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Įvykiai

TIK ATEIZMO GALIMA VAIKUS MOKYTI
Ii Lietuvos k. Bažnyčios Kronikos Nr. 56

Sov. S-gos valstybės planavi
mo pirmininkas Nikolių K. Bai- 
bakov nesutinka su Andropovo 
siūlymu atleisti centrinio plana
vimo varžtus ir suteikti daugiau 
laisvės įmonių ir ūkių vadovam 
ir mano, kad sovietų akis ne
reikalingas jokių reformų ir kad 
centrinė planavimo priežiūra 
turi būti dar sustiprinta.

Pagal 1967 priimtą tarptauti
nės pabėgėlių komisijos proto
kolą, kurį pasirašė ir JAV, vy
riausybė yra įpareigota neleisti 
vykti į savo kilmės kraštą 
tokiam asmeniui, kuris gali būti 
ten persekiojamas.

JAV yra įsitikinusios, kad Libi
jos diktatorius Qaddafi yra pa
sinešęs sujungti visas Afrikos is- 
lamines valstybes ir sukurti 
vieną galingą islamo valstybę. 
Tokie jo planai dabar sudaro 
pavojų Sudanui, Nigeriui, Nige
rijai, Egiptui, Kamerūnui, Cent
rinei Afrtikos respublikai ir Se
negalu!.

Vakarų bankų ir Lenkijos vy
riausybės atstovai sutarė per
tvarkyti Lenkijos 2.6 bil. dol. 
skolos grąžinimą 1983 taip, kad 
1.5 bil. dol. atitektų pagrindi
nei skolai, o 1.1 bil dol. skolos 
procentam. Šį susitarimą turės 
dar patvirtinti atskiri bankai.

Nuo altoriaus nuvarė 
patarnaujančius mokinius 
Rokiškis. 1982 spalio 31, sek

madienį, vakarinių pamaldų 
metu Rokiškio E. Tičkaus vidu
rinės mokyklos ateistų būrelio 
vadovė mokytoja Milda Dilienė 
kartu su tos pačios mokyklos 
pionierių vadove atėjo į bažny
čią šnipinėti, kas patarnauja mi- 
šiom. Ji, grubiai pažeisdama 
tvarką bažnyčioje, mišių metu 
nuo altoriaus nuvarė patarnau
jančius mokinius.

kovu? Tėkfšvų7 šavbTŠriųškaf- ' 
čių padidino iki 3000 ir ten 
esančių kariuomenės dalinių
vadu paskyrė karuose patyrusį 
brigados generolą Jean Poli.

Lenkijos vyriausybė uždarė 
iki šiol nuo karo būklės paskel
bimo tik suspenduotą rašytojų 
uniją, kuri simpatizavo Solida
rumo unijai, atsisakė apgailes
tauti savo veiksmus ir nesutiko 
paremti vyriausybės darbų.

Portugalijos min. pirmininkas 
Mario Soares paprašė Europos 
bendruomenės pirmininką pa
skubinti pasitarimus dėl Ispani
jos ir Portugalijos priėmimo pil
nateisiais bendruomenės na
riais.

Lenkijos vyriausybiniai laik
raščiai apkaltino Solidarumo 
unijos steigėją Lech Walensą, 
kad jis išdavęs valstybės ir tau
tos reikalus, ir pavadino jį 
“Gdansko jankiu”.

Zaire prezidentas Mobutu 
Sese Seko, norėdamas parodyti 
Libijai, kad Čadas nėra paliktas 
vienas, atvyko netikėto vizito į 
Čadą.

Prezidentas Reagan, neatsi
žvelgdamas į gynybos sekreto
riaus protestus, panaikino drau
dimą parduoti Sov. S-gai aliejaus 
ir dujų tiekimo įrengimus, nes 
tai neįeina į aukštąją technolo
giją-

Izraelis tylom išplėtė ūkinius, 
> karinius ir diplomatinius santy

kius su 22 Afrikos valstybėm, 
kuriose šiuo metu dirba net 4000 
izraelitų patarėjų.

Belgija areštavo savo užs. rei
kalų ministerijos užsienio preky
bos departamento aukštą parei
gūną Eugene Michils ir įsakė 
tuoj išvykti 6 neišvardintiem 
Sov. S-gos ir Rumunijos diplo
matam už ekonominį šnipinė- 

♦ jimą.
Afganistano partizanai pa

skelbė, kad per liepos mėn. jie 
sunaikino 1500 sovietų ir afganų 
karių, nušovė tris MIG-23^lėktu
vus ir sunaikino 40 tankų.

Graikijos min. pirmininkas 
Andreas Papanreou rinkiminės 
veiklos metu žadėjo panaikinti 
Graikijoj veikiančias JAV bazes 
ir pasitraukti iš Nato ir Euro
pos Akinės bendruomenės, bet 
dabar nei vieno pažado nemano 
vykdyti.

“SOVIETINĖJE MOKYKLOJE“

Pasijuoksime ii maldų
Rokiškis. 1982 spalio 29 Rokiš

kio Edvardo Tičkaus vidurinės 
mokyklos ateistų barelio vadovė 
mokytoja Milda Dilienė, pasi
kvietusi tikinčią mokinę Gitą 
Tervydytę, VI c klasė, prievarta
vo ją boti atsakinga savo 
klasėje už ateizmą ir reikalavo, 
kad mergaitė atneštų dvi religi
nio turinio knygas ar maldakny- 
gę;

“Per ateistinius susirinkimus 
skaitysime maldaknygę ir iš 
kvailų maldų pasijuoksime” — 
šypsodamasi pridūrė mokytoja 
M. Dilienė.

Gitą Tervydytė atsisakė pa
klusti tokiem mokytojos reikala-

Tik ateizmo galima 
valkus mokyti

Rokiškis. 1982 gruodžio 11 
Rokiškio E. Tičkaus vidurinėje 
mokykloje vyko tėvų susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo parti
jos komiteto instruktorė Karolina 
Naprienė ir rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas Firas.

Instruktorė K. Naprienė griež
tai barė tuos tėvus, kurių vaikai 
lanko bažnyčią, draudė vaikam, 
kartu susirinkus, atšvęsti Kalė
das, Velykas ir kitas religines 
šventes. Savo kalboje K. Naprie
nė bandė įtikinti tėvus, kad rusų 
kalba būtina net darželinukam, 
kad be jos neįmanomas šiuolai
kinis gyvenimas.

“Visi tėvai privalo versti savo 
vaikus gerai mokytis rusų kal
bos,” — kalbėjo instruktorė.

Susirinkimo metu K. Naprie
nė ypatingai piktinosi Rokiškio 
vikaro kun. Vlado Braukytos 
elgesiu, kam šis per pamokslus 
ragina tėvus vesti savo vaikus į 
bažnyčią, dalyvauti procesi
jose. Tokį kunigo darbą laikė 
nusikaltimu.

Susirinkime K. Naprienė nuo
lat skaitė baudžiamojo kodekso 
straipsnius, juos taikydama 
kun. V. Braukytai.

“Visus jo pamokslus rašome į 
magnetofono juostą. Už tokią 
veiklą mes jį pasodinsime į ka
lėjimą,” — karščiavosi instrukto
rė K. Naprienė.

“Ttk ateizmo galima vaikus 
mokyti nuo darželinio amžiaus, 
o religijos nuo 18 metų,” —baigė 
kalbą K. Naprienė.

Sumažino elgesj už 
žalią suknele

Telšiai. 1982 rugsėjo 30 Tel
šių miesto III-oje vidurinėje 
mokykloje vyko pedagogų tary
bos posėdis, į kurį buvo pa
kviesti ir mokinės Elenos Gu- 
daitės tėvai.

Lenkijos pogrindžio Solida
rumo unįjos vienas vadų Wla- 
dyslaw Hariek pasidavė polici
jai ir paragino kitus nutraukti 
pogrindžio darbą.

JAV ir Kanada sutarė bendrai 
ieškoti lietaus rūgštingumo 
priežasčių.

Po posėdžio visai mokyklai 
buvo paskelbta, kad mokinei 
Elenai Gudaitei už antitarybinį 
elgesį Žemaičių Kalvarijoje (at
laidų metu ji buvo apsirengusi 
žalia suknute) iki dvejeto suma
žintas elgesio pažymys.

BAŽNYČIA KITOSE 
RESPUBLIKOSE

Baltarusiįoje
Varanavo rajone, Varanavo 

mieste jau Chruščiovo laikais 
buvo uždaryta bažnyčia, o vė
liau buvo ir nugriauta. Miesto 
tikintieji renkasi pas kaimynus 
drauge pasimelsti.

1981 gegužės 1 žmonės buvo 
susirinkę gegužinėm pamaldom. 
Už tikinčiųjų priėmimą į savo 
namus Varanavo rajono admi
nistracija F eliksą Ščy glą nubaudė 
50 rublių bauda. Ir įspėjo, kad 
kitą kartą bus baudžiami dar di
desne bauda, net sodinami į 
kalėjimą.

1982 gavėnios metu kitame 
kaime kalbėjo rožančių. To 
namo šeimininką ir vedusį ro
žančių taip pat nubaudė po 50 
rublių bauda.

Neleido traktoriam sugriauti 
altoriaus

Varanavo rajonas ribojasi su 
Ivjės rajonu. Už 6 km nuo Ivjės 
yra medinė Dūdų bažnyčia. 
Chruščiovo laikais ji buvo uždą- 

Kun. K. Pugevičius sako pamokslą Auriesville šventovėj 
rugpjūčio 28. Prieky kleb. kun. K. Balčys ir T.P. Baniūnas, 
OFM.

Kun. Juozas Grabys vadovauja Kryžiaus Keliam Auriesville. 
Maldos iš Sibiro maldaknygės ir Kronikos.

DARIUS IR GIRĖNAS 
PAMINĖTI LENKIJOJE

Lenkijos lietuviai išleido gra
žų medalį lakūnų Dariaus ir Gi
rėno skrydžio per Atlantą pen
kiasdešimtmečiui atžymėti. Vie
noje medalio pusėje pavaizduo
ta lakūnų žuvimo vieta su ten 
jiem pastatytu paminklu bei 
koplytstulpiu, o antroje pusėje 
vaizduojamas virš Atlanto ban
gų pasistiebęs angelas — laisvės 
simbolis, kuris ant iškeltų rankų 
laiko Dariaus ir Girėno lėk
tuvą "Lituanica”.

ryta ir 20 metų buvo paversta 
sandėliu. Paskutiniu laiku baž
nyčia buvo mineralinių trąšų 
sandėlis.

1980 balandžio mėn. tikintie
ji nutarė slapta suremontuoti 
bažnyčią. Išgavę raktus, skubiai 
išnešė iš bažnyčios trąšas į lauką 
ir pradėjo remontuoti bažnyčią. 
Iš Ivjės rajono atvyko trys mili
cijos mašinos.

Altoriui išgriauti atvarė trak
torių. Rusas traktoristas atsisakė 
versti altorių. Tuomet į traktorių 
atsisėdo milicininkas, tačiau 
moterys klūpėdamos ir verkda
mos neprileido prie altoriaus.

Milicija pabūgo, nes prie baž
nyčios vis daugiau rinkosi žmo
nių, ir jie išvažiavo.

Nors rajonas labai trukdė, bet 
tikinčiųjų didelių pastangų ir 
kančių dėka bažnyčia buvo gra
žiai suremontuota. Dabar tikin
tieji kas sekmadienį renkasi į 
savo atkovotą bažnyčią.

Ivjės rajone šiuo metu yra tik 
vienas kunigas, kuris gyvena 
Lipniškėse ir aptarnauja Ivjės 
bažnyčią.

LKB Kronikos Nr. 56 baigia
mas aptariant naujus pogrindžio 
leidinius — Lietuvos Ateities Nr. 
4 ir Aušros Nr. 32.

Tuo ir baigiame spausdinti iš
traukas iš LKB Kronikos Nr. 56. 
Kitą kartą pradėsime 57 numerį.

Be medalio, Lenkijos lietuviai 
taip pat išleido mažą bronzi
nį Dariaus ir Girėno ženkliuką, 
tinkamą įsegti į atlapą.

