
smūgį.

Austrijos katalikų savaitraš
tis "Christ und Welt” pateikia 
trumpą kun. Svarinsko biografi- vyga Bieliauskienė, kuri buvo 

nubausta ketveriem metam 
laisvės atėmimu ir trim metamkunigas jau trečią kartą grįžta į 

sovietinį lagerį. Laikraštis kvie- 

• Baitų Laisvės Lygos, Los An
gelės, Calif., iniciatyva, talki
nant ir kai kuriom kitom beitų 
organizacijom ir pavieniam, 
laisvinimo reikalam pritarian- 
tiem, asmenim, 1982 biržely 
buvo pravesta JAV Senate ir At
stovų rūmuose rezoliucija, skel
bianti Bakų Laisvės Dieną. Pre
zidentas Ronald Reagan tokią 
dieną oficialiai paskelbė, pro
klamaciją pasirašydamas kiek 
pavėluotai ir be didesnės rekla
mos.

Šiemet tokiam panašiam įvy
kiui pradėta ruoštis daug anks
čiau. Tos pačios Baltų Laisvės 
Lygos iniciatyva reikalas pąju- 
dintas iš anksto ir JAV Sena
tas tuo reikalu rezoliuciją pri
ėmė be sunkumų. Kiek ilgiau už
truko, kol buvo surinktas rei
kiamas JAV Atstovų rūmų narių 
parašų skaičius.

Dar gerokai prieš laiką buvo 
žinoma, kad JAV prezidentas 
Ronald Reagan Baltų Laisvės 
Dienos proklamaciją paskelbs 
birželio 13 Baltuosiuose Rū
muose su atitinkamom iškil
mėm.

Amerikos Baltų Laisvės Lyga 
su Baltųjų Rūmų sutikimu į šių 
metų proklamacijos pasirašymo 
iškilmes pakvietė 240 pabaltie
čių. Daugumą sudarė lietuviai. 
Buvo atstovų iš įvairių miestų, 
net iš tolimosios Califomijos.

Kaip tik toj tolimojoj Califor- 
nijoj gimęs Linas Kojelis vado
vavo oficialiai programai, kuri 
vyko Old Executive Office 
Building patalpose. Linas Koje
lis nuo gegužės 20 dirba Bal
tuosiuose Rūmuose kaip prezi
dento padėjėjas visuomeni
niam reikalam (Deputy Assistant 
to the President for Public Liai- 
son).

Linui Kojeliui pristačius, pir- 

čia savo skaitytojus visais gali
mais būdais pagelbėti kun. Al
fonsui Svarinskui. Pataria šiuo 
reikalu kreiptis į Sovietų Są
jungos ambasadorių Vienoje, į 
Komunistų partijos generalinį 
sekretorių Petrą Griškevičių 
Vilniuje, į Salzburgo krašto pre
zidentą Haslauer, nes Salzbur- 
gas yra užmezgęs susibrolia
vimo ryšius Su Lietuva.

Austrijos katalikų savaitraščio 
straipsnis yra iliustruotas kun. 
Alfonso Svarinsko nuotrauka.

LIETUVOJE NUTEISTA 
JADVYGA 
BIELIAUSKIENĖ

Užsienio spaudos agentūros 

sunkų nuosprendį už religinius 
įsitikinimus. Nuteistoji yra Jad- 

JAV užsienio politiką kalbėjo 
dr. John Lenczow*ki. JAV Švie
timo reikalais kalbėjo Robeit 
Sweet Centrinės Amerikos pro
blemas apibudino mąjoras Oli- 
ver North.

Visi kalbėjusieji turi atsako 
mingas pareigas JAV administ
racijos įstaigose. Buvo atsakinė
jama į spontaniškus pabaltie- 
čią klausimus, kurie taikliai už
griebdavo JAV laikyseną Lietu
vos, Latvijos ir Estuos atžvil- 

gūnam buvo pateikta eilė kon
krečių sugestijų, kaip jie veik
liau ir konkrečiau galėtų talkinti 
pavergtų Pabaltijo valstybių at
žvilgiu. Iš oficialių asmenų bu
vo sulaukta pritarimo ir pažadų. 
Gal sulauksim ir rezultatų. Vi
sos progos panaudotinos, nes 
juk ir lašas po lašo akmenį 
pratašo.

Vėliau perėjus eilę koridorių, 
Baltuosiuose Rūmuose svečiai 
pabaltiečiai buvo pakviesti į 
prezidentūros valgomąjį, kur 
visi buvo ištaigiai pavaišinti. 
Baltųjų Rūmų pareigūnam da
vus ženklą, visi susirinko į kitas 
oficialias patalpas, kur jau buvo 
pasiruošę JAV laikraščių žurna
listai ir televizijos fihnuotojai.

JAV prezidentas Ronald Rea
gan kalbėjo neilgai, bet nuošir
džiai ir aiškiai nusakydamas 
JAV vyriausybės laikyseną Pa
baltijo kraštų atžvilgiu. Kai ku

to ir Atstovų Rūmų narių ir 
pabaltiečių minios akivaizdoj 
prezidentas Ronald Reagan pa
sirašė Baltų Laisvės Dienos pro
klamaciją, skelbiančią Baltų 
Laisvės Diena birželio 14-tąją 
visose Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Prezidento kalbos ir pro
klamacijos pilni tekstai netru
kus bus paskelbti ir Darbininke.

KALINIŲ LAIŠKAS 
PREZ. REAGANUI

Dešimt Sovietų Sąjungoje ka
linamų Helsinkio grupių at
stovų, jų tarpe ir Antanas Ter
leckas, pasiuntė prezidentui 
Reaganui atvirą laišką, kuriame 
jis aprašo politkalinių “teroriza
vimą” ir prašo jo pagalbos. Laiš
kas, pasiųstas iš konclagerio nr. 
36 Kučino vietovėje, netoli Per
mės, Sibire, buvo išspausdintas 
savaitraštyje Ukrainian VVeekly 
(1983.III.20). Senatorius Arm- 
strong jį įtraukė į JAV-ių Kong
reso užrašus (Congressional 
Record, S5685, 1983.IV.28).

Laiške pasakojama, kaip, 
kukliai švenčiant 1982 m. Vely
kas, trys laišką pasirašiusieji 
buvo prievarta nutempti nuo 
bendro stalo ir nubausti pusę 
mėnesio kentėti karceryje už 
“rujos organizavimą”. Laiško 
autoriai ragina Reaganą parem
ti tarptautinės komisijos, kuri 
inspektuotų Sovietų lagerius, į- 
steigimą. "Valstybė, kuri grūda 
savo politinę, tautinę, religinę ir 
moralinę opoziciją į kalėjimus 
ir konclagerius, nenusipelno jo
kio pasitikėjimo”, užbaigia laiš
ką politkaliniai. (Elta)

Oficialiai ji buvo pripažinta 
kalta už tariamą antitarybinę 

ma už religinę veiklą, konkre
čiai už vaikų religinį auklėji
mą. Ji taip pat dalyvavusi pa
rašų rinkime pareiškimam, ku-

sys į Lietuvoje vykdomus reli- 

kusi altuonių metų kalėjimo



Savaitės
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DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Izraely augaprotesorių, pilie
tinių laisvių gynėjų ir parlamen
to narių suodis, reikalaująs vy
riausybę sudrausti Izraelio eks
tremistus, lame iki šiol nebau
džiami užpuldavo arabų namus,

tybių dėl įvamę priežasčių ne
sutinka tokią konferenciją glo
boti.

to. Nuo smūgio į veidą sprogo 
akies obuolys, sulaužė Šonkau
lius, stiklo rėžtam pjaustė vei
dą, krtltinų, lupinėjo pana-

tavos Ksnasyu eenyKscnj auto- 
rių korinius. Bet Ino tarpu 
varžtai bendravimui tik dar la
biau suveržiami. t

JAV tvirtina, kad Sov. S-ga 
savo amuos ir karo aviacijos 
dalinius satelitinėse valstybėse 
aprūpino branduoliniais sviedi
niais. Od šiol jie turėję tik

KVECAS
JONAS 

i»33-+ im

ja Vilniaus katedrą su varpine, 
ant kalno — Gedimino pilies 
bokštas. Aplinkui medali jra^y- 
ta^0U»ffiC5rGAXHEDRAL r

— lelijos ir kryktus.. Apačioje 
įrašyta 1484 - 1984. Aplinkui 
medalį įrašyta—§V. KAZIMIE
RAS—PATRONUS UTUANIAE 
Tarp tų įrašų kaip skiriamasis 
ženklas yra Lietuvos didžiojo 
kumgaiikščio kartina.

Stasiui Ylai, apsiėmė tęsti jo 
darbą, parengti fe suredaguoti 
šv. Kazimiero albumą — Šv. Ka
zimieras liaudies mene fe lietu
vių dailininkų kūryboje. Gegu
žės 23 jam buvo atvežta kun. 
St Ylos pradėta rinkti medžia
ga. Dabar P. Jurkus darbą tęsia 
fe stengsis surinkti kaip galima

vo pareiškimu dėl santykių se 
JAV fe patikino Sov. S-gą, kad, 
jai ėmusis konkrečių žygių tuo 
reikalu, ji surosianti pasiruošu
sį dalyvį.

NYT teigia, kad Sov. S-gos ko
munistų partijos politinis biuras 
savo posėdy nutaręs imtis spe
cialių priemonių rusų kalbos 
mokymui jos respublikose su
stiprinti. To paties laikraščio 
teigimu tokie reikalavimai gali 
sukelti Estijoj, Latvijoj, Lietu
voj, Armėnijoj, Azerbaidžane 
fe Gruzijoj protestų fe demon
stracijų, nes tokios pastangos 
eisiančios gimtosios kalbos ir 
kultūros sąskaiton.

JAV vynansyBes m$w¥>t 
atsisakė tartis su čia besilankiu
siu Grenados min. pirmininku

— ymirOpiata fe kaimo gy
venviečių statybomis. Ba
landžio 22 Architektų sąjungoje 
buvo surengta kolchozų staty
bos projc it avimo instituto ata
skaita. Pranešimą padarė vyr. 
architektas P. Jakučionis- Su
rengta fe pastatų nuotraukų pa
roda. Nors fe pasigirta nuveik
tais darbais, bet neslėpta fe ar- 
chitektūrinių statybos trūkumų.

nių partųų vadus, kad dėl jų 
siekimo per naujas partijas vėl 
dalyvauti krašto politiniam gy
venime gali būti atidėti lapkri
čio 6 numatyti rinkimai.

