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Popiežius Jonas Paulius II, 
atvykęs į Liurdą, buvo iškilmin
gai sutiktas Prancūzuos prezi
dento ir minių žmonių. Ir čia 
jis pareiškė, kad Bažnyčios šir
dy ir minty yra visi tie, kurie 
mūsų amžiuj kenčia persekioji
mus dėl tikėjimo ir dėl religi-

tarybos konferencija uštriai pa
barė Izraelį ir paragino išspręs
ti palestiniečių klausimą pagal

Perez de Cuellar planą, apkalti
no JAV už jos politiką centri- 

. nėj Amerikoj ir pagyrė Nika
ragvą. Dėl žmogaus teisių neger
bimo buvo pabarta JAV ir P. 
Afrika, o komunistinės valstybės 
su Sov. S-ga nebuvo nei pa
minėtos.

Prancūzijos į Chadą pasiųsti 
apie 800 parašiutininkų užėmė 
apie jo vidurį įrengtą gynimosi 
liniją nuo Salai iki Oum Cha- 
louba ir sustabdė Libijos remia
mų partizanų tolimesnį verži
mąsi.

Prezidentas Reagan susitiko 
su Meksikos prezidentu Miguel 
de Madrid Hurtado ir buvo įspė
tas, kad tarptautinių klausimų 
sprendimas pasunkėja pradėjus 
juos spręsti karinėm priemonėm. 
Prezidentas Reagan pabrėžė, 
kad patiem žmonėm turi būti 
leista surasti sprendimą, ir dėl to 
JAV atsiliepė į kai kurių cent
rinės Amerikos valstybių pagal
bos šauksmą.

Sov. S-gos komunistų partijos 
centro komitetas priėmė rezo
liuciją, raginančią sustiprinti 
partijos narių drausmę ir ne
vengti per susirinkimus iškelti 
ne tik trūkumus, bet ir jų kal
tininkus, analizuoti darbo vai
sius, nubrėžti ateities tikslus ir 
pagerinti darbą.

Izraelio gynybos sekretorius 
Arens įspėjo Libano vyriausybę, 
kad Izraelis numato už kelių 
dienų pasitraukti iš Shut kalnų 
ruožo, kur dažnai iškyla susišau
dymų tarp druzų ir Libano ka
riuomenės.

Rytų Berlyno grupė pacifistų, 
badaujančių dėl pasaulio taikos, 
paragino komunistų partiją ne
priimti sovietų raketų į Rytų 
Vokietijos teritoriją, net jei Nato 
valstybės savo teritorijose išdės
tytų vidutinės tolinašos raketas.

Paragvajaus prezidentu sep
tintam penkerių metų terminui 
buvo prisaikdintas dabartinis 
prezidentas gen. Alfredo Stoess- 
ner.

Sov. S-gos prezidentas And- 
ropov, susikvietęs vyresniuosius 
partijos pareigūnus, įrodinėjo, 
kad atėjęs laikas, tvarkant kraš
to ūkį, nesitenkinti tik pusiau 
priemonėm ir kad reikia nugalė
ti įsišaknijusią inerciją, nors tai 
pareikalautų planavimo ir vado
vavimo pakeitimų, ir kad tai rei
kia atlikti dabar, kad į naują 
penkmetį, prasidėsiantį 1986, 
galima būtų įžengti visai pasi
ruošus.

Irano užimtam Irako Haj Om- 
ran mieste, kur gyventojų dau
gumą sudaro kurdai, buvo suda
ryta nauja Irako vyriausybė, pa
siryžusi kovoti su Bagdade esan
čia vyriausybe. Jai vadovauja 
Teherane gyvenąs Irako dvasi
ninkas Mohammed Baqer Ka
kim.

Panamos tautinės gvardijos 
vadas brig. gen. Ruben Dario 
Parodęs, numatydamas kandida
tuoti į krašto prezidentus, pasi
traukė iš pareigų.

Pasaulinėse lengvosios atleti
kos rungtynėse Helsinky JAV 
sportininkai laimėjo 24 meda
lius (8 aukso, 9 sidabro ir 7 
bronzos), Sov. S-gos — 23 ir R. 
Vokietijos —22.

Persekioja visus už Kalėdų 
eglutę

Simnas, Alytaus rajonas. 1982 
m. tris sekmadienius prieš Ka
lėdas Simno bažnyčioje kunigai 
skelbė tikintiesiem, kad antrąją 
Kalėdų dieną bažnyčios švento
riuje apsilankys Kalėdų senelis.

Parapijos klebonas kun. Juozas 
Matulevičius ir vikaras kun. Juo
zas Gražulis buvo iškviesti pas 
Alytaus rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotoją 
Makštutį, kuris reikalavo, kad, 
jeigu ir ateis Kalėdų senelis, 
šventoriuje nebūtų nė vienos 
eglutės.

1982 gruodžio 26 popietėje 
choristai ir kiti parapiečiai šven
toriuje ruošėsi Kalėdų senelio 
sutikimui: puošė eglutes ir ren
gė apšvietimą. Prisistatęs Simno 
vykdomojo komiteto pirmininkas 
Šuoliūnas reikalavo iš švento
riaus pašalinti eglutes, bet nie
kas jo norų neklausė. Šventoriu
je dirbusių tarpe buvo Simno vi
durinės mokyklos mechanizaci
jos mokytojas Vyšniauskas.

Kalėdinė eglutė praėjo paki
lioje nuotaikoje. Susirinko daug 
tikinčiųjų, atvykęs Kalėdų sene
lis pasveikino visus su šventė
mis, vaikus apdalijo dovanėlė
mis.

Šventėms praėjus, prasidėjo 
tardymai. Į Simno vidurinės mo
kyklos direktorės Mikalaus
kienės kabinetą net kelis kartus 
buvo kviečiamas mokytojas Vyš- lankomumas, 
niauskas. Direktorė barė mo
kytoją už tai, kad jis, būdamas 
pedagogas, išdrįso šventoriuje 
padėti sutvarkyti apšvietimą, ka
mantinėjo, kodėl lanko bažny
tinį chorą. Netrukus mokytojas 
Vyšniauskas buvo iškviestas į 
Alytaus rajono švietimo skyrių, 
kur “gražumu” buvo įkalbinėja
ma kaip nekvalifikuotam spe
cialistui atsistatydinti iš moky
tojo pareigų. (Mokytojas Vyš
niauskas atsistatydino iš pa
reigų.)

Simno vidurinėje mokykloje 
daugiausia mokinius terorizuoja 
mokytoja Apanavičienė: prievar
ta juos surašo į pionierių or
ganizaciją ir verčia nešioti kakla
raiščius. Sustiprėjo tikinčiųjų 
mokinių persekiojimas. Merga- 
laukio pradžios mokykloje la
biausiai pasižymi mokytojas Čer
niauskas.

Draudžia lankyti 
parapiečius

Simnas. Alytaus rajonas. Sim
no parapijos kunigai — klebo
nas kun. Juozas Matulevičius ir 
vikaras kun. Juozas Gražulis — 
lankė savo parapiečius. Aplan
kius keletą kaimų, sujudo rajo
no bedieviai.

Klebonas kun. J. Matulevi
čius buvo iškviestas į Simno 
vykdomąjį komitetą pas pirmi
ninką Šuoliūną, kuris bandė iš
aiškinti, kad kalėdojimas yra už
draustas. “Mes nekalėdojame, o 
tik lankome savo parapiečius ir 
jokių aukų neimame,” kalbėjo 
kun. J. Matulevičius.

1983 sausio 4 klebonas kun. 
J. Matulevičius ir vikaras kun. J. 
Gražulis buvo iškviesti pas Aly
taus rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotoją. Pava
duotojas apibarė kunigus už Ka
lėdų eglutės organizavimą ir 
draudė lankyti parapiečius.

Kybartai. 1982 lapkričio 9 Vil
kaviškio rajono administracinė 
komisus Kybartų klebonui kun. 
Sigitui Tamkevičiui paskyrė ad
ministracinę baudą — "įspėti’' 
už tai, kad jis lapkričio 1 suor

ganizavo tikinčiųjų procesiją iš 
bažnyčios į kapines.

1983 sausio 24 ta pati 
administracinė komisija vėl pa
skyrė kun. Sigitui Tamkevičiui 
administracinę baudą "įspėti” 
už tai, kad “neturėdamas rajo
no vykdomojo komiteto leidimo, 
organizavo ceremonijas švento
riuje” ir tuo pažeidė valdžios 
įsakus. Tos “ceremonijos” buvo 
tokios: gruodžio 26, po vakari
nių pamaldų, į šventorių atvy
ko Kalėdų senelis, pasveikino 
susirinkusius vaikus ir padalino 
jiem dovanėles.

Pasirodo, kad Kalėdų senelis 
irgi* traktuojamas kaip rimta 
grėsmė valdžiai ir Lietuvos 
ateistam.

Kunigas padėkoto
Užuguostis, Prienų rajonas. 

1983 sausio 17 Užuguosčio pa
rapijos klebonas kun. Zenonas 
Navickas raštu padėkojo straips
nio “Aklos neapykantos akys” 
autoriui A. Matulaičiui, kuris 
įvairiais prasimanymais šmeižė 
ir niekino jį. Taip pat padėkojo 
ir “Naujas gyvenimas” redakto
riui, kad atspausdino minėtą 
straipsnį.

Kun. Z. Navicko žodžiais, 
žmonės, skaitydami tą fantastinį 
straipsnį, susidomėjo daugeliu 
klausimų, aiškiai įsitikino, kieno 
pusėje tiesa, padidėjo bažnyčios . , . _ laiškus, šmeižiančius jo darbo-

(nukelta į 2 psl± viršininką.

Prie Dariaus ir Girėno paminklo Chicagoje liepos 4 pagerbiami žuvę lakūnai jų skridimo 
50 metų sukakties proga. Kairėje v.s. V. Bacevičius ir v.s. S. Ilgūnas, kurie abu 
buvo Dariaus - Girėno skautų draugovėje Kaune. Tai buvo prieš 50 metų. Priekyje 
padėtas dail. J. Jundžin paveikslas — Lituanicos skridimas.

IŠREIKŠTAS SOLIDARUMAS 

KUN. ALFONSUI SVARINSKUI

Federalinės Vokietijos laikraš
tis “Die Welt” atspausdino 
straipsnį apie Lietuvą, kuriame 
informuojama apie Lietuvos ka
talikų išvystytą protesto akciją 
prieš kun. Alfonso Svarinsko 
nuteisimą.

Laikraštis praneša apie dau
giau negu 36 tūkstančių Lietu
vos katalikų iš 72 parapijų pa
sirašytus pareiškimus sovietų

sekretoriui Andropovui, išreiš
kiant solidarumą nuteistam kun. 
Alfonsui Svarinskui.

Tuose pareiškimuose Lietuvos 
kunigai ir pasauliečiai tikintieji, 
rašo laikraštis, atkreipia sovieti
nės valdžios dėmesį, kad kun. 
Svarinskas neužsiminėjo jokia 
antikonstitucine veikla ir kad 
dalyvavimas Tikinčiųjų Teisėm 
Ginti Katalikų komitete nėra

*

Turime autobusus nuvykti į 
teatrą, tik no į bažnyčią

Mikoliškės, Kretingos rajonas. 
1982 gruodžio 5 Mikoliškių pa
rapijos komitetas ir tikintieji iš
siuntė Lietuvos TSR aukščiau
sios tarybos prezidiumo pirmi
ninkui Barkauskui pareiškimą, 
.po kuriuo pasirašė 793 asme
nys. Pareiškimo sutrumpintas 
turinys yra toks:

“LTSR aukščiausios tarybos 
prezidiumo 1976 m. liepos 28 d. 
priimtame įsake 3-me skyriuje 
pasakyta: “Religinė bendruo
menė turi teisę įsigyti susisieki
mo priemones.”

: Kadangi jokia organizacija ne
duoda autobuso ir niekas nepa
keičia maršruto, tai mes, rem
damiesi šiuo nuostatu, prašome 
leisti įsigyti nurašytą autobusą.

Dauguma Mikoliškių parapi
jos tikinčiųjų gyvena, už 4-11 km 
nuo bažnyčios, o autobusai į to
limuosius kaimus kursuoja to
kiu maršrutu, kad tikintieji jokiu 
būdu negali nuvykti į bažny
čią. Tikintieji šiuo reikalu krei
pėsi į “J. Janonio” kolūkio ad
ministraciją Klaipėdos rajone, 
kur jie dirba, ir prašė išnuo
moti 3 valandom autobusą,bet 
prašymas liko nepatenkintas. 
Klaipėdos ir Kretingos au
tobusų parkai nesutiko pakeisti 
kursuojančių autobusų maršrutų. 
Transporto ministerija taip pat

tis “Die Welt” primena, kad kun. 
Svarinskas yra vienas iš šio ko
miteto steigėjų ir kaip tik dėl 
savo veiklos tikinčiųjų teisių 

joks nusikaltimas, bet kilnus ir gynyboje buvo nuteistas sunkia 
humanitarinis darbas kalėjimo ir tremties bausme — iš

Federalinės Vokietijos laikraš- viso dešimt metų.

“SOVIET LIFE” NUTAUTINA 
LIETUVE ČEMPIONE

Daliai Kutkaitei, 1982 Europos 
ritminės gimnastikos čempionei, 
paskirtas straipsnis žurnalo 
Soviet Life balandžio numeryje. 
Straipsnį, pavadintą “Grakštų- _ 
mas ir jausmas” puošia septy- te. Sovietinis korespondentas 
niolikmetės gimnastės nuotrau
kos. Rašoma, kad ji greičiausiai 
atstovaus Sovietų Sąjungai 1984 
metų Los Angeles Olimpiadoje. 
Straipsnio autorius prabėgomis 
užsimena, kad Kutkaitė yra ii 
Vilniaus, Lietuvos sostinės, bet 
nė sykio neprasitaria, jog ji lie
tuvaitė. Panašiai traktuojama ir

Frankfurter Allgemeine Zeit- 
ung korespondentas Leo Wie- 
land birželio 7 d. numeryje pa
pasakojo apie savo apsilankymą 
Vilniaus “užsienių reikalų mi
nisterijoje”. Spaudos skyriaus 
vedėjas Ričardas Vaigauskas 
(KGB veteranas? Red.) ir “mi
nisterijos” pirmasis sekretorius 
kritikavo Vakarų spaudos prane
šimus apie Lietuvą. Esą, joje 
terašoma apie Bažnyčios per
sekiojimą, klastingus išpuolius, 
nedateklius. “Šiauriausias” pa
vyzdys esąs pogrindinė LKB 
Kronika, kurios Lietuvoje pasiro
dančios daugiausia trys kopijos, 
bet viena jų visad patenkanti į 
diplomatinį lagaminą ir taip iš
smunkanti į vakarus, iš kur ją 
pertransliuoja Vatikano radijas 
“devyniasdešimt nuošimčių 
politikos ir dešimt nuošimčių re
ligijos". (Beje, Vaigauskas čia 
smarkiai pameluoja, nes oficialūs 
sovietiniai kratų ir teismo do
kumentai mini daug didesnį 
skaičių LKB Kronikos egzemp
liorių. Red.)

Vokiečių korespondentui buvo 
parodyti 1982 išspausdinti mišio
lai ir katekizmas. Jam buvo pa

VOKIEČIAI KOMENTUOJA 
J. SADŪNO NUTEISIMĄ

Federalinės Vokietijos parla
mento (Bundestago) narys krikš
čionis demokratas dr. Altham- 
mer, pasiuntė laišką Sovietų Są
jungos ambasadai Bonnoje, tei
raudamasis apie lietuvio Jono 
Sadūno nuteisimą ir reikšdamas 
susirūpinimą jo likimu. Ambasa
da atsakydama paneigė, kad Sa
dūnas buvęs nuteistas dėl jo po
litinių ar religinių įsitikinimų, 
pažymėdama, kad jis buvo pa
trauktas baudžiamojon atsako
mybėn už tariamus anoniminius

Kutkaitės varžovė bei gera drau
gė, uzbekė Venera Zaripova. 
Abi merginos jau nutautintos —. 
jos "tarybinės atletės”, tarp kitko 
gyvenančios Vilniuje ir Tašken-

Dalios tautybę neatsitiktinai 
"pamiršo”. Kai praėjusių metų 
lapkričio mėnesį, The Neto York 
Times korespondentas paklausė 
Sovietinės krepšinio komandos 
vadovo Aleksandro, Gotnelskfo 
kur yra krepšininko Arvyda Sa
bonio miestas Kaunas, Gomels- 
kis atsakė: "krepšinio šalyje”. 

aiškinta, kad dar yra “šiokių to
kių problemų su katalikų ekstre
mistais",bet jų esą nedaug, “gal 
keturi ar penki” (I). Jie svajo
jantys apie “buržuazinę Lietu
vą" ir norį “sugrąžinti istoriją į 
1940-uosius metus". O kaip su 
nuo 1961 ištremtuoju vyskupu 

kardinolu "in pectore”? Jis esąs 
“užsispyręs žmogus”, turėjęs 
apleisti sostinę dėl savo “antiso- 
vietinės veiklos”. Kunigui ne
galima lipti į sakyklą ir kalbė
ti: "Mes norime nuversti sovie
tinę valdžią”.