Medalio projektą parengė inž. 
Algimantas Žemaitaitis, o ženk
liuko — Antanas Glušausk&s. 
Lietuvių pastangomis Lenkijoje, 
Dariaus ir Girėno skrydžio su
kakties proga, yra taip pat iš
leista dvikalbė brošiūra apie 
lietuvius lakūnus.

Gegužės-birželio mėnesį Ame
rikoje lankėsi dr. Martin van den 
Heuvel, Amsterdamo universite
to Rytų Europos Instituto vyres
nysis mokslinis bendradarbis ir 
konsultantas Pabaltijo klausimais 
Hagos Tarptautinių santykių 
institute. Jis matėsi su Vliko pir
mininku dr. K. Bobeliu, dr. V. 
Vardžiu ir kitais lietuvių, lat
vių ir estų veikėjais bei intelek
tualais. Eltos korespondentui dr. 
van den Heuvel papasakojo 
apie savo darbus ir planus. Jo 
viešnagėn Amerikoje pagrindi
nis tikslas buvo susipažinti su 
šaltiniais apie Pabaltijį Amerikos 
bibliotekose. Čia sukaupta me
džiaga, kalbėjo jis, padės jam pa
rašyti užsimotą knygą olandų 
kalba apie Pabaltijį. Ji prasidės 
su tautinio atgimimo laikotarpiu 
(19 šimtmečiu) ir baigsis pabal- 
tiečių teisių veikėjų areštais šį 
pavasarį.

Kas pažadino van den Heu- 
velo susidomėjimą Pabaltijo 
kraštais? Kaip Sovietų Sąjungos 
tyrinėtojas, jis turėjo susitelkti 
į kurią nors sritį; jam, kaip olan
dui, Pabaltijis pasirodė ypač 
įdomus ir artimas. Su Olandija 
juos sieja istorija, seni preky
biniai ryšiai. Ir Pabaltijis ir 
Olandija — maži kraštai — per
gyveno žiaurias svetimas okupa
cijas: jų valstybinė egzistencija 
priklausė ir tebepriklauso nuo 
santykių tarp didžiųjų valstybių, 
nuo politinės pusiausvyros Eu
ropoje. Giliau Pabaltijo proble
mas studijuoti jį paskatino ir 
įsako Kaplano emigracija iš Lie
tuvos į Olandiją. Prieš septyne

700 MELDĖSI UŽ LIETUVĄ 
KANKINIŲ ŠVENTOVĖJE

Sekmadienį, ' rugpjūčio 28, 
Šiaurės Amerikos kankinių 
šventovėj prie Auriesville, ;New 
Yorko, apie 700 maldininkų iš 
viso rytinio pakraščio dalyvavo 
Maldos dienoj už kenčiančią-ko- 
vojančią Lietuvą.

Jau eilė metų Maldos dieną 
organizuoja gretimų kolonijų 
lietuviai, Lietuvos vyčiai ir Lie
tuvių Katalikų Religinė šalpa, 
drauge su amerikiečiais jėzui
tais, kurie globoja šventovę.

Iš Woodhaveno ir gretimų ko
lonijų New Yorko maldininkų 
autobusą suorganizavo Marytė 
Šalinskienė ir T. Petras Baniū- 
nas, OFM. Keliautojus skaniai 
pavaišino Albany Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos klebonas su 
parapietėm.

Prie šventovės veikė infor
macijos kioskas, kuris išplatino 
tūkstančius leidinių apie Lietu
vos tikinčiųjų persekiojimą.

1:30 vai. Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos bendradarbė 
Marijona Skabeikienė pasakė 
gerai paruoštą kalbą angliškai; 
kalbėjo kitataučiam apie tikin
čiųjų persekiojimą Lietuvoj. .

Po to klebonas Juozas Grabys 
gražioj gamtoj pravedė Kryžiaus

SAVANORIAI ĮKAITAI
UŽ KUN. A. SVARINSKĄ

“Švento Maksimilijono Kolbės 
sekėjai Lietuvoje”, — tokia ant
rašte Briuselyje veikiančio 
Spaudos Informacijų Centro — 
Centre dTnformation de Presse 
— biuletenis prancūzų kalba pa
skelbė žinią apie devynių lietu
vių tikinčiųjų pareikštą norą už 
kunigą Alfonsą Svarinską eiti į 
kalėjimą arba į darbo stovyklą.

Biuletenis pateikia devynių 
lietuvių tuo klausimu Vilniaus 
Saugumo Komiteto viršininkui 
pasiųsto pareiškimo pilną pran-

Liepos 17 prie Dariaus ir Gi
rėno žuvimo vietos gausiai susi- 
rinko Lenkijos lietuviai. Pažy
mėtina, kad “Lituanicos” skry
džio penkiasdešimtmečio proga 
uenKyot lietuvių rūpesčiu travo 
restauruotas lakūnam jų žuvimo 
vietoje pastatytas paminklas. 

rius metus atsirado žmogus, 
kuris galėjo versti dokumentus iš 
Lietuvių į olandų kalbą, rašyti 
apie Lietuvą olandų spaudoje, 
padėti Rytų Europos institutui 
gilinti Pabaltijo studijas.

Van den Heuvel pasakojo, kad 
Olandijoje ilgą laiką buvo' ne
daug kalbama apie Rytų Euro
pą, įskaitant Pabaltijį, — apstu 
knygų apie Etiopiją it Angolą, 
Kubą bei Vietnamą, bet beveik 
nieko apie Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Daugelis olandų intelek
tualų ir žurnalistų karštai rėmė 
laisvę ir tautų apsisprendimą 
vadinamojo Trečiojo pasaulio 
kraštuose, bet neminėjo Rytų 
Europos. Su tuo Van den Heu
vel negalėjo sutikti. Anot jo, 
olandai turėtų suprasti, kad jų 
pačių laisvė ir nepriklausomybė 
nėra koks istorinis ar geografi
nis dėsnis, bet paprasčiausiai 
laimės dalykas. Ir olandai galė
jo ir tebegali atsidurti Pabalti
jo kraštų padėtyje. Pasisakydami 
už laisvą tautinį apsisprendimą 
Pabaltijo kraštuose, olandai su
stiprintų ir savo pačių nepri
klausomybę.

Olandų istorikas sutiko, kad 
šiuo metu Europoje, o ypač 
šiaurės Vakarų kraštuose, gyvė- 
ja susidomėjimas Pabaltijo kraš
tais. šalia Olandijos, jis paminė
jo ir Švedijos pavyzdį. Jo many
mu, švedai ilgą laiką nudavė, 
kad Pabaltijo tautos neegzistuo
ja, nes jie manė, kad tokia 
“užmergtų aidų” politika suteiks 
jiem daugiau saugumo. Dabar 
jie pradeda suprasti klydę ir pra
deda daugiau kalbėti apie Pabal
tijį. (Elta) 

kelius iŠ Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos, Sibiro malda
knygės ir šventraščio.

Procesijos dalyviai nešė di
džiulius kryžius su lietuvių kali
nių kunigų vardais ir pavardė
mis.

Po to buvo procesija su Šven
čiausiu Sakramentu į įdomią 
apvalios formos bažnyčią, kur 
kankinių kryžiai buvo išrikiuoti 
prie altoriaus, sukalbėtas ro
žančius ir suteiktas palaimini
mas švč. Sakramentu.

Po trumpos pertraukos, kurios 
metu keturi kunigai klausė išpa
žinčių, mišias lietuviškai konce- 
lebravo šie kunigai: Kazimieras 
Pugevičius, Petras Baniūnas, 
OFM, Benvenutas Ramanaus
kas, OFM, Kęstutis Balčys, Juo
zas Grabys, Antanas Grigaitis, 
Petras Jonaitis, Antanas Petrai
tis, Matas Gyvas, Robert Boyle, 
SJ.

Pritaikytame pamoksle kun. 
Pugevičius ragino dalyvius įsi
jungti į konkrečią akciją padėti 
komunistų nuteistam kun. Al
fonsui Svarinskui ir suimtam 
kun. Sigitui Tamkevičiui.

LIC

carišką vertimą. Pareiškime ra
šoma:

“Nacių esesininkai, nors lai
komi žiauriausiais, priimdavo

linini. Visiem žinomas įvykis kai 
Osviencįmo lageryje bado mirti
mi mirė kun. Maksimilijonas 
Kolbė, kaip įkaitas už mirti

Jūs vadinate save atstovais 

šaulyje, — rašo pareitame Vil
niaus Saugumo Komiteto virši
ninkui devyni lietuviai tiktn- 
tiąįk — todėl mes kreipiamės į 
jus ir prašome priimti įkaitais už 
katalikų Bažnyčios kunigą Al
fonsą Svarinskų. Mes lomiau 
susirašę asmenys sutinkame eiti 
į įminimą ar darbo stovyklą į- 
V-» a- ūk- s i gą—aitan uz □vtnnuc|. na»
lame mūsų pareiškimą paten
kinti.“
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Pagerbiant praeitį
Praeitame Darbininko nume

ryje minėjome, kad rugsėjo 8 yra 
Tautos šventė. Ji skirta Vytau
tui Didžiajam pagerbti, kartu 
prisimenama ir pagerbiama 
visa praeitis.

Kodėl štai reikia prisiminti tą 
praeitį? Ką ji mum sako?

Šiemet švenčiame “Aušros” 
100 metų sukaktį. Aušra buvo 
pirmasis mūsų tautinis laikraš
tis, kuris pasakė aiškiai: “Lie
tuvi, ir tu esi toks pats žmogus, 
kaip lenkai, vokiečiai, rusai. Ir 
tu turi tą pačią teisę į savo kal
bą, į savo kraštą, į savo kultū
rą, papročius.”

Dr. Jonas Basanavičius Auš
ros pirmojo numerio įžangoje ir 
sako, kad sunkus tautos gyveni
mas, vergija išdildė geresnių 
laikų prisiminimą, išdildė visą 
gražiąją Lietuvos praeitį. Lietu
viui pasidarė visai nesvarbu, 
kokia kalba jis kalbės, kas jo 
žemėje viešpataus. Taip Aušros 
paskirtis ir buvo lietuviam pri
minti, kad jie vis dėlto yra lie
tuviai; kad ir jie turi didelę 
istoriją. Tą praeitį reikia pa
žinti, išstudijuoti, pamilti, ir tik 
tada pajėgsime kurti savo indi
vidualią ateitį.

•,Dr. Jonas Basanavičius ir ra
šė, kad žmonės, kurie nepa
žįsta istorijos, yra vargšai. O jei 
tokiu nenori būti, turi praeitį 
atidengti, išskaityti jos heroji
nius žygius ir taip turi stiprin
ti savo dvasią bei ryžtą dabar
čiai.

Lietuvos himno autorius, dr. 
Vincas Kudirka, himne ir sako 
—“Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia!” Tai buvo Auš
ros ideologijos atgarsiai, pats 
svarbiausias momentas lietu
vių tautiniame atgimime — pra
eities pažinimas! V. Kudirka 
pats bendradarbiavo Aušroje, 
pats buvo tos Aušros taip pa
veiktas, kad apsiverkė, apgailė
jo, kad buvo sulenkėjęs, taip sa

vo jėgas ir skyrė naujos Lietu
vos ateičiai, tą ateitį sujungda
mas ir su praeitimi.

Kai žvelgiame į praeitus am
žius, kaip koks kolosas iškyla 
Vytautas Didysis, Lietuvos val
dovas, sugebėjęs sukurti didžiu
lę ir galingą imperiją. Kaip ži
nome, jo vainikavimosi karaliu
mi diena — jo didybės diena — 
buvo paskirta 1430 metų rugsėjo 
8, Marijos gimimo diena. Tai 
buvo simboliška — taip turėjo 
gimti ir jo didinga karalystė. 
Kaip žinome, Vytautui nepa
sisekė užsidėti karūnos. Jis mirė 
1930 spalio 27.

Bet Vytauto asmuo šešėliavo 
visus amžius. Visi matė jo didy
bę, domėjosi jo darbais. Deja, 
tuo metu nebuvo mokytų lietu
vių, domėjosi lenkai, vokiečiai, 
rusai. Jie pirmieji rašė apie Lie
tuvos praeitį.