JAV pažadėjo suteikti Peru fe 
Bolivijai dėl jas ištikusių po
tvynių paramos už 48.6 mil. dol.

Sov. S-ga įsakė išvykti JAV 
ambasados Maskvoj atacbe

(atkelto tf I pat

laidų rinkliavos pinigus —• apie 
6,000 rublių.

Nusikaltėliai, žiauriai kankrn-

1 ° :■ -5

r .z..--’
Į z

’ ? z-



VISUS

Šis pobūvis įvyko Belgijos

ka”. Šeirių'taeta bus suplanuo
tai Staigmenų. Kokių?' Reikės 
dalyvauti stovykloj sužinoti!

A.R.K. Tarptautinių ryšių komi
teto pirmininkė Pat Lynca. Ji 
pabrėžė bendrą reikalą daly
vauti Raudonojo Kryžiaus veik
toje ypačiai šiais laikais visokių

Ištremtąją minėjimas
Tragiškų bšželio trėmimų ir 

visų Sibiru išvežtųjų lietuvių 
minėjimas įvyks birželio 19, 
sekmadienį.

10 vaL ryto aižios Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj.

3 vaL popiet Maironio ParkeRibotas likusių knygų skai
čius vėliau Iras pardavinėjamas 
po septynis (o.gal ir daugiau) 
dolerius, kad būtų pilnai pa-

Reikia daryti viską, kad anų 
dienų įvykius pasaulis pamaty
tų tikroje Šviesoje, o ne talmu- 
diškoje interpretacijoje.

kaltinimų sukurtoje atmosferoje 
racionalus dialogas su žydais 
atpuola. Vienintelis dalykas, ką 
Šiuo metu reiktų daryti, tai 
nrvaninurrfi nuo neteisingų kalti
mmų apsigynimą. Lietuvių tin
ta, kraujuodama Maskvos lete
nose, gentis negali. Ta istorinė 
praeiga tenka išeivijai.

rinktinės išleidimą. Rinktinė 
bus sudaryta iš daugiau kaip 
dešimties jo vaikų poezijos kny
gučių, išleistų Lietuvoj ir išeivi
joj. Poezijai atrinkti šalia auto
riaus yra sudaryta pedagogų ko
misija. Rinktinė bus apie 200 
puslapių ir iliustruota.

V. Meilus, Jr., 23 Shirley Road, 
Shrevvsbury, MA 01545. Tel. 
(617) 852-3665.

trbą galėtų atlikti? 
aauoMiar 

MĮMir- ■ ■ ®r. vytaautas 
čtessfei M visų Mos

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Tarptautiniu Ryšta-Komi-

Giedraitytę, 28962. Blissfieid 
Dr., Wiltowick, Ohio-44094,216 
944-6835, ar Arūną Čiuberkį, 
110 Butler, Brooklyn, N.Y. 
11231,2128753155.

riaus žmona ponia Schoumaker 
yra to tarptautinių ryšių komi
teto patarėja.

Po malonaus susipažinimo ir

LIETUVĖ DALYVAVO AMERIKOS 
RAUDONOJO KRYŽIAUS PRIĖMIME

tauta iš nieko Mausimų bei. problemų tylinči
oms. Kai kmios jų, pav. Rand 
Corp., yra labai autoritetingos.

- sporto olimpiados atktiri- 
StovyHautojai dalyvaus 

šioj ypatingoj šventėj- Pastovyk- 
lės išrinks savo rinktines koman
das. Bus iškilmingas paradas, 
kuriame dalyvaus stovyklos 
chorelio grupės, tautinių Šokių 
grupės ir orkestras. Kokie bus

Los Angeles ateitininkai šen- knygą iš anksto, atsiunčiant po 
draugiai, susitarę su “Lietuvių penkis dolerius už vieną eg- 
Dienų” leidykla, organizuoja zempliorių. Galima užsisakyti 
Vytės Nemunėlio (Bernardo ir daugiau egzempliorių. -Užsa- 
Brazdžionio) vaikų poezijos kymus ir pinigu* siųsti Los An

geles ateitininkų sendraugių 
skyriaus iždininko adresu: Piu

rių ambasadorių žmonas to šiaip 
Amerikos bei kitų kraštų pirmū
nes į Belgijos ambasadą. Ten 
pagerbtos kiekvieno krašto 
pirmūnės, kurios vienokiu ar 
kitokiu būdu talkina Raudonojo 
Kryžiaus darbuose. Į tą pobūvį 
— konferenciją buvo pakviesta 
ir O. Bačitienė. Ji dalyvavo kaip 
tautinė atstovė.

nimui. Todėl šių “AUŠROS” 
jubiliejinių metų proga buvo iš
rinktas radijo programai jos 
vendas

Agoura, CA 91301. čekius rašy
ti: Lithuanian Catholic Gra- 
duates Associatfon Ateitis.

v.v. per radijo stotį WICN 99.5 
FM bangomis iš Worcesterio, 
Mass. Radijo stoties srflstuvas 
yra Massachusetts vaistuos 
centre. Tad programa “AUŠRA” 
yra gerai girdima ir kitose vals
tijose: Connecticut, Rbode Is- 
land, New Hampshire ir Ver- 
mont.

Po to Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus tarptautinių ryšių ko
miteto pirmininkė įteikė žyme
nim Belgijos ambasadorienei, 
Kanados, Japonijos, Indijos, Pa
kistano, Indonezijos ir kitų 
kraštų pirmūnėm.

. O. Budrienė atsisveikindama 
asmeniškai padėkojo pirminin
kei už malonią atodairą, o pir
mininkė pabrėžė, kad ji žino ir 
supranta Lietuvos padėtį.

gramą “AUŠBA” mielai praneša 
radjįn bangomis Betnvių organi
zacijų veiktos praneštoms, ne
reikalaudama specialaus atlygi
nimo, nes radijo programos ve
dėjas dirba savanoriškai, tik 
prašo nors vieną kartą metuose 
paskirti programos išlaikymui

ir keletą scenų S senovės Lie
tuvos. 19 v.v. bus viduramžių 
laužas su Mindaugu ir jo žmo
na Morta. Vaidila ir vaadflufeės 
saugos laužą. Pastovyklės atžy
giuos kaip kunigaikštijos su her
bais ir štdriais. Laužas vyks isto-

Lietuvių kultūrinė radijo pro
grama “AUŠRA” perduodama 
du karta savaitėje — trečia
dieniais nuo 830 iki 930 v.v. ir 
penktadieniais mM>73Oflu 830

jusi, o dabar jriešBetavių ten
tą atsisukusi tautinė' maf

Kad tai nebūtų nepagrįstas 
kelis 

pareiškimus B. Lietuvos Žydų 
sąjungos Izraelyje pirmininko 
Jacob Oieiski rašto, datuoto 
1977 birželio 15, ir palygin
kime tuos pareiškimus su jau

Visais 
AUŠRA’

išrūpino 3 1/2 valandų Saiką ir 
perdavė Betariu operą Jūratė ir 
Kastytis, su puikinamais anglų 
kalba. Po operos perdavimo iš 
klausytojų boso gauta gerų at- 

Worcesterid Lietuvių radijo

korporacijų* steitų ir miestų sa
vivaldybių ir t-t. Padarytos stu
dijų išvados nieko neįpareigo
ja, bet praktikoje turi daug svo
rio.

čio laidotuvės? Reikės dalyvauti 
stovykloje!

Trečiadienis, liepos 6—tau
tinio atgimimo diena. 8 v.v. 
Grandinėlė, lietuviškų tautinių 
šokių grupė, dalinsis savo ypa
tingais talentais su stovyklos 
jaunimu. 19 v.v. Romas Šležas 
praves Lietuvos skaidrių mon
tažą su garsu.
' KS^Madienis, liepos 7 r 
lais 1*11 lYm utf diena. 430

susirinkime, kurto įvyko Mairo
nio Parke, nutarė ir pasirinko 
radijo programai vardą: Lietu
vių Kultūrinė Radijo Programa 
“AUŠRA”.

Worcesterio Lietuvių radijo 
programa jau 9 metai, stengda
mosi ugdyti lietuvybės išlaiky-

nelaimių išriktiem žmonėm tau
tinėje ar tarptautinėje plotmėje 
pagelbėti. J

Taip pat tarė žodį Belgijos 
ambasadorius, kuris pabrėžė, 
kad šių dienų gyvenime ambasa
dos negali tenkintis vien politi
niais ryšiais, bet tenka skirti 
laiko ir tarptautinės socialinės 
pagalbos klausimam. Ambasa
dorius ir ponia Schoumaker 
buvo gausiais plojimais pagerto-
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MOTERŲ POLITINĖ VEIKLA
Balandžio 94 Estų mamuose, PM Tarybą. Ji labai nuoSirdi 

New Yorke, Pabaltijo Moterų pabaltietėm ir yra padariusi 
Taryba atšventė 36 metų veik- mum. reikšmingų paslaugų, 
los sukaktj. Karta įvyko šiosTor- PM Tarybą sveikino estų, lat- 
ganizacijos pirmininkių pasi- vių konsulai, eilė veikėjų. D lie- 
keitimas pareigomis. 1982-83 tuvių sveikinimo kalbas pasakė 
kadencijoj PMT pirmininke LB New Yorko apygardos pirm, 
buvo Marija Noreikienė— lietu- Aleksandras Vekselis, LMKF 
vių moterų atstovybės prie Pa- Waterburio klubo pirm. Danutė 
baltijo Moterų Tarybos pirmi- Venclauskaitė, vyčių vardu Ele

na Kulber.
'rotaciniu bodu ii jos perėmė
- latvių moterų atstovybės pirm.
- Helga Ozolins.

PMT politinė veikla reiškiasi 
protesto laiškų, memorandumų, 
peticijų rašymu Amerikos pre- 

< zidentam, įvairiom institucijom, 
kai pažeidžiami Pabaltijo bylos 
interesai. PMT atstovės, daly
vaudamos tarptautinėse moterų 
konferencijose, visada kelia 
protesto balsą prieš sovietų ag
resingas užmačias, kuriomis jie 

, siekia sutrypti pavergtų kraštų 
žmogaus teises, sukompromi
tuoti pabaltiečių kovą už savo 
kraštų išlaisvinimą ir nepriklau
somybę, nuteikti laisvojo pasau-

. lio opiniją prieš laisvuose kraš
tuose įsikūrusius pabaltiečius. 
Šiuo metu sovietai prasimanė 
naują metodą mus sunaikinti 
— kaltina pabaltiečius buvus 

, kriminaliniais nusikaltėliais 
. antrojo pasaulinio karo metu.