"Užsienio reikalų ministeri
jos” pareigūnei sakėsi nieko ne
žinantys apie lietuvių jaunimo 
"religinį atgimimą”. Tiesa, 
kaime esą krikštijama daugiau 
vaikų, negu mieste. Valstybė 
nenorinti, kad aštuoniolikos 
metų nesulaukę vaikai būtų "re
liginiai indoktrinuojami” už šei
mos ribų. Ar tai reiškia, kad vai
kai negali patarnauti mišiom? 
“Gali, jei sulaukė 15 metų, bai
gė mokyklą ir dirba”. Pasak ko
respondento, tai “lietuviškas 
kompromisas”. (Elta)

Komentuodama šį sovietų am
basados atsakymą, užsienio 
spauda pažymi, jog iš tikrųjų 
Jono Sadūno apkaltinimas, kad 
jis rašęs šmeižiškus laiškus, te
buvo pretekstas susidoroti su 
tauriu žmogumi.

Spauda atkreipia dėmesį į tai, 
jog, keistu sutapimu, Jono Sa
dūno persekiojimas prasidėjo ta
da, kai jo sesuo Nijolė Sadūnai- 
tė sugrįžo į Lietuvą 1980, atli
kusi šešerių metų bausmę už 
religinę veiklą. Nuo tos dienos 
saugumas pradėjo sulaikyti Jono 
SadŪnoiš užsienio gauna
mus laiškus, jo būtas buvo kra
tomas, konfiskuojant knygas ir 
religinę literatūrą, laiškus, adre
sus, siuntų kvitus ir kita.

1982 lapkričio mėnesį Sadū- 
nas buvo patalpintas į Naujosios 
Vilnios psichiatrinę ligoninę, bet 
po vienuolikos dienų buvo pa
leistas, nustačius jog jis yra 
psichiškai sveikas. Galop Sadū- 
nui buvo iškelta teisminė byla 
ir jis buvo nuteistas aštuonio
likai mėnesių laisvės atėmimu.

Užsienio spauda šia proga 
primena, jog tikrieji motyvai, 
dėl kurių sovietinis teismas su
sidorojo su Jonu Sadūnu išryš
kėja iš pareiškimo, kurį pats 
Sadūnas praėjusių metų pabai
goje buvo pasiuntęs LTSR vals
tybinio saugumo komiteto pir
mininkui. Tame laiške Sadūnas 
rašė, kad VSK darbuotojam la
bai nepatiko jo susirašinėjimas 
su sąžinės kaliniais ir su dau
gelio Vakarų pasaulio žmonių, 
kad saugumas jį bandė užverbuo
ti savo agentu ir kad persekio
jimai ypač paaštrėjo, kai jis, nors 
iš pradžių formaliai ir buvo su
tikęs padėti valstybinio saugu
mo komitetui, niekad apie nieką 
nesuteikė jokių žinių.

Jonui Sadūnui sufabrikuoti 
kaltinimai, rašo užsienio spau
da, yra dar vienas ryškus pa
vyzdys, kaip sovietiniai teismai 
grubiai susidoroja su tauriais 
žmonėmis, kurie atsisako elgtis 
prieš savo krikščionišką sąžinę.

Žinant, kaip amerikiečių žur
nalistai nesusigaudo tokiuose 
klausimuose, reikia iš anksto 
ruoštis tinkamai informuoti 
spaudą apie 1984 m. olimpines 
žaidynes, kuriose dalyvaus ne
mažas skaičius lietuvių atletų. 
(E) 

rinktas tas pareigas ėjęs Shehu 
Shagari antram 4 metų terminui.

skelbė, kad Sov. S-gos laivam 
pavyko iškelti birželio mėn. prie 
Kamčatkos nuskendusį jos bran
duolinį povandeninį laivą su 90
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XXX-oji jubiliejinė Europos 
lietuviškųjų stodįjų savaitė įvyko 
liepos 24-31 Augsburge, Vak. 
Vokietijoj, “Kaus St UIrich”, 
Akademijos namuose, Kap- 
pelberg 1. , '

Pradžioje buvo -koncertas. 
Operos solistė Lilija Šukytė, pa- 
lydint pianistei Ramintai 
Lampstatytei-Kollars, atliko šiiios 
korinius: vokiškai — B. Schu- 
manno, lietuviškai — B. Dvario
no, V. Klovos, J. Gruodžio, St 
Šimkaus, V. Jakubėno, K. V. Ba-

Prisiminkime rugsėjo šventes

naičio. Publika šiuo koncertu 
ypatingai domėjosi.

Po koncerto perėjom j kitą 
salę, kurioj vyko susipažinimo 
vakaras su vaišėmis. Besivaidi
nant bendrauta iki vėlyvos nak
ties.
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LIETUVIŠKŲJŲSTU0IJŲ
SAVAITĖ AUGSBURGE

Dideli vasaros, karščiai sustab
dė visą gyvenimą. Bet vasara 
jau baigiasi, dar dvi, trys savai
tės, ir vėl bus rudeniškas oras.

kuri vyksta dabar pavergtoje 
Lietuvoje, kovą dėl sąžinės lais
vės, dėl tikėjimo. Mūsų solidaru
mas padės tautai labiau išsilai-

Liepos 25, pirmadienį, 9:30 
vai. ryto studijų savaitę atidarė 
V. Natkevičius, M.A. Pasveikino 
visus dalyvius ir palinkėjo sėk-

kai. Visas stadiją savaičių ruoši
mas ir pasluity skaitymas yra 
keliolikos inteligentų rankose. 
Trūksta jausimo, kuris po pen- 
kerių metų turėtų perimti vyres
niųjų pareigus.

Vysk. A Deksriys, sveikinda
mas studijų savaitės dalyvius, 
priminė, karimos esam Dievo ir 
tėvynės Lietuvos vaikai, mus 
jungia viena mintis — tėvynės 
laisvė.

Dr. A. Gerutis sveikindamas 
priminė, kad studijų savaičių 
suvažiavimai ir paskaitos pasie
kia Lietuvą oro bangomis. Tai ir 
ten kyla tėvynes išsilaisvinimo 
viltis.

Ta pačia proga Amerikos lie
tuvių vardu buvo įteikta A. Gri-

Europos lietuvių studijų savaitėje, kuri įvyko Augsburge, 
Augsburgo vyskupas Stimpfler su dovanotu lietuvišku kry
žiumi ir vysk. A Deksnys.

O rugsėjis prasidės dar greičiau.
Su rugsėjo pradžia prasideda 

ir darbas lietuviškose mokyklo
se. Nelaikykime tai paprasta 
rutina, darbu, kuris savaime ju
dės ir bus padarytas. Esame ra
šę ir kalbėję, kad lietuviškose 
mokyklose mokinių skaičius ma
žėja. Tėvai pavargsta, išsisemia. 
Užsispiria ir jaunieji. O vis dėlto
— lietuviška mokykla turi gy
vuoti, jaunimas turi ją lanky
ti. Tai yra visų lietuvių šventa 
ir būtina pareiga. Neatimtame 
iš vaikų galimybės išmokti tėvų 
kalbą, arba bent tiek pramokti, 
kad galėtų paskaityti lietuviškus 
laikraščius, kartais laišką parašy
ti į Lietuvą.

Tiek Lietuvių Bendruomenė, 
tiek mokyklos vadovybė kasmet 
kreipiasi į visus lietuvius ir pra
šo savo vaikus leisti į lituanisti
nę mokyklą. Tiesa, nėra taip 
lengva, bet kas šiandien lengvai 
padaroma. Visur reikia aukos ir 
meilės, ypač tų dalykų reikia 
jaunimo auklėjime.

Lietuviška mokykla laukia vi
sų! Kuo daugiau atveskite vaikų 
į vaikų darželį, į pirmąjį skyrių. 
Yra ir parengiamosios klasės 
tiem, kurie silpniau moka lietu
viškai.

Rugsėjo pradžioje yra šven
čiamos ir dvi svarbios šventės
— viena grynai religinė, kita — 
grynai lietuviška.

Religinė šventė yra — rugsėjo 
8 — Marijos šventė. Ji sutampa 
su Šiluvos Marijos švente, nes 
tuo laiku Šiluvoje, okupuotoje 
Lietuvoje, vyksta dideli atlaidai, 
kuriuos visokiais būdais nori su
trukdyti bedieviški okupantai.

Solidarizuodami su tauta, 
švęskime ir čia Marijos gimimo 
šventę, prisimindami Šiluvą, 
prisimindami tą sunkią kovą,

kyti ir atlaikyti tokius sunkius 
ir didelius bedievių smūgius.

Rugsėjo 8 yra ir Tautos šven
tė. Ji buvo įvesta 1930 Vytauto 
Didžiojo metais. Tai buvo šven
tė, skirta Vytautui Didžiajam pa
gerbti ir drauge pagerbti visą 
senąją Lietuvą.

Dabar abi šios šventės nuke
liamos į kurį artimesnį sek
madienį. Tad neužmirškime jų 
ir paminėkime. Marijos šventę 
paminėkime bažnyčioje per pa
maldas, o Lietuvių Tautos šven
tę kokia nors akademija.

Ir čia gali būti dar šilta, tvan
ku, neparanku, bet — nenu
stumtame reikalų į šalį. Kiek rei
kėjo pakelti vargo tiem mūsų se
noliam, kurie savo darbais ir žy
giais rašė istoriją, vedė tautą 
per sunkiausius laikus. Visa tai 
skatina ir mus veikti ir judėti, 
nugalėti visas kliūtis.

Paprastai tokiuose minėjimuo
se sustojame ties Vytautu Di
džiuoju. Apie jį daug prikalbėta, 
prirašyta. Bet — praplėskime šį 
praeities prisiminimą, eikime į 
kitus amžius, nes praeitį reikia 
pažintį, kad labiau suprastume 
savo paskirtį laike, kad labiau 
įvertintume savo pajėgas. Juk 
praeities nepažindama kadaise 
lietuvių tauta ir ėmė nubyrėti, 
vieni pasidarė lenkais, kiti vo
kiečiais, treti gudais. Basanavi
čius taikliai pastebi savo Aušros 
įžangoje, kad sunki vergija iš
dildė šviesesnių dienų prisi
minimą, užmiršome, kas mes 
esame.

Rugsėjis yra ir Lietuvių Bend
ruomenės mėnuo. Kas yra ta 
Lietuvių Bendruomenė, šian
dien nereikia jau aiškinti. Bet 
reikia skatinti Lietuvių Bend
ruomenės dalinius veiklai. Kaip 
matome, vienos apylinkės yra

mės šioj jubiliejinėj savaitėj. 
Jis priminė, kad studijų savai
tės yra labai paplitusios Ameri
koj, bet pati studijų savaitės min
tis yra kilusi Vokietijoj iš prof. J. 
Brazaičio ir kitų. Iniciatoriai 
buvo Lietuvių Fronto bičiuliai, 
penkerius metus vieni ruošę 
tas savaites, tik vėliau buvo išei
ta į plačią visuomenę; per tą lai
ką buvo 312 paskaitų bei prane
šimų.

Studijų savaitėse dalyvavo ge
riausi paskaitininkai ir meninin-

veiklios, o kitos — ne. Turi net 
sąlygas, gyvena maždaug vie
noje vietoje, bet — veiklos ne
išvysto.

Prašome visus vienetus pla
nuoti naują veiklą, nes rugsėjis 
atneša naujus veiklos metus. Pa
gyvinkime visur LB veiklą, kon
krečiai sudarykime veiklos pla
nus. LB vienetam ir dera rū
pintis lietuviška mokykla, jos 
prieaugliu. Dera rūpintis, kad 
būtų paminėtos ir svarbiosios 
lietuvių šventės bei sukaktys.

nienei dovana už nuolatinį stu
dijų savaičiiį ruošimą ir motiniš
ką jų dalyvių globą.

Po visų sveikinimų dr. K. J. 
Čeginsko buvo pristatytas pir
mas paskaitininkas Br. Kviklys, 
kalbėjęs apie “Aušros” atsi
radimą ir jos reikšmę lietuvių 
tautiniam atgimimui

3 vai. popiet vyko Vokietijos 
ateitininką posėdis ir katalikų 
pasitarimaspastoraciniais klausi
mais. Į šv. Kazimiero garbei ruo
šiamą suvažiavimą Romoj 1984 
kovo 4 žada atvykti Amerikos 
lietuviai. Po to suvažiavimas 
ruošiamas Bad-Woerishofene 
1984 balandžio 8 pas kun. A. 
Bungą. Į rengimo komisiją įei
na: M. Šmitienė, P. Ivinskienė, 
dr. J. Norkaitis.

8 vai. vak. dr. K. J. Čegins
kas, kalbėdamas apie Aušros at
gimimą, gražiai ir vaizdžiai nu
švietė lietuvių kovas dėl tautos 
laisvės per visą šimtmetį.

Liepos 26, antradienį, 9 vai. 
ryto vykom į Hobenschwangau

Europos lietuvių studijų savaitėje. Studijų savaitės daly
viai pietauja.

ir Neuschwanstein pilis. Aplan
kėm ir istorinę bažnyčią.

Grįžus iš ekskursijos, 8 vai. 
vak. buvo dr. A. Štromo paskaita 
apie naujas tendencijas bei 
kryptis Sovietų Sąjungos politi
koj. Kadangi buvo labai šiltas 
vakaras ir paskaitų salėj buvo 
tvanku, tai paskaitininkas sutiko 
skaityti paskaitą po atviru dan
gum prie salės. Nors iš tolo gar
siai skambėjo muzika, bet paskai
tininkas į tai nekreipė dėmesio 
ir tęsė paskaitą iki galo. Orui 
atvėsus, diskusijom grįžom atgal 
į salę.

Liepos 27, trečiadienį, 10:30 
vai. ryto kun. A. Rubikas kalbė
jo apie Šventojo Rašto neklai
dingumą, praėjus 350 metų nuo 
Galiliejaus pasmerkimo.

Prieš pradedant paskaitą, apsi-, 
lankė Augsburgo vyskupas dr. J. 
Stimfle, pasveikino studijų daly
vius ir priminė, kad jis, dar bū
damas kunigu, turėjo reikalų su 
lietuviais ir jam yra žinomi lie
tuvių tautos rūpesčiai. Ta proga 
jam buvo padovanotas lietuviš
kas kryželis. Atsisveikindamas 
paaukojo didesnę sumą pinigų 
lietuvių paminklui.

3 vai. popiet buvo dr. P. Rėk
laičio paskaita “Lietuvos moty
vai Augsburgo grafikoj”. Gaila, 
kad šios paskaitos negalėjo visi 
išgirsti, nes dalis klausytojų bu
vo išvykę į Muencheną. Kadan
gi Augsburge yra gyvenę nema
ža lietuvių, tai jų įnašas į vietos 
grafiką paliko pėdsakus.

Ekskursijai į Muencheną vado
vavo A. Grinienė. Vykom auto
busu iki Muencheno stoties. Iš

ten pasiskirstėm po miestą. Vie
ni norėjo pamatyti sporto aikštę, 
kiti lankė muziejus. Trečia gru
pė pasilikom su vadove; kur ji 
vedė, ten ir visi ėjom.

8 vai. vak. prof. V. Bieliaus
kas skaitė paskaitą “Šeima Lie
tuvoj ir išeivijoj”. Kadangi pro
fesorius visus metus kaip sve
čias gyveno Lietuvoj, tai turėjo 
laiko pažinti tenykščių šeimų' 
gyvenimą.

Liepos 28 ketvirtadienį, 10 
vai. ryto V. Natkevičius, M.A, 
kalbėjo apie lietuviškosios dva
sios gelmę liaudiniuose Vaiž
ganto personažuose.

2 vai. popiet vyko Europos 
Lietuvių Bendruomenės vadovų 
posėdžiai, kuriuose dalyvavo ir 
Amerikos krašto atstovas.

Tuo pačiu metu buvo dr. D. 
G. Bieliauskienės pranešimas iš 
kelionės po Kiniją ir Tibetą (su 
skaidrėmis).

3 vai. buvo rodomas Šveicari
joj susuktas filmas apie Lietu
vą.

8 vai. vak. prof. dr. R. Lamp- 
satytė-Kollars skaitė paskaitą 
“Čiurlionis palyginant su kitais 
jo epochos kompozitoriais”. Pa
lyginimas buvo labai įdomus, 
bet per garsiakalbius perduota 
muzika nebuvo geros kokybės, 
gal kaltos plokštelės ar groji
mas.

Liepos 29, penktadienį, 10 
vai. ryto dr. A. Gerutis kalbėjo 
apie lietuvių literatūros draugi
ją, kuri išsilaikė 44 metus 
(1879-1923).

(nukelta į 4 psl.)
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AUŠROS SUNŪS
DRAMA

ALBINAS. Aš išjuokčiau! Ką tu sakai? Ar 
nematai, kaip aš tave myliu ... Sakyk, ar eitum 
už manęs?

ROŽĖ. ... O gal ir eičiau ... jei tėvelis 
leistų.

ALBINAS. (Čiumpa už rankos, bučiuoja).
ROŽĖ. (Ranką ištraukė — sumišo).
ALBINAS. Už tą gerą žodį padėkoti no

rėjau, ir nesileidi.
ROŽĖ. Kur man, prastai mergaitei, kad kas 

ranką bučiuotų!
ALBINAS. Tai duokš burnytę ...
ROŽĖ. Ne ... ne ... kol tikrai nesukalbėta 

— nepadoru.
ALBINAS. Tai sukalbėtam greičiau! Pasakyk, 

ką reikia padaryti, kad tėvelis sutiktų?
ROŽĖ. Aš žinau — tėvelis mane teleis už 

knygnešio.
ALBINAS. Už knygnešio! Tai aš būsiu knyg

nešys. Aš seniai to noriu. Tik tu turi padaryti 
taip, kad tavo tėvas ir brolis prisiimtų mane į 
savo draugystę ... tu būsi mano žmonelė, ir mes 
dirbsim drauge ...

ROŽĖ. Aš norėčiau... tiktai labai sunku 
su mano tėvu... Niekuo nepažįstamu nepasiti
ki...