Pirmasis apie Lietuvos praeitį 
lietuviškai prabilo Simanas 
Daukantas praeito amžiaus pir
moje pusėje. Koks tai buvo nu
stebimas visiem. Jis lietuviškai 
pasakė: “Lietuvi, čia tavo že
mė!”

Su kokiu džiaugsmu skaitė 
Daukanto istoriją visi aušrinin- t 
kai, ta naujoji atbundanti Lietu
va. Atgijo praeitis. Bet praeičiai 
išaugti reikia laiko. Reikia laiko 
ją pažinti ir pamilti. Praeitis au
ga tik dabarties žmonių studi
jom. Tik tada ji pasidaro sava.

-o-
1930 metais buvo švenčiama 

Vytauto Didžiojo mirties sukak
tis. Letuvos vyriausybė, supras
dama, kad tai geriausia proga 
praeitį priartinti prie dabarties, 
iš jos stiprybės pasisemti, ir 
skyrė šiai šventei didelį dėmesį.

Vytauto garbei buvo Kaune 
pastatytas ir atidarytas naujas 
tiltas, buvęs Lietuvos Universi
tetas Kaune pavadintas Vytauto 
Didžiojo vardu, Kaune surengta

Birželio - liapoa KARYS
Pirmaisiais dviem puslapiais 

pagerbiami prieš 50 m. žuvusieji
transatlantiniai lakūnai Stepo
nas Darius ir Stasys Girėnas. 
Spausdinamas jų testamentas, 
po mirties Vyčio kryžiaus ordi
nais apdovanojimo aktas, prez. 
Antano Smetonos užuojautos 
raštas didvyrių giminėms ir dvi 
nuotraukos (viena tūkstančius

Trečioji dainų šventė, per Lie
tuvą apneštas Vytauto Didžiojo 
paveikslas, iškilmingai paminė
ta jo karūnacijos diena, ji ir pa
skelbta Tautos švente. Paminėta 
Vytauto mirties diena. Sukurti 
dramos, dailiosios literatūros 
veikalai, paveikslai, skulptūros, 
pavadintos gatvės, alėjos, pro
spektai Vytauto Didžiojo vardu.

Visa tai prisimindami, klau
siame savęs, o kaip dabar — ar 
tinkamai, su pagarba prisime
name praeitį, ar iš jos semiamės 
stiprybės?

Prisiminkime tik mūsų svar
biausiąsias sukaktis ir pamaty
sime, kad mūsų meilė praeičiai 
dar maža, dar nesame išugdę 
entuziazmo ją kuo plačiausiai 
pagerbti. Nedarome ir didesnių 
pastangų jai pažinti.

Šis praeities atidengimas la
biausiai turėtų rūpėti visuome
nės vadam, ypač Kultūros Tary
bai, kuri organizuoja kultūrinę 
veiklą. Prisiminkime, kiek dė
mesio praeičiai skiria lenkai, 
vokiečiai. Jų kur kas geresnės 
sąlygos, bet — ir mes turime per 
tą praeitį augti ir stiprėti, labiau 
ryškinti savo tautinius, lietuviš
kos kūrybos pradus.

Vaizdas iš spaudos parodos, kuri buvo skirta Aušros 100 metų sukakčiai paminėti. Ją 
organizavo Bronius Kviklys ir ji įvyko II Pasaulio Lietuvių Dienų metu Chicagoje. Nuotr. 
Jono Tamulaičio

NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

kartų skelbtoji — prie “Lituani
kos”; antroji — su S. Darium 
Lietuvos aviacijos lakūnų tarpe).

Redaktoriaus Z. Raulinaičio 
“Sėkmingi ir nesėkmingi lietu
vių žygiai už Dauguvos” roman
tiškai nusiteikusį skaitytoją veda 
į kietą realybę. Visokioj “isto
rinėj” beletristikoj mūsų protė
viai vaizduojami kilniausiomis 
būtybėmis, o čia regime nuož
mius plėšikus, žudančius dėl 
grobio, varančius vergijon mote
ris ir vaikelius. Ak, dar ironija: 
šiuose pasakojimuose plėšiami 
ne kokie mūsų nekenčiami ru
sai (“taip jiems ir reikia”), bet 
broliai latviai ir dabar broliš
kais laikomi estai.

Užbaigiamas per kelis KARIO 
numerius nusitęsęs “Eiliuotos 
Livonijos kronikos” skirsnis 
apie kunigaikštį Lengvenį ir jo 
kovas. Versta ir labai sklandžiai 
pereiliuota A. Tyruolio. Skaitai, 
ir negali atsigėrėti.

P. Lelis, straipsniu “Lenkija ir 
Lietuva”, į Lenkiją tarp I ir II 
pasaulinių karų bando pažvelgti 
kiek kitaip, negu esame įpratę, 
truputį blaiviau, lenkams palan
kesniu tonu.

Kaip visada, ir šiame numery 
gausu karių ar su karais surištų 
atsiminimų. Štai, atrodo, ilgesnį 
atsiminimų pluoštą pradeda Ma
rius Tytuvenis, juos pavadinęs 
“Lietuvos karininko keliai”, ža
dėdamas tęsinį, ar tęsinius. Juo
zas Kručas rašo apie nacių siau

tėjimą Anykščiuose (“Per prie
vartą į kariškus batus”). Petras 
Sėlis užbaigia ankstesniuose 
KARIO numeriuose pradėtus at
siminimus iš nepriklausomybės 
kovų laikotarpio (“Rusų — bol
ševikų siautėjimas Suvieko dva
ro apylinkėje”). M. Tytuvenio 
atsiminimuose — patriotinės 
deklamacijos, priešo apkeiksnoji- 
mai, dejonės. Aprašoma bolševi
kų invazija Lietuvon 1940-jų 
biržely ir keletas vėlesnių mė
nesių, bet nieko neatsitinka, kas 
skaitytoją stulbintų, bent domin
tų. Epizodas Kauno geležinkelių 
stoty autorių apjuokia. Prie jo, 
leitenanto pribėga kareivėlis, o 
šio įkandin-du raudonarmiečiai, 
reikalaudami nusiimt nuo kepu-
rės lietuvišką ženklą. Skaitytojas 
pastato ausis: plieninis karinin
ko žvilgsnis, ranka ant pistoleto 
makšties, rūstus “šalin, arba nu
dėsiu!”, ar kas panašaus? Ki
taip, kam gi šį epizodą minėti? 
Bet mūsų didvyris, su svetimos 
kariuomenės šuneliais pasigin
čijęs, išsėlina iš stoties ir, pats iš
siėmęs savo kepurės lietuvišką 
ženklą įsideda kišenėn (sic!)'. “

B. B. kruopščiai paruoštas 
straipsnis “Sovietų ginkluotos 
jėgos” tiesiai stulbina, juoba, kad 
autorius duomenis surinkęs iš 
JAV karinio žurnalo. Kad sovie
tai laisvąjį pasaulį kada tik nori 
gali sutriuškinti, skaitydamas ne
abejoji, o vien stebiesi, kodėl jie 
to dar vis nedaro. Veikiausia, 
kad nori ir daugiau kviečių, ir 
naujų kompiuterių, kurių po 
“poslednij y rešitelnij boj” jau 

niekur nebebus galima gauti...
Įdomus rašinys apie baltiškus 

vandenvardžius bei vietovar
džius Rusijos gilumoj, Maskvos 
apylinkėse. Žinios paimtos iš 
Actą Baltico-Slavica XIV knygos, 
o str. “Senosios Maskvos bal
tiškasis horizontas” autorius esąs 
įžymus kalbotyrininkas V.N. Ta- 
porov. Straipsnyje gausu Mask
vos apylinkių hidronimų ir topo
nimų baltiškų pavyzdžių.

KARYJE daug vietos užiman
čio šaulių “Tremties trimito” 
puslapiuose šį kartą įdomiausia 
yra Jono Švobos per eilę nu
merių nusitęsusi, dabar užbai
giama studija “Senosios Lietu
vos valstybės raštinės rašto kal
ba”. Būtų labai įdomus ir Al
girdo Budrecko str. “50 metų 
nuo Dariaus ir Girėno laido
tuvių”, bet jį jau skaitėme 
DRAUGE, o čia net nepaaiški
nama, kad perspausdinamas, tad 
autorius redaktorių bus apgavęs.

Žurnalo gale randame karinių 
žinių, šaulių bei ramovėnų veik
los aprašymų, keletą nekrologų.

Birželio - liepos 
PASAULIO LIETUVIS

Puspenktos valandos su juo 
rankose prasėdėjęs, pradėsiu 
vertinti iš antro galo — nuo 
skaitytojų laiškų. Dauguma jų 
— žurnalą giriantieji. Kitais at- 
venais tokiu vienpusiškumu 
piktinuosi. Bet, PL red. Bronių 
Nainį pažindamas, piktintis ne
turiu pagrindo, nes žinau, kad jis 
deda šiokius ir tokius laiškus, 
net labai jam nepalankius, jeigu 
jų tik gauna. Kad čia dominuo
ja giriantieji laiškai — “kaltas” 
redaktoriaus kruopštumas ir jo 
žurnalo turinys. Čia, galima sa
kyti, randi visko, nuo dramblio 
arba laivo iki adatos. Įsivaiz
duoju skaitytojus, tegaunančius 
tik vieną kitą savaitraštį ir šį 
žurnalą. Juk čia jiems aukso ka
syklos, ir to aukso net 64 pus
lapiai, kuriuos pavertus į nor
malios knygos, stambesnio šrif
to puslapius, jų skaičius ma
žiausia patrigubėtų. O dabar, 
nors prabėgom, apie turinį.

Numeris ruoštas II PLD iš
vakarėms (jų metu buvo plati
namas), tai pirmajame puslapy II 
PLD sveikina PLB v-ba ir PL re
dakcija.

Vedamasis šaunus ir aktualus: 
“Ryžkimės drąsiau pasipriešin
ti”. Pasipriešinti kam? Ogi OSI- 
KGB sąmokslui diskredituoti 
1941 m. Lietuvos laikinąją vy
riausybę bei dabar St. Peters- 
burge ir kitur teisiamus nekal
tus, taurius tautiečius.

(nukelta į 4 psl.)

WCIWOHEO! 
k KYMANTAITĖ \

AUŠROS SŪNŪS
DRAMA

5
JURGIS. Kol nepažįsta, jis vis toks ...
BARBORA. (Įveda pusamžį žmogų parista 

ranka, perrišta kakta. Visi sužiuro iSsigandę).
RUSTEIKIENĖ. Na, tokios dar nebuvo 

buvę...

xn SCENA

šATKUS. Rusteika, nebepažįsti manęs?
RUSTEIKA, šatkus! Vardan Dievo Tėvo ... 

Tai ko tu taip susitvarstęs? ...
ŠATKUS. Aš stačiai iš Kražių ... kazokų 

šoblė pervažiavo man per kaktą ir ranką... 
visa laimė ... kad žaizda ne taip gili...

JURGIS. Ką ten darė kazokai?
ŠATKUS. Bažnyčios atimti... trys šimtai jų 

atlėkė, ir gubernatorius buvo ... ir visokių ... 
Kaip pąjuto ... iš pradžių bobos ... paskui visi 
sujudom... ką tai reiškia, kad atsakymo nuo 
ciesoriaus dar nėra, o jie čia suvažiavo ... ėjom 
prašyt... kad palauktų, tiligramą mūšom į Pe- 
terburką, maldaudami malonės, kad paliktų 
mums bažnyčią — gubernatorius laukti neno
rėjo ... rado tokį kunigą išgamą, kuris sutiko už 
tūkstantį rublių Svenčiausį išnešt... ir tada ant 
tų, kur saugot bažnyčios buvo susirinkę — pa

leido tuos žvėris .. . raitus — su šoblėm, su na- 
gaikom . . . mindžiojo klūpančius šventoriuje.. . 
į ežerą kiek sustūmė .. . kapojo šoblėm . . . pliekė 
nagaikom ...