Minėtos sukakties metu PMT 
pirm. M. Noreikienė padarė iš
samų pranešimą apie PMT veik
lą 36 metų laikotarpy, suminė
dama svarbesnius moterų poli
tinius žygius. Jos pirmininka
vimo kadencijoj PMT vardu yra 
rašyta Tarptautiniam Raudona
jam Kryžiui Ženevoj lietuvių, 
latvių ir estų karo belaisvių 
Afganistane gelbėjimo reikalu, 
prieš priverstinį jų repatrijavi
mą į Sovietų Sąjungą, karo 
veiksmam pasibaigus. Tarpt 
Raudonasis Kryžius raštu at
sakė pirm. M. Noreikienei, kad 
“ ... we do not act contrary 
to the wishes of people we assist 
and protect...

Europos Parlamentui priėmus 
rezoliuciją, pasiūlytą Politinės 
Komisijos, apie Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos būklę sovietų 
priespaudoj, pirm. M. Norei
kienė PMT vardu parašė padė
kos raštą dr. Otto Habsburg, 
kuris stipriai parėmė šią rezo
liuciją. Jis parašė pirm. M. No
reikienei: “ .. .1 want to assure 
you that it was an honor for me 
to be able to present this reso- 
lution to the Parliament and 
that I shall continue pushing 
for the implementation of what 
has been decided. We have an 
obligation of Westem Europe 
towards the Baltic people ...”

PMT vardu pasiųstas padėkos 
raštas JAV prezidentui Reagan 
už jo tvirtą nusistatymą prieš 
sovietų agresingą politiką ir tuo 
pačiu jam užtikrinta PMT para- 

- ma ir pritarimas. Prezidentas 
atsakė į šį raštą nuoširdžiai dė
kodamas ir atsiuntė proklamaci
ją Moterų istorijos savaitės pro
ga, kurią jis pasirašė 1983 kovo 
8, įvertindamas moterų svarų į- 
našą į Amerikos progresą.

Prezidentui dar pasiųstas raš
tas, kuriuo PMT protestuoja 
prieš Amerikos teisingumo de
partamento specialių investiga- 
cijų įstaigos (OSI) smerktiną 
bendradarbiavimą su sovietais, 
pasitikint ir pasiremiant jų pa
teiktais falsifikuotais šaltiniais, 
kurie apkaltina estų, latvių ir 
lietuvių kilmės Amerikos pilie
čius už tariamai padarytus nu
sikaltimus antrojo pasaulinio 
karo metu.

Po to buvo Gintės Damušy- 
tės įdomi paskaita apie moterų 
persekiojimą sovietų okupuotuo
se kraštuose, apie jų kančias 
sovietų koncentracijos stovyk
lose. Nežiūrint KGB persekioji
mų, Sovietijoj kuriasi nauji mo
terų judėjimai, siekią religinių 
ir politinių laisvių. Anot G. Da- 
mušytės, pabaltietės turim bent 
moraliai palaikyti pavergtų mo
terų pastangas. Jos kalba buvo 
atidžiai išklausyta ir paremta 
gausiais plojimais.

šiame pobūvy dar dalyvavo 
General Federation of Women’s 
Clubs tarptautinių klubų 
pirmininkė Francesca Davis, 
kuri šiltais žodžiais pasveikino

Lietuvos atstovas Vashingtone 
dr. Stasys B a £ k i s su žmo- I 
na, Lietuvos generalinis konsu
las Anicetas Simutis ir Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos gar
bės narė Janina Simutienė, Liet 
Moterų Kultūros D-jos vardu '
pirm. A. Radzivanienė, General (
Federation of Women’s Clubs 
tarptautiniam reikalam prezi
dentė Juanita Bryant. Pastaroji 
atsiuntė PM Tarybai GFWC žy
menį, įvertindama jos veiklą.

Dail. Marija Žukauskienė pri
statė vokalinį ansamblį Harmo
nija, kuris padainavo keletą 
lietuviškų dainų. Jauniem daini- ■
ninkam buvo stipriai paplota. 
Kitataučiai ir savieji su dideliu 
pasigėrėjimu klausėsi šio kon
certo.

Po to vyko pasivaišinimas ka
vute su įvairiais skanėstais, pa
ruoštais LMKF New Yorko klu
bo narių.

I. Banaitienė

STAMFORDE
PRISIMINTOS 
MOTINOS

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Stamford/Nonvalk, 
Conn., klubas surengi minėjimą 
gegužės 1 pagerbti visas moti
nas — gyvas ir mirusias. Minė
jimas įvyko Howard Johnson 
patalpose, Stamfbrde.

Adelė Kozmą, Jdubo' pirminin
kė, pasveikirlo' visus kolonijos 
lietuvius ir jų svečius. Pasistip
rinta šaltų valgių bufetu.

Po pietų A. Kozmą pristatė 
prelegentę Aldoną Pintsch, 
buvusią Baltijos Moterų Tary
bos pirmininkę iš New Jersey. 
Ji, gražiai papasakojo moters, 
ypač motinos vaidmenį nuo 
ankstyvų istorijos laikų iki da
barties, pabrėždama lietuvę 
motiną.

Prieš loterijos traukimą, ku
riai fantus paaukojo klubo na
rės, Irena Žemaitaitienė paaiš
kino, kaip klubas panaudoja pel
ną iš dviejų parengimų — Eg
lutės ir Motinos dienos minėji
mo. L.M.F.klubasšiuos rengi
nius kasmet nuo pat klubo į- 
steigimo 1962 suruošia. Per 
paskutinius dvejus metus klubas 
paaukojo ALKOS muziejui, Lie
tuvos pasiuntinybės remontui 
Washingtone, knygas ir plokšte
les Stamford ir N omai k mies
tų knygynam ir 6 paketus se
neliam ir sergantiem lietuviam, 
gyvenantiem Lenkijoj. Minėji
mas pasibaigė po loterijos.

Nors ši kolonija yra negausi 
ir klubo narių yra tik 16, sten
giamasi kiek galint garsinti Lie
tuvos vardą ir apibūdinti jos 
dabartinę padėtį per amerikie
čių spaudą ir radiją.

Šių metų klubo valdyboj yra 
Adelė Kozmą — pirmininkė, 
Stefa Vaikutienė — vicepirmi
ninkė, Janina Valiušaitienė — 
sekretorė ir Irena Žemaitaitienė 
— iždininkė.

AB.

— Our Sunday Visitor, Ame
rikos katalikų savaitraStis, ge
gužės 29 informuoja apie kun. 
Alfonso Svarinsko suėmimą 
už “antisovietinę” veiklą ir jo 
nuteisimą Vilniuje. Primenama, 
kad jis yra Tikintiesiern Ginti 
Komiteto steigėjas, jau buvęs 
nuteistas 1947 ir 1958.

—, Eglė Rūkitelytt - Sund- 
strom parašė straipsnįapie I LI- 
TUANI pastatymą Opera Scene 
leidiniui. Apie 1LTHJAN1 ope
rą, kuri statoma liepos 1 Audi
torium teatre, rašo mėnesinis 
žurnalas Opera Newi, Narnės 
Dates and Places skyriuje.

Pabaltijo Moterų Tarybos pobūvyje iš k. sėdi J. J urmą — estų moterų atstovybės 
pirmininkė, H. Ozolins — latvių moterų atstovybės pirmininkė ir M. Noreikienė 
— lietuvių moterų atstovybės pirmininkė. Dešinėje pagrindinė kalbėtoja Gintė Damu- 
šytė. Nuotr. L. TamoSaičio

“ŽIBINTO” PIRMAS VAIDINIMAS

ST. PETERSBURG, FLA.

Vakarų vėjai 1981 rugpjūčio 
mėnesį iš Los Angeles į Flori
dą atpūtė Dalilą Mackialienę. 
Gyvendama Los Angeleje, per 
dvidešimt metų turėjo savo nuo
latinę vaidintojų grupę, buvo pa
stačiusi eilę veikalų, laimėjusi 
premijų. Su savo vaidinimais 
lankėsi ir kitose lietuvių kolo
nijose.

Apsigyvenusi Ormand Beach, 
nenurimo, nes jai teatro dar
bas įgimtas. 1982 rudenį ji St. 
Petersburgo Lietuvių klubo pa
talpose sušaukė visus, kurie gali 
ir nori vaidinti. Susirinko būre
lis. Ji perskaitė veikalo pirmą 
veiksmą. Visi teatro vardą-pasi
rinko “Žibintas”. '■ ■ - >

Komedija apie testamentą
Režisorė dirbo, ir po keletos 

darbo mėnesių įvyko premjera. 
Tai buvo gegužės 3 St. Peters
burgo Lietuvių klubo salėje. Bu
vo suvaidinta Anatolijaus Kairio 
trijų veiksmų komedija “Gimi
nės.”

Režisavo Dalila Mackialienė,

PASKIRTA
ALOYZO BARONO
VARDO NOVELĖS
PREMIJA

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
pirmininkas Anatolijus Kairys 
pranešė, kad paskirta Aloyzo 
Barono vardo novelės premija 
rašytojui Pauliui Jurkui už jo 
kūrinį “Bokštas”.

Rašytojų Draugijos valdyba 
šio konkurso kūriniam įvertinti 
buvo pakvietusi rašytojus: Vy
tautą Volertą, Kotryną Grigai- 
tytę ir Praną Naujokaitį. Buvo 
atsiųsta 17 kūrinių. Komisija 
posėdžiavo birželio 3 ir visais 
balsais premiją paskyrė P. Jur
kaus kūriniui.

Premija — 500 dol. Premijos 
mecenatas — Julija ir Emilis 
Sinkiai, gyveną Los Angeles, 
Calif.

režisorės pavaduotojas — St 
Vaškys, režisorės padėjėjas — 
Algirdas Ulbinas. Veikale vaidi
no: Algirdas Ulbinas, Stasys 
Vaškys, Ada Musiūnienė, Stasė 
Steponkienė, Elena Krasaus
kienė, Sofija Vaškienė, Irena 
Kusinskienė, Aleksas Kusinskis, 
Vladas Račkauskas.

Veikalo turinys yra toks. Nu
miršta turtingas žmogus, nepali
kęs teatamento, o tik dvi banko 
knygutes. Bankuose yra per 
milijoną dolerių. Dabar giminės 
susipeša dėl palikimo. Į paliki
mą pretenduoja brolis, visokios 
moterys, atsiradusi nelegali 
duktė. Bet atsiranda sovietų pa
samdytas advokatas ir reikalą 
taip išsprendžia, kad visas pali
kimas tenka giminėm Lietuvoje.