ALBINAS. Kaip nors reik daryti. Rožele 
dėl to, kad aš be tavęs gyvent negaliu.. . 
(Įeina Rusteikienė).

VII SCENA

RUSTEIKIENĖ. Tai, meldžiamasis, už tą 
gerą — štai sūriuks ... toks pasistovėjęs ... ir 
medaus sklėnyčia. .. tik, kaip išvalgysi, tai sklė- 
nyčią mums parnešk ...

ALBINAS. Dėkui širdingai .. . tik, kad be rei
kalo ... visai be reikalo. (Įeina Rusteika).

VIII SCENA

RUSTEIKA. Ponas dziegarmeistra atėjęs... 
(pasisveikino nenoromis).

RUSTEIKIENĖ. Dziegorių pataisė, ir eina, 
ir muša... pinigų neėmė, tai aš sūriūką ir 
mėdaus krislą ...

ROŽĖ. (Albinui). Kalbėkis pats su tėveliu.
ALBINAS. Paskui, kaip tu iš tolo Šiek tiek 

prikalbinsi.
RUSTEIKA. Tai ką, ar daug darbo turi?
ALBINAS. Kitą kartą kiaurą dieną prasėdžiu 

— ir uždirbu neblogai...
(Įeina Jurgis).

IX SCENA

JURGIS. Sveikas atsilankęs.
RUSTEIKIENĖ. Dziegorių atnešė patai

sęs ... ir eina, ir muša ... oi, Jurgeli, kad tai tu 
tokį ponišką amatą mokėtum ...

JURGIS. Man tinka tokie darbeliai... ir di
delės ir mažos mašinos —- akį man traukte 
traukia.

ALBINAS. Ateik pas mane, aš su mielu noru 
viską išrodysiu — perpras! kiaurai netrukus ...

RUSTEIKA. Jeigu tau tinka krapštyti — tai 
pasikrapštyk ausis, išsikrapštysi — geriau gir
dėsi, kas pasauly daros. (Albinui). Tamstos ama
tas — ne mano sūnui.

ALBINAS. Teisybę pasakius menkas amatas 
— atsibodo ir man, taip norėčiau kokį didesnį 
darbą dirbti.

RUSTEIKA. Pristok prie kantrabandnešių.
ALBINAS. Tai man tiktų, tai tiktų, kad tai 

tamsta mane kada nusivestom.
RUSTEIKA Su manim nuėjęs ne ką laimėsi, 

mes, mat, žemės mažai turėdami, einame ten 
dirbti.

ALBINAS. Žmonės sako...
RUSTEIKA Kad aš kantrabandnešis? Aš į 

Prūsus aštuoniolika metų vaikščioju, per tą lai
ką kiek ir Įtiek sugavo: Jušką ir Rinkevičių 
ant vietos nudėjo per rubežių einant. Šarkį su 
knygomis sugavo — į Sibiriją išsiuntė. Baltrimą 
per penkiasdešimt varstų nuo rubežiaus nugrū
do .. . Jeigu ir aš tai daryčiau — būtų ir mane 
sugavę. 0 ką žandarai sako — neklausyk, būsi 
toks pat durnas, kaip ir jie.

ALBINAS. Ką ten su žandarais ... mes ir ne
sišnekam ... Aš vieną štoką tepažįsto, jis vokie
tis iš Rygos .. . mūsų tėvai vienam kieme gy
veno .. .jis niskių nekenčia.

RUSTEIKA Gera, matyt, gyvatė ... rusldų 
nekenčia.. . o tokį šuns darbą dirba jiems be- 
sigerindamas.

ALBINAS. Tai... kur žmogui užmoka ...
RUSTEIKIENĖ. Ką darys žmogus, žemės 

neturėdamas, netarnavęs — valgyt reikia, by už
moka.

RUSTEIKA. Žinoma, kai gerai užmoka, kitas 
tau tėvąmotiną papiaus ...

RUSTEIKIENĖ. Kad jau tu, seni, by ble- 
vizgoji.

RUSTEIKA. (Žiūri kiaurai į Albiną). Visokių 
žmonių ynu

ALBINAS. Žinoma, visėkių ... ir negalima, 
žmogau nepažinus, iš sykio jo nekęsti... (Įtina 
Barbora].

X SCENA

BARBORA. (Apmetė akimis visus — ypatin

gai Albiną, sėda kampe krenkšdama ir pradeda 
poteriauti).

RUSTEIKA. Ar neturi, motin, viralo — senas 
daiktas vos kojas bevelka.

RUSTEIKIENĖ. Netrukus vakarienę virsiu 
ir pavalgydinsiu.

ALBINAS. Prašau nerūstauti ant manęs, kad 
aš paklausiau patarimo; jaunas esu pats vienas 
be tėvo, be motinos čia, be ištikimo draugo. 
Norėčiau labai ką naudinga veikti ir sau ir ki
tiems, bet jei tamsta stumte stumi nuo savęs, tai 
aš eisiu.. <• (Atsisveikina).

RUSTEIKIENĖ. Tai medų savo pasiimk...
ALBENAS./Pariimo, išeina).

XI SCENA
RUSTEIKIENĖ Na, kam reikia, tėvai, taip 

žmogų užgauti... Jis prie tavęs, kaip prie bičiu
lio.

RUSTEIKA O aš su juo nesibičiuliausio.
ROŽĖ. Tėveli, ar jis tamstai kuo nusidėjo? 
RUSTEIKA. Žiūrėk, kad tik tau nenusidėtų. 
ROŽĖ Jis skundės labai nelaimingas buvęs 

iš pat mažų dienų. Man labai jo gaila.
RUSTEIKA. Gailėtis palauk, kol aš aiškiai 

žinosiu, koks tai paukštis ir iš kur. (Žiūri 
pro langą). Na jau toli nuėjo... ir, tur būt 
nebegrįš — galim šnekėtis ir su Barbora. Sveika 
Barborėl... Kas gi margam pasauly girdėti?

BARBORA Tai jūs sau ramiausi... niekų, 
ničnieko dar negirdėjot?

RUSTEIKA Nieko ypatingo...
BARBORA Užvakar dieną ir naktį... kas 

darės Kražiuose ... sūdna diena... pasaulio 
galas.. .-

RUSTEIKA Sakyk...
BARBORA Palaukit—pats sakys.. .(Išeina).
RUSTEIKIENĖ Jau kai ta senė į trobą — 

tuoj kokį išgąstį išgirsti...
ROŽĖ (Jurgiui). Jurgeli, kodėl tėvelis ant 

Stinkio toks piktas?

(Bus daugiau)
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CHICAGOJE DAILĖS VEIKLA VERDA

ELENA URBAITYTĖ

Chicagoje dailininkų veikla dentgos veiklą Freiburge. Vik- 
malpniai stebina atvykusią iŠ torija Kašubaitė - Matranga, 
New Yorko. meno istorikė, jau gavo stipen-

JtSa be žinomo Jaunimo Cent- diją iš Chicagos Meno tarybos 
ro yra įsisteigęs kitas kultūros surinkti-medžiagą apie šią Frei- 
centras—Ateitininkų namai Lę- burgo mokyklą ir padaryti paro-
monto' gražioje apylinkėje. Jie dą Chicagoje.
turi puikų pastatą ir apie 30', •
akrų žemės, šiuo metu kulta- AfH^daR. V. Petravičių
ros reikalų vedėja yra p. Tarnu- Birželio 19 tuose Ateitininkų 
lionienė. > „ ; «•

■' >7 :
A. Kazio knygos pristatymas

Birželio 17xbuvo pristatyta 
Algimanto Kezio fotografijos
knyga — “Chicago - K ežy s 

šiai knygai įvadą parašė John
Alderson, Chicago Sun-Timės 
laikraščio fotografijos kritikas. 
Įžangoje jis rašo, kad Kezys 
savo fotografijose dalijasi vizija 
apie Chicagą, surinkdamas indi
vidualius momentus, surištus su 
forma, turiniu ir įvaizdžių san
tykiais arba, kaip foto žurnalis
tai vadina, trečiu elementu. 
Gaunamas turtingas trijų įvaiz
džių apipavidalinimas. Jų su
jungta idėja atskamba įvairiais 
suvokimo niuansais ir asociasi- 
jomis. Tie įvaizdžiai yra taip 
sėkmingai sukomponuoti, jog jie 
padidina ir pastiprina Kezio vi
zualinį atsiekimą, ir kiekvienos 
fotografijos kompozicijos visu
ma stipriai veikia žiūrovą.

Po A. Kezio knygos pristatymo 
buvo rodomos Ramutės Plioply- 
tės darytos skaidrės iš Kryžių 
kalno netoli Šiaulių. Tai miria- 
dos kryžių, vis kitokių. Jų gru
pės sukelia nostalgiškus įvaiz
džius.

Paskaita apie Freiburgo 
mokyklų

Birželio 18 aš skaičiau paskai
tą apie Freiburgo mokyklos įna
šą į meną. Algimanto Kezio ir 
Ramojaus Mozoliausko pastan
gomis; buvo padaryta fotografi
jos meno paroda iš Freiburge 
darytų dail. Albino Elskaus ne
gatyvų, kuriuos jis padovanojo 
Freiburgo archyvui.

Kada A. Elskus studijavo Frei
burgo meno mokykloje 1946 - 
1950, jis buvo vienintelis stu
dentas, kuris turėjo fotografijos 
aparatą. Jis darydavo nuotraukas 
iš kasdieninio mokinių gyveni
mo. Iš tų nuotraukų galima 
vaizdžiai pajusti tų laikų lietu
vių išeivijos jaunimo visokius 
momentus Freiburge, pvz., įvai
rios studijų šakos su profesūra, 
studentų gyvenimas bendrabu
tyje, studentų slidinėjimas Frei
burgo kalnuose, aukštųjų Pran
cūzijos ministerių apsilankymas 

galės atlikti savo programą. Už choro — dalis publikos. Nuotr. P. Bivainio

Dainų šventėje liepos 3 Chicagoje. Dainuoja jaunių jungtinis choras, diriguoja Faustas 
Strolia, chorą palydi orkestras. Nuotr. P. Bivainio

meno mokykloje, pirmųjų emi
grantų atsisveikinimas ir tt.

namuose būvą rodomą vaizda
juostė— video' tapė apie dail. 
Viktorų Petravičių, jo kūrybą ir 
gyvenimą. Vaizdajuostė buvo 
pagaminta dailininko namuose. 
Jis pats kalbėjo apie savo kūry
bą ir demonstravo, kaip jis kuria 
grafiką.

Dail. Prano Domšaičio paroda
Birželio 24 Lietuvių Fondo 

Dailiojo Meno Institutas rengė 
dail. Prano Domšaičio dailės pa
rodą Algimanto Kezio naujojoje 
Galerijoje pačiam Chicagos 
centre. Buvo išstatyta 68 tapy
bos darbai.

Dail. Prano Domšaičio gyve
nimas gerai vaizduoja ir mūsų 
išeivių gyvenimą. Didelę savo 
gyvenimo dalį jis niekur netu
rėjo nuolatinės gyvenamos vie
tos. Dviejų karų vejamas, jis 
nuolat bėgo iš vienos vietos į 
kitą, išrautas iš savo tėvynės, 
neturėdamas pajamų ir jokio tur
to, kol' pagaliau sustojo Pietų 
Afrikoje.

Pirmiausia Karaliaučiaus me
no akademijoje studijavo archi
tektūrą ir tapybą. Apie 1906 
studijavo pas Lovis Corinth 
Berlyne. Apie 1912 susipažino 
su vienu iš iškiliausių ekspre
sionistų Edwardu Munch Nor
vegijoje. Čia jis suprato, kad turi 
daugiau kondensuoti savo tapy
bą, duodant formai daugiau jė
gos. 1919 - 1932 laikotarpyje 
Domšaitis susilaukė pripažini
mo. Jis laimėjo eilę meno pre
mijų. Jo darbų įsigijo Berlyno 
muziejus, Karaliaučiaus muzie
jus. Jis tapo vienas iš žinomų 
ekspresionistų dailininkų Vo
kietijoje. Hitlerio laikais Dom- 
šaičiui buvo uždrausta rengti pa
rodas su kitais to meto daili
ninkais kaip Emil Nolde, Emst 
Ludwig Kirchner, Otto Mueller.

1949 Domšaitis su žmona iš
važiavo į Pietų Afriką. Ten jis 
priėjo prie sėkmingiausių kūry
binių sprendimų. Jis mirė bū
damas 84 metų amžiaus.

Jo darbų yra valstybiniame 
muziejuje Berlyne, meno gale
rijoje Luebecke, Karaliaučiuje, 
Pretorijos meno muziejuje, Pie

tų Afrikos Bloemfonteine mu
ziejuje ir kitur.

Mėgo tapyti Biblijos temomis. 
Tie darbai ir pavaizduoja jo 
labiausiai subrendusią kūrybą.

Domšaičiui turėjo įtakos jo 
mėgstami dailininkai, kaip Rou- 
ault, Soutine.

A. Kezio Galerijoje buvo iš
statyti darbai iš įvairių parodų 
ir puikiai pavaizdavo dailininko 
svarbią vietą to meto ekspresio
nistiniame mene.

Pirmoji pasaulio lietuvių 
dailininkų paroda

Birželio 25 buvo atidaryta pir
moji pasaulio lietuvių dailinin
kų paroda M. K. Čiurlionio ga
lerijoje. Tai pirmas toks bandy
mas pakviesti 45 dailininkus iš 
14 pasaulio šalių. Trijose neper- 
didžiausiose salėse buvo sko
ningai sukabinti darbai. Tai bu
vo nelengvas uždavinys. Išleis
tas lietuvių ir anglų kalba ka
talogas.

Be Amerikos dailininkų, pažy
mėtini bent šie parodos dalyviai: 
Pranas Gailius iš Prancūzijos, 
įspūdingai pateikęs žiūrovui sa
vo knygvaizdinę plastikos tech
niką, įjungdamas K. Bradūno 
tekstą; Ieva Pocienė iš Austra
lijos “Prisimenu mamos kėdę”, 
aluminijaus skulptūra, kurioje 
originaliai sujungta tema ir for
ma; Leonas Urbonas, Eva 
Kubbos, abu iš Australijos, kurių 
tapyba praskamba technologijos 
amžiaus estetiniais sprendimais. 
Elena Gaputytė, buvusi Frei
burgo studentė, dabar gyvenan
ti Anglijoje, sukėlė nemaža dis
kusijų su savo šviesos skulptū
ra “Taikos žiburėliai”. Tai raku 
keramikos, alyvos ir žvakių švie
sos simbolinės išraiškos skulp
tūra.

Jaunųjų dailininkų paroda
Atskirai vyko jaunųjų dailinin

kų paroda School of Arts, Ar- 
chitekture and Urban Design 
patalpose. Pažymėtini dailinin
kai: Kristina Pikūnė iš Kanados, 
jungianti elektrostatišką fotogra
favimą ir piešimą, Dalia Blynas 
įjungia tapybinius elementus į 
cibachrome fotografiją, o taip 
pat ir Jeane Kripauskas įdomiai 
sprendžia kompoziciją kompiu
terio grafikos pagalba, Vytas 
Sonta rodė Žemaitijos fotogra
fijas, kuriose įspūdingos debesų 
grupės ir formos užima didesnę 
dalį kompozicijos.

Vyko ir lietuvių tautodailės 
paroda, kurios nespėjau aplan
kyti. Išleido gražų katalogą.

Chicagoje pasijutau esanti 
energijos, idėjų ir entuziazmo 
sūkuryje. Sveikinimai tokiai 
Chicagos dailės veiklai!
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Lietuvių tautodailės paroda Illinois universitete Chicagoje. Paroda vyko II-rųjų Lie
tuvių Dienų proga. Nuotr. J. Tamulaičio

PATRAUKLIOS LIETUVIŠKOS DAINOS

Antrosios Pasaulio Lietuvių Dienos — 4

Po daugelio posėdžių ir svars
tymų šeštajame PLB seime, da
lyvavimo iškilmingose pamaldo
se ir įvairių renginių gausoje 
buvo nepaprastai maloni atgaiva 
išklausyti šeštosios JAV ir Kana
dos lietuvių dainų šventės pro
gramos. Susidarė įspūdis, kad 
šios dainų šventės programa bu
vo labai kruopščiai paruošta ir į- 
spūdingai atlikta. Gal net geriau 
negu praėjusios panašios dainų 
šventės. Šiai nuomonei pritarė ir 
eilė klausytojų, su kuriais teko 
pasidalyti įspūdžiais.

Šeštoji JAV ir Kanados dainų 
šventė vyko liepos 3, sekmadie
nį, 2 vai. popiet Chicagos mies
to centre, Illinois universiteto 
paviljone. Patalpos lengvai su
talpino 8000 žiūrovų ir apie 2000 
dainininkų Aš 45 chorų.

Dar prieš programos pra
džią atvyko garbės svečiai. Pro
gramą punktualiai pradėjo šven
tės pranešėja dr. Vitalija Vasai- 
tienė. Šventės orkestrui grojant 
maršus (dirigavo Algis Modes
tas), pražygiavo choristų paradas. 
Kiekvieno choro prieky buvo 
nešami plakatai su čhoro vardo 
ir vietovės nurodymais.

Šventė oficialiai pradėta trum
pu ir taikliu šventės komiteto 
pirm. Vaclovo Momkaus žodžiu. 
Pristatyti garbės svečiai: se
natorius Charles Percy su 
žmona, vysk. V. Brizgys, Lietu
vos gen. konsulė J. Daužvar- 
dienė, PLB valdybos pirm. V. 
Kamantas, II PLD vyr. rengimo 
komiteto pirm. dr. A. Razma.