ROŽĖ. Pliekė . .. kapojo... už tai, kad baž
nyčios atiduot nenorėjo?

RUSTEIKIENĖ. Jėzau .. .Jėzau .. . susimilk 
ant mūsų ...

RUSTEIKA. Pasiutimas!..
BARBORA. Sako, iš bažnyčios kazermes pa

darysią.
JURGIS. Argi niekas neužstos mūsų?
RUSTEIKA. Kaipgi... užstos ... ar mes 

turim kuo užmokėti, kad mus užstotų!
RUSTEIKIENĖ. Na kam jiems taip daryti?
RUSTEIKA. O kodėl jiems nedaryti, kad mes 

kaip avinai duodamės piaunami, kada va tokios, 
kaip tu, tik dreba ir bijo pasipriešinti.

RUSTEIKIENĖ. Juk girdi, pasipriešino — 
kapote kapojo ... ežere prigirdė ...

RUSTEIKA. Visų neiškapos — neišgirdys.
ŠATKUS. Visų neiškapos — neišgirdys ... 

nors kiek ten ašarų ... juk paleido kazokus po 
sodžius ulioti . . . yra tokių pardavikų, kur rodo 
žmones, kur veiklesnius — tai suraštavotų 
daugybė ... turme uždarė ... du numirė ... ten 
pat šventoriuje ... nagaikom bekapojami.

RUSTEIKIENĖ. Dovanok Dieve dangų! 
RUSTEIKA. Barbor — ką daktaras sakė?
ŠATKUS. Abu pas jį buvom. Man liepė 

trauktis į Tilžę, mat, aš labai įskųstas, kad 
visus kitus buntavojęs ..

BARBORA. Padavė raštus...
RUSTEIKA. Kur tie raštai?
BARBORA. (Traukdama U maiSo duonos ke

palėlį) čia įkepti, bet geriau jau taip ir neškis 
su visu ...

ŠATKUS. Surašė skubotai... ten, sako, rei
kėsią tiligramą mušti į Rymą ir į kitus kraštus, 
sako, šaukte šaukti reikia, kad pasaulis išgintų, 
koks žvėris maskolius.

RUSTEIKA. Tai reikia kuo greičiausiai į 
Prūsus, kol nesustiprintos sargybos dėl to, kad 
po tokio atsitikimo saugos dvigubai.. . Tave iš- 
vesim ... ir tokie svarbūs raštai...

RUSTEIKIENĖ. Tai, meldžiamieji ... ar ne
valgę ir eisit...

ŠATKUS.Pasistiprinau pas daktarą — aprai
šiojo jis mane žmogus. Lig čia važiuoti atva
žiavome; norėčiau kuo greičiausiai, juk jeigu 
mes ten po gazietas viską išdėstom, jei pasi
darys didelis ermideris — tai gal dar ir Kražiai 
nežuvę ...

RUSTEIKA. Juo jie siunta — juo ifaes dirb
sim.

RUSTEIKIENĖ. Suims, užmuš, 
pakars . ..

RUSTEIKA. Liaukis tu bailę visur sėjus, ar 
maskoliškas šėtonas tau ir šnibžda tas mintis. 
Kai užmuš — tai būsi užmuštas, kai pakars — 
tai būsi pakartas, o kol gyvas — reikia 
dirbti.

RUSTEIKIENĖ. O Viešpatie! Kokie laikai... 
kokie laikai...

RUSTEIKA. Sunkūs laikai. Bet dabar jau ne 
vienam apjakėliui akys atsidarys, koks mums 
tėvas maskolius.

JURGIS. Tėveli... tai mudu abudu ...
RUSTEIKA. Abudu, — mat, jį reikia išvest, 

renkis. Laukit mūsų poryt... Rože ... išeisi ry
toj žabų parinkt, sukrausi krūvą pas kapelius 
— arklys mūsų pas Juodvalkį, sugrįšim, būk, iš 
miško; na, kaip visados pelėda suflbuosim — tai 
tik jei bus kas įtariamas troboj — duokit žinią.

RUSTEIKIENĖ. Žinau, žinau ...
ROŽĖ. Kaip liepiama visa padarysiu, kad 

tik laimingai nueitumėt ir grįžtumėt
RUSTEIKA. Barborėle, pasišalink dabar — 

o poryt vakare ateisi pasiimti, kas bus par
nešta. (Sutkui). Tai, brolau, jei įstengsi eiti — 
nereikia mums gaiiuot

SATKUS. Man, by greičiau ...

RUSTEIKA. Einam ...
ŠATKUS. Likit sveikos, moters!

UŽDANGA

II VEIKSMAS
Ta pati troba. Lauke tamsu, lynoja. Laikro

dis rodo 7. Lempa dega. Rusteikienė ir Rožė 
sėdi prie ratelių, verpia.

I SCENA
RUSTEIKIENĖ. O Viešpatie, susimilk ant 

pakeleivių paklydusių, sušlapusių, išalkusių ... 
(Tyla). Mano širdis kaip kaulas sustingo... 
nematyt ir nematyt...

ROŽĖ. Jiems gi priprasta — pareis laimingai.
RUSTEIKIENĖ. Priprasta ... Dar niekados 

taip nėra buvę ... Man sakė senis Jeronimas, kad 
žandarai žmonėmis persirėdę po turgų vaikščio
ja ir vis klausos, ar kas Kražių į bumą neįsiteps. 
Gana tik, sako, paminėti, tuojau į turmą deda.

ROŽĖ Reikia pasisaugot...
RUSTEIKIENĖ. Taigi, reikia — o jie bene 

saugojas, šiokiam laike, kad toks vyriausybės 
įsiutimas — jie dar su raštais išėjo. (Tyla). O, 
Viešpatie, neapleisk pakeleivių sušalusių, sušla
pusių! (Tyla). Bene šovė?..

ROŽĖ Ne, visur tylu. (Pašoko prie lango, 
į laikrodį pažiūrėjo). Taip anksti nėra ko laukti.

RUSTEIKIENĖ Negali gi vidurnakty su 
žabais iš miško važiuot

ROŽĖ. Parvažiuos.
RUSTEIKIENĖ Parvažiuos, parvažiuos ... 

Bepigu, kam nerūpi.
ROŽĖ Kodėl, mamaite, manai kad man ne

rūpi? (Ima verkti).

(Bus daugiau)
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RENGINIŲ GAUSA CHICAGOJE
Antrosios Pasaulio Lietuvių Dienos — 5

Žurnalistų popiet*
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 

centro valdyba liepos 2, šešta
dienio vidudienį, į jaukų Dai
nos restoraną sukvietė Antrose 
Pasaulio Lietuvių Dienose daly
vavusius žurnalistus bendram 
pokalbiui. Atsilankė 36 Są
jungos nariai ir prijaučiantieji.

Dalyvių tarpe buvo 7 redak
toriai: “Draugo” — Algirdas 
Pužauskas, “Tėviškės Žiburių” 
— kun. dr. Pranas Gaida, “Dar
bininko” ir “Garso” — kun. dr. 
Kornelijus Bučinys, “Technikos 
Žodžio” — Viktoras Jautokas, 
“Mūsų Lietuvos” — kun. Petras 
Urbaitis, “Lietuvio Žurnalisto” 
buv. redaktoriai Rata Klevą 
Vidžiūnienė ir Gintautas Juod- 
gudis.

Pasistiprinta lietuviško sti
liaus pietumis. Visai programai 
apsukriai vadovavo Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos centro val
dybos dabartinis pirmininkas 
Jurgis Janušaitis. Spaudos klau
simais kalbėio ir komentavo

AUKOS LITUANISTIKOS KATEDRAI
Nuo pradžios iki 1983 liepos 1.
$300 — Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenė, Jono Šūvio pali
kimas per Tėviškės parapiją.

$2,500 — dr. Charles M. Vy
gantas.

$1,000 — dr. V. Bieliauskas, A. 
ir R. Bražinskas, dr. B. Cipli- 
jauskaitė, E.S. Cochtan, K. Gra
žys, Illinois Liet, dantų gydyto
jų sąjunga, V. Kulbokas, JAV LB 
krašto valdyba, Didž. Bri
tanijos Lietuviai, J. Martin, K. 
Matkevičius, P. Milašius, P. 
Norvilas, R. L. Pažėros vardo sti
pendijų fondas, kun. dr. J. Pruns- 
kis, A. ir K. Rimkus, R. ir G. 
Rimkus, A. ir M. Rudis, A. Rū
gytė, A. ir L. Stepaitis, J. Strau- 
kas, P. Strumskis, V. Vembrė, 
D. Venclauskaitė, P. Viščinis.

$623.67—Sydnėjaus LB apy
linkė.

$500 — G. Balanda, Chi- 
cagos Liet. Moterų klubas, dr. P. 
Kaladė, dr. V. Karoblis, J. Ka
zickas, dr. A. Kelertas, J. Keler
tas, dr. D. Krivickas, LŠST Vyt. 
Didžiojo Šaulių Rinktinė, V. ir 
V. Šliūpas, J. Stankaitis, dr. P. 
Sutkus.

$450 — V. Matulaitis.
$400 — LB Brighton Par

ko apyl., V. ir A. Šaulys.
$300 — V. Klova, LB Wash- 

ingtono apyl.
$250 — V. Chainas, D. Roja

lis, S. ir R. Kuprys, dr. L. 
Šmulkštys, dr. V. Vygantas.

$200 — Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapija ir knygų 
kioskas, Tėvai pranciškonai, A. 
Gleveckas, A. Kindurys, J. Kli
mas, R. ir B. Kronas, LB Hart
ford apylinkė, LB Palm Beach 
apyl., J. Liorentas, L. ir N. Mas- 
kaliūnas, Z. Prūsas, E. ir V. Rad- 
venis, dr. L. Sabaliūnas, A; Tu- 
mosa, S. Vilinskas, P. Žolynas.

$150 — LB Arizonos apyl.
$101.45 — J. Maciūnas.
$103.33 — J. Makauskas.
$111.02 — Adelaidės Lietuvių 

klubas.
$100 — P. ir A. Abromaitis, 

B. Andriukaitis, Br. Andriukai
tis, A. Andriušis, V. ir D. Ano- 
nis, Argentinos Liet Organiza
cijų ir Spaudos Taryba, S. Astra,
J. Balys, D. ir S. Balys, S. 
Balzekas, kun. A. Bartkus, J. 
Cadzow, J. Dainauskas, M. 
Drunga, R. Fabijonas, K. Girvi- 
las, V. Grayson, P. Gustas, V. ir 
P. Janušonis, V. Jonaitis, B. Juo
delis, P. Kasulaitis, dr. F. Kau
nas, S. Klimas, A. Koklienė, A. ir 
V. Kriščiūnas, A. Krištolaitis, M. 
Kudirka, M. Kuprys, I. Kušlikis, 
M. Kvedaras, K. Laikunas, E. 
Lavan, LB Aurora apyl., LB Ci
cero apyl., LB Detroito apyl., 
LB N.F.C. apyl., LB New Jer- 
sey apygarda, LB Waterburio 
apyl., L. Moterų Federacijos 
Waterburio klubas, B. Lintakas, 
J. Liorentas, S. Luinis, J. Lukas, 
J. Lukas, V. Lukas. A. Lukoše- 
vičiūtė, A. Makaras, J. Marks, 
dr. F. Mažeika, E. Meškys, V. 
Mickus, A. Mockaitis, V. Muso- 
nis, B. Narbutas, V. Naudžius,

daugiau kaip pusė dalyvavusių. 
Džiugu, kad dalyvavo ir keletas 
jaunųjų žurnalistų.

Pasisakymuose, klausimuose 
ir diskusijose išryškinta Žurna
listų Sąjungos veikla, jos stovis, 
pasidalinta mintimis apie lietu
viškos spaudos veiklą ateity.

Įvairūs susitikimai
Birželio 27 Jaunimo Centro 

kavinėj vyko politinių kalinių, 
kalintų nacių ir bolševikų kalė
jimuose, susirinkimas.

Liepos 1 Tėviškės parapijos 
salėj vyko skautininkų ir skauti- 
ninkių susitikimas.