Vaidinimui pasibaigus, klubo 
pirmininkas Antanas Gudonis 
padėkojo režisorei, visiem vai
dintojam ir taip gausiai susi
rinkusiai publikai. Kvietė visus 
neatidėlioti ir sudaryti testa
mentą. Kalbėjo ir režisorė Dali
la Mackialienė, palietė pastaty
mo sunkų darbą, pasišventimą 
ir dėkojo artistam už darbą 
ir publikai už atsilankymą. Jo-

Bostono tautinių šokių sambūris, vadovaujamas Gedimi
no Ivaškos, šoks Kennebunkporto pranciškonų metiniame 
piknike, kuris bus liepos 10. Tą dieną iškilmingos mišios 
bus 11:45. Meninė programa bus 4:30 v. popiet

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ
METINIS

PIKNIKAS
1983 liepos 10 dieną

11:45 likHmingos mHHos
Gieda Brocktono šv. Kazimiero 
parapijos choras.

12:45 Pietos

4:30 Menino programa
Tautiniai tokiai. Vadovauja Ona Ivaškienė ir 
Gediminas Ivaika i* Bostono.
Brocktono choro koncertas.

Pranciškonai visus kviečia atvykti k 
malonioje nuotaikoje praleisti dioną.

nas Daugėla apibūdino režisorės 
nuveiktus darbus, Juozė Daugė
lienė įteikė raudonų rožių puokš
tę. Visi vaidintojai gavo po
raudoną gvazdiką.

Aktoriai visi gerai atliko savo 
roles, laisvai jautėsi scenoje ir 
gerai mokėjo savo tekstą. Bet 
pačioje komedijoje yra negražių, 
necenzūriškų žodžių, išsireiš
kimų. Lietuvių publika dar nėra 
prie tokių žodžių pripratusi.

Lapkričio mėnesį Žibintas 
ruošiasi važiuoti į teatro festi
valį Chicagoje. Tegu ten Žibin
tas laimi pirmą vietą.

Tikimės, kad užsidegęs Žibin
tas taip greitai neužges.

Po spektaklio buvo vaišės. 
Spektaklio administratorius P. 
Zelba paskaitė sąrašą ponių, 
kurios tas vaišes paruošė.

Gražina Jasinskienė

— Daiva Koperskytė iš Hamil
tono iškovojo visos Kanados sta
lo teniso pirmą vietą pirmeny
bėse žemiau 17 metų amžiaus 
sudėty. Taip pat iškovojo On- 
tario pirmenybes prieš Que- 
becką. Ateinančiais metais žada 
žaisti moterų grupėje. Ji sten
giasi patekti į 1988 metų Kana
dos rinktinę olimpinėm žaidy
nėm.

— Lituanistinių mokyklų 
direktorius ir vedėjus ar jų at
stovus, atvykstančius į Chicagą 
II-ųjų Pasaulio Lietuvių Dienų 
proga, Švietimo taryba kviečia į 
pasitarimą švietimo reikalais 
liepos 1, penktadienį, 10 vai. ry
to Jaunimo Centro posėdžių 
kambary.

— Skulptorė Elena Urbaitytė 
iš New Yorko dalyvaus meno 
šventėje, kuri vyks birželio 17- 
19 Ateitininkų namuose, Le
ment, III. Birželio 18 ji skaitys 
paskaitą apie Freiburgo dailės 
mokyklos įnašą į meną. Freibur
go meno mokyklos vaizdinę 
parodėlę rengia Viktorija 
Matranga.

— Antrasis Pietų Amerikos 
LB kraštų valdybų pirmininkų 
suvažiavimas įvyks Chicagoje 
Pasaulio Lietuvių Dienų metu, 
šeštadienį, birželio 25, 9
vai. ryto Jaunimo Centre. Bus 
svarstoma ateinančio P. Ameri
kos lietuvių kongreso programa, 
P. Amerikos lietuvių informaci
jos centro padėtis kultūrinių 
ryšių sustiprinimas ir kiti reika
lai. Suvažiavime dalyvauti pasi
žadėjo Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugijos pirm. Vy
tautas Dorelis, Venezuelos LB 
krašto valdybos pirm. dr. Vy
tautas Dambrava, Brazilijos LB 
tarybos pirm. Jonas Tatarūnas 
ir Argentinos Lietuvių Organi
zacijų ir Spaudos Tarybos pirm. 
Leopoldas Stankevičius. Tikima
si, jog dalyvaus ir Kolumbijos 
atstovas. Į suvažiavimą yra 
kviečiami ir tų kraštų PLB seimo 
atstovai.

— JAV LB garbės teismas, 
išrinktas praėjusioj JAV LB ta
rybos sesijoj, taip pasiskirstė 
pareigomis: dr. Ę. Lenkauskas 
— pirm., R. Bublys, V. Čyvas, 
R. Kudukis ir A. Širvaitis — 
nariai. Pirmininko dr. E. Len
kausko adresas: 3024 Kersdale 
Rd., Pepper Pike, Ohio 44124.

— Dariaus ir Girėno Litua
nikos skridimo 50 metų sukak
tis Clevelande bus minima lie
pos 10 Šv. Jurgio parapijos sa
lėj. Rengia parapijos taryba.

— Aldona Veselkienė, vado
vaujanti Lietuvių tautodailės 
instituto Chicagos skyriui, rū
pinasi lietuvių tautodailės paro
da, kuri bus University of Il
linois — Chicago Montgomery 
Ward galerijos patalpose, 
II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus ruošiamą “The Lith- 
uanian Immigration Experi- 
ence” parodą finansuoja Na
tional Endowment for the Hu- 
manities organizacija. Ši paroda 
bus II-ųjų Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu, University of 
Illinois at Chicago patalpose.

Chicagos Cultural Center 
renginių kalendoriuje skel
biama, kad M. Bankaitytės 
kanklių koncertas bus birželio 
27, pirmadienį, 5:30 v.v.

— Illinois universitete Chica- 
goj gegužės 12 pagerbti “Honors 
College” studentai. Tai gabieji 
studentai, susitarę su universi
tetu pereiti specialią programą. 
Studentų vardu kalbėjo Walter 
Stankus. Kiti lietuviai šioj ko
legijoj: Rita Bartuškaitė, Eglė 
Butvilaitė, Vida Didžbalytė, 
Pauline Karalytė, Rūta Kon- 
čiūtė, Rūta Kulytė, Diane Tri
makaitė, Albertas Tuskenis, 
Andrius Viktorą, Neringa Žadei- 
kytė.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Jurkštas, So. Walpole, 
Mass., K. Žolynas, Armond 
Beach, fla. J. Liogio Woodha- 
ven, N.y., prenumeratą perėmė 
J. Kubilius, New Britain, Conn. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 

dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.



KELIONES
į LIETUVĄ

AMBER HARVEST

IIHi

Nuoširdus ačiū fotografams 
Vyt. Maželiui ir Ger. Petrikui.

Katalogo atspausdinimo dar
bą derintojui ir vadovui Tėvui

inžinierius specialistas. Labai 
domisi aviacija, pats yra pasi
statęs lėktuvus ir su jais skrai-

Vasanietė yru labai gražioje kurortinėje vietoje — prie pat 
Atlanto vandenyno. Yra jūros vandens baseinas, teniso aikštė, 
vėsinanti kambariai, grotus parkas, rengiami kultūriniai vakarai.

Be visą šią asmenų talkos 
bei prisidėjusių, bet čia Besumi
nėtą talkininką — apžvalginė 
paroda nebotą įvykusi. Tad dar 
kartą tikim nuoširdi, lietuviška

thur Hermamno stadąą apie 
pastarąją penkerių metą retori
nius tyrinėjimus epie Lietuvą. 
Leidinys išleistas vokiečių kal
ba, turi 28 psl. Tai ketvirtas 
Lietuvių Kultūros instituto lei
dinys.

J. Prunskis, Lietuviai Sibire. 
Didelio formato albumas. 23 
doL

A. Kezys, Chicago. Fotografi
ją albumas. 20 dol.

bus .| 
kvitas.

A. Rukša, Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. III tomas, 
įrištas. 19 dol.

M. Karaša, Gyvenimo sū
kuriuose. Įrišta. 12 dol.

E. Juciūtė, Pėdos mirties zo
noje. Pergyvenimai Sibire. 10 
dol.

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
Gausiai iliustruota, įrišta. 20

Br. Kviklys, Vilkaviškio vys
kupija. Gausiai iliustruota, įriš
ta. 23 dol.

J. Brazaitis, Raštai. L II ir III 
tomai. Įrišta. Po 15 dol.

L. Kerulis, Išvežtąją lietuvią 
sąrašas. Didelio formato. 20

B. Ramanauskas, OFM, Aš 
savo dalį atlikau... Religinių 
straipsnią rinkinys. 12 dol.

A. Gailiušis, Visaip atsitin
ka. Novelės. 6 dol.

V. Kavaliūnas, -Dalia. Roma
nas, kietais viršeliais, 7 dol.

Pr. Razminas, Kražiai. Dides
nio formato, įrišta. 12 dol.

A. Budreckis, DLK Algirdas. 
Istorinis veikalas, įrištas. 16

Už salės meninį apipavidali
nimą nuoširdus ačiū arcb. A. 
Bražinskui, dail. J. Bagdonui bei 
talkininkams: A. Vakseliui, V. 
Dubauskui, V. Padvariečiui, J. 
Sližiui ir M. Povilaičiui.

Jaučiame gilų dėkingumo 
jausmą Rimai ir Kęstučiui Čer- 
keliūnams. Poniai Rimai už kata
logo puslapiuose atspausdintą 
žvilgsnį į menininkės kūrybą; 
ponui Kęstučiui už puikų tech
ninį katalogo suredagavimą. 
Nuoširdi padėka priklauso prie 
katalogo vertimais, stilistiniais 
pataisymais bei patarimais pri- 
sidėjusiemš rašytojui A. Lands
bergiui, dr. S. Goštautui bei A. 
Sabaliui.