Visus šventės dalyvius labai 
maloniai nuteikė staigmena — 
JAV prezidento R. Reagan pa
sveikinimas telefonu. Jo pokal
bis su dr. A. Razma buvo per
duotas per garsiakalbius.

Buvo pristatyti ir pagerbti buv. 
dainų švenčių dirigentai Alice 
Stephens ir Bronius Budriūnas, 
dalyvavę šventėje.

JAV ir Lietuvos himnus bei 
“Maldą už tėvynę” (Jono Damb
rausko) giedojo jungtinis choras, 
diriguojamas šventės garbės di
rigento Alfonso Mikulskio.

Aloyzui Jurgučiui diriguojant, 
jungtinis choras padainavo: “Li- 
tuanica” (Emeriko Gailevičiaus), 
“Jaunimo giesmė” (Juozo Nau
jalio), “Vai ir prijojo” (Juozo 
Strolios), “O, Nemune” (Bro
niaus Budriūno). J-. Strolios dai
noj talkino solistės Anita Pakal
niškytė ir Roma Mastienė.

Emilijai Sakadolskienei diri
guojant, liaudies instrumentų 
jungtinis orkestras atliko Jono 
Švedo rapsodiją liaudies instru
mentam “Klonių aidai”.

Jungtiniam moterų chorui 
dirigavo Dalia Viskontienė. Su
dainuota: “Daržely rūtelė pra
žydo” (Vytauto Jančio), “Augino 
močiutė” (Vlado Jakubėno) ir 
“Gale lauko toli” (Juozo Tallat- 
Kelpšos).

Pirmoji dalis baigta jungti
niam chorui dainuojant Stasio 
Šimkaus “Atsisveikinimą su tė
vyne”. Dirigavo Vaclovas Veri- 

kaitis. Talkino solistai Anita Pa
kalniškytė, Roma Mastienė ir 
Algis Grigas.

Po pertraukos jaunių choras 
sudainavo: “Ganiau karves ant 
kalnelio” (liaudies daina). “Ge
gutė” (Giedros Gudauskienės). 
“Šlama šilko vėjas” (Kazio 
Žižiūno) ir “Sibiro giesmė” 
(Fausto Strolios). Prie pasku
tiniosios dainos atlikimo prisi
jungė ir solistas Algis Grigas. 
Jaunių choras ir jų dirigentas 
Faustas Strolia susilaukė gau
siausių plojimų.

Alfonsas Gečas dirigavo jung
tiniam vyrų chorui, kuris atli
ko: “Balnok, tame, bėrą žirgą” 

(Alfonso Mikulskio), “Dainoj lilio 
čiūto” (Juozo Tallat-Kelpšos), 
“Oi kad išauštų” (Juozo Žilevi
čiaus).

Jonui Govėdui diriguojant, 
jungtinis mišrus choras padaina
vo: “Bėauštanti aušrelė” Mika
lojaus K. Čiurlionio) ir .“Pasa
kyk, mergele” (Juozo Žilevi
čiaus).

Artėjant prie pabaigos, klausy
tojus labai mielai nuteikė jung-

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ AUGSBURGE
(atkelta iš 3 p si.)

4 vai. inž. dr. K. Almenas 
skaitė paskaitą “Rizikos sąvoka 
demokratinėj visuomenėj”. Pa
skaitoj buvo palyginta demokra
tija ir diktatūra mūsų laikais.

8 vai. vak. buvo Tėvynės va
landėlė, kurią pravedė Eglė 
Juodvalkė. Buvo paminėtos šios 
sukaktys: “Aušros” — 100 metų, 
Vaižganto mirties — 50 metų, 
Kražių skerdynių — 90 metų ir 
Dariaus - Girėno nugalėjimo 
Atlantą bei žuvimo Soldino miš
ke — 50 metų. Programos daly
viai: E. Juodvalkė, Kęstutis 
Ivinskis, Robertas Tesna, V. Nat
kevičius, dr. K. J. Čeginskas, 
Stepaičiai ir V. Damijonaitis.

Liepos 30, šeštadienį, 8:30 
vai. ryto vyskupas A. Deksnys 
aukojo mišias už tėvynę Lietu
vą, vargonais grojo prof. V. M. 
Vasyliūnas.

10 vai. prof. dr. V. Vardys 
kalbėjo apie nepriklausomą Lie
tuvą dviejų generacijų žvilgs
niu. Palyginta Lietuva ir trem
ties perspektyvos.

2 vai. popiet — PLB centro 
valdybos atstovų pranešimai.

Tuo pačiu metu — Europos LF 
bičiulių metinė konferencija. Iš
rinkta nauja valdyba.

8 vai. vak. — poeto Bernardo 
Brazdžionio poezijos vakaras, 
kuriame savo kūrinius skaitė pats 
autorius.

Studijų savaitė baigta liepos 
31, sekmadienį, pamaldomis ir 
uždarymu. Ji gražiai įvertinta.

Ateinančių metų studijų savai

tinė Chicagos tautinių šokių 
grupė (apie 300 šokėjų, vado
vaujamų Nijolės Pupienės), įsi
jungusi į bendrą programą. 
Jungtiniam chorui dainuo
jant, šventės orkestrui bei liau
dies instrumentų orkestrui gro
jant, Algiui Modestui diriguo
jant, šokėjai pašoko: “Kalvelį”, 
“Audėjėlę” ir “Subatėlę”.

Pabaigoj, Algiui Modestui di
riguojant, jungtinis choras ir visi 
šventės dalyviai sudainavo kelis 
posmus Juozo Naujalio “Lietu
va brangi”.

Prieš išsiskirstant, padėkos 
žodį tarė šventės komiteto pir
mininkas Vaclovas Momkus.

Visi skirstėsi labai pakilioj 
nuotaikoj. Nuoširdi padėka šios 
dainų šventės vadovui Vaclovui 
Momkui, jo gausiam komitetui, 
dirigentam, solistam, choristam, 
tautinių šokių šokėjam, progra
mos vadovei ir orkestrų nariam, 
kurie visi bendromis pastango
mis padovanojo neužmirštamą, 
lietuvišką dvasią pakeliančią, 
popietę.

Kornelijus Bučmys

tei buvo pasiūlyta dvi vietos, 
Italija ir Augsburgas. Demo
kratiniais principais laimėjo 
Augsburgas, nes gavo vienu bal
su daugiau.

Buvo pasigesta jaunimo, o jau 
pats laikas ir jam jungtis į ren
gėjų eiles, nes po kelerių metų 
jam reikės perimti vyresniųjų 
pareigas.

Buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. Tarta: iki pasimatymo 
ateinančiais metais liepos 29 - 
rugpjūčio 5 Augsburge.

Buvo šios parodos: Br. Kviklio 
paruošta draudžiamosios lietu
vių spaudos Lietuvoj bei užsieny 
paroda (1865-1983); Aušros šimt
mečiui paminėti paroda; pa
veikslai “Mažoji Lietuva — spal
vota poezija”; Žibunto Mikšio 
grafika, Civiso karikatūros ir kt

Irena Radtke

— Londono dienraštis “The 
Daily Telegraph” paskelbė in
formaciją, kad sovietinis teismas 
Vilniuje nuteisė 32-jų metų am
žiaus Abrutienę ketverius metus 
kalėti griežto režimo lageryje už 
tariamą priešsovietinę agitaciją 
ir propagandą. Laikraštis atkrei
pia dėmesį, kad Abrutienės vy
ras Vitas Abrutis taip pat buvo 
kalinamas ir tik neseniai yra iš
leistas iš stovyklos.

— Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Drujos 75-erių metų su
kakties minėjimas bus spalio 22- 
23 Toronte. Numatoma akademi
ja, koncertas ir vakarienė Prisi
kėlimo parapijos salėje. Spalio 
23 bus Pasaulio Lietuvių Ka
talikių Moterų Organizacijų Są
jungos posėdis.

Z
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NA&fl VIENUOLIAI,
—

tarp kurių, ir žymu
Jau bene penkeri metai, kai 

Kennebunkporto kurorto vasa
rotojai, lietuviai ir kitataučiai, 
Marijos j dangų ėmimo Šventėje 
(rugpjūčio 15) stebi jaudinančias 
religines apeigas. Tą dieną lie
tuvių pranciškonų' koplyčioje 
jaunuoliai, pasiryžę būti vie
nuoliais, apvelkami abitais. Kiti 
gi, atlikę bandymo metas, pa
sižada tarnauti Dievui.

Tokios apeigos šiais laikais yra 
gana retos, nes jaunimas, pa
trauktas pelningų profesijų arba 
nuklydęs nuo krikščioniško 
kelio, nebebrangina religinių 
vertybių, kurios ypač klesti ku
nigo ir vienuolio pašaukime.

Tokiomis progomis ir Kenne- 
bunkporte iš mūsų vasarotojų 
nekartą tenka nugirsti graudžią 
aimaną: kodėl tame jūsų jaunųjų 
vienuolių būry tiek maža lietu
vių? šį klausimą turėtų atsakyti 
ne kas kitas, bet patys lietuviai 
patriotai bei jų sūnūs, kurie sie
lojasi okupuotos Lietuvos atei
timi, — Lietuvos, kurią jau per 
daugelį dešimtmečių bando nu- 
krikščioninti komunistai, kurioje 
klierikai apribojami, o vyresnio
sios kartos dvasininkai krinta 
kaip lapai rudenį. Lietuva gailiai 
žiūri į užsienio jaunimą, ypač į 
ateitininkiją per 40 metų neda-
vusią savo tautai nei kunigų, nei 
vienuolių. Jei ir davė, jie 
suskaitomi ant vienos rankos 
pirštų. Tai neliudija aukšto idea
lizmo ir gilaus religinio išgyve
nimo.

Gal dėl to taip graudu lietu
viam vasarotojam žiūrėti į naujų 
pranciškonų priėmimo apeigas 
Kennebunkporto koplyčioje. Juk 
jie daugiausia nelietuviai, bet 
mylį Kristų ir dėl jo Lietuvą ku
rioj jis persekiojamas. Atmintina, 
kad tie kitataučiai jaunuoliai at
vyksta pas lietuvius pranciško
nus, dažnai jau išėję kolegijos ir 
net aukštesnius mokslus, moky
tis mūsų kalbos, susipažinti su 
istorija ir tapti misininkais. Artai 
nekilnu ir nemiela?

Šią vasarą vadovaujant pro
vincijolui, pranciškonišku abitu 
buvo apvilkti penki jaunuoliai ir 
pradėjo naujokyną. Aštuoni 
padarė ar atnaujino vienuoliškus 
įžadus. Vienas visą amžių įsipa
reigojo gyventi vienuoliu. 
Pridėjus tuos, kurie šį rudenį at
vyksta kandidatais (jų yra 8) ir jau 
seniau atvykusius, susidaro di- 
dokas jaunų pranciškonų būrys 
— iš viso 25. Malonu matyti juos 
dirbant, meldžiantis ir rengiantis 
būti pranciškoniškų idealų 
skelbėjais.

Tarp šią vasarą įstojusių į lie
tuvių pranciškonų vienuoliją yra 
ir vienas labai ypatingas jaunuo
lis — pasaulinio garso pianistas. 
Tai Viliam Smiddy, kuris muzi
kos sluoksniuose žinomas Theo- 
dor Prostakoff vardu.

Jis yra gimęs Bostone 1953 ai-
riškoje itališkoje šeimoje. Tai 
vadinamas Wunderkind, kuris 
pradėjo skambinti pianinu vos 
penkerių metų amžiaus. Būda
mas septynerių metų, jau atliko 
solo partijas garsiojo Arthur 
Fiedlerio koncertuose. Bostono 
Naujosios Anglijos konservato
riją baigė, jos nelankęs, 14 metų 
amžiaus. Konservatorijos profe
soriai, vadovaujant garsiojo pia
nisto Vladimiro Horovitziaus 
globotiniui Arthurui Mc Kenzie, 
jį mokė privačiai. Jį taip pat tik
rino ir kita piano garsenybė— 
Arthur Rubinsteinas.

Jo muzikinę karjerą prasidė
jusią nuo septynerių metų 
amžiaus, šitaip apibūdina Boston 
Globė dienraštis: “Theodor 
Prostakoff yra koncertavęs po 
visą Europą ir Ameriką pripil
dydamas klausytojais žymiąsias 
didmiesčių sales. Visur jis yra 
pripažintas kaip nepralenkiamo 
įsijautimo pianistas. Jis taip pat 
koncertavo ir pagrindinėse ra
dijo stotyse Anglijoje (BBC) ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
(ABC). Piano muzikos mylėtojai 
juo gėrėjosi Šimtuose rečitalių 
pasaulyje. Po pirmojo koncerto, 
kai jis — septynerių metų vaiku
tis — atliko Mozarto Piano 
Cohcerto in A Major, susilaukė 
šitokio įvertinimo spaudoje: 
"Neįtikėtinai nuostabus Mozarto

r pianistas
kūrybos atlikimas tokiame jau
name amžiuje. Tas vaikas turi 
atidžiai būti sekamas, nes, be 
abejonės, taps vienu žymiausių 
pianistų pasaulyje. Jo skambi
nimas iš tikrųjų buvo stebuklin

gas”. Kiek vėliau tai patvirtino 
New York Times dienraštis, ši
taip apibūdindamas jį vieno kon
certo proga Town Hali salėje 
New Yorke: “Be jokios abejonės, 
tai didis talentas — Tai vienas 
iškiliausių pianistų Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse”.

Aišku, kiekvienas klaus, kodėl 
toks jaunas ir talentingas virtuo
zas įstojo į lietuvių pranciškonų 
vienuolyną? Sunku tai ir jam 
pačiam atsakyti. Matyt, bus įgri
susi garbė, turtas ir iškilios 
draugystės. Visa tai palikęs,'jis 
pasiryžo tarnauti Dievui vie
nuolyno ramybėje. O pas lietu
vius pranciškonus praėjusių 
metų rudenį atvyko todėl, kad 
patyrė, jog čia labiau, negu kitur, 
laikomasi vienuolinio gyvenimo 
tvarkos.

Po įvilktuvių abitu jis vadinasi 
Brolis Viliamas — linksmas, 
nuolankus ir paslaugus pran
ciškonas, nebeturįs norų kon
certuoti didžiosiose auditorijose 
ir net nemanąs tapti kunigu. Jis 
galvoja pasilikti paprastu broliu
ir savo koncertais bei piano pa
mokomis papildyti lietuvių 
pranciškonų daugiaspalvę 
veiklą.

Laimė, kad Kennebunkporto 
vienuolyne yra didelis Stainvvay 
pianinas, prie kurio Brolis Vi
liamas praleidžia dienoj po ke-

Brolis Viliamas prie piano vieno koncerto metu Europoje. 
Spalio 2 jis atliks lietuvių kompozitorių kūrinių progra
mą Kultūros Židinyje New Yorke.

PO PUIKIOS STOVYKLOS
Skautai, dalyvavę septintoje 

jubiliejinėje stovykloje Aurora 
vietovėje prie Toronto, jau grįžo 
namo su gražiais įspūdžiais ir 
prisiminimais.

Stovyklon susirinkę 800 lie
tuvių skautų ir skaučių iš įvai
rių kraštų, paminėjo Lietuvių 
Skautų Sąjungos 65-rių metų 
veiklos sukaktį.

Stovyklautojus, kurie čia sto
vyklavo dvi savaites, sveikino 
JAV prez. R. Reagan, Kanados 
gubernatorius, Kanados ministe- 
ris pirmininkas Trudeau, lietuvių 
diplomatinės tarnybos atstovai

PO VYČIŲ SEIMO
70-tas Lietuvos vyčių jubilieji

nis seimas įvyko rugpjūčio 18- 
21 Holiday Inn, Philadelphijoj, 
Pa. Seimą globojo J’hiiadelphi- 
jos 3 kuopa. Dalyvavo daugiau 
kaip 40 kuopų ir 400 su viršum 
delegatų bei svečių.

Kaip garbės svečiai ir kalbėto
jai dalyvavo vysk. V. Brizgys, 
Lietuvos atstovas Washingtone

lias valandas. Jo piritam palie
tus, tas pianinas ima nuostabiai
dainuoti. Tada vasarotojai sus
toja klausytis prie langų. Brolis 
Viliamas mielai paskambina ir 
privačiai, ypač lietm u būre
liams, kurie mėgsta Mano 
muziką Jis kartais pasirodo ir 
Bostone. Balandžio mėnesį po 
Vladimiro Horovitziaus koncerto 
simfonijų salėje Brolis Viliamas 
buvo pakviestas skambinti jam 
surengtame pagerbime, kuriame 
dalyvavo daugiausia garsūs mu
zikai.

Dabar Brolio Viliamo vienin
telis noras yra būti geru vienuo
liu pranciškonu ir geru pianistu. 
Tai gražiai derinasi su šv. Pran
ciškaus Asyžiečio dvasia — 
Asyžiečio, kuris žavėjosi 
paukščių giesmėm ir pats, 
dviem pagaliukais smuikuoda
mas, bandė išgauti dieviškas 
melodijas.

Brolis Viliamas šiuo metu su
sipažįsta su lietuvių kompozito
rių piano kūriniais, kuriuos atliks 
jau kaip pranciškonas spalio 2 
dieną Maironio premijų įteikimo 
šventėj Kultūros Židinyje *New 
Yorke. Tai bus maloni staigmena 
ne tik šios apylinkės visuomenei, 
bet ir lietuviam muzikam/Beje, 
vieną savaitę atostogaudamas 
Brooklyno pranciškonų vienuo
lyne, jis jau atliko aukšto lygio 
programą kviestų svečių būre
liui.