Liepos 1 Dainos restorane vy
ko Ravensburgo gimnazijos bu
vusių mokytojų ir mokinių susi
tikimas.

Liepos 1-3 Tėviškės liuteronų- 

evangelikų parapijos bažnyčioj 
vyko lietuvių evangelikų-liute
ronų Bažnyčios išeivijoje sino
das.

Liepos 2 Jaunimo Centre vyko

V. Olis, V. Orvidas, kun. J. Pa
kalniškis, K. Pakeltis, J. Paovys, 
dr. J. Plikaitis, M. Pleškys, 
V. Prižgintas, A. Putrius, E. 
Radvenis, A. Ragelis, dr. P. Ras- 
lavičius, L. Rauba, dr. A. Razma,
A. Saukaitis, A. Šešplaukis, R. 
Šilbajoris, M. Šimkus, A. ir G. 
Sirutis, Sister Virginia CJC, A. 
Slaters, C. ir S. Surdokas, V. 
Trumpa, V. Urbonas, J. Vai
neikis, V. ir E. Vasiliauskas, 
O. Vilenskis, V. Vitkus, J. Wil- 
son, W. ir V. Wolff, J. Zukosky.

$75 — S. Juijonas.
$60 — J. Treška, J. Vaičeliū- 

nas.
$50 — K. ir S. Ambutas, 

D. ir V. Anonis, V. Baniukai- 
tis, K. Barūnas, V. Dundzila, 
G. Garbus, P. Gruodis, P. Gunas,
K. Jankūnas, A. Janušis, kun. A. 
Jurgėlaitis, G. Kenter, J. ir A. 
King, S. King, R. Kirstein, V. ir 
S. Klevas, Tėv. R. Krasaus
kas, LB Hot Springs apyl., J. Leš- 
kus, E. Leugoud, J. Liaukos, G. 
Lukas, A. Masilionis, M. Medlin,
B. Nainys, J. Nastajus, J. Naujo
kaitis, O. Naumanas, L. Rasla- 
vičius, A. Šantaras, J. Šepetys, 
V. Šilėnas, B. Simukėnas, F. Si- 
mukėnas, J. Steponaitis, W. Ste- 
ponkus, R. Vabolis, T. Venc
lova, kun. dr. T. Žiūraitis, kun. 
J. Žvirblis.

$45-J. ir P. Tamašauskas.
$40 — V. ir P. Janušonis, A. 

Juškys, B. Rymantas.
$35 — V. Radzevičius.
$30 — J. Jonušas, J. Kanapka, 

M. Užgiris.
$25 — A. Antanavičius, T. Ash- 

manskas, A. Bublys, A. Dumbra, 
A. ir A. Eiva, dr. D. Evaškus, 
P. Glovick, A. Goeldneris, V. 
Grayson, Z. Grybinas, M. 
Kachinski, V. Kamantas, I. Kaz
lauskas, V. Kazlauskas, K. Keb- 
linskienė, P. Kudukis, F. Lau- 
rence, J. Levulis, C. Masaitis, 
P. Masalaitis, A. Masionis, R. 
Masiulionis, A. ir W. Noreika, M. 
Noreika, dr. V. Pakalnis, J. Palu
kaitis, F. Paulikas, O. Prancke- 
vičiūtė, A. Sakas, R. ir G. Shatas, 
P. Skėrys, dr. N. Sugintas, 
P. S. Stanelis, kun. E. Statkus, 
A. Totoraitis, A. Uknevičius, J. 
Vitėnas, A. Zailskas, D. Žemai
tytė, J. Žukas.

$20 — J. Bagdanskis, S. Blan- 
ford, A. Borish, J. Dikinis, I. Jo
naitienė, J. Jonaitis, dr. P. Joni
kas, Adm. A. Kaires, A. Kalnoš- 
kas, K. Krusinskas, B. Kušlikis, 
J. ir S. Latvys, S. Meilus, A. ir A. 
Mockus, R. Pažemėnas, A. 
Plioplys, J. Šepikas, C. Staniulis, 
J. Treška Jr, E. Turuta, dr. A. 
Valiuškis, K. ir A. Willeke.

$15 — J. Fleming, S. Misevi
čius, Ž. Ravvson.

$10 — T. ir R. Račiūnas, A. 
Bavirsha, S. Campbell, A. 
Dauper, A. Dulkis, A. Gizzarelli, 
J. Gramas, A. Gražulis, A. Gu- 
decžauskas, A. Ivaška, V. Jakš
tas, S. Jankauskas, S. Jasutis, J. 
Jusys, P. KasperavičiOtė, J. 
Kregždė, D. Laureckas, V. ir A. 
Mattis, B. Mikatavage, A. Mi-

Lietuvių Filatelijos ir numiz
matikos draugijos varžytynės.

Liepos 2 Dariaus-Girėno le- 
gijono posto namuose vyko 
Amerikos Lietuvių Respubli
konų tautinės federacijos meti
nis susirinkimas.

Liepos 2 Jaunimo Centre vyko 
frontininkų pasitarimas.

Liepos 2 V ir L. ŠoliOnų 
sodyboj vyko Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Sąjungos narių 
susirinkimas.

Liepos 2 vyko Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos suvažia
vimas.

Liepos 2 Brighton Parke vy
ko Lietuvių Namų savininkų 
draugijos ir LB apylinkės reng
ta mugė.

Liepos 2 Ateitininkų Namuo
se vyko ateitininkijos atstovų 
pasitarimas.

Liepos 4-5 Tautiniuose Na
muose vyko Mažosios Lietuvos 
Rezistencinio Sąjūdžio suvažia
vimas.

Gal buvo ir daugiau organi
zacinių susirinkimų ir pasita
rimų ...

lauskas, V. Narkus, E. Oster, S.L. 
Patric, M. Petrikas, A. ir B. Poš
kus, S. Ričkus, K. Stepšys, L. 
Treška, T. Treška, dr. C. Vencus, 
Sister Vianney, T. ir R. Vilis, G. 
Žadeika, P. Zailskas, V. Zeberta- 
vičius, V. ir V. Zelenis, A. Žilins
kas, P. Žilinskas.

$5 — A. Aidis, M. Alkevi- 
čius, A. Dulskey, E. Kalishes, J. 
O’Neil, S. Strolia.

PASIŽADĖJIMAI
(Skliaustuose pažymėta, kiek 
lig šiol įnešta)

$3,000 — V. ' Akelaitis
(1,500.00), dr. A. Gleveckas 
(200.00).

$2000 — dr. Algis Paulius 
(800).

$1,500 — Rimvydas Šilbajoris 
(350.00).

$1,000 — I. Budrys (400), dr. 
J. Daugirdas (500), A. ir I. Drau
gelis (250), A. Dundzila (400), A. 
Grigaliūnas (250), U. Juod
valkis (500), V. Kamantas (700), 
V. Kleiza (200), R. ir P. Kiliai 
(600), D. ir R. Korzonai (500),
L. Morkūnas (400), V. ir R. 
Norkus (250), L. ir R. Rasla- 
vičius (300), L. Raslavičius (200), 
N. ir T. Remeikis (500), D. ir V. 
Šaltmiras (600), dr. I. Skrups- 
kelis (460), R. Slėnys (400), A. 
Stankus (300), R. Vaitkus (250), 
V. Vėbra (250), dr. K. Žymantas 
(250).

$600 — dr. V. Skrupskelis 
(150), V. Velža (300).

$500 — A. Antanaitis (200), I. 
Baleišienė (200), dr. N. Caroz- 
za (100), A. .Giedraitis (125), 
E. Raubertienė (100), A. Shum- 
way (100), R. Sidrys (100), A. 
Skrupskelis (200), J. Stašaitis 
(200). V. Tuškenis (100).

$350 — Justice ir Theresa Ja
mes (60).

$300 — dr. A. Grushnys (100), 
P. Lelis (60), R. Rimas (50).

$250 — G. ir G. Kaufrnan 
(50), J. Mažeika (50), K. Mileris 
(50), V. Švažas (100).

$200 — B. Daukantas (110), 
T. Rūta (100), W. ir R. Tragus 
(50), M. Vanšauskas (100),

$150 — Antanas Minelga (80).
$100 — A. Cižauskas (35), S. 

Daržinskis (25), M. Girdosky 
(25), E. Jarmol (25), dr. V. Kli
mas (20), dr. A. Klimas (20), J. 
Laučka (50), B. Markeliūnas 
(25), P. ir E. Mikšys (25), dr. S. 
Naujokaitis (25), Rev. A. Senkus 
(50), dr. R. Šilėnaitė (25), J. 
Spears (25), E. Sundstrom (40), 
I. VVaivada (25).

$60 — J. Wojcicki (15).
$50 — Frank Cicilikas (12.50).
Visos aukos katedrai nurašo

mos nuo mokesčių. Čekius pra
šome išrašyti Lithuanian World 
Community Foundation vardu 
ir pasiųsti šiuo adresu: Lithua
nian World Community Foun
dation, 5620 So. Claremont Avė, 
Chicago, 1L 60636. Ačiū.
PADĖKIME ĮGYVENDINTI 
LITUANISTINIO MOKSLO

ŽIDINIO KŪRIMO IDĖJĄ
Katedros lėšų telkimo 
komitetas
Jonas Kavaliūnas, pirm.

Dariau* Ir Girėno 
pagovbitnaa

Liepos 4, pirmadienį, 4000 su 
viršum lietuvių pagerbė Darių 
ir Girėną, minint jų tragiško 
skrydžio 50-tąsias metines.

Minėjimas vyko prie didvyrių 
paminklo, esančio Marąuette ;■ 
Parke. Parade dalyvavo per 150 1 
lietuviškų organizacijų. Nariai 
buvo pasipuošę organizacijų 
uniformomis arba lietuviškais 
tautiniais drabužiais. Prie did
vyrių paminklo padėta per 100 
vainikų. Dainų ir giesmių prog
ramą atliko Dainavos ansamb
lis, vietos lietuvių choras ir šau
lių organizacijos tautinių šokių 
šokėjai.

Kornelijus Bučmys

Darbininke Nr. 32 aprašant 
įspūdžius iš “I Lituani” operos 
spektaklio, sumaišytos eilutės. 
Nukėlime į penktą puslapį 
pirmoje kolonoje paskutinės 6 
eilutės (pradedant “žodžiai” ir 
baigiant “perdavimui”) turėjo 
būti kolonos pradžioje (prieš 
“meniškiausioje formoje”).

NAUJIEJI 
ŽURNALAI
(atkelta iš 3 psl.)

Mindaugas Pleškys paruošęs 
dvi pogrindžio spaudos apžval
gas: AUŠROS Nr. 33, kur daug 
rūpesčio reiškiama Gudijos lie
tuvių vargams; ir LKB KRO
NIKOS Nr. 55.

Platus ir draugų, priešų bei 
abejingųjų dėmesio vertas red. 
pokalbis su rašytoju ir visuome
nininku, dabartiniu LRD v-bos 
pirmininku, premijuoto romano 
“Kelionė į Vilnių” autorium 
Anatolijum Kairiu. Pokalbis pra
dedamas apie minimą romaną, 
paskui nukrypta prie kitų temų: 
apie LRD veiklą, premijas. A.K., 
atrodo, atvirai kalbėdamas, įsi
smaginęs daro labai keistų pa
reiškimų. Teisindamas savo pro- 
duktingumą, pvz, mitu laiko tei
gimą, kad ilgai rašoma knyga ge
resnė už greit parašytą. Čia no
risi A.K. paklausti, kaip ilgai G. 
Flaubert’as rašė “Madame Bo- 
vary”, kiek iš viso kūrinių jis 
(Flaubert) paliko ir kokia jo vie
ta pasaulio literatūroj? Keistoka 
jo nuomonė apie premijas, tik 
čia nėra vietos ginčytis. Klau
siamas apie kūrybinę ateitį, 
žada liautis rašęs, kai pasiek
siąs šimto (metų). Bet va, už 
kelių eilučių, apie savo svei

katą, rašymo procesui veikiant: 
“(. . . malonu ir tiek, nors ir ne
lengva ... Labai prakaituoju 
(...). Blogai miegu — tik su 
piliulių pagalba. Kankina slo
gučiai, jaučiu didelį skausmą, 
kartais net verčia šaukti.” Ai, ai, 
Anatolijau! Rinkis: šimtas metų, 
ar miegas su piliulėm!. . . Šiaip 
ar taip, perskaitęs šį pokalbį 
jaučiuosi mūsų produktingiausią 
rašytoją geriau pažinęs, geriau 
supratęs.