Renatai Alinskienei ir jos šei
mai, suorganizavusiai atsi
lankiusių pavaišinimą, Birutei 
Kidolienei ir jos šeimai, aktyviai 
prisidėjusiai prie parodos lan
kytojų priėmimo, Irenai Vilga- 
lienei, Irenai ir Kęstučiui Ne- 
miėkams bei jų dukrai Daliai — 
už jų talką esame nuoširdžiai 
dėkingi. Dėkojame ir Kultūros 
Židinio šeimininkams ponams



Offenbacho —• Barkarolė ir A.

NUOTAIKINGAS PERKU 
KONCERTAS K. ŽIDINY

r New Yorko vyrų choru Per
kūnas, baigdamas savo darbo 
sezoną, birželio pradžioje suren
gia savo metinį koncertą. Šie
met toks koncertas buvo birže
lio 4 Kultūros Židinyje.

Kaip įprasta, choras savo kon
certą pradeda punktualiai Pra
džioje.6:30 v.v. buvo kokteiliai, 
6 pats koncertas prasidėjo 7:30

Koncerto programa
Pirmoje dalyje choras atliko: 

Ramovėnų maršas — E. Gaile- 
vičiaus, Naktis — Beethoveno, 
Pas mus pavasaris — J. Nova- 
kausko, Kir vir jo — harm. A. 
Mrozinsko, Balnok, tėveli - J. 
Gaidelio, Šaltyšius — J. Gaide
lio (šias abi dainas choras sky
rė mirusio kompozitoriaus J. 
Gaidelio prisiminimui), Ssftgybi- 
nio godos — S. V. Laužave- 
džio (solo partiją atliko Petras 
Tutinas), Kai aš jojau —VI. 
Jakubėno.

Antroje dalyje buvo šios dai
nos: Kur banguoja Nemunėlis— 
J. Švedo, Baltos gėlės — J. Šve-

do (solo partiją atliko Vytau
tas Alksninis), Žygis j Vilnių
— K. V. Banaičio, Sapnų pilis
— harm. A. Mrozinsko, Jūra 
svajonių pilna-— B. Gorbuk- 
kio, Namo — J. Strolios, Bal
nok, tame — A. Mikulskio.

Račiūno—Draugai, pakelkime 
taures. Publika nors ir labai plo
jo, bet daugiau dainų neišprašė.

Chorui dirigavo Viktoras 
Ralys, akomponavo Dalia Sa
kaitė. Po koncerto padėkos žodį 
tarė choro pirmininkas Petras 
Tutinas.

Nuotaikingas koncertas
Džiugu, kad choras turi jauną, 

energingą ir entuziastingą diri
gentą ir vadovą Viktorą Ralį. 
Moka jis dirbti su choru, gra
žiai atbaigti dainas. Ir tose sąly
gose padaryta labai daug. Cho
ras drausmingas, tvarkingas ir 
pakiliai atliko visą programą. 
Vienos dainos sunkesnės, pa
vyzdžiui — Pas mus pavasaris. 
Tos gal kiek ir sunkiau skam

Aušros Vartų parapijoje iš k. Anna Lukscba, tam. kieb. Vy
tautas Palubinskas, parapijos tarybos pirmininkas Juozas 
Remeika, Mikalina Baltaduonis ir Juozas Boley-Bulevičius.

bėjo, bet labai gražiai nuskam
bėjo abi dainos su solistais. Pub
lika prašė, kad būtų pakartota 
Baltos gėlės, bet choras nieko 
nekartojo. Gražiai skambėjo ir 
linksma Kir vir jo.

Choro vadovybė prašo, kad į 
chorą ateitų daugiau žmonių. 
To prašo ir choro bičiuliai, šio 
koncerto lankytojai.

Po koncerto
Po koncerto tuoj buvo persi-

organizuota, pastatyti stalai, už
tiesti. Prasidėjo šokiai, kurįems 
grojo puikus Joe Thomas or
kestras. Valgius ir gėrimus pir
kosi kiekvienas, kas ką norėjo.

Buvo suorganizuota ir didelė 
loterija, kurios fantus suaukojo 
patys choristai.

Žmonių atsilankė apie 200. 
Dabar choras nepradėjo vasaros 
atostogų. Ir toliau repetuoja, 
rengiasi dainų šventei, kuri bus 
Chicagoje. (p.j.)
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Pranešame giminėms bei draugams, kad šių metų 
gegužės 22 d. Lietuvoje po sunkios ir ilgos ligos mirė 
mūsų brolis, buvęs Lietuvos kariuomenės karininkas ir 
Sibiro kankinys

JONAS GRAJAUSKAS.
Palaidotas Vilniuje, Juodšilių kapinėse.

Nuliūdę seserys ir broliai 
Grajauskai

iinios—

Vilniuje mirus Sibiro tremtiniui
A.A.

JONUI GRAJAUSKUI,
giliai užjaučiame Juozo , Gedimino, Romo Grajauskų ir
Mitinu bei Bakšių šeimas. 7 C” - • ...

Birutė ir Antanas Bagdiiūnai

fk.fk.
JONUI GRAJAUSKUI

Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą Gediminui 
Grajauskui, Kastulei Bakienei, Onutei M itin lene i, Juozui 
Grajauskui ir Romualdui Grajauskui.

Zenonas Bungarda

A.A.
ANTANUI RADZEVIČIUI

minis Detroite, jo sūnų Vytenį su šeima, Vytautą su 
šeima, dukrą Oną su teima ir kitus gimines liūdesio 
valandose nuoširdžiai užjaučiame.

J~A. Daniliauskas

PADĖKA
A.A.

EUGENIJA BALEISIENĖ- 
BARANAUSKIENĖ

po ilgos ir kankinančios ligos mirė 1983 vasario 10 

Detroito.
Dėkojamo mleiletni draugams, bičiuliams Ir pameta

miems už šv. mišių aukis, atsilankymą koplyčioje, «t- 
eluntusleme gėlos, pilydėjuaioms į kapines, Išreišku
sioms užuojautą žodžiu ar raitu. Esamo labai dėkingi 
Amalijai Bortkovlčlenel, Jonui Ir Arianai Bortkovičlams, 
Antaninai k Martinui Klkiičlams, Onutei Dora su šeima 
k poniai Lilei su šelmi.

Dėkojame Joiandsl Zaparacklenoi už rūpestingą k 
nuoširdų patarnavimą.

Giliam IIGdoey pasukę:

Sesuo Felicija V. Boreiiienė ir 
krikito dukra Lilija Boreiiytė-Almario 
su ieirna

Birželio išvežimų minėjimas
Kita svarbi diena yra mum pa

tiem, o ypač parodyti mūsų pri- 
- augančiai kartai, kad mes neuž

mirštame tų tūkstančių mūsų 
brolių ir sesių, kuriuos bolševi-

BALTŲ LAISVĖS DIENA 

CALIFORNIJOJE

Califomijos legislatūra birže
lio 9 priėmė jungtinę rezoliuci
ją (A.J.R. No. 53), kuria birže
lio 14-oji kasmet būtų skelbiama 
Baltų laisvės diena, kaip Ameri
kos žmonių pareiškimas solida
rumo su pavergtų Baltijos tautų 
žmonių laisvės aspiracijomis. 
Califomijos legislatūra apgai
lestauja, kad Sovietų Sąjunga 
atsisako Baltijos respublikom 
pripažinti suverenumą ir nusi
leisti teisėtiem jų reikalavimam 
gyventi nepriklausomai nuo 
svetimųjų dominavimo ir prie
spaudos.

Califomijos legislatūra prašo 
Califomijos gubernatorių kas
met skelbti Baltų laisvės die
ną, o taip pat kreipiasi į JAV 
prezidentą, ragindama kreip
tis į Jungtines Tautas, kad “iš 
tirtų Sovietų Sąjungos įvykdytą 
neteisėtą ir prievartinę Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos okupaciją ir 
Baltijos tautų žmonių nuolati
nius žmogaus teisių pažeidi
mus”.

Šią rezoliuciją Califomijos le- 
gislątūra siunčia Califomijos 
gubernatoriui, JAV prezidentui 
ir viceprezidentui, JAV Atstovų 
rūmų daugumos vadui, visiem 
Califomijai . atstovaujantiem 
JAV senatoriam ir kongresma- 
nam ir taip pat JAV ambasa
dorei prie Jungtinių Tautų.

Amerikos Baltų Laisvės lyga 
daro pastangas, kad tokią pat 
rezoliuciją priimtų ir Los Ange
les apskr. taryba.

Amerikos Baltų Laisvės 
lygos inf.

VASAROS 
PASISKAITYMAMS

Dovanom arba sau patiem 
vasaros pasiskaitymam labai 
tinka naujausi, gražiai išleisti 
leidiniai:

V. Kavaliūnas, Dalia. Roma
nas, įrištas. 7.00 dol.

Pr. Razminas, Kražiai. Tai se
niai laukta knyga — albumas 
apie garsiuosius Kražius. 12.00 
dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

kai žiaurusiu būdu išplėšė iš 
gimtųjų namų ir išvežė į toli
mąjį Sibirą baisiai kančiai ir 
mirčiai.

Tad nebūkime šalti ir abejin
gi ir nesakykime, kad “apsieis 
ir be manęs”. Jeigu mes vyres
nieji neprisiminsime tų baisių 
įvykių ir jų neparodysim mūsų 
atžaloms, tai jie apie tai ir ne
žinos. O juk jau ir taip skęs
tame svetimuose vandenyse. 
Tad bandykime gelbėtis nuo pa
skendimo ir išnykimo.

Visos organizacijos privalo 
organizuotai dalyvauti šiame 
minėjime, o lygiai taip pat ir pa
vieniai asmenys.
z Minėjimas įvyks birželio 19, 

sekmadienį. Prasidės 10:15 vai. 
ryto Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioje mišiomis už 
žuvusius kankinius. Tuoj po mi
šių salėje po bažnyčia vyks toli
mesnis minėjimas. Čia kalbės 
dr. Algirdas Budreckis, o meni
nę programą atliks solistas Be
nediktas Povilavičius ir komp. 
Jeronimas Kačinskas.

Tegu nelieka nei vieno lietu
vio, kuris nedalyvautų šiame 
mūsų tautos tragedijos minėji
me.

Lituanistinėje mokykloje
Bostono lituanistinė mokykla 

veikia 30 metų su viršum. Mo
kinių skaičius pradžioje buvo 
180. Šiais metais ją lankė 66 
mokiniai. Kai kurie atvežami iš 
gana toli.

Mokykla darbą baigė gegužės 
28, o mokslo metų užbaigimas ir 
abiturientų išleistuvės vyko ge
gužės 29.