Tokio garsaus pianisto posūkis 
į vienuolyną yra labai retas ir 
sunkiai suprantamas. Daugelį jis 
ir domina, ir net graudina. Kas 
žino, gal, apie tai girdėdamas, ir 
koks lietuvis jaunuolis bus nu
teiktas giliau susimąstyti.

T. Leonardas

ir visuomenės veikėjai bei už
sieniečiai skautai.

Šios didžiosios stovyklos pri- 
siminimuibuvo išleisti specialūs 
metaliniai stovykliniai ženkliu
kai, projektuoti dail. Jul. Špake- 
vičiaus, pirmos dienos vokai su 
specialiu Kanados pašto ant
spaudu ir pašto ženklai, piešti 
dail. R. Viesulo.

Ženkliukus, vokus ir pašto 
ženklus dar galima gauti rašant 
A. Danasui, 29 Welles Avė., 
Dorchester, Mass. 02124.

k.n.

dr. Stasys Bačkis, Linas Koje
lis, kun. Petras Stravinskas bei 
Philadelphijos miesto atstovai.

Buvo įteiktas čekis kun. Albert 
Kontonui, Kunigų Vienybės pir
mininkui, vyčių vardu išspaus
dinti vieną numerį Lietuvos 
Bažnyčios Kronikos. Loreta Stu- 
kienė trečią kartą perrinkta 
centro valdybos pirmininke.

Šiuo metu organizacijoje yra 
daugiau kaip 3600 narių. Per

Msgr. V. Baltuškos investitūros iškilmėse liepos 24 Los' 
Angeles susitikę keturi lietuviai prelatai. Iš k. Pijus Ra- 
gažinskas iš Brazilijos ir vietiniai — Petras Celiešius, Vin
cas Baltuška ir Jonas Kučingis. Nuotr. v. Fledžinsko

PREL. PETRO CELIEŠIAUS 
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

Prieš 50 metų (1933.IV.1) 
Kauno arkivyskupas J. Skvirec
kas įšventino į kunigus jauną 
dijakoną, kurį šiuo metu pa
žįstame kaip didžiai nusipelniu
si religinėj ir tautinėj srity Atei
tininkų* Sendraugių Sąjungos 
dvasios vadą prel. Petrą Celie- 
šių.

Kai 1918 kun. P. Martišiaus 
buvo įsteigta Prienuose progim
naziją greitai išaugusi į gimna
ziją Sūduvos ir Dainavos gy
ventojai suskato leisti savo vai
kus į mokslą. Šią gimnaziją lan
kė ir jaunuolis Petras Celiešius, 
Apušaloto kaimo, Jiezno vals
čiaus, gimęs 1906 birželio 29. 
Mano atmintyje išliko vaizdas 
gražiai nuaugusio, skaistaus vei
do, šviesių plaukų jaunuolio. 
Kiek prisimenu, gimnazijoj jis 
buvo geras mokinys, draugiškas, 
linksmas. Baigęs gimnaziją 1928, 
jausdamas pašaukimą Dievo tar
nybai, įstojo į Kauno kunigų 
seminariją.

Grįžtant į tuos laikus, reikia 
žinoti, kad tuo metu katalikiš
kas auklėjimas šioj “Žiburio” 
gimnazijoj buvo didelėj aukštu
moj. Be gimnazijos direktoriaus 
kun. P. Martišiaus, kuris dėl 
nuopelnų jaunimo auklėjimui 
1928 buvo vyskupo A. Karoso 
paaukštintas garbės kanauninku, 
gimnazijoj mokė dar du kuni
gai: A. Astrauskas ir J. Luckus. 
Buvo nustatyta griežta tvarka ne 
tik gimnazijoj, bet ir už jos ribų, 
nes dažnai direktorius vakarais 
lankydavosi mokinių kamba
riuose, tikrindamas, ar jie yra na
muose ir ar neužsiima kortavi- 
mu ar kitais neleistinais dar
bais. Tad nenuostabu, kad iš šios 
gimnazijos auklėtinių daugelis 
išėjo į kunigus ar tapo tvirto pa
saulėžiūrinio nusistatymo katali
kais inteligentais.

Išėjęs teologijos mokslus Vy
tauto Didžiojo universitete, jau
nas kunigas P. Celiešius skiria
mas vikaru ir vidurinės mokyk
los kapelionu į Giedraičius, o po 
dviejų metų perkeliamas į Aukš
tadvarį vidurinės mokyklos ir 
mergaičių žemės ūkio mokyklos 
kapelionu. 1941 Kaišiadorių 
vyskupo skiriamas Merkinės 
klebonu / ir dekanu, kol 1944 
artėjanti audra iš rytų nubloškė 
iš tėvynės į vakarus.

Apsigyvenęs Vokietijoje, laiko 
tuščiai neleido. Tuojau įstojo į 
Bonnos universitetą tęsti filoso
fijos studijų, kartu būdamas ir 
lietuvių studentų kapelionu. 
Studijas užbaigė 1950 filosofijos 
daktaro laipsniu, įvertinant 
“Sumina cum Įaudė”.

Atvykęs į Ameriką ir apsigy
venęs East Chicago, įsijungė į 
pastoracinį darbą Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijoj vikaro 
pareigose. 1962 perėmė Daina
vos stovyklos kapeliono parei
gas, kartu rūpindamasis ir šios 
stovyklos ūkio reikalais. 1964 
atvyko į Los Angeles šv. Kazi-

paskutinius 4 metus organizacija 
padidijo 1000 su viršum narių. 
Didžiausia kuopa yra Chicagoje 
36 kuopa su daugiau kaip 500 
narių. Jai pirmininkauja Jonas 
Paukštis, ši kuopa globos 1984 
seimą, kuris įvyks Chicagoje 
rugpjūčio mėn. 

miero parapiją kurioj ketverius 
metus dirbo kaip vikaras, įsi
traukdamas plačiai į organiza
cinę veiklą dėstė Santa Monica 
lituanistinėj šeštad. mokykloj. 
1968 skiriamas St Louis lietuvių 
parapijos klebonu, o 1970 pa
kviečiamas Vak. Europos lietu
vių sielovados vedėju ir vysku
po A. Deksnio sekretorium. 
1975 pakeltas prelatu. Dėl ne
sveikatos iš turėtų pareigų 1980 
pasitraukė, išeidamas pensijon, 
ir grįžo gyventi į Califomiją 
Šiuo metu gyvena Santa Monica.

Trel. P. Celiešius yra parašęs 
keletą knygų: Katekizmas, J. 
Muloko architektūrą Nuostabu
sis medalis, Ar Bažnyčia gali 
klysti?, Eucharistija ir kt. Kele
tą metų jis redagavo kunigam 
skirtą žurnalą “Lux Christi” ir 
Vakarų Europos sielovados žur
nalą “Krivūlė”. Yra parašęs dau
gybę filosofinių ir teologinių 
straipsnių “Aiduose”, “Krivūlė
je”, “Drauge”, “Tėviškės Žibu
riuose” ir kitur. Jis taip pat 
yra įdomus pamokslininkas, jo 
turiningų pamokslų visada miela 
klausyti.

Kadaise laureatas J. Gliaudą, 
rašydamas apie Šv. Kazimiero 
parapiją paminėjo: “Los Ange
les visuomenėje kun. P. Celie
šius tapo savo žmogumi visuose 
parengimuose, kultūriniuose 
sambūviuose”. Tokiu jis yra ir 
šiandien, nors jau yra sulaukęs 
auksinio kunigystės jubiliejaus. 
Visur dar jis yra aktyvus, Visur 
reikalingas, visur suspėja ... 
Tegul Dievas laimina jo ateities 
kelius! Ig. Medžiukas

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos mokykla mokslo metus pra
deda rugsėjo 6, antradienį, 9 
vai. ryto, o lituanistinė — rug
sėjo 10, šeštadienį, 9 vai. ryto.

Antanas ir Emilija Daukan
tai, neseniai minėję savo vedy
binio gyvenimo 50-ties metų su
kaktį religinėmis apeigomis, 
rugpjūčio 28 Tautinių namų sa
lėj rengia 50 metų savo vedy
binio gyvenimo ir dukros Danu
tės bei žento Vitalio Lembertų 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties šventę. Antanas Dau
kantas yra daugelį metų buvęs 
Darbininko bendradarbis ir 
rėmėjas. Jubiliatam daug laimės 
ir sėkmės!

šv. Kazimiero parapijos meti
nis balius įvyks spalio 16, sek
madienį, 1 vai. popiet didžiojoj 
parapijos salėj. Bus vaišės, karš
ti pietūs ir puiki meninė pro
grama, kurią atliks muz. Alekso 
Stankevičiaus vadovaujamas 
mergaičių trio iš Montrealio. — 
L.Ž K.

Los Angeles mieste susiorga
nizavęs Califomijos lietuvių 
golfo klubas išrinko naują valdy
bą: pirm. Jurgis Petkus, sekr. 
Vyt. Plukas, ižd. Paulius Aras. 
Revizijos komisija: Rūta Arienė 
ir Albinas Markevičius. Turnyrų 
vadovas — Vincas Bernotą. Dėl 
informacijos skambinti Pauliui 
Arui 213 393-5561, Albinui Mar
kevičiui 213 829-4757 arba Vyt. 
Plukta 213 453-1504. Dėl įstoji
mo nariu į klubą rašyti ar skam
binti sekr. V. Plukui, P.O. Box 
648, Santa Monicą CA 90406. 
—VJ».

— Juozas Laučka, Ateitinin
kų Federacijos vadas, buvo nu
vykęs į ateitininkų sendraugių 
studijų ir poilsio savaitę, kuri 
buvo pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte, Maine. Ten 
jį ištiko širdies priepuolis, ir jis 
yra paguldytas Biddefordo ligo
ninėje.

— VVashington, D.C., rugsėjo 
11, sekmadienį, 2:30 vai. popiet 
Nekalto Prasidėjimo šventovėje 
prie didžiojo altoriaus bus auko
jamos mišios už persekiojamą 
katalikų Bažnyčią Lietuvoj. Bus 
paminėta švč. M. Marijos gi
mimo ir lietuvių Tautos šventė 
bei Šiluvos Marijos koplyčios 
šioje šventovėje 20 metinės. Mi
šias koncelebruos Baltimorės šv. 
Alfonso parapijos klebonas kun. 
A. Dranginis ir Tėv. dr. T. Žiū
raitis, OP. Mišių metu giedos 
Baltimorės Dainos choras. Atva
žiuos nemaža maldininkų iš New 
Yorko, Pennsylvanijos ir kitų 
vietovių.

— Regina Bakevičiūtė, gydy
toja, mirė šių metų kovo mėn. 
okupuotoj Lietuvoj. Studijuoda
ma Vytauto Didžiojo Universi
tete Kaune, buvo šatrijietė, 1939 
buvo moksleivių ateitininkų 
centro valdybos narė mergaičių 
reikalam, buvo “Savu keliu” 
laikraščio faktinė redaktorė.

— Eltos Informacijų biulete
nio prancūzų kalba naujas nu
meris pasirodė Paryžiuj. Infor
muojama apie kun. Alfonso Sva
rinsko suėmimo aplinkybes ir jo 
nuteisimą Pateikiamas tekstas 
22-jų Europos Parlamento depu
tatų pasiūlytos rezoliucijos, ku
rioj griežtai pasmerkiamas kun. 
Svarinsko suėmimas. Duodamos 
ištraukos iš Lietuvos K. Bažny
čios Kronikos.

— Draugo romano premijos 
įteikimo iškilmės ir koncertas 
įvyks Los Angeles, Calif., 1984 
gegužės 20, globojant prel. Jo
nui Kučingiui. Koncertą atliks 
Metropolitan operos solistė ir 
lietuvių draugė Maralin Niska ir 
solistas Algis Grigas. Jiem akom- 
ponuos muz. Alvydas Vasaitis. 
Ateinančiais metais sueina 75 
metai, kaip pradėtas Draugo 
leidimas.

— Toronto Maironio lituanis
tinė mokykla išleido tris leidi
nius: metraštį “Keliaujame sap
ne”, mokinių leidžiamą ir rotato
riumi spausdintą laikraštėlį “Vė
ją” ir dešimtojo skyriaus kūry
binį leidinį “Sudiev 1983”. Mo
kyklos vedėja yra Giedrė Pau- 
lionienė.

— Antanas Daukantas, istori
ko Simono Daukanto ainis, il
gametis Darbininko laikraščio 
bendradarbis ir rėmėjas, nese
niai su žmona Emilija Santa Mo
nica, Calif., atšventė 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga Darbininkui stiprinti at
siuntė 100 dol. auką Dosniem 
aukotojam nuoširdžiai dėko
jame.

— VVashington, D.C. — Dail. 
Adomo Galdiko kūrinių paroda 
ir solistės Ginos Čapkauskienės 
koncertas rengiamas rugsėjo 24, 
šeštadienį, 7:30 v.v. Latvių na
muose, 400 Huriey Avė., Rock- 
ville, Md. Dail. A. Galdiko pa
veikslai bus atgabenti iš Putna- 
mo, iš dailininko palikimo. Jo 
kūrybą apibūdina skulptorė 
Meila Balkuvienė. Paveikslai 
bus parduodami. Solistei G. 
Capkauskienei akomponuos 
Diana Čampienė. Pelnas skiria
mas Putnamo seselėms paremti.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Kay, Miami, Fla., M. Zė- 
lenskas, Lawrence, KS, M. Ja- 
sinskas, Woodhaven, N.Y., A. 
A. Budrys, Cambridge, Mass. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Dubininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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SUVENYRAI

Automobiliam lipinukai (de- 
oal), Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti po L50 dol. 
Lietuva su Vyčiu, LT. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base)

GERIAUSIA IŠEITIS — 
“TESTAMENTARY TRUST”

Klausimas
Mudu su žmona nebedirbam. 

Esam “retired”. Kaip ir visi 
kiti, kurie atvykom čia ir apsigy
venom tremty, labai sunkiai dir
bom ir fabrikuose, ir namie, kad 
susitaupytume porą centų.

Turim du sūnus. Abu vedę ir 
turi vaikų. Vienas yra vedęs lie
tuvę, kitas — kitatautę. Abi jos 
lygios tuo atžvilgiu, kad nieko 
nenori dirbti, o gyvena plačiai.

Prieš 18 metų pas advokatą 
pasidarėm savo testamentus. 
Kiekvienas palikom savo turtą, 
namus ir santaupas, vienas ki
tam, jei kuris kurį pragyven
tų, o jei ne — tai abiem vai
kam po lygiai.

Mudu su žmona dažnai pasi- 
kalbam, kad, mum mirus, mūsų 
marčios taip sunkiai uždirbtus 
pinigus tuoj ir išleistų. Jos per
kasi ką tik pamato. -Niekuo- 
męt negana. Jei gautų daugiau 
pinigų, tų pinigų tuoj ir nebe
liktų.

Ar to galima išvengti? Mūsų 
vaikai minkšti, žmonų nesu
valdo. Mes norėtume, kad to 
pinigo liktų kiek ir anūkam. Be 
to, jei sūnūs susirgtų ar darbo 
netektų, norėtume, kad mūsų 
uždirbtas skatikas jiem tokiu at
veju pasitarnautų. Girdėjom 
apie “trustus”, bet iš esmės 
nežinom, ar mūsų atveju tai bū
tų geriausia išeitis. Ar marčios 
negalėtų prie tų “trustų” prisi
kabinti?

Prašom patarimo.
Darbininko skaitytojai

Atsakymas
Tokiais atvejais, kaip Tamstų, 

geriausia išeitis — vadinama
sis “testamentary trust”. Advo
katas Tamstom pasiūlys įvairių 
būdų norimiem tikslam pasiekti.

“Testamentary trust” yra su 
testamentu sujungtas '“trust”, 
kuris pradeda veikti tik Tamstom 
mirus. Jis gali būti sudarytas to
kiu būdu, kad išpildytų visus 
Tamstų pageidavimus. Pvz., jei 
pageidautumėt, galit savo sū
num palikti tik procentus (in- 
come) iš turimo turto, o patį

— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
pal). vėliavėlės su pastatymo kaladė-

Svarbu, kad Tamstos atvirai ' le (base) — 2 dol.
pasakytumėt savo advokatui, ko šie ir panašūs suvenyrai, Be- 
siekiat ir taip pat ko norit iš- tuviškos knygos ir plokštelės 
vengti. • gaunama Darbininko adminis-

Patarčiau sūnų neskirti patikė- tracijoj, 341 Highland Blvd., 
tiniais (trustees). Nepatartina žą- Brooklyn, N.Y. 11207.
sinui pavesti avižas saugoti. Ge
riausias būdas — paskirti patikė
tiniu banką (trust dept). Žino
ma, bankui reikės už tai užmo
kėti. Jei norit žinoti iš anksto, 
kiek bankas už tai ima, galit 
paprašyti banką, kad Tamstom 
duotų savo “fee schedule” (ban
ko trust skyriai tai duoda nemo
kamai).

Įstatymai ir teismai tvarko ir 
reguliuoja trustus ir jų patikėti
nius. Patikėtiniai (trustees) pri-

valo pateikti teismui atsiskaity
mą (accounting) paprastai vieną 
kartą per metus. Įstatymai nuro
do ir numato, kaip ir į ką pati
kėtiniai turi teisę investuoti jiem 
patikimą turtą ir tokiu būdu ap
saugoja Tamstų kapitalą nuo spe
kuliacijos ir nesaugių investaci-

Svarbu, kad būtumėt visiškai 
atviri su savo advokatu. Per savo 
20 su viršum metų praktiką 
patyriau, kad žmonės dažnai 
varžosi papasakoti savo advoka
tui nemalonias savo šeimynines 
ir privačias aplinkybes. Reikia 
neužmiršti, kad advokatas nega
li klijento apsaugoti nuo gali
mumų, apie kuriuos jis nežino.