Jono Rūtenio kelionės Aust
ralijon reportažas pavadintas 
“Sydnėjaus hegzametrai”. Heg
zametrai? Jų reportaže — nė su 
žiburiu. Ten apie Sydnėjaus lie
tuvių kultūrininkus (literatus, 
dailininkus, aktorius, etc.). Ak, 
va, raportažą baigus, sulipdytos 
keturios hegzametro eilutės, tai 
yra padėtas hegzametro taškas. 
Ką gi, kad tik kitoniškai. . .

Brisdamas per kitus PL pusla
pius, nebesustosiu ties kiekviena 
antrašte, ties kiekvienu auto
rium. Tik paminėsiu keletą, kurie 
man paliko didžiausią įspūdį. 
Štai B. Mockūnienė iš Adelai
dės (Australijoje) pasakoja apie 
lietuvių kilmės Bronių Šredersą, 
kuris Wollongongo meno galeri
jai paliko dailės kūrinių už mili
joną dolerių. Viktorija Kašubai- 
tė — Matranga labai patraukliai 
aprašo Algimanto Kezio, SJ, 
“Galeriją” Chicagoje. PL redak
cija kalbasi su jaunu politiku- 
visuomenininku Linu Kojelių, 
neseniai tapusiu prez. Reagano 
specialiu patarėju JAV tautinių 
mažumų reikalams, (nesutinku 
su jo besąlyginiu Reagano garbi
nimu, bet džiaugiuosi jo pasie
kimais ir jo veikla aplamai). 
(Dr.) Kęstutis Trimakas įdomiai 
ir suprantamai aprašo savo susi
tikimus su visų didžiųjų Austra
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Žurnalistų popietėje Chicagoje. Iš k: Jurgis Janušaitis, 
Aurelija Balašaitienė, Rata Klevą Vidžiūnienė, Vytautas Alan
tas, kun. dr. Kornelijus Bučmys. Nuotr. M. Žitkaus

lijos lietuvių kolonijų jaunimu 
(iš dalies ir senimu). J. Lapšys 
originaliai aprašo Lietuvos pre
kybos laivyną, pradėtą kurti tik 
1936 metais ir pasiekusį nemažų 
rezultatų. Tai, mano nuomone, 
pačios didžiausios birželio-lie
pos PASAULIO LIETUVIO 
įdomybės, nors įvardijau tik dalį 
reportažų bei straipsnių. Kitiems 
skaitytojams labiau patiko gal 
kiti skaitiniai.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso parapijos mokyk

la mokslo metus pradeda rugsė
jo 6, antradienį. Vaikučiai ryte 
dalyvaus mišiose, kurias aukos 
kun.Antanas Dranginis. Po mi
šių vaikai rinksis į atremontuo
tas mokyklos patalpas.

Dainos choro nariai rugpjūčio 
27 Lietuvių Namų Gintaro 
kambary rengia susirinkimą su 
vaišėmis. Bus aptariama naujo 
sezono veikla.

Baltimorės ir apylinkių lietu
viai ruošiasi dalyvauti Washing- 
tono Marijos šventovėje Šiluvos 
koplyčios 20 metų sukakties mi
nėjime. Rugsėjo 11, sekmadienį, 
2:30 vai. popiet mišias aukos 
kun. Antanas Dranginis ir Tėv. 
dr. Tomas Žiūraitis, OP. Giedos 
Dainos choras.

Svarbūs rinkimai Baltimorėj 
įvyks rugsėjo 15, kai bus renka
ma nauja miesto vadovybė. Lie
tuviai raginami perrinkti dabar
tinį burmistrą W. Donald 
Schaefer,kuris yra geras lietuvių 
draugas.

Jonas Obelinis

Kiekviena auka — didelė ir 
maža —Lietuvai reikalinga!
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MANO NEIŠBRAUKIAMI METAI 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Aš mokiausi tik metus Vasa
rio 16 gimnazijoje, bet galiu 
tvirtinti, kad Sitų metų niekas 
negalėtų išplėšti iŠ mano gyve
nimo. Man esant Amerikoje, pra
dinės mokyklos ir gimnazijos 
metai tiesiog pralėkdavo. Tie visi 
metai man susipainiojo kartu į 
vieną laikotarpį. Šie mokslo 
metai pradėjo antrą laikotarpį 
— laikotarpį su kitokiomis minti
mis, rūpesčiais, užsiėmimais bei 
kitokia galvosena.

Pirmiausia galiu dėkoti gimna-< 
zijai ir jos mokytojam už page
rinimą — susitiprinimą lietuvių 
kalbos bei dvasios. Patyriau, kad 
kalba nėra tik susikalbėjimas, 
o daug daugiau. Jie įdėjo į ma
no atsivežtą menką kalbą daug 
dalykų, ko kitur nebūčiau ga
vusi. Daugiausia paveikė moky
tojų suorganizuotos ir vertingos 
pamokos. Gyvenant aplinkoje, 
kur mokytojai ir mokiniai bend
rauja lietuviškai, aš pati prisi
verčiau sulietuvėti!

Ne tik pagerinau savo lietu
vių kalbą, bet daug išmokau apie 
Lietuvos praeitį ir dabartinę 
Lietuvą. Direktoriaus A. Smito 
pamokose pirmą kartą išgirdau 
Lietuvos istoriją. Dabar prisipa
žįstu, kad susigaudau kas yra 
Lietuva ir kokia ji buvo per am
žius. Nemaža! Svarbi! Lietuvos 
ir Europos istorinių žinių prisi
rinkau ir per lietuvių kalbos pa
mokas. Apie dabartinę Lietuvą, 
jos nesėkmes ir sėkmes girdėjau 
ne tik iš mokytojų, bet ir iš mo
kinių, neseniai atvykusių iš tos 
šalies. Išgirdusi skirtingų nuo
monių, faktų, aš geriau suprantu 
kaip Lietuva dabar atrodo, re- 
zistuoja, ruošiasi ateičiai.

Šalia mėnėtų mokinių iš Lie
tuvos aš pati šiais metais turė
jau progos susitikti su moki
niais iš visokių svetimų bei skir
tingų šalių. Man niekur kitur ne
būtų buvę tokios progos pabend
rauti iš karto su tiek daug moks
leivių iš tokių tolimų kraštų.

Šiais metais iš išmintingų mo

Vasario 16 gimnazijos mokiniai iš Šiaurės Amerikos. Iš k. 
Laima Sruoginytė — JAV, Algis Sodonis — JAV ir Marytė 
Balaišytė — Kanada. Nuotr. M. Šmitienės

VASARVIETĖS CHORO KONCERTAS 
KENNEBUNKPORTE, MAINE

Jau bus eilė metų, kaip 
rugpjūčio pradžioje Kenne- 
bunkporte rengiamas vasarotojų 
choro koncertas. Tą chorą pa
ruošdavo smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas. Jis gi mirė 1982 
gruodžio 14. Atrodė, kad daugiau 
niekas tokio choro nesudarys ir 
koncerto nesurengs. Kaip E. Va- 
syliūnienė pranešė, jau prieš 
savo mirtį Iz. Vasyliūnas buvo 
atrinkęs gaidas šiam koncertui. 
Tai savaime ir buvo tradicija 
pratęsta. Chorui dabar vadovavo 
Izidoriaus Vasyliūno sūnus — dr. 
Vytenis Vasyliūnas.

Dr. V. Vasyliūnas gyvena 
Vokietijoje ir ten dirba mokslinį 
darbą. Specialiai dabar atvyko į 
Ameriką, kad galėtų surengti šį 
vasarotojų choro koncertą ir savo 
vargonų koncertą. Tai tikrai gra
žus pasišventimas. Ir koncertas 
praėjo pakiliai, darniai.

Koncertas buvo rugpjūčio 4, 
ketvirtadienį. Kaip įprasta, jam 
vadovavo Elena Vasyliūnienė. 
Pradžioje ji pristatė kiekvieną 
choristą atskirai. Iškvietė į sceną 
ir balsais surikiavo.

Tie choristai buvo
Sopranai: Ada Kazlienė iš 

Cleveland, OH, Rūta Hoffa — 
Windsor Locks, CT, Janina Bra
zauskienė — Baltimore, M D, 

kytojų ir mokinių pirmą kartą 
išgirdau tiekdaug man gilių filo
sofinių minčių, šiais metais jau 
pradėjau pati giliau galvoti ir 
įvertinti mūsų visą pasaulį. Aš 
išmokau žiūrėti į situacijas iš 
dviejų pusių ir kritiškai įver
tinti skirtingas nuomones: pasi
savinti gera, atmesti bloga. Gy
venti kartu su trisdešimt mer
gaičių viename bendrabutyje, 
reikėjo išmokti su kitomis susigy
venti. Galiu didžiuotis, kad šiais 
metais per lietuviškas mišias su
stiprinau ir savo tikėjimą. Dabar 
man tikėjimas yra realesnė ir 
supratamesnė gyvenimo jėga.

Gimnazija todėl negaliu skųs- 
tis. Ji man daug davė! Aš ma
nau, kad gimnazija yra labai 
gerai sutvarkyta: ne per griežtai 
ir ne per laisvai. Gimnazija daug
ko gero daro iš to, ką ji turi. 
Man liūdna, kad kai kas mėgs
ta į Vasario 16 gimnaziją žiūrė
ti pesimistiškai ir vienpusiškai 
ją nuvertinti. Tokie tik laukia 
ko neigiamo pamatyti. Jeigu kas 
nieko gero joje neieško — nie
ko neras.

Paskutiniais metais gimnazi
jos tvarka eina vis geryn, o mo
kinių skaičius vis aukštyn. Čia 
noriu ką patarti. Reikėtų pa
daryti gal trijų metų programą 
mokiniam iš užsienio. Būtų gra
žu, jeigu gimnazija galėtų pri
traukti daugiau lietuvių moki
nių ne tik iš Vokietijos, ir taip 
padaryti tarptautinę lietuvių 
gimnaziją, kur užsienio moki
niai galėtų užbaigti ją su tarp
tautiniu diplomu. Bet tokiam 
projektui reikalinga daugiau mo
kinių.

Aš stengiausi duoti 
gimnazijai ko daugiausia, ką ga-

Savo miesto bibliotekoje visada 
ieškok ir prašyk lietuviškų 
knygų. Jei kas prašys ir reika
laus lietuviškų knygų, tai miesto 
biblioteka jas įsigys.

Genė Petrus — Amsterdam, 
N.Y., Ieva Skudzinskienė—Bal- 
timore, M D, Dana Eikinienė — 
Boston, Mass., Alina Staknienė, 
New York, Ona Jesiūnienė, 
Phillips, Wisc.

Altai: Kunigunda Kučiauskienė
— Baltimore, MD, Olga Jauniš- 
kienė — Dover, Mass., Danutė 
Rogers — Nutley , NJ.

Tenorai: Igoris Kučiauskas — 
Baltimore, M D, Arūnas Bukaus
kas — Kennebunkport, Maine, 
Julius Veblaitis, Union, N.J.

Baritonai; Justinas Buivys, 
Baltimore, M D, Mečys Buivys
— V. Vokietija, Balys Brazaus
kas — Baltimore, M D, Frank 
Rogers, — Nutley, N.J.

Bosai: Vytautas Eikinas — 
Boston, Mass., Stasys Ralys — 
Amsterdam, N.Y.

Visi buvo apsirengę vasariš
kai — be švarkų, be kaklaraiš
čių. Po keturių repeticijų, va
dovaujami Vytenio Vasyliūno, 
vasarotojai sudainavo keletą dai
nų. Atskirai dar dainavo moterys 
ir vyrai.