Mokykloj šiais mokslo metais 
dirbo 10 mokytojų. Mokyklos 
direktorė — Zita Krukonienė, o 
jos pagelbininkė administraci
niam reikalam buvo Juzė Lap
ienė. Mokykloj veikė 10 skyrių- 
klasių. Darželio mokytoja buvo 
Daiva De Sapereira, 2 skyr. — 
Mirga Valaitienė, 4 skyr. — Lai
ma Dumčiuvienė, 5 skyr. — Al
girdas Dumčius, 6 skyr. — Aldo
na Dabrilienė, 7 skyr. — Juzė

Lapšienė, 8 skyr. — Liuda Senu- 
tienė, 5 klasės — Mirga Gir- 
niuvienė, išleidžiamosios 7 kla
sės — Zita Krukonienė, lietuviš
kai nemokančių klasės — Milda 
Richardson.

šių metų abiturientai: Linas 
Jauniškis, Rūta Karosaitė, Vida 
Petronytė, Vytautas Sužiedėlis, 
Audra Veitaitė ir Aušra Vidugi- 
rytė. Kasmetinę buv. a.a. moky
tojo Algio Makaičio žmonos į- 
steigtą piniginę premiją gavo 
geriausiai "baigęs Linas Jauniš
kis.

Tėvų komiteto pirmininkė 
šiais mokslo metais buvo Gitą 
Kupčinskienė.

Gaila, kad mokinių skaičius 
mažėja. Yra lietuviškų šeimų, 
kurios skriaudžia savo* vaikus, 
neleisdamos jų į lietuvišką mo
kyklą.

Mirė A. Baika
Alfonsas Baika gegužės 30 

tragiškai mirė So. Bostone. Pa
laidotas po mišių Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioj birže
lio 2 Fore s t Hill kapinėse.

Nuliūdime liko žmona Alek
sandra, sūnūs Alfonsas ir 
Romas, duktė Regina, giminės ir 
draugai.

Velionis buvo buvęs So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
valdyboj, buvo Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj apdraudos 
atstovas, Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioj sekmadieniais 
per mišias padėdavo rinkti au
kas.

Atitaisymas
Bostono žiniose birželio 3 buvo 

išspausdintas straipsnelis “Juo
zo Kasmausko 100 metų sukak
tis”, pasirašytas E. V. Sukaktu
vininkas yra ne Juozas, bet 
Jonas.

Bostono skautės židinietės, 
talkinant ir kitom Bostono lie
tuvėm, suorganizavo lietuvių 
stalą Tarptautinio Instituto ba
liuje, kuris buvo gegužės mėne
sį miesto valdybos namuose — 
City Hali. Susidariusį 100 dol.

vadovauja Audrė Eikinaitė. At
vyksta per 80 sportininkų ir va
dovų. Nakvynių dar trūksta. Jei 
yra norinčių svečius apnak- 
vydinti, prašome skambinti 
Audrei Eikinaitei 961-3523.

Ne vien tik sportininkai, bet 
ir visa Bostono ir apylinkių vi
suomenė turėtų jausti atsakomy
bę už Australijos lietuvių apsi
lankymo pasisekimą.

Pažadėję nakvynes, prašomi 
atvažiuoti į aerodromą ir sve
čius parsivežti namo.

Numatyta tokia programa:
Birželio 22, trečiadienį, įvyks 

tinklinio ir krepšinio rungtynės 
tarp Australijos lietuvių rinkti
nės ir Bostono lietuvių sporto 
klubo “Grandis”. Visos rungty
nės vyks North Junior High 
School, Randolph, Mass.

Pradžia 6:30 vai. vakare. 
Rungtynės vyks šia tvarka: mo
terų tinklinis, vyrų tinklinis, vy
rų krepšinis. Pasibaigus rungty
nėm, So. Bostono Piliečių klube 
bus susipažinimo vakaras (10 
vai. vakare).

Visuomenė kviečiama daly
vauti rungtynėse ir parengime. 
Bus gera proga susipažinti ir 
pabendrauti su mūsų broliais 
Australijos lietuviais sportinin
kais.

Birželio 23, ketvirtadienį, 
7:10 vai. vakare, iš Logan aero
dromo australiečiai išskrenda į 
Chicagą, kur dalyvaus Pasaulio 
Lietuvių Dienose.
Bostono sporto klubas “Grandis”

BOSTONO RENGINIAI
Baisiojo birželio minėjimas 

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

Lietuvių Diena, rengiama LB 
Bostono apygardos, įvyks rug
pjūčio 14 Maironio Parke, Wor- 
cestery.

Mirikų vedamos radijo progra
mos 49 metų sukaktuvinė gegu- 
žinė-piknikas įvyks rugpjūčio 
14 Romuvos Parke, Brocktone.

Šaulių rinktinės suvažiavimas
pelną rengėjos paskyrė Bostono -'ir Martynojanrkans šaulių kuo-
Lituanistinei mokyklai, (ž-tė)

Vincas Morkvėnas, anksčiau 
gyvenęs Bostone, birželio 8 mirė 
Gulfport, Fla. Velionis prieš 68 
metus buvo gimęs Lietuvoj. Nu
liūdime liko žmona Adelė, sūnus 
Alfredas, dukros Dana ir Ona, 
du anūkai. Lietuvoj liko sesuo.

Australijos lietuviai sportininkai 
lankysis Bostone

Birželio 21, antradienį, 10:12 
vai. vakare, Australijos lietuviai 
sportininkai atvyksta į Logan 
aerodromą (American Air
lines). Svečių priėmimu ir nak
vynėmis rūpinasi Bostono stu
dentų jaunimo sekcija, kuriai

JURA STRIMAITIS, ADVOKATE 
— KEHOE, DOYLE, PLAYTER, 
NOVICK A STRIMAITIS — Nine 
HamMton Place; Boston, MA TEL.: 
517 - 338-0070 Lynn, MA, TEL.: 617 
599-8188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi įvairiose 
srityse.

pos 25 metų sukakties minėjimas 
Brocktone rugsėjo 18.

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

Brocktono Balfo 72 skyrius 
spalio 22, šeštadienį, 6:30 vai. 
vak. rengia rudens šalpos va
jaus pobūvį Sandaros salėj, 30 
Intervale St, Brocktone.

jono Vanagaičio šaulių kuopos 
25 metų sukakties minėjimas 
įvyks lapkričio 27.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9^)0-10:00 vai. ryto iš WCAV-. 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur SL, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bangos setan. 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.

1983 M. EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 
iŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Šios ir kitos naujos lietuviš
kos knygos, muzikos plokštelės 
bei suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoj, 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y.

— Grafiko Telesforo Valiaus 
penktąsias mirties metines mi
nint, Kanadoj ruošiama spaudai 
plačios apimties monografija. 
Knygos autorius yra grafikas Ro
mas Viesulas, įvadą parašė ka
nadietis meno kritikas Paul Du- 
val. Monografijoj bus aptarta 
ir nuotraukom pailiustruota ge
riausia Telesforo Valiaus kūry
ba. Tekstai bus spausdinami lie
tuvių ir anglų kalbomis.

— Chicagoj leidžiamas Calen- 
dar of Events nurodo datas ir 
garsina Il-ąsias PL Dienas, api
būdindamas, kad tai yra plačios 
skalės, visą miestą apimantis 
festivalis, su ypatingomis meno 
parodomis galerijose, koncer
tais, teatru ir muge. Infbrmaci-
jai nurodomas PLB būstinės te
lef. 312 778-2200.

Prie šių grupių galima jungtis Iš VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, au papMomu mokoečta. G ropei lydės 
vadovai.

Birželio 15

Birželio 22 
Liepos 13

— 15284)0 
(su Ryga)

— 1338.00
— 1528.00 
(SU Ryga)

Rugsėjo 7 
Rugsėjo 19
KUgSBJO
Spalio 5

— 1338.00
— 1143A0
— 1110.00
— 1229.00
(sU Ryga)

Liepos 26 
Rugpjūčio 3

—81338.00
— 1338.00 gruodžio 2S — 1176.00

Rugpjūčio 17 — 1528.00 
(au Ryga)

(su Ryga)

Roglotrackoe, Morniacios reikalu SKAMBINKITE
1-809-722-1300 (TOLI. FREE)
Massathusstls k Kanadoje 1-617-266-8784

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 W«st Broadway, P.O. Box 11B, 

South Boston, Maso. 02127 
ToL (817) 200-0704

Norintis* atslkvloėtl gimines atostogom — sutvarkomo
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lietuvių psanctškonų koplyčioj

prašo-

341 MGHLAND BUVO.

žiaus kapinėse, N. Arlington, 
N.J. Giminės ir artimieji kvie
čiami tą dieną prisiminti velio
nį savo maldose.

Lilija Ona Barsiąs labai gerais

Redakcija---- (212) 827*1352
Admnristr. .....(212) 827*1351 
Spaustuvė -.„.(212) 827-1350 
Vienuolynas ..(212) 235-5962 
K. 2. salė ..... 212) 827-9645

Už a-a. Juozą Mėiynį 
mišios mirties metinių proga 
bus aukojamos birželio 26, sek-

gosios Dievo Motinos lietuvių 
bažnyčioj, Kearny, N.J. Po mišių
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Washingtone, Baltuosiuose 
Rūmuose, birželio 13 JAV prezi
dentas Ronald Reagan pasirašė 
Baltų Laisvės Dienos prokla
maciją. Iškilmėse dalyvavo 240 
pabaltiečių. Daugiausia dalyva
vo lietuvių. Kiek mažiau latvių 
ir estų. New Yorko lietuviam 
Baltuosiuose Rūmuose atsto
vavo kun. K. Pugevičius, Tėv. L. 
Andriekus, OFM, R. Kezys, D. 
Kezienė, R. Razgaitienė, J. Pa- 
žemėnas, A. Pumputis ir Tėv. K. 
Bučmys, OFM. Apie patį pri
ėmimą Baltuosiuose Rūmuose 
šiek tiek kitoj vietoj šiame nu
mery. Prezidento kalbos pilnas 
tekstas ir pilnas proklamacijos 
tekstas bus paskelbtas, kai tik 
bus gautas iš Baltųjų Rūmų.

Maironio lituanistinė mokykla 
mokslo metus baigė birželio 5. 
Baigė 33 savo darbo metus, iš
leido 27-tą abiturientų laidą. 
Šiemet 10 skyrių baigė: Andrius 
Adams, Algirdas Bivainis, Asta 
Lukoševičiūtė, Loreta Milukaitė, 
Ričardas Nemickas, Tadas Ne
mickas, Darius Nemickas, Aras 
Vebeliūnas. Iš viso 8 moki
niai. Baigimo dieną Kultūros Ži
dinyje buvo pamaldos ir mokslo 
metų baigimo aktas. Apdovanoti 
skyrių geriausi mokiniai. Plates
nis šių iškilmių aprašymas bus 
kitame Darbininko numeryje.