Trustą reikia surašyti kruopš
čiai ir nuodugniai, neskubant 
Svarbu, kad jame nebūtų neaiš
kumų (ambiųuities), kuriuos 
galima įvairiai interpretuoti.

Teisinių patarimų atsakyme, 
išspausdintame Darbininko nr. 
30, psl. 5, įsivėlė dvi korektū
ros klaidos. Išspausdinta: “Rei
kia žinoti, kad sovietai nuolat 
keičia taisykles savo tikslam pa
siirti”. Turėjo būti “pasiekti”. 
Išspausdinta: “Reikia žinoti 
kad patys sovietam Amerikoj at
stovaujantieji advokatai liudijo 
Amerikos teismuose, kad jie pai
ma net 33% palikimo sau iš 
Iniurkolegijos, ty. sovietų advo
katų agentūros Sovietuos advo
katam atlyginti.” Turėjo būti “ir”. 
Už klaidas atsiprašome. (D. red.)

kapitalą (principai) — palikti
anūkam. Galima taip pat numa
tyti, kad, jei Tamstų sūnūs sirg-
tų ir būtų reikalingi finansinės 
paramos, trustees (patikėtiniai) 
turėtų teisę tam panaudoti dali 
ir kapitalo (invasion of princi-

MŪSŲ MAŽIESIEM

A. Gustaičio, Algis Trakys ir 
Tarsiukas Šleivys. Apsakymėliai 
su iliustracijomis. 2 dol.

Grybs, grybs. Dainorėlis su

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 
IŠMOKTI

Introduction to Modem Lith- 
uanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol. '■

Lietuvių kalbos žodynas vai
kam. Paveiksluotas — 6 dol.

Pridedama persiuntimui po 1 
dol. už kiekvieną knygą. •

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei lietuviškos muzikos 
plokštelės, o taip pat ir įvairūs 
lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Šv. Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, jau 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, įdė
tas į plastikinę dėžutę. Kaina 10
dol. Persiuntimui pridedamas
dar 1 dol.

kos plokštelės gaunama Darbi
ninko administracijoj: 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

J. Puzino, Rinktiniai raštai. 
I ir II tomas. Įrišti į kietus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

B. Kviklio, Kauno arkivysku
pija Gausiai iliustruota, įrišta. 
23 dol.

P. Razmino redaguota Kražiai. 
Monografija. 12 dol. -

A. Gailiušio, Visaip atsitinka 
Novelės. 6 dol.

V. Kavaliūno, Dalia. Romanas. 
7 dol.

B. Ramanausko, Aš savo dalį

daigom. 3 dol.
B. š. Nalienės, Kalnų gėlytė. 

Iliustruota. 2 dol.
B. Vaivorytės, Gyvūnų sodyba 

Iliustruota. 3 dol.
R. Scarry, Mano žodynas. Iliu

struotas su lietuviškais ir angliš
kais užrašais. 6 dol.

M. D. Tamulionytės, Lietu
viais norime ir būt Vadovėlis 
su iliustracijom mokytis lietuvių 
kalbai. Su kalbos pratimų priedu. 
24 dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol. 
šios bei kitos lietuviškos kny

gos, suvenyrai, lietuviškos muzi-

“Vytis”. Prieš 10 metų Chi- 
cagoj sukurtas orkestras Vytis 
išleido plokštelę. Orkestro va
dovas ir dainininkas Liūtas Dar- 
gis. Dar dainuoja Irena Mažei
kaitė. Turiny: Kauno valsas, 
Guantanamera, Dar šiandien, 
Tau tiktai tau, Vyrai Ožiam, 
Svajonių sala, Tave aš pama
čiau, O Zuzana, Paskutinis sek
madienis, Saulė. Kaina 12 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Ši plokštelė, o taip pat ir kitos 
lietuviškos muzikos plokštelės, 
knygos ir suvenyrai gaunami 
Darbininko spaudos kioske.

atlikau. Religiniai skaitiniai. 12 
dol.

S. Ylos, Ateitininkų vadovas. 
II laida. 8 dol.

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

A.P. Bagdono, Žodžiai į tolį. 
Poėzija. 5 dol.

R. Raid, Wenn die Sowjets 
kommen. Vokiečių kalba apie 
sovietų žiaurumus okupacijos 
metu Pabaltijo kraštuose. 12 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei muzikos plokštelės gau
nama Darbininko administraci
joj: 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

LITHUANIAN COOKERY
(ln Engllsh, 316 pages, prlce 8 dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlnlnfa aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 318 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Vardas, pavardė ..

Užsakau “Llthuanlan Cookery** už 8 dol. Persiuntlmas- 
Poetago 50 c.

. Miestan*, valstija, Zip _____________________________________

VASAROS 
PASISKAITYMAI

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

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

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

G. Galva, Ernestas Galva
nauskas, politinė biografija. Kie
tais viršeliais. 18.00 dol.

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

B. Ramanauskas, OFM, Aš 
savo dalį atlikau . .. Religinių 
straipsnių 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 
dol.

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 
dol.

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

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

L. Kerulis, Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas. Didelio formato. 20 
dol.

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

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

Palikę tėviškės namus. Kapi
nių paminklai. 20 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės ir suvenyrai gaunama Dar
bininko administracijoj. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

DEXTER PARK 
ją PHARMACY 
NR Wm. Anaataal, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 114*1 

WM DELIVKB

296-4130

KASOS PRANEŠIMAS PENSININKAM
4 ?

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai 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. 11207.

Keliautojų dėmesiui
Juozas Kaributas yra para

šęs įdomią knygą “Kelionė ap
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 Darbininko ad
ministracijoj.

Nors visi dar esame arba no
rime būti jauni, bet nėra paslap
tis, kad pensininkų eilės auga ir 
visi pamažu į jas įsijungsime. Iš
dirbus didesnę dalį gyvenimo, 
norėtųsi, kad, bent auksinio am
žiaus sulaukus, gyvenimas būtų 
patogesnis ir lengvesnis. Bet ne 
visada taip yra, todėl gaila žiū
rėti, kad kartais visai be reika
lo pensininkų dalia yra apsun
kinta.

Vienas iš tokių atvejų yra 
pensijos čekių iškeitimo pro
cedūra. Sulaukę mėnesio pra
džios ir gavę pensijos čekį, mūsų 
žilagalviai ir kartais labai ne
stiprūs tautiečiai skubina į kokį 
nors banką ir tenai laukia pus
valandį, o kartais ir valandą, kol 
prieina prie langelio. Žiemą ar 
vasarą — šąla, lyja ar saulė ke
pina — vis ta pati laukimo pro
cedūra. O išsikeitus čekį, kartais, 
neduok Dieve, koks nors valkata, 
skubant atgal į namus ar į krau
tuves, užpuola ir atima ką tik 
gautus pensijos pinigus ...

Kaip išvengti to stovėjimo ei
lėse ir kaip apsisaugoti nuo pi
nigų praradimo? Lietuvių Kre
dito Unija KASA turi du pasiū
lymus. Pirmiausia — Richmond 
Hill, Woodhaven ir kitų arti
mesnių apylinkių lietuviai gali 
su čekiais ateiti į KASĄ ir čia 
juos išsikeisti arba pasidėti į 
santaupas. Dar niekad nebuvo 
taip, kad prie KASOS reikėtų 
stovėti eilėje. Blogiausiu atve
ju laukiamajame ant fotelio .ga
lima pasėdėti, pašnekučiuoti, o 
gal ir kavos puodelį išgerti. 
Įstaiga atidaryta kasdien nuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Penktadieniais ir šeštadieniais 
— iki 5 vai vakaro. Koks kitas 
bankas turi tokias patogias va
landas? KASOJE priima ir patar
nauja dažniausiai lietuviai tar
nautojai ir kiekvienam klijentui 
atlieka visus bankinius patarna
vimus.

Kitas, dar geresnis būdas iš
vengti eilių ir nuostolių yra tie
sioginis Sočiai Security pensijos 
čekių pervedimas į KASOS į- 
staigą. Tokiu atveju pensijos če- 
čiai ateina iš valdžios tiesiog į

KASĄ. Pensininkas atvyksta į 
KASĄ atsiima visus, arba tiktai 
jam reikalingus pinigus, visai 
nelaukdamas paštininką, nesku
bėdamas į banką ir nestovėda
mas banko šaligatviuose eilėse. 
Jisai gali be jokių rūpesčių iš
važiuoti atostogų ar kur nors į 
svečius, nes jo čekis bus saugiai 
padėtas KASOJE. Nėra jokio pa
vojaus čekį prarasti ar pamesti. 
Net ir toliau gyveną lietuviai 
gali tuo patarnavimu pasi
naudoti. Pensija ateina į KASĄ, 
o pensininkas gali visą sumą pa
likti KASOJE, arba atsiimti tik
tai tiek, kiek jajn reikia, papra
šydamas atsiųsti KASOS čekį 
reikiamoje sumoje.

Būtina įsidėmėti, kad pensi
ninko pinigai, laikomi KASO
JE, uždirba 9% dividendų. Kiek 
nuošimčių pensininkai gauna 
kituose bankuose?

Tikrai patartina ne tik laikyti 
santaupas KASOJE, bet pasinau
doti ir tiesioginiu Sočiai Security 
čekių pervedimu į KASĄ Kas 
tik norėtų plačiau apie tai pasi
teirauti, arba užpildyti čekių 
pervedimo prašymą, kviečiami 
bet kada ateiti į KASĄ ir tai 
atlikti. Adresas: 86-01 114th 
Street, Richmond Hill, N.Y. (ant 
kampo 86 Avenue ir 114 gatvės 
— vienas trumpas blokas nuo 
Myrtle arba nuo Jamaica Ave
nue).

Taupytojų patogumui KASA 
jau pradėjo išduoti vadinamas 
“pašto perlaidas”, arba Money 
Orders. Jų kaina bus mažesnė, 
negu pašte ar kituose bankuo
se ir, kaip žinote, KASOS įstai
ga labai ilgai atidara kiekvieną 
dieną. Kviečiame visus spiestis į 
lietuvišką KASĄ ir pasinaudoti 
jos patarnavimais.

KASOS INFORMACIJA

NAUJA KNYGA
Antano Gailiušio — VISAIP 

ATSITINKA, novelės, išspaus
dintos pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Knyga turi 272 
puslapius, joje įdėta 9 novelės. 
Viršelį piešė dail. Romas Vie
sulas. Kaina 6 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

AMBER HARVEST 
Fresh fruits and vegetables 

PARDUOTUVĖ

Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos ' 
duonos Iš Bruno's kepyklos Chicago).

Užsakomi vaisių lepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

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

Atidara nuo 8 iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
Iki šeštadienio

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom mada furand sheop- 
skln coats and othsr leather 
ooode The lowest nrices in 
nelghborhood. Uss our lay- 
away pian.

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

Sparčiai auganti milijoninė 

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 
KASA

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

KASA už paprastas taupymo sąskaitas moka 9%
Už IRA pensijų indėlius KASA šiuo metu moka 10%
Už didelius ir mažus certifikatus KASA moka Įdek galima aukščiausius procentus.
Visiems taupytojams KASA lengvomis sąlygomis suteikia vilą rūšių paskolas.

“KASA priima švenčių ar atostogų plano taupymo IndHhia 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 8 vai. vakarty o penktadieniais 
iki 6 vai. ir šeštadieniais Ori 5 vai. vak.
KASOS adresas: 86*01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418
Telefonas: (212) 441-6799 ‘

KASA kviečia visus jungtis į lietuvišką taupymo įstaigą
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MIRĖ KUN. E. PETRELEVIČIUS
Kpp. Eduardas Petrelevičius, 

aprūpintas paskutiniais salura- 
noenfois, rugpjūčio 11 mirė 
G&ater WestL Paterson ligoni
nį, Waynė, N. J.

Velionis buvo gimęs 1907 
gruodžio 9 liepėjoj, Latvijoj. Abu 

. tėvai buvo lietuviai. Gyveno Lat
vijoj, Lietuvoj, Olandijoj, Rusi
joj, Vokietijoj, iš kur 1950 emi
gravo į JAV.

Mokėsi ir baigė Ignatius ko
legiją Valkenburge, Olandijoj. 
Vėliau liauno Vytauto Didžiojo 
universiteto teologijos fakultetą 
baigė 1939 birželio 14.:

* Buvo kunigas, mokytojas, ra
šytojas. Savo lėšomis išleido 
daugelį leidinių: “Mažasis žmo
gaus manifestas”, “Didžiosios 
grumtynės”. Leido žurnalą 
“Naujasis Žmogus” ir keletą 
laikraštukų.

Gyveno asketišką vienuolišką 
gyvenimą, tęsė studijas ir moky
tojavo Passaic, N.J., kur gimna
zijoj dėstė lotynų, vokiečių ir 
rusų kalbas. 1972 išėjo į pensi
ją ir atsidėjo rašymui ir paskai

tom. 1975 išleido anglų kalba 
“An Introduction to Educa- 
tional Suggestology”.

vėžį, bet buvo pagydytas dr. S. 
Mikai Bostono Camey ligoninėj. 
Deja, šių metų pradžioj susirgo 
nepagydoma Alzheimer liga, 
kuri po aštuonių mėnesių nu
marino Eduardo saulėtą būdą.

Nuliūdime liko Lietuvoj bro
lis Juozas Petrelevičius ir sesuo 
Elena Kumavičienė, kiti gimi
naičiai ir bičiuliai.

Edvardo kūnas buvo atgaben
tas ir pašarvotas Silva-Waitkus 
šermeninėj, Cambridge, Mass. 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių pa
rapijos bažnyčioj, Cambridge, 
Mass., gedulo mišias konceleb- 
ravo kunigai: Antanas Baltru- 
šiūnas, Albertas Abračinskas, 
Rafaėlis Šakalys, Albinas Ja
niūnas, Albertas Kontautas, Si
monas Saulėnas ir Jonas Žu- 
romskis. Visiem nuoširdus ačiū.

Velionio kūnas palaidotas rug
pjūčio 13 St. Michael kapinėse, 
Roslindale, Mass. — S.K.

Lietuvių diena
Lietuvių Bendruomenės Bos

tono apygarda rugpjūčio 14 su
rengė 10-tą Lietuvių Bendruo
menės Bostono apygardos Lie
tuvių Dieną Maironio Parke, 
Worcestery.

Suvažiavo gražus būrys lietu
vių iš įvairių Bendruomenės 
apylinkių: Bostono, Brocktono, 
Hartfordo, Worcesterio, Provi- 
dence, Cape Cod ir net iš Ken- 
nebunkport, Maino.

Pradžioje visi pasivaišino ska
niais pietumis. Vėliau vyko jau
nimo tinklinio rungtynės. 
Rungėsi lietuviai su Bostono 
airiais. Pirmoji grupė buvo miš
ri, žaidė kartu vyrai ir mote-

MIRĖ JUOZAS GRIŠMANAUSKAS

Liepos 16 Cicero, 111., mirė 
Juozas Grišmanauskas, kuris
1951 liepos 17 su žvejų laivu 
pabėgo į Švediją ir 1952 atvy
ko į Ameriką. Drauge tame lai
ve pabėgo laivo kapitonas Lion
ginas Kublickas ir E. Paulauskas. 
J. Grišmanauskas čia Amerikoje 
parašė knygą “Tolimieji kvadra
tai”, kurią išleido J. Kapočius
1952 m.

Jis buvo gimęs 1927 rugsėjo 
6 Medsėdžių kaime, Platelių 
valsčiuje, Kretingos apskrityje. 
1948 baigė žemės ūkio mokyk
lą Kretingoje, 1944-51 dalyvavo 
antibolševikinėje rezistencijoje 
Lietuvoje. Dirbo Klaipėdos žve
jybos laivyne ir gavo locmano 
laipsnį.

Atvykęs į.,Ameriką,..su4savo

pabėgimo draugais aplankė apie 
50 lietuviškų kolonijų, kalbėda
mas apie padėtį Lietuvoje. Pas
kui buvo pasitraukęs iš lietuviš
kos veiklos, gyveno Cicero, III., 
kur savo bute ir mirė. Dirbo 
paprastu darbininku—maš?hos 
operatoriumi Chicago Extruded 
Metals bendrovėje. Palaikė ry
šius tik su Lionginu Kublicku, 
kuris ir rūpinosi jo laidotuvė
mis. Edmundas Paulauskas taip 
pat gyvena Cicero, III., dirba 
kaip paprastas darbininkas, gi 
Lionginas Kublickas gyvena 
Naperville, III., yra Brown 9 
Root, Ine. elektrinio departa
mento braižybos skyriaus virši
ninkas.

Velionis Juozas Grišmanaus
kas palaidotas liepos 19 Šv. Ka
zimiero kapinėse Chičagdjė.“ "

Už a.a. Antaną Ivašką šv. 
mišias užprašė ir aukojo šie ar
timieji ir draugai: kun. V. Dabu- 
šis, kun. A. Jurgelaitis, kun. K. 
Trimakas, P. Ivaška, T. ir A. 
Landsbergiai, A. ir B. Bagdžiū- 
nai, J. Matulaitienė, V. Bubre- 
vičiūtė, O. ir L. Čečkauskai, Z. 
ir B. Fleming ir S. Medžiū- 
nienė, Šalkauskų šeima, Vilkai-

rys. Antroje tik vyrai. Laimėto
jais išėjo lietuviai. Jiem buvę į- 
teiktos dvi taurės. Viena South 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos, 
o kita Sandaros Įdubo.