Koncerto programa
Pradėjo ir baigė mišrus choras. 

Jis atliko šias dainas: Siuntė 
mane motinėlė — harm. A. Mi
kulskio, Mergužėlė lelijėlė — 
harm. J. Bendoriaus, Už jūrelių, 
už marelių — harm. A. Aleksio.

Įėjau. Aš čia priklausiąu prie 

relio, tautinių šokių, ateitininkų, 
skautų ir teatro vaidintojų. Aš 
su draugėmis ne kartą paruošė
me mokiniam vaidinimėlių ir 
padėjau parke laužą p avesti. 
Mano didžiausias nuopelnas: 
kartu su Maryte Balaišyte iš Ka
nados išleisti mokyklinį laikraš
tėlį. Padarėme! Norėjome ir ant
rąjį išleisti, bet...

Baigdama noriu visai gimna
zijai ačiū pasakyti už šituos, 
man neišbraukiamus ir mane 
daug pakeitusius brendžius 
metus. Aš esu ir liksiu dėkinga 
mokytojam ir gimnazijos gera
dariam. Ačiū!

Laima Sruoginytė Vasario 16 gimnazijoje viešėjo dr. E. Armanienė iš Balti-
Vasario 16 gimnazijos 
mokinė

SUSITIKIM ROCHESTERY
Laikas bėga greitai. Bus jau 

praėję bene trejetas metų, kai 
klebonas kun. Justinas Vaškys, 
OFM, pradėjo rūpintis, kaip rei
kės atšvęsti Rochesterio Šv. Jur
gio lietuvių parapijos deimantinę 
sukaktį, o dabar ligi tos sukak
ties beliko vos pora mėnesių. 
Jo idėja buvo tą reikšmingą su
kaktį švęsti visus metus parapi
jos rengiamais kultūriniais rengi
niais: koncertais, meno parodom, 
literatūros vakarais.

Dalis tų renginių jau yra su
rengta, dalis tebėra užplanuota. 
Jų tarpe yra ir jau spausdina
ma Antano Sabalio parašyta pa
rapijos istorija. Visų renginių 
centras bus spalio 23 dienos iš
kilmės. Jos prasidės bažnyčioje 
iškilmingomis vienuoliktos va
landos mišiomis, kurias aukos 
bent du vyskupai (vysk. Clark ir 
vysk. Brizgys) ir, žinoma, dauge
lis kunigų. Į mišių iškilmes 
jungsis choras ir solistai. Vėliau 
tos dienos iškilmės bus baigtos 
banketu su gera koncertine pro
grama, kalbomis, pietumis ir 
bendru pasilinksminimu.

Per septyniasdešimt penke
rius metus daug žmonių pra
plaukė per tą lietuvių parapiją. 
Daug jų jau yra išėjusių amži
nybėn, daug išsikėlusių į kitas 
parapijas, į kitus miestus, net į 
kitus kraštus, o juk jų visų gy
venime ta parapija yra pažy
mėjusi ne vieną reikšmingą įvy
kį ar bent vertą atsiminti mo
mentą.

Daugelis čia buvo pakrikštyti, 
čia priėmė pirmą komuniją, čia 
lankė parapinę mokyklą, čia 
buvo sutuokti, čia vaidino, šoko 
tautinius šokius, dainavo chore, 
brendo jaunimo organizacijose, 
kūrė draugijas ir organizacijas, 
čia šventė tautines ir religines 
šventes, o dar taip neseniai Ka-

Baigiant koncertą, choras padai
navo: Kai giria žaliuoja — J. 
Gudavičiaus, Lietuva brangi — 
J. Naujalio, Apsaugok, Aukščiau
sias — Č. Sasnausko.

Moterų choras atliko: Stoviu 
aš parimus — partizanų daina, 
Mergaitė — N.N.

Vyrų choras padainavo: Parti
zano mirtis — F. Strolios, Žy
gis į Vilnių — K. V. Banaičio.

Pianu chorą palydėjo jauna 
mergaitė — Juliet Hoffa.

Visiems, ir choristam ir sve
čiam, koncertas buvo graži kul
tūrinė pramoga. Praėjo tikrai 
pakiliai. Pabaigoje žodį tarė Tėv. 
Jurgis Gailiušis, Kennebunkpor- 
to vienuolyno viršininkas. Jis 
padėkojo choristam, prisiminė 
mirusį smuikininką Izidorių Va- 
syliūną. Jo prisiminimas buvo 
pagerbtas tylos minute visiem 
atsistojus.

Vienuolyno viršininkas dar 
pasakė apie savo planus, apie 
numatomas naujas statybas Ken- 
nebunkporte, paskui pakvietė 
vijus vaišių.

Kaip įprasta, tokį vakarą cho
ristam surengiamos vaišės, gi 
Vyt Eikinas atsinešė gražų akor
deoną ir taip pradėjo šokius. 
(Pi)

motės. Iš k. R. Buivienė, E. Lucienė, dr. E. Armanienė (su 
gėlėm), M. Šmitienė, direktorius A. Šmitas.

Rochesteryje lietuviškų laikraščių prenumeratą renka iš k. R.
Kiršteinaitė, Vyt Žmuidzinas ir A Lėlytė. Nuotr. S. Ilgūno

lėdos ir Velykos čia buvo lyg 
draugų ir šeimų susitikimo šven
tės. Tomis dienomis bažnyčia 
sunkiai besutalpindavo iš visur 
suplaukusius.

Tai ir nebūtų smagu, kad toji 
parapijos sukakties šventė taptų 
jos esamų ir buvusių parapie- 
čių susitikimo diena. Tą dieną 
kaip tik yra gera proga atvežti 
vaikus ir vaikų vaikus į tą vietą, 
kuri tėvų ir senelių gyvenime gal

“HARMONIJOS” 
PLOKŠTELĖ
JAU PLATINAMA

Harmonijos kvartetas, įsikūręs 
New Yorke 1981 metais, su pa
sisekimu jau yra koncertavęs 
Clevelande, Bostone, Chica- 
goje, Philadelphijoje, Baltimo- 
rėje. Šią vasarą koncertavo įvai
riuose Kanados miestuose.

Kvartetą sudaro — dirigen
tas ir vadovas Viktoras Ralys — 
tenoras, Rasa Bobelytė-Brittain
— sopranas, Birutė Ralytė-Mali- 
nauskienė — altas ir Petras Tuti
nas — bosas. Kvarteto pianistas 
yra Matas Yatkauskas.

Kvarteto plokštelė jau išleista 
ir jau pasiekė platintojus.

Pirmoje pusėje randame šias 
dainas: Oi tu, ieva, ievuže — 
harm. M. Petrausko, Pavasaris — 
J. Naujalio, Plaukia sau laivelis
— St. Šimkaus, Gyvenimą tas tu
rės — M. Mažvydo, Devynbal
sė — M. Noviko (duetas — R. 
Brittain ir B. Malinauskienė), 
Stoviu aš parimus — partizanų 
daina—aranž. V. Ralio, Kur bėga 
Šešupė — aranž. V. Ralio.

Antroje pusėje: Du broliukai 
kunigai — liaudies daina, Ne
gerta trečios — V. Juozapaičio 
(duetas — V. Ralys, P. Tutinas), 
Poeto svajonė — V. Viltenio, 
Mano rūtos — J. Gaubo, Šlama 
šilko vėjas — K. Žižiūno (due
tas — R. Brittain, B. Malinaus
kienė), Jau saulelė leidos — 
harm. V. Ralio, Nemunėlis — 
aranžiruota V. Ralio, solo dai
nuoja P. Tutinas.

Akompanimentus parašė Vik
toras Ralys.

Kiekvienoje pusėje yra po 7 
dainas, iš viso 14 dainų.

Plokštelė gaunama Darbinin
ko administracijoje. Kaina — 10 
dol. Pridėti 1 dol. persiuntimui.

Jei iš kaimyno ar draugo pasi
skolinai lietuvišką knygą, ar ją 
laiku sugrąžinai?

turėjo ypatingos reikšmės. Labai 
gera proga atvykti pasimatyti su 
mokyklos ar bendro darbo drau
gais, apie kuriuos gal seniai bu
vo begirdėta, o gal net pamiršta, 
kad jie kur nors dar tebegyvena.

Juk mėgstam susirinkti net 
kurios mokyklos auklėtiniai, ko
dėl šia ypatinga proga nesusi
rinkti šios parapijos esamiem 
ir buvusiems parapiečiams. Iš 
anksto negalima net spėti, kiek 
džiaugsmo ir kiek smagių staig
menų toks susitikimas gali su
teikti.

Daugiau informacijų ir visos 
šventės programą labai lengva 
gauti, reikia tik parašyti Šv. Jur
gio parapijai laiškutį. Pridedu ir 
adresą: St. George’s Parish, 545 
Hudson Avė., Rochester, N.Y. 
14605. Kam patogiau telefonu, 
prašom skambinti: 716 232-4111.

(j)

BAIGĖ KOLEGIJĄ

Rūta Dragūnevičiūtė

Rūta Dragūnevičiūtė, gyve
nanti Mamaroneck, N.Y., š.m. 
gegužės 23 baigė Bostono kole
giją, gaudama bakalauro laipsnį 
iš istorijos ir anglų kalbos. Bai
gė cum Įaudė. Buvo išrinkta 
į studentų teismo tarybą.

Šį mėnesį Rūta pradėjo stu
dijuoti teisės mokslus Pace 
University Šchool of Law, White 
Plains, N.Y. Pace universitetas 
paskyrė Rūtai “Merit Scholar- 
ship” trim metam.

Rūta yra baigusi Good Coun- 
sel Academy gimnaziją White 
Plains, N.Y. Taip, pat baigė 
Maironio lituanistinės mokyklos 
8 skyrius 1976 metais. Buvo 
aktyvi skautė, dirbo Maironio 
mokyklos pagelbinėje klasėje, 
šoko tautinių šokių ansamblyje 
Tryptinis.

Ji yra skulptoriaus Vitolio ir 
dailininkės Gražinos Dragūnevi- 
čių dukra.

— Kun. dr. Juozas Prunskis, 
išgulėjęs dvi savaites Šv. Kry
žiaus ligoninėj, Chicagoj,'išvež
tas į Masonic ligoninę, kur dr. R. 
Nemickas tirs širdies veikimą 
po širdies smūgio.

— Kun. Juozas Bielskus, Blin- 
džiakupsčio koplyčios rektorius, 
mirė rugpjūčio 5. Velionis buvo 
gimęs 1910 rugsėjo 1 netoli 
Prienų. Baigęs Vilkaviškio kuni
gų seminariją, kunigu buvo į- 
šventintas 1940 birželio 9. Tai 
jau dešimtas šiemet okupuotoj 
Lietuvoj miręs kunigas.

— Agnietė ir Vincas Paruliai, 
gyveną Worcester, Mass., susi
tuokė 1913 rugpjūčio 13 Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj. Jie 
abu yra 92 metų amžiaus. Šie
met rugpjūčio 13 mišiomis jie 
paminėjo savo moterystės 70 
metų sukaktį, dalyvaujant vai
kam ir anūkam.

— Balfo direktorių suvažiavi
mas įvyks spalio 22 - 23 Brock- 
ton, Mass. Šeštadienį vyks posė
džiai Nukryžiuotojo Jėzaus Sese
rų vienuolyne, o sekmadienį 
iškilmingos mišios aukojamos 
klebono kun. Petro Šakalio Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje, 
ir vakare Balfo skyriaus rengia
ma iškilminga vakarienė parapi
jos salėje. Suvažiavimą globoja 
Brocktono Balfo skyrius. Rengi
mo reikalais rūpinasi skyriaus 
veikėja Ona Eikinienė.

— Amerikos Lietuvių Tarybos - 
43-čias metinis suvažiavimas 
įvyks spalio 22 Tautiniuose 
Namuose, Chicagoje, Suvažiavi
me bus renkama nauja Alto val
dyba.

— Paulius Rajeckas iš New 
Yorko, pantomimikos aktorius, 
pasirodys per Draugo rengiamą 
banketą spalio 8 Chicagoj, Jau
nimo Centro salėje. P. Rajeckas 
yra studijavęs baleto, kūno kul
tūros, dramos ir pantomimikos 
meną.