Muzikės Nijolės Ulėnienės 
muzikos studijos mokinių kon
certas bus birželio 18, šeštadie
nį, 5 v. popiet Latvių Kultūros 
Centre, Huntington Hills, L.I. 
Mokiniai įvairaus muzikinio 
pažangumo. Iš lietuvių skam
bins Antanas Vainius ir Aras 
Ulėnas.

Prano Vainausko, mirusio 
prieš 6 metus, prisiminimas bus 
birželio 18, mirties dieną. Mišios 
bus aukojamos 8:30 v.r. Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, 9 v.r. 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje. Velionio žmona prašo 
draugus ir bičiulius prisiminti 
jį maldose, atsilankyti į mišias.

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, __ __ _______________ ___
gyvenanti Santa Barbara, Calif., Jyvauja 62 kraštų katalikiškų

moterų draugijų atstovės iš visų 
kontinentų. Pasaulio Lietuvių 
Katalikių Organizacijų Sąjungai 
(PLKOS) atstovaus: dr. Aldona 
Janačienė — PLKOS valdybos 
pirmininkė, dr. Ona Gustaitienė 
— Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų draugijos pirmininkė, 
Birutė Venskuvienė — PLKOS 
atstovė tarptautiniam ryšiam. 
Suvažiavimo tema: “Moteris, 
jos asmenybės išugdymas ir nau
joji religinė bendruomenė”. Jos 
taip pat apsilankė ir Liet. Reli
ginėje Šalpoje, iš kur pasiėmė 
įvairios informacinės literatūros 
apie Lietuvą anglų kalba.

Antanas Bagdžiūnas gavo ži
nią, kad gegužės 22 Vilniuje 
mirė jo svainis Jonas Grajaus
kas, buvęs Lietuvos kariuome
nės dragūnų karininkas, karo 
mokyklą baigęs 1933. Buvo iš
vežtas į Sibirą ir ten išbuvo 16 
metų. Ten neteko sveikatos. Grį
žo į Vilnių labai paliegęs. Lie
tuvoje liko žmona Vincė, dukra 
Laimutė su šeima.

Išnuomojamas vienas mažas 
kambarys su baldais. 30 dol. per 
savaitę. Woodhaven, N.Y. Tel. 
212 847-7306.

Išnuomojami trys kambariai, 
24 Highland Place, tel. 277- 
4017.

Vyresnio amžiaus moteris 
skubiai ieško dviejų arba trijų 
kambarių buto su virtuve. 
Skambinti 296-7254.

QUEENS COLLISJDN 
CENTER INC. Ezpert auto

LB New Jersey apygardos 
rengiamas trėmimų ir aukų už 
Lietuvos laisvę minėjimas įvyks 
birželio 18, šeštadienį, 7:15 vai. 
vak. šv. Petro ir Povilo bažny
čioj, Elizabeth, N.J.

AntanSna Gučiuvienė, solistė 
ir dainavimo mokytoja, iš Aust
ralijos birželio 13 atskrido į New 
Yorką. Sustojo pas savo buvusią 
mokinę Bronę Jacikevičienę. Iš 
čia keliauja į New Haveną pas 
Valiukus. Iš ten — į Bostoną ir 
į Chicagą.

Vyresnio amžiaus žmonių pa
sitarimas įvyko birželio 3, penk
tadienį, Senior Center patal
pose Woodhavene. Buvo susi
rinkę apie 25 lietuviai. Į klausi
mus atsakinėjo Laima Šileikytė- 
Hood. Visi buvo patenkinti to
kiu pasitarimu, problemų aiški
nimu. Kitas pasitarimas bus lie
pos 7, ketvirtadienį, ne penkta
dienį, nes penktadienis pasirodė 
nepatogi diena, daug kas dirba 
bingo žaidimuose. Pasitarimai 
vyksta nuo 1 iki 3 v. popiet. 
Visi, kurie turi kokių neaišku
mų, prašomi atsilankyti. Wood- 
haveno Senior Center yra 87-04 
88 Avė.

Aušros laikraščio 100 metų 
minėjimą rengia Susivienijimo 
126-oji centrinė kuopa ir moterų 
99 kuopa. Minėjimas bus bir
želio 19, šį sekmadienį, 2 v. po
piet, SLA centrinėje būstinėje 
Manhattane. Apie Aušros laik
raščio sukaktį, jos reikšmę lie
tuvių tautai, bendradarbius kal
bės Paulius Jurkus.

Birutė Venskuvienė, gyve
nanti Paryžiuje, atvyko į New 
Yorką. Palydėta savo sesers dr. 
Aldonos Janačienės, birželio 10 
lankėsi Darbininko redakcijoje 
ir supažindino su savo kelionės 
planais. Abi seserys vyksta į 
Tarptautinės Katalikių Moterų 
Organizacijų Unijos pasaulinį 
suvažiavimą, kuris bus Anti- 
gonish, Kanadoje, Nova Scotia. 
Suvažiavimas prasideda birželio 

. 14 ir baigiasi birželio 24. Da-

yra atvykusi pas savo dukrą 
Giedrę Zauniūtę. Šioje apy
linkėje prabus visą mėnesį.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas birželio 18, šeštadienį, 
4 v. popiet Kultūros Židinyje 
rengia susitikimą su klubo gar
bės nare, buvusia Federacijos 
pirmininke Vince Jonuškaite- 
Zauniene. Pobūvis yra privatus, 
dalyvauja tik klubo narės su sa
vo vyrais.

Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
išvyko į Los Angeles, Calif., kur 
birželio 19 pasakys pamokslą 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
rengiamos 30-tosios Lietuvių 
Dienos proga. Po to vyks į Chi- 
cagą, kur dalyvaus PLB seime ir 
dainų šventėje.

Tėvo Diena švenčiama bir
želio 19, sekmadienį. Tą dieną 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje mišios ir mišių novena 
bus laikoma už gyvus ir miru
sius tėvus.

No. Arlington, N.J., gimnaziją ir 
gavo Academic Medai ir No. Ar
lington Women’s Club specialų 
pažymėjimą. Ji yra National 
Honor Society narė. Toliau stu
dijuos farmaciją Rutgers uni
versitete, Newark, N.J., kur stu
dijas pradėjo 1982 vasarą, tali
jos laimėjimais džiaugiasi tėvai: 
tėvas farmacininkas, motina 
ekonomistė-kompiuterių tvarky
toja ir tėvukai inž. Jonas ir Na
talija Kiaušai.

Ekskursija į Kennebunkport, 
Maine išvyksta liepos 2. Gautas 
modemiškai įrengtas autobu
sas su vėsintuvais, garsiakal
biais. Bus aplankyta ne tik 
pranciškonų sodyba su švento
vėmis, bet taip pat užsukta į 
Lietuvių dieną Brocktone — ap
lankytos lietuvaitės seselės.

Lietuvių Moterų Federacijos 
New Yorko klubas Darbininko 
laikraščiui stiprinti per savo 
iždininkę Sofiją Šližienę atsiun
tė 25 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

New Yorko ramovėnai ir šauliai gegužės 28 surengė lietuvių kapų lankymą Cypress
Hills kopinėse- Nuotr. L. Tamošaičio

PAMINĖTI BIRŽELIO ĮVYKIAI K. ŽIDINYJE
Birželio 12 paminėta Lietuvos 

okupacija ir didieji žmonių trė
mimai.

Bažnyčioje
Pamaldos Apreiškimo parapi- 

pijos bažnyčioje buvo 11 vai. 
Mišias koncelebravo kun. J. Pa
kalniškis, kun. A. Račkauskas ir 
Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM, 
kuris taip pat pasakė ir šven
tei pritaikytą prasmingą pa
mokslą. Giedojo tos parapijos 
choras, vadovaujamas Viktoro 
Ralio. Petras Tutinas su choru 
pagiedojo J. Strolios giesmę — 
Kaip grįžtančius namo paukš
čius. Presbiterijoje buvo eilė vė
liavų — skautų, šaulių, ramovė- 
nų, ateitininkų ir kt.

Po mišių dalis žmonių tuoj 
atvyko į Kultūros Židinį. Čia 
visi galėjo pavalgyti gerus lietu
viškus pietus, kuriuos pagamino 
E. Kezienė su savo talkininkė
mis.

KAS TAS DAIL. PRANAS DOMŠAITIS?
Chicagoje yra kuriama specia

li galerija dail. Pranui Domšai- 
čiui. Galerijoje bus patalpinta 
keliasdešimt dailininko kūrinių.

Kas tai per dailininkas? Kur 
jis gyveno, ką jis nuveikė, kaip 
jo kūriniai atsirado Chicagoje?

Dail. Pranas Domšaitis yra ki
lęs iš Prūsų Lietuvos, gimęs 
tarp Tilžės ir Karaliaučiaus, 
mokslus baigė dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą, gyveno Berlyne, 
draugavo su lietuviais. Atėjus 
Hitleriui į valdžią, jis pateko į 
nemalonę kaip tik dėl savo me
no, nes naciai tokio meno ne
pripažino. Jis tada nusikėlė į 
mažą Austrijos kaimelį ir ten ty
liai gyveno. Po karo išvyko į 
pietų Afriką ir ten mirė. Jo 
našlė žmona tada ištekėjo už lie
tuvio Žvirono ir persikėlė gyven
ti į Havajus. Ten nugabeno ir 
didoką dail. Pr. Domšaičio pa
likimą.

Prie kryžiaus
Minėjimas buvo 3 vai. Pirma 

visi suėjo į salę. Tada paprašė, 
kad eitų prie iškilmių kryžiaus. 
Pirma visus vedė vėliavos. Prie 
kryžiaus žodį tarė rengimo ko
miteto pirmininkas A. Vakselis. 
Maldą sukalbėjo Tėv. Korneli
jus Bučmys, OFM. Sugiedota 
giesmė Marija, Marija. Vainiką 
prie paminklo padėjo Lietuvos 
konsulas A. Simutis ir Vliko 
garbės pirmininkas dr. Kęstutis 
Valiūnas. Dar konsulas tarė 
žodį, pritaikytą šiam momentui. 
Sugiedotas Lietuvos himnas.