Po rungtynių visi rinkosi į 
salę. Apygardos pirm. Jonas Rū
tenis pasidžiaugė Bendruo
menės dirbamais darbais. Pasi
džiaugė, kad Amerikos prezi
dentas Ronald Reagan parašė 
laišką Jungtinių Tautų asamblė
jai. Tą laišką įteikė Amerikos am
basadorė prie Jungtinių Tautų. 
Laiške rašoma, kad Amerika ne
pripažino ir nepripažins Balti
jos valstybių okupacijos, šis 
Amerikos nusistatymas praneš
tas Jungtinėm Tautom, kaip 
Amerikos oficialus pasisakymas 
šiuo klausimu.

Po to rašytojas Stasys Santva
ras kalbėjo apie Chicagoj pasta
tytą italų kompozitoriaus operą 
“I Lituani”. Ta opera atsiradusi 
Italijoj, kada Italija buvo oku
puota trijų valstybių ir vyko ko
vos dėl laisvės. Italai negalėjo 
statyti operos apie italų kovas, 
nes jiem neleido okupantai, tad 
jie pasirinko lietuvių kovas. Iš 
juostos buvo perduotas ir vienas 
veiksmas iš tos operos.

Diena buvo graži, ir atvykę 
į šią Bostono apygardos Lietuvių 
Dieną džiaugėsi gražiai praleidę

Kultūrinis subatvakaris
Tautinės Sąjungos namuose, 

484 E. 4th St, So. Bostone 
spalio 1 įvyks įdomus kultūrinis 
subatvakaris. Programoj — dr. 
Elonos Marijošiūtės-Vaišnienės 
žodis: “Raibos agavos”, “Kito
kios Lietuvos ilgesys” ir Bronys 
Raila prabėgomis. Knygų au
torius Bronys Raila kalbės tema: 
Tai, kas neparašyta ir nepasaky
ta.

Bostono inžinierių pagalba 
Lietuvos pasiuntinybei

Dažnai svarbesniais lietuviš
kais reikalais Bostono lietuviai 
inžinieriai yra dosnūs savo au
komis. Taip ir šį kartą Lietu
vos pasiuntinybės rūmų Wash- 
ingtone remonto komiteto vice
pirmininkui inž. Vyt Izbickui 
paraginus, jo bostoniškiai kole
gos sudėjo 1375 dol. Stambes
nieji aukotojai: V. Izbickas ir Br. 
Veitas po 250 dol., J. Gimbu
tas 200 dol., J. Dačys, B. Galinis, 
Č. Mickūnas ir J. Rasys po 100

TARPTAUTINIS FESTIVALIS 
LIBERTY PARKE NEW JERSEY

dol., V. Senute 50 dol. Kiti de
vyni po 25 dol.

BOSTONO RENGINIAI
Rugsėjo II Tautos šventės mi

nėjimas. Pamaldos šv. Petro pa
rapijos bažnyčioj. 3 vai. popiet 
minėjimas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėj.

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

Spalio 1 Kultūrinis subatvaka
ris Tautinės S-gos namuose So. 
Bostone.

Spalio 2 Laisvės Varpo rude
ninis renginys So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėje.

Spalio 16 Elenos Juciūtės 
knygos “Igarkos Naujamiestis” 
pristatymas Tautinės Sąjungos 
namuose.

Spalio 15-16 — Dail. Vytauto 
Igno kūrinių paroda Lietuvių 
Piliečių D-jos IV-to aukšto salėj. 
Rengia Liet. Skautybės Fondo 
valdyba.

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

Lapkričio 13 Šv. Petro parapi
jos kalėdinis bazaras So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

MIRĖ A.A. LEONAS STANKUS
Chester, Pa. — Liepos 22 

Leonas Stankus buvo sunkiai 
sužeistas — sutrenkta galva, 
kraujas išsiliejo smegenyse, ir 
neteko sąmonės. Skubiai nuvež
tas į ligoninę, trečią dieną mirė. 
A. a. Leoną sužeidė be rimtos 
priežasties šalia gyvenąs kaimy
nas negras.

Liepos 28 po mišių Šv. My
kolo bažnyčioj Chestery buvo 
palaidotas Šv. Petro ir Povilo 
kapinėse, Springfielde, Pa.

Leonas Stankus Lietuvoj, Ky
bartuose, vargonininkavo. Taip 
pat ir Vokietijoj, gyvendamas 
Kasselio stovykloj, vargonininka
vo ir vadovavo stovyklos lietuvių 
choui.

1950 atvyko su žmona Va
lerija ir sūnum Rimu į Ameriką 
ir apsigyveno Chestery. Čia bu
vo sudaręs mažą chorelį ir jam 
vadovavo. Čia gimė sūnus Algis 
ir duktė Danutė.

Labai skaudžiai ir taip netikė
tai įvykusią Leono Stankaus mir
tį pergyvena žmona Valerija, sū
nus Rimas su šeima, sūnus Al
gis, duktė Danutė su vyru Al
giu ir giminės Lietuvoj, Ka
nadoj, Australijoj ir čia, Ameri
koj, taip pat ir visi artimieji, 
kurie jį pažino kaip labai tylų, 
rimtą ir gerą asmenį.

Giminės ir artimieji šeimai 
reiškia nuoširdžią užuojautą.

Ona Kreivėnienė

čių šeima, D. Cunningham, N. ir 
B. Lukošiūnai, Sesuo Lucille, 
P. Želvys, M. ir K. Almenai, 
V. ir A. Gureckai, R. ir A. Pet
ruliai ir dr. V. Norvaišienė, M. 
ir J. Vaitkai, Washingtono atei
tininkai, L. ir E. Vanderstoep, 
M. Jakaitis, H. ir A. Andruškai, 
M. Šalinskienė, V. ir V. Matusai- 
čiai, B. ir A. Lukoševičiai, D.Ja- 
kienė, Ž. ir Z. Jūriai, Jurevičių 
šeima, A. Davis, A. ir B. Bar- 
čiai, V. ir M. Gedgaudai, V. ir A. 
Jankauskai, A. ir B. Marcavage, 
F. Mockaitis, E. ir* J. Janiūnai, 
E. Gantautienė, S. Blynas, N. ir 
V. Naroniai, L. Simanavičienė 
ir Sandutė, S. ir A. Leikai, S. ir 
M. Marcinauskis ir sūnus, S. ir 
B. Geodritis, O. Strimaitienė, 
E. Ruzgienė ir sūnus, K. Grau- 
dienė, M. Ulėnienė, M. Šaulie
nė, A. Aperavičienė, A. ir G.Ge- 
čytės, R. T. Rudaičiai, J. ir V. 
Sližiai užprašė amžinas mišias.

New Jersey valstyjos sekreto
rius Jane Burgio paskelbė, kad 
penktasis tarptautinis festivalis 
Liberty Parke, Jersey City, bus 
rugsėjo 10 ir 11, šeštadienį ir 
sekmadienį, nuo 11 iki 6 v.v.

Festivalyje dalyvauja įvairiau
sios etninės grupės iš New Jer
sey su savo šokiais, dainomis, 
su tautiniais valgių stalais, su 
tautiniū menu. Nei už įėjimą, 
nei už pasiparkinimą, nei už 
stalų vietą nereikia nieko mokė
ti.

Šiemet pirmą kartą šeštadienį, 
1 v. popiet bus tautų paradas, 
kur atskiros tautos pasirodys su 
savo tautiniais drabužiais, vėlia
vomis.

Dalyvaujančios tautos turi iš 
anksto užsiregistruoti N.J. valsty
jos departamente, etninių reika
lų skyriuje.

Būtų gera, kad ir lietuviai da
lyvautų. Juk New Jersey turi 
savo tautinių šokių grupę, veikia 
LMK Federacijos New Jersey 
klubas, kuris gali pasirūpinti lie
tuviškais valgiais, kiti gali parū
pinti lietuviškų rankdarbių, lie
tuviškos tautodailės. Gal visa tai 
galėtų suorganizuoti Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė?

JŪRA STRIMAITIS, ADVOKATĖ 
— KEHOE, DOYLE, PLAYTER, 
NOVICK & STRIMAITIS — N i ne 
HamHton Place; Boston, MA TEL: 
617 - 338-0070 Lynn, MA, TEL.: 617 
599-8188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi Įvslrlose 
srityse.

Lapkričio 20 Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas So. 
Bostono Liet. Pil. D-jos salėj.

Lapkričio 27 Jono Vanagaičio 
šaulių kuopos 25 metų sukakties 
minėjimas.

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

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

bbbk- bv-bmil
Pfjstngepaid both umys

BINGO NUOPELNAI IR AUKOS 
KULTŪROS ŽIDINIUI

Gal būt ne vienas nustebs 
sužinojęs, kad Kultūros Židinio 
išlaikymui kasmet reikia apie 40 
tūkstančių dolerių. Iš kur tos lė
šos ateina?

Pirmoj vietoj — iš bingo žai
dimų, kuriuos veda pranciškonų 
talkininkai ir Lietuvių Atletų 
Klubas. Be bingo pajamų Kul
tūros Židinį nebūtų buvę įmano
ma pastatyti ir dabar nebūtų įma
noma išlaikyti. Tą turėtų gerai

Elenora Liobė, Bronė Lukoševi
čienė, Marija Lūšienė, Helen 
Rupeika, Joseph Shovelski, 
Sophie Shovelski, Vita Simonai- 
tienė, Bronius Sutkus, Vanda 
Sutkuvienė, Magdalena Ulėnie
nė, Eleonora Urbelienė, Bronė 
Vaičiulienė, Vladas Vasikauskas, 
Apolinaras Vebeliūnas, Jadvyga 
Vebeliūnienė, Jadvyga Wanat.

Taip pat pranciškonų vadovau
jamam binge buvo eilė asmenų,

įsidėmėti asmenys ir organizaci
jos, kurie už mažą kainą arba 
visai nemokamai naudojasi Židi
nio patalpomis. Vadinamieji 
“bingininkai” už juos savo darbu 
užmoka.

Pranciškonų talkininkų bingo 
darbuotojų grupė jau veikia 13 
metų, o LA Klubo bingo sek
cija Šiemet pradėjo dvyliktus 
metus. Per tą laiką abi grupės 
Kultūros Židiniui uždirbo dau
giau negu pusę milijono dole
rių.

Per bingo darbuotojų eiles 
perėjo nemažai talkininkų, ku
riuos kada nors reikėtų visus iš
vardinti. Šį kartą paminėsim tik
tai per paskutiniuosius vienerius 
metus dirbusius asmenis, kurie 
savo popietes ar vakarus be 
jokio atlyginimo paaukojo Židi
nio labui. Juodesnėm raidėm 
pavardės tų asmenų, kurie vie
noj ar kitoj bingo grupėj yra dir
bę 10 arba daugiau metų.

Pirmiausia pranciškonų vado
vaujamos bingo grupės nariai,

kurie išdirbo 10 ar daugiau me
tų, bet dabar jau yra-ar išva
žiavę, ar dėl sveikatos ar kitų 
priežasčių pasitraukę. Čia jų pa
vardės:

Jonas Adomėnas, Salomė
ja Barakauskienė (mirusi), Ele
na Mickeliūnienė, Angelą Min- 
saviteh, Stasys Nutautas, Veroni
ka Rajeckienė, Jonas Šileikis. 
Jiem, kaip ir visiem kitiem bin
go darbininkam, priklauso visų 
New Yorko lietuvių padėka.

Pranciškonų rėmėjų grupės 
reikalus jau eilę metų veda 
Apolonija Radzivanienė ir Jonas 
Klivečka, o grupei vadovauja pa
tys pranciškonai.

Lietuvių Atletų Klubo bingo 
sekcija buvo įkurta su vienu 
tikslu — sutelkti lėšas Kultūros 
Židinio statybai ir tolimesniam 
Židinio išlaikymui. Sportuojantis 
Klubo jaunimas už bingininkų 
pastangas gauna privilegijas ne
mokamai treniruotis ir ruošti 
sporto žaidynes Židinio patal
pose. Per paskutiniuosius viene-

r A.A.
PAULIUI RŪTENIUI

Austrai įjojo mirus, Jo broliui Jonui Rūteniui su teima, 
seseriai Onutei Osmolsklenel Ir kitiems giminėms reiškiu 
giliausią užuojautą Ir kartu liūdžiu.

Onutė Dom

kurie telkė ir tebetelkia lėSas 
dviem tikslam — Kultūros Židi
niui ir pranciškonų vienuolyno 
bei veiklos išlaikymui:

Bronius Bobelis, Stasė Babe
lienė, Kazys Butkus, Teresė Ja- 
kelaitienė, Marija Karečkienė, 
Marijona Kleizienė, Jonu Kli
večka, Rožė Kondrotienė, 
Jadvyga Kregždienė, Giedrė 
Kulpienė, Birutė Labutienė,

rius metus LA Klubo vadovau
jamam binge dirbo šie Klubo na
riai bei talkininkai:

Edmundas Balionas, Irena 
Dičpinigaitienė, Anelė Dugan, 
Jonas Galinis, Viktorija Galinie
nė, Janė Gerdvilienė, Rožė Ja
sinskienė, Juozas Jurkuvėnas,

(nukelta J 8 pel.)

įtari uihat BfllMn&BYinMB 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas pačtu So. Boston Savinga

Bank būdu. Ar Jums reikia pinigus padėti Į ban-' 
ką ar juos atsiimti, tat galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų skintų gavus, bankas tuoj j- 
traukla sumų j sųskaltų. Prisideda Ir užtikrink 

yę^pelno aukščiausius
procentus,- -----

leidžiamus įstatymų. \ t 
Dėl lengvo taupymo bū- .» 

do per paštą skambinkit Mr. 
Donahuo 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

membe*

^rpbcr jįdidays”
1983 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

iŠ BOSTONO IR NEW YORKO

rugsėjo 7 • 31338.00 Spalio S — 31220.00
Rugsėjo 19 — 31143.00 gruodžio 28 — 81175.00
Rugsėjo 28 — 3111040 (•« Ryo«)

Prie ilų grupių galima Jungtis ii VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.

Registracijos, Informacijos reikalu SKAMBINKITE 
1-800-722-1300 (TOLU FREE) 
Massachusetts ir Kanadoje 1-817-288-8784

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 W«st Broadway, P.O. Bok 116, 

South Boston, Maso. 02127 
Tol. (617) 266*8764

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUOŽtONAS. 
Prlces are beaed en douMe occupecy and ars subjoct to change

Norlntlem atsikviesti gimines atostogom — sutvarkomo
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“Aušros” 100 metų sukaktis 
minima rugsėjo 18, sekmadienį, 
3 v. popiet Kultūros Židinyje. 
Kalbės dr. Antanas Klimas, Ro- 
chesterio, N.Y., universiteto 
profesorius. Dainuos Harmo
nijos kvartetas, kuriam vadovau
ja muzikas Viktoras Ralys. Bus 
paskaityta ir Aušros poezijos. 
Minėjimą rengia specialus ko
mitetas, kurį sudaro 19 organiza
cijų atstovai. Komitetui pirmi
ninkauja Aleksandras Vakselis. 
To komiteto posėdis buvo rug
pjūčio 18, penktadienį. Aptarti 
visi rengimo reikalai.

Dariaus ir Girėno minėjime 
akademijoje dainuos solistė Ma
rytė Bizinkauskaitė iš Brocktono. 
Tai jauna garsėjanti solistė. Šią 
vasarą ji dainavo su Chautauąua 
operos kompanija Buffalo, N.Y. 
Taip pat programoje dalyvaus ir 
dramos aktorius Juozas Boley. 
Šiame minėjime kartu bus pami
nėta ir Tautos šventė.

Bronys Raila, žinomas rašy
tojas ir publicistas, spalio 14 
atvyksta į New Yorką Kultūros 
Židinyje bus pristatytos dvi nau
jausios jo knygos, taip pat jis 
skaitys paskaitą. Br. Raila gyve
na Los Angeles, Calif. Rudenį 
jis pasikelia kelionei ir aplankys 
Chicagą Torontą, Bostoną, Hart
fordą ir New Yorką, visur skaity
damas paskaitas.

MAIRONIO 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE
Mokslo metai prasideda rug

sėjo 10, šeštadienį, 9 v. r. įpras
tinėje vietoje — Holy Child 
Jesus parapijos mokykloje, 111 
St. ir 85 Rd. kampas, Richmond 
Hill, N.Y.

Mokyklos vadovybė laukia 
kuo daugiau naujų mokinių. 
Veikia visi 10 skyrių.

Mokyklos gegužinė, iškyla, 
bus rugsėjo 25, sekmadienį, Vy
tauto ir Vandos Vebeliūnų sody
boje.

Mokyklos rudens balius bus 
spalio 22 Kultūros Židinyje.

BINGO NUOPELNAI IR AUKOS 
KULTŪROS ŽIDINIUI

(atkelta iš 7 psl.)

Vytautas Katinas, Vytautas Kul- 
pa, Algis Kulpa, Alice Kriau
čiūnienė, Stasys Liogys, Antanas 
Mičiulis, Birutė Mikalauskienė, 
Jonas Mikalauskas, Da
nutė Mikulskytė, Stasys Prapuo
lenis, Ona Raubienė, Jonas Rau- 
ba, Danutė Šilbajorienė, Algir
das Šilbajoris, Izabelė Švitrienė, 
Vytautas Vaičiulis, Jadvyga Vy- 
tuvienė, Marija Žukauskienė.

Šiuo metu LAK bingo grupei 
vadovauja klubo pirmininkas 
Antanas Mičiulis, o knygvedybą 
tvarko Vytautas Kulpa. Visiem 
Atletų Klubo bingo darbuotojam 
ypač dėkingi turėtų būti sporti
ninkai ir jų tėvai, kurių, deja, 
beveik nesimato bingo sekcijos 
eilėse, o retėjančios LA Klubo 
bingo darbuotojų eilės tikrai 
laukia pakaitų ir pagalbos.

Kiti Kultūros Židinio lėšų šal
tiniai ateina iš mokesčių už pa
talpas ir iš pavienių aukų bei 
nario mokesčių. Nors aukojan
čių skaičius vis mažėja, bet yra 
džiugu, kad dabar yra dosnių 
tautiečių, kurie nesigaili retkar
čiais paaukoti arba mirusiuosius 
savo aukomis įamžinti.

Nuo šių metų gegužės 1 iki 
rugpjūčio 15 įvairiomis progo
mis Židiniui aukojo šie asmenys 
ir organizacijos:

Dail. Reginos Ingei evičienės 
parodos rengėjų komiteto ir lan
kytojų auka: 585 doleriai.

A. a. Jono Galinio atminimui 
— Vita ir Vidmantas Matusai- 
čiai 20 dol.

Olga Audėnienė, daugelį 
metų gyvenusi So. Ozone Park, 
N.Y., išsikėlė gyventi pas dukrą 
ir žentą Banaičius Wilsonville, 
Oregon valstijoj.
Dail. Elena Urbaitytė daly

vauja Penn’s Landing skulptū
ros parodoje, kuri vyksta Phila- 
delphijoje, Pa., Port of History 
muziejuje. Skulptūros yra pa
rinktos Grace Glueck, New York 
Times meno kritikės. Paroda tę
sis iki rugsėjo 18.

Balys Barkus, agronomas, iš 
Sydnėjaus, Australijos, buvo at
vykęs į Ameriką, dalyvavo Lie
tuvių Dienose Chicagoje, paskui 
lankė savo pažįstamus. Sve
čiavosi pas V. ir L. Milukus, 
Plainview, N.Y., aplankė ir savo 
klasės draugą aktorių Vitalį Žu
kauską, su juo apžiūrėjo New 
Yorko miestą, taip pat aplankė 
ir Kultūros Židinį, Darbininko 
redakciją, spaustuvę, A. Galdiko 
galeriją.

Birutė Radzivanienė, kadaise 
gyvenusi Richmond Hill, prieš 
porą metų persikėlusi gyventi į 
Australiją, į Perthą, su dviem sa
vo sūnumis buvo atvykusi į 
Ameriką, svečiavosi pas savo 
uošvę Apoloniją Radzivanienę, 
dalyvavo Lietuvių Dienose Chi
cagoje. Rugpjūčio 22 išvyko at
gal į Australiją. Ten ji yra Vaka
rinės Australijos Lietuvių Bend
ruomenės apygardos pirmininkė.

Marytė ir Jonas Kuncos, gyve
ną Buenos Airės, Argentinoje, 
čia atvykę pasisvečiuoti pas Ma
rytės tėvelius — Antaną ir dr. 
Emiliją Matulaičius, rugpjūčio 
22 apsilankė Darbininko redak
cijoje, papasakojo apie gyveni
mą Argentinoje. Marytė yra anglų 
kalbos mokytoja, o Jonas turi 
prekybos įmonę. Abu dalyvavo 
Lietuvių Dienose Chicagoje. Į 
Argentiną išskrenda rugpjūčio 
30. Marytė, būdama New Yor- 
ke, veikė jaunimo organizacijo
se, mokytojavo lituanistinėje 
Maironio mokykloje. Ištekėjo 
prieš tris ir pušų metų ir išsi
kėlė gyventi į Buenos Aires.

A. a. Norberto Kulikausko 
atminimui — O. Jozėnienė 10 
dol., S. Narkeliūnaitė 10 dol.

A. a. Jurgio Liogio atmini
mui — A. Daukša 20 dol., Joa
na ir Viktoras Drešeriai 10 dol., 
J. ir R. Kubiliai 10 dol., Juozas 
Milukas 25 dol., Kazys Milu
kas 10 dol., V. ir L. Milukai 25 
dol., Liudas Špokas 20 dol., 
A. Žižyą 10 dol.

A a. Antano Ivaškos atmini
mui — Antanas ir Danutė Bo
beliai 25 dol., E. Gantautienė 
10 dol., Jadzė Grigienė 20 dol., 
Liuda Gudelienė 25 dol., Aldis 
ir Vita Penikai 30 dol., Saulius 
ir Gražina Janušai 25 dol., Da
nutė Jakienė 10 dol., Geriman
tas Penikas 25 dol., Rimas ir Elo
na Vaišniai 50 dol., Nijolė ir 
Raimundas Žukauskai 25 dol.

Kitomis progomis aukojo: 
Viktorija Galinienė 50 dol., Liud
vika Koppas 30 dol., Julius Bo- 
tyrius 10 dol., Liet Tautodailės 
Instituto N.Y. skyrius 100 dol., 
Romas Šidlauskas 10 dol., Liet 
Katalikių Moterų N.Y. ir New 
Jersey skyriai 10 dol., Tautos 
Fondas 25 dol., Liet. Moterų 
Federacijos N.Y. Klubas 50 dol., 
Nijolė Audėnienė 20 dol., Vacis 
Lukoševičius 10 dol., Saulius 
ir Monika Remėzai 10 dol.-

Visiem dėl Židinio dirban
tiem ir aukojantiem priklauso gi
li ir nuoširdi padėka. Jūsų dar
bas ir aukos yra didelė parama 
Kultūros Židinio išlaikymo dar
buose.

Lietuvių Kultūros 
Židinio Valdyba

NEW YORKE

nusi įvairiuose parengimuose. 
Įvairių etninių grupių artistai sa
vo tautiečių yra gausiai remiami. 
Argi galėtų lietuviai atsilikti ir 
nekreipti dėmesio į savo tautie
tės puikų koncertą? Sol. Jodytės 
dainavimo studiją baigę studen
tai gerai pasirodo Broadway ir 
kituose teatruose (Evita, Cats 
ir kt.). Paskutiniu laiku japonų 
televizijos atstovai nufilmavo 
vieną Jodytės studijoj vykusią 
dainavimo pamoką, kuri bus de
monstruojama Japonijos tele-

Solistės Lionės Jodytės kon
certas įvyks rugsėjo 18; sekma
dienį, 2:30 vai. popiet garsiaja
me New Yorko muzikos centre 
— Lincoln Center, Alice Tully 
Hali. Važiuojant automobiliais, 
juos bus galima palikti po Met
ropolitan Operos rūmais esan
čiose automobiliam palikti patal
pose. Važiuojant požeminiais 
traukiniais, naudotis linijomis A, 
AA, B, CC, D, išlipant “Colum- 
bus Circle” stoty, arba linijomis 
1, 2, 3, išlipant “Lincoln Cen
ter” stoty. Ši stotis yra arčiau
siai prie teatro salės. Bilietai jau 
dabar gaunami Alice Tully Hali 
teatro kasoje. Kainos 12, 8 ir 5 
dol. Programoje lietuvių ir tarp
tautinių kompozitorių kūriniai. 
Solistė Lionė Jodytė daug kartų 
yra dainavusi lietuviam ir talki-

Solistė Lionė Jodytė vizijoj gruodžio mėnesį.

KAMERINĖS MUZIKOS KONCERTAS 
KENNEBUNKPORTE, MAINE

Liepos 24 pranciškonų vasar
vietėje Kennebunkporte buvo 
retas koncertas — čia svečiavo
si Berklee kolegijos trio iš Bos
tono. Šis kamerinės muzikos 
koncertas sutraukė nemaža pub
likos iš apylinkės.

Programoje buvo atlikti šie 
kūriniai: Johann S. Bacho —

MEŠKERIOJIMAS 
KENNEBUNKPORTE

Pranciškonų vasarvietėje 
vyksta gyvas meškeriojimas. 
Ten atstogavęs Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis sugavo 
42 svarų Hake žuvį, o Tėv. Pau
lius Baltakis — tuo pačiu metu 
(vienu metimu su dviem kab
liais) sugavo Cod žuvis dvi — 
vieną 48 svarų, o kitą — 38 
svarų. Taip pat sugavo dar ki
tas dideles 25 žuvis.

LMKF New Jersey 
klubo gegužinė

Nors ir pasitaikė labai karšta 
diena, N.J. Lietuvių Moterų Fe
deracijos klubo narės su šeimo
mis susirinko rugpjūčio 7 narės 
Jonės ir prof. V. Šėmų sodyboj. 
Pasišnekučiavus ir šiek tiek atsi
gaivinus, N.J. klubo pirmininkė 
Aldona Pintsch pakvietė visus 
pasiklausyti dr. Valentino Šerno 
pasakojimo apie kelionę Lietu
voj. Dr. Šernas parodė daug 
įdomių skaidrių ir paįvairino sa
vo pašnekesį įvairiais kelionėj į- 
vykusiais linksmais arba nuotai
kingais įspūdžiais. Po programos 
visi pasivaišino klubo narių la
bai skaniai pagamintu maistu, ir 
tik sutemus išsiskirstė namo. 
Valdyba dėkoja visom narėm už 
prisidėjimą prie gegužinės pasi
sekimo, o ypač dr. Valentinui 
šernui už pašnekesį, o visiem 
dalyviam už gerą nuotaiką

NAUJAUSIA 
E. JUCIŪTĖS

KNYGA

Igarkos Naujamiestis. Doku
mentinis reportažas iš lietuvių 
tremtinių gyvenimo Sibire. Įriš
ta į kietus viršelius kainuoja tik 
10 dol. Taip pat dar gauna
ma E. Jucifltės trijų laidų susi
laukusi knyga Pėdos mirties zo
noje. Kaina 10 dol. Persiunti
mui pridedamas 1 dol. Gauna
ma Darbininko Spaudos kioske, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Adagio ma non tanto ir Allegro. 
Atliko Matthew Mervuglio — 
fleita, Paul Stouthamer — vio
lončelė, Jeronimas Kačinskas — 
fortepionas. Toliau — Carl Hen- 
rich Reinecke — Mesto, grojo 
M. Marvuglio fleita, J. Kačins
kas akomponavo.

Po pertraukos antroje dalyje 
buvo Ludwig van Beethoveno 
Trio Op. 1, No. 3. Kūrinys tu
rėjo šias dalis — Allegro con 
brio, Andante cantabile con Va- 
riazioni, Minuetto, Finale. Atli
ko visi trys minėti muzikai.

Koncertas tikrai buvo pakilus, 
patrauklus ir savo lygiu papuošė 
visą šios vasarvietės kultūrinę 
programą.

Koncerto programai vadovavo 
Elena Vasyliūnienė.

Darbininko skaitytojai kar
tais nusiskundžia, kad kalendo
riuje neranda vieno ar kito var
do. Dabar yra proga pranešti 
administracijai, kad būtų galima 
patenkinti visus nuskriaustuo
sius. Administracija laukia 
pranešimų telefonu arba raštu.

Knyga apie Lietuvos 
senovės paminklus

Marijus Blynas pereitais me
tais parašė ir išleido knygą “Lie
tuvos senovės paminklai”. Tai 
stambi, 264 puslapių knyga, gau
siai iliustruota. Autorius popu
liariu stiliumi, gera kalba 
įdomiai aprašo Vilniaus, Kauno 
ir kitų vietovių pilis, bažnyčias 
ir kitokius senovės paminklus, 
kurie okupanto neprižiūrimi.
Nors 1 i e t u v i a i stengiasi Brolis ir sesuo — Ratilius Gudelis ir Laura Gudelytė, 
griūvančius paminklus restau- aku abiturientai.

AUŠROS,
PIRMOJO TAUTINIO ATGIMIMO 
LAIKRAŠČIO,

100 METŲ

SUKAKTIS
minima nogttfo 18, Mtanadtonl,

popwv Vvimiivo* riamyjo

Kaktos prof. dr. ANTANAS KLIMAS
Dainuo* HARMONIJOS kvartetas, vadovaujamas 

muzteo VIKTORO RALIO
Bu* skaitoma AUŠROS poazja

{einant aukojama

ftenola Ir visu* atsdankvtl kviečia
SPECIALUS KOMITETAS

moti, bet ne visada tai jiems 
pasiseka. Knyga labai naudinga 
išeivijos lietuviam, ypač jauni
mui. Dar galima gauti už 10 
dol. Persiuntimui pridedamas 1 
dol. Kreiptis: Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Parduodamas dviejų miega
mųjų butas - condominium. 
Seminole, Fl. Gerame stovyje ir 
prie krautuvių-bankų, kur pato
gu senesniem žmonėm pasitar
nauti. Tel. 1 - 813 596-5438.

QUEENS COLLISlbN 
CENTER INC. Erpert auto 
body worits —• Ducco painting 
— Welding — F nuneš straigh- 
tened — Fiber glasi svoriu John 
R. Chicavich, 131-19 Hfllside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 br. towing phooe 
HI 1-8666. Towing ritor 6t60 — 
843-6677.

Udriųšeima iš Detroito — tė
vai ir 3 jaunučiai vaikai — at
liks meninę programą š.m. rug
sėjo 25 Kultūros Židinyje. Kon
certą rengi* Liet Kat Moterų 
Kultūros Draugija savo veiklos 
20 metų sukakčiai paminėti.

Lietuvos vyčių 110 kuopa iš 
V. Atsimainymo parapijos, Mas- 
peth, N. Y., rugsėjo 10 - 11 
organizuoja maldingą kelionę 
į Washington, D.C. Mišios di
džiausioje Amerikos šventovėje, 
Washingtono miesto ^žiūrėji
mas, vizitas Lietuvos atstovybė
je. Kelionės kaina, įskaitant 
transportaciją, nakvynę, miesto 
apžiūrėjimą ir 4 valgius — tik 
79 dol. Dėl informacijų teirau
tis šiais telefonais: Elena Matu- 
lionytė 212 326-3398 arba Jonas 
Adomėnas 212 497-5212.

Aldona Marija Palomenė, kuri 
jau ilgą laiką dirba Amerikos 
Veteranų ligoninėj, Lyons, N.J., 
kaip radiologijos technikė ir yra 
specialistė savo darbo srityje, 
gavo ypatingą pagyrimą iš 
Amerikos Veteranų ligoninių 
administracijos Washingtone ir 
taip pat piniginę dovaną. A. Pa
lomenė jau yra gavusi eilę pa
gyrimų ir medalių už pavyzdin
gą darbą, bet šį kartą jai teko vie
nas iš aukščiausių apdovano
jimų.

Lietuvių Darbininkų Draugi-
jos 7 kuopa per kuopos pirmi
ninkę Br. Spūdienę paskyrė 20 
dol. auką Darbininkui stiprinti. 
Darbininko administracija 
dėkoja.

Antanas Mažiulis iš Bostono 
buvo atvykęs į New Yorką ir 
apsilankė Darbininko redakci
joje.

Kultūros Židinio Fondo meti
nis narių suvažiavimas bus spa
lio 8, šeštadienį, Židinio mažo
joje salėje.

HARMONIJA 
GASTROLIUOJA

Harmonijos, dainos ir muzikos 
vieneto, vardu Petras Tutinas iš 
Winnipego, Monitobos, Kana
dos, atsiuntė sveikinimus Darbi- 
ninkui.

Winnipege vyko tarptautinis 
festivalis, pavadintas Folkarama. 
Tame festivaly lietuviam atsto
vavo Harmonijos muzikinis 
vienetas. Festivalio atidaryme 
dalyvavo 5000 asmenų. Lietuvių 
paviljoną “Vilnių” kasdien ap
lanko šimtai žiūrovų. Harmoni
ja kiekvieną vakarą atliko 4-5 
trumpesnes programas. Teko 
dainuoti ir kitataučiam. Visur

Antanas Vaivada atvyksta iš 
Washingtono ir čia kalbės 
Dariaus-Girėno akademi
joje, kuri bus rugsėjo 11, 
sekmadienį, 2 v. popiet Kul
tūros Židinio didžiojoje salė
je. A. Vaivada dirbo Dariaus 
ir Girėno skridimo komitete 
Chicagoje, jo pasiūlymu 
lėktuvas buvo pavadintas 
Lituanicos vardu. Ši akade
mija rengiama ryšium su 
Dariaus ir Girėno 50 metų 
žuvimo sukaktimi. Minėjimą 
rengia New Yorko Saulių 
kuopa.

BAIGĖ MOKSLĄ

Cos Cob, Conn., gyvena Liu
da Gudelienė. Jos dūkia ir sū
nus aukštais pažymiais baigė 
mokslą

Paulius Gudelis baigė Bosto
no kolegiją — magna cum Įau
dė pažymiais. Studijavo kom
piuterių mokslą ir jau turi darbą 
savo srityje.

Laura Gudelytė baigė priva-
čią gimnaziją — Convent of the 
Sacred ’ Heart Greenwich, 
CT. — su “highest honors”. 
Mokslus toliau tęs Bostono ko
legijoje, į kurią buvo priimta 
jų “early decision” programoje. 
Planupja studijuoti biologiją

Abu jie yra baigę ir Mairo
nio lituanistinę mokyklą New 
Yorke. Abu buvo veiklūs atei
tininkai. Paulius buvo New Yor
ko Marijos Pečkauskaitis moks
leivių kuopos pirmininkas, Lau
ra buvo vicepirmininkė.

Mokslo baigimo proga abiem 
buvo sudarytos sąlygos pake
liauti po Europą. Abu su Eurail 
bilietais ir su kuprinėmis dabar 
keliauja po Europą