Tada visi grįžo į salę.
Dailininką Pr. Domšaitį gerai 

pažino dail. Antanas Motvydas, 
su juo drauge tapė gamtoje 
tame Austrijos kaimelyje, netoli 
Alpių kalnų.

LB Queens apylinkės dėka ir 
iniciatyva bus prisimintas šis 
lietuvis dail. Pranas Domšaitis. 
Apie jį papasakos dail. Antanas 
Motvydas, apie jo kūrybą kalbės 
Paulius Jurkus ir parodys apie 
40 skaidrių iš dailininko kūry
bos. Taip pat bus paliesta ir 
ekspresionizmas, ryškieji jo at
stovai, nes dail. P. Domšaitis 
yra būdingas ekspresionistas.

Visa tai įvyks birželio 26, 
sekmadienį, 3 v. popiet Congre- 
gational bažnyčios salėje, 91 
St. ir 15 Rd. kampas. Visiem 
patogu pasiekti šią salę. Visi 
kviečiami, nes tikrai labai reta 
proga.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Dvidešimt penktą kartą mi

nint Pavergtų Tautų Savaitę, 
liepos 17, sekmadienį, vyks lais
vės paradas. Susirenkama prie 
51 st St. ir Fifth Avenue, Man
hattane. Pradedama žygiuoti 11 
vai. iki Centrinio Parko aikštės. 
Ten 12 vai. prasidės speciali 
programa.

Paradą pradės kiniečių or
kestras. Po to eis įvairių tau
tybių grupės. Kaip kitų paverg
tų tautų atstovai, taip ir lietu
viai kviečiami gausiai šiame pa
rade dalyvauti.

Šių metų minėjimas atkreips

Salėje
Čia minėjimą pradėjo komite

to pirmininkas A. Vakselis. Va
dovauti pakvietė Pranutę Ąžuo- 
lienę. Ji plačiai supažindino su 
prelegente Elena Juciūte, kaip ji 
mokėsi Lietuvoje, kaip buvo 
areštuota, apkaltinta, nuteista 
ir išvežta į Sibirą kaip kalinė. 
Kaip paskui grįžo į Lietuvą ir iš 
ten laimingu būdu atvyko į Bos
toną pas savo seserį.

Ji yra parašiusi keturias kny
gas. Pirmoji knyga buvo sovieti
niai anekdotai, antroji “Pėdos 
mirties zonoje”. Ši knyga susi
laukė plataus pasisekimo, bu
vo išleistos net trys laidos. Iš
leido New Yorko šaulių kuopa. 
Trečioji knyga romanas “Ąžuo- 
lynėlis”, kur vaizdavo, kaip Lie
tuvoje buvo įvesti kolchozai. 
Dabar jau išspausdino ketvirtą
ją knygą "Igarkos naujamies
tis”. Knyga jau išspausdinta, 
bet dar neplatinama. Tuoj ją

dėmesį ypač į tris įvykius:
1. 50 metų sukaktis nuo 

didžiojo, Sovietų Sąjungos pa
ruošto, bado Ukrainoje, kur nuo 
bado mirė 7 milijonai žmonių.

2. Baltų Laisvės Dienos pa
skelbimas, primenąs Lietuvos 
Latvijos ir Estijos žmonių lais
vės troškimą.

3. 25-tos metinės nuo Vengri
jos rezistencinio sąjūdžio įsistei- 
gimo.

Daugiau informacijų parado 
reikalu teikia Mrs. Roxolana 
Potter (201 674-4029) arba Wal- 
lace Rodgers (212 456-4313).

NAUJA MUZIKOS 

DAKTARĖ

bus galima gauti pas spaudos 
platintojus.

Prelegentė Elena Juciūtė savo 
paskaitoje ryškino abiejų birže
lio įvykių — okupacijos ir išve
žimo prasmes. Kalbėjo gana su
gestyviai, prisirinkusi daug gra
žių pavyzdžių, išryškino parti
zaninės kovos prasmę, nes par
tizanų kraujas išugdė naujas 
patriotiškai nusiteikusio jauni
mo kartas. Suminėjo 1948 depor
taciją ir 1951 metų deportaciją. 
Išryškino ir įvairias pažiūras į 
susidariusią situaciją. Užbaigė 
įprasmindama kovos reikšmę, 
skatindama ištverti ir aukotis. 
Ji kalbėjo apie 45 minutes.

Vadovavusi programai prele
gentę apdovanojo gėlėmis.

Tada Malvina Klivečkienė pa
skaitė kelias ištraukas iš knygos 
"Pėdos mirties zonoje”, kaip vy
ko vežimai, kaip buvo areštuota, 
tardoma, kaip sėdėjo kalėjime ir 
t.t. Skaitė apie 15 minučių. Pa
skaitė gražiai, ryškiai, vaizdžiai.

Tadas Alinskas skaitė poeziją: 
Tysliavos “Lietuva”, J. Neve- 
rausko ilgoką eilėraštį apie 
birželio 14 išvežimus. Paskuti
nis eilėraštis buvo Birutės Pūke- 
levičiūtės premijuotas eilėraštis 
"Baisusis birželis”. Ir Tadas 
Alinskas paskaitė ryškiai ir 
sklandžiai.

Tada A. Vakselis padėkojo 
visiems, kurie dalyvavo progra
moje, prisidėjo prie šios šventės 
surengimo. Padėkojo ir sceną 
papuošusiems — Česlovui Ja- 
nušui ir Pauliui Jurkui.

Scenoje raudoname skyde 
buvo įrašyta “Laisvės Lietuvai!” 
ir data — 1941.VI.14. Aplink įra
šą ėjo spygliuotų vielų vainikas, 
o iš kairės į dešinę leidosi di
delė stambi geležinė grandinė. 
Visa tai kalbėjo apie pavergi
mą, prievartą, vežimus ir apie 
tautos troškimą išsilaisvinti.

Nors buvo ypatingai graži die
na, bet žmonių daug dalyvavo 
Bažnyčioje ir atsilankė į minė
jimą salėje. Jų buvo gerokai per 
du šimtus.

Prie Židinio buvo iškeltos 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos.

(PJ-)
Kadaise New Yorke gyveno 

Aldona Kanaukaitė. Ji čia studi
javo muziką. Bakalaurės laipsnį 
gavo Bennington kolegijoje, Ver- 
monte, magistrės laipsnį Co- 
lumbijos universitete, New 
Yorke.

Ištekėjusi už inžinieriaus 
Viktoro Naudžiaus, apsigyveno 
Chicagoje ir ten studijas gilino 
Chicagos muzikos mokykloje, 
Roosevelto universitete. Illinois 
valstybiniame universitete Ur- 
bana-Champain ji gavo daktarės 
laipsnį iš muzikos pedagogikos. 
Jos disertacija — Analysis of 
Classpiano Books for Beginning 
Adults.

Daug metų muzikos mokėsi 
pas žinomus pianistus — Glau
dė Frank, Vytautą Bacevičių, 
Thomas Richter, Robert Mc 
Dowell, Saul Dorman, Saulima 
Stravinsky ir Allen Forte. Muzi
ką dėstė New Yorko, East Chi
cagos ir Chicagos miestų aukš
tesnėse mokyklose.

Augina dvi dukreles —* Ingri-

Maldininkų kelionė į Wash- 
ington, D.C. planuojama rugsėjo 
10-11. Bus 
lietuviška 
Prasidėjimo 
ir Lietuvos 
organizuoja Lietuvos vyčių 110 
kuopa Maspethe.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
maldos diena už persekiojamą 
Lietuvos Bažnyčią yra rugsėjo 
26, pirmadienis. Mišios bus 
aukojamos 7:30 vai. vak. V. At
simainymo lietuvių parapijos 
bažnyčioj, Maspeth. Po to vyks 
procesija ir apeigos prie lietu
viško kryžiaus šventoriuje.

aplankyta Šiluvos 
koplyčia Nekalto 
tautinėj šventovėj 
atstovybė. Kelionę

Chicagą, i Lietuvių dienas. 
Bendras saleziečių alumnų po*

EKSKURSklA | 
KENNEBUNKPORTĄ

SALEZIEČIŲ ALUMNŲ 
SUSITIKIMAS

Visi buvę saleziečių auklėti-

kos miSios ir pabendravimo pie
tūs.

ATVYKO KUN. PETRAS URBAHTS

2244 arba Tėvui Petrui 827*

Kultūros Židinio kiemo (įvyks

keliui sustojama prie Stiklins

tened — Fiber giass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hflblde 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

Birželio 6 laivu Stape Lloyd- 
Bras iš Brazilijos į New Y orką 
atvyko daug kam pažįstamas 
kun. Petras Urbaitis, buvęs per 
20 metų misijonierius Kinijoje. 
Jis apsilankė Darbininko redak
cijoje ir pranciškonų vienuolyne, 
supažindino su savo kelionės 
tikslais. Jis plačiai lankysis JAV, 
Kanadoje ir net Europoje, pla
tindamas dvasinio turinio sale-

ir V.A. Dambravos parašyta 
“Širdies giesmė Petriukui”, iš
leista Sao Paulo mieste, Brazi
lijoje.

Jis taip pat mėgins surasti 
savanorių kultūrininkų, kurie 
norėtų nuvykti į Sao Paulo mies
tą ir ten padėtų leisti savait
raštį "Mūsų Lietuva”. Tokiu bfl-

du būtų atgaivinta lietuviška 
kolonija.

Kun. P. Urbaitis dalyvaus Lie
tuvių Dienose Chicagoje. Tikis 
ten sutikti pažįstamus bendra
darbius ir buvusius lietuvių sa
leziečių auklėtinius.

PADĖKA
S. m. gegužės mėn. 31 d. dr. 

Anatolijaus Kruko buvau pagul
dytas Parkway ligoninėje svei
katos patikrinimui ir operacijai.

Sveikatos patikrinimo metu Ir

Kun. Petras M. Urbaitis, 
Pasaulinės Lietuvių Salezie
čių Sąjungos įgaliotinis

Jos tėvelis buvo prof. dr. Vin
cas Kanauka, gyvenęs New Yor- 
ke ir čia miręs 1969 kovo 22. 
Daug kas prisimena jį. Jis buvo 
uolus lietuviškų kultūrinių ren
ginių lankytojas, taip pat labai

kė ryšius su ligoninės daktarais. 
Po operacijos mane kas dieną 
lankė, parodydamas didelį rū
pestingumą ir nuoširdumą.

Už visa tai daktarui labai 
nuoširdžiai dėkoju.