— Dail. Adomo Galdiko ap
žvalginė dailės darbų paroda, 
skirta devyniasdešimtosiom jo 
gimimo metinėm, bus surengta 
spalio 15-16 New Yorke, Kultū
ros Židinio salėj. Velionis daili
ninkas buvo gimęs 1893 spalio 
18.

— Rūta Predkelytė pateko į 
Who’s Who Among American 
High School Students 1982-1983 
mokslo metų garbės sąrašus. Į 
tokius garbės sąrašus patenka tik 
5 nuošimčiai Amerikos aukštes
niųjų mokyklų mokinių. Rūta 
priklauso prie Den verio lietuvių 
tautinių šokių grupės “Rūta”.

— Emanuelį Leviną, Paryžiu
je gyvenantį filosofą, 10,000 
DM premija apdovąnojo Heidel
bergo universitetas Vokietijoje. 
Premija paskirta už įdomiausią 
šio šimtmečio filosofinį kūrinį. 
Prof. E. Levinas, gimęs 1905 
Lietuvoje, nuo 1930 gyvena 
Prancūzijoje. Nuo II pasaulinio 
karo jis vadovavo izraelitų mo
kytojų seminarijai, o nuo 1932 
yra filosofijos profesorius. Nuo 
1973 profesoriauja Sotbonos 
universitete.

— Skulptorius Antanas Mon- 
čys, gyvenąs Paryžiuje, yra į- 
steigęs ten skulptūros studiją — 
Atelier de Sculpture de la Cite 
Internationale Universitaire 
de Paris. Jis rengia parodas 
drauge su kitais dailininkais, ku
rių tarpe figūruoja ir dar viena 
lietuviška pavardė — R. Riauba. 
A. Mončys dėsto meno akade
mijoje Triere.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: E. Valenches, Brooklyn, N. 
Y., E. Sawicki, Hollywood, Fla., 
C. Kadis, Enfield, Conn., V. Vo- 
lertas, Philadelphia, Pa. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojam. Naujiem skai
tytojam Darbininko prenumera
ta pirmiem metam tik 12 dol. 
Atnaujinant — visiem 15 dol. 
metam.
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS \ 

Adv< M. švelkausMesė sutiko 
Mmm lakraštyje duoti poalŠMahaų 
Ir patarimų toisMa ia ktausiSMle Dar
bininko aire Rytojam. KiauataMri aiųo* 
tini jos adresu: Dr. M. L. tvel- 
kauakae Attocnoy-a8-Law, Boston 
Flvo Bank Bidg., 1888 Caniro 9L, 
Boston, MA 02132

SUSIŽEIDIMAI IR 
KOMPENSACIJOS

KLAUSIMAS .
Labai nudžiugom vėl pamatę 

Tamstos atsakymus į klausimus 
Darbininke. Buvom jų pasigedę. 
Turim problemą ir kreipiamės į 
Tamstą.

Mūsų sūnus dirba vienos 
krautuvės (market) mėsos, sky
riuje. Jis ten jau dirba apie 18 
metų. Prieš maždaug 6 metus jis 
paslydo, benešdamas mėsą, ir 
skaudžiai susižeidė nugarą. Tu
rėjo net tris operacijas. Po ope
racijos kiekvieną kartą kurį lai
ką nedirbdavo ir paskui, būda
mas labai sąžiningas, vėl grįž
davo į darbą. Už nedirbtą laiką 
bendrovė jam užmokėdavo, o 
grįžus į darbą — kurį laiką 
duodavo lengvesnį darbą, ne
leisdavo kilnoti sunkiai.

Prieš 2 metus sūnus ir vėl su
sižeidė nugarą, vėl porą mėne
sių nedirbo. Kalbinom jį, kad į 
darbą nebegrįžtų, kad iš bend
rovės reikalautų stambaus atly
ginimo už savo sužeidimus. 
Daktaras jam pasakė, kad jo 
nugara sugadinta visam amžiui. 
Todėl manom, kad jis galėtų 
iš bendrovės gauti stambią sumą 
pinigų. Juk dar jaunas, o dirbti 
kažin ar kada galės.

Sūnus nenorėjo apie tai nė 
girdėti, bet, mūsų raginamas, 
nuėjo pas advokatą. Tuo tarpu 
darbo neatsisakė. Advokatas jam 
žadėjo išrūpinti didelius pinigus. 
Įsivaizduok Tamsta mūsų visų 
nustebimą, kai advokatas sūnui 
pranešė, kad jam bendrovė su
tinka duoti $3,500.

Mes ne tik nustebom, bet pa- 
sipiktinom tokiu absurdišku pa
siūlymu. Vaikas nustojo nugaros, 
anot daktaro, niekuomet negalės 
dirbti normalaus darbo, o jie 
siūlo tik tuos nelaimingus tris ir 
pusę tūkstančio dolerių. O ką 
sūnus, tuos centus išleidęs, 
paskui darys?

Manom, kad advokatas papirk
tas susidėjo su bendrove ir mūsų 
sūnaus interesų negina..Kol kas 
sūnus dirba toj pačioj bendro
vėj ir bijo juos supykinti. Mes 
jam patariam išeiti ir juos paduo
ti į teismą. Kokia Tamstos nuo
monė?

Pasipiktinę tėvai, 
Massachusetts

ATSAKYMAS
VVorker’s Compensation įsta

tymų tikslas yra apsaugoti dar
be sužeistą darbininką. Kai dar-

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 
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. 
Poezija. 5 dol.

R. Raid, Wenn die Sowjets 
kommen. Vokiečių kalba stpie 
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.

bininkas, kuris buvo sužeistas 
su darbu surištomis aplinky
bėmis, negali dirbti, — įstaty
mai numato, kad darbdavys arba 
jo draudimo bendrovė privalo 
jam mokėti savaitinę kompensa
ciją, kuri yra mažesnė negu 
jo uždarbis, bet vis tiek jį sušel
pia per nedarbingumo laikotar
pį-

VVorker’s Compensation yra 
gana riboto pobūdžio. Darbe su
žeistas darbininkas teisiškai yra 
žymiai blogesniame stovyje 
negu, pavyzdžiui, automobilio 
katastrofoj sužeistas asmuo. Eis
mo nelaimėj, jei sugebama įro
dyti,, kad nukentėjęs asmuo, pats 
būdamas be kaltės, nukentėjo 
ne tik fiziškai, bet ir dvasiš
kai arba emociškai, jam bus pil
nai atlyginta ne tik už nustotą 
atlyginimą, bet ir už “kančias”
— “pain and suffering” — už ne
malonumus, už rūpinimąsi savo 
būkle ir tt.

Tačiau, jei darbininkas buvo 
sužeistas su darbu surištomis 
aplinkybėmis, jam bus atlyginta 
vien tik už nustotą algą. Įstaty
mai nenumato jokios kompensa
cijos už kančias ar kitus nepato
gumus.

Iš esmės yra keturios rūšys 
VVorker’s Compensation atlygi
nimo. Viena rūšis — kai dar
bininkas yra visai nedarbingas, 
atseit visai negali dirbti savo 
darbo, “totai disability”. Antra
— kai darbininkas gali dirbti tik 
ribotą laiką arba ribotą darbą, 
“partial disability”. Trečia — kai 
darbininkas visai negali dirbti ir 
yra numatoma, kad jis nebegalės 
dirbti, “totai and permanent dis
ability”. Ketvirta atlyginimo rū
šis yra vadinamoji specifinė kom
pensacija. Tai yra vienkartinis 
atlyginimas už nustotą funkciją 
(loss of function) ir gal už kos
metinį randą (scar) ar pan.

Šita ketvirtoji kompensacijos 
rūšis nieko bendro neturi su pir
momis trimis rūšimis. Ją gauna 
sužeistasis darbininkas virš (on 
and above) kitų jam priklausan
čių kompensacijų. Manau, kad 
Tamstų sūnaus advokatas suge
bėjo jam išrūpinti šitos rūšies 
kompensaciją. Gavus šios rūšies 
kompensaciją, Tamstų sūnus ne
bus “atsiskaitęs” su bendrove. 
Jis tebeturi ieškinį (claim) prieš 
bendrovę. Jei jis negali arba ne
galės dirbti dėl to savo susižei- 
dimo darbe, bendrovė jam turės 
sumokėti pagal įstatymų numa
tytą tarifą (rate) už nustotą atly
ginimą. Tie $3,500 “neužbaigs” 
ieškinio ir bylos prieš bendrovę. 
Tamstos sūnaus teisiška pozici
ja nenukentės dėl tos sumos pri
ėmimo.

Jei Tamstų sūnus galės kada 
nors įrodyti, kad jis jokio darbo 
negalį ir negalės atlikti, tada jo 
advokatas tarsis su darbovietės 
draudimo bendrove visai kitais 
pagrindais.

Patariu pasikalbėti su savo ad
vokatu dėl siūlomų $3,500 pa
grindo; jis turi Tamstom pasaky
ti, kad tai yra “specific com
pensation”, o ne galutinis atsi
skaitymas su darbdavio draudi
mo įstaiga.

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), 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 1.50 dol. 
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 doL

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

Šie ir panašūs suvenyrai, lie
tuviškos knygos ir plokštelės 
gaunama Darbininko adminis
tracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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.

VASAROS 
PASISKAITYMAI

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.

Tavo aukos laukia Tėvynė!
Paremk tas organizacijas, kurios 
rūpinasi Lietuvos išlaisvinimu!

“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 flžkim, 
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.

LITHUANIAN COOKERY
(Ir Engilah, 314 pages, prieš 8 dol.)

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

Užsakau “LHhuanian Cookery*' už 8 dol. Porsluntlmas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė ........................................... ........................................

Miestas, valstija, Zlp ...-------_________---------..— --------------------

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.

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

daugiau kaip 50 metų Globė Parcel Service, Ine. tarnauja 
visuomenei siunčiant

MUITU APMOKĖTUS SIUNTINIUS
Į Lietuvą Ir SSSR, šia proga dėkojamo mūsų ištikimiem 
klijentam Ir linkima laimingų atostogų. Visiem užtikriname 

' pulkų patarnavimą.
Primenama mūsų klijentam, kad visi siuntiniai, siun

čiami par 6LOBE PARCEL SERVICE, INC., yra V/O 
Vneshposyltorg Įstaltos autorizuoti ir apdrausti.

Mes turime dešimtis tūkstančių patenkintų klijentų 
ir kviečiama visus pasinaudoti mūsų patarnavimais arba 
per pagrindlng įstaigą, arba per kurį nors žemiau nu
rodytų skyrių:

CENTRINĖ {STAIGA:

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

716Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
Talafonas: (215) 925-3455

BALTIMORE, MD. 21244, 3206 Eastom Avo 
CHICAGO, ILL 60818,2877 N. MUwaukw 
CLEVELAND, OHO 44109,3491 WMt 25th Stroot 
DETROIT, MICH. 48310,6720 Mlchlgan Ava. 
HAMTRAMCK, MICH 48212, 11415 Jos Campau 
LOS ANGELES, CA. 90026,2841 Sunsot Blvd. 
MINNEAPOUS, MINN. 5Š418,2422 Central Ava. HE. 
NEW BRITAIN, CONN. 05052,97 ShutOe Meadow Avė. 
NEW YORK, N.Y. 10003,101 Flrat Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003,75 Eaat7th Street 
PARMA, OHIO 44134, 5432 State Road 
PHILADELPHIA, PA. 19116,16182 Busdeton Avė. 
PHILADELPHIA, PA. 19123,1013 N. MarshaN St. 
ROCHESTER, N.Y. 14621, 681-683 Hudaon Avė. 
SAN FRANCI9CO, CA 94122,1234 Nlnth Avenue 
SEATTLE, WA8H. 98125,11561 6th Mace N.E. 
SOUTH RIVER, N -J. 08882,168 Whttehead Avė. 
SYRACUSE, N.Y. 13204, 212 S. WNbur Avė. 
TRENTON, NJ. 08611, 703 S. Broad Street 
WHEATRIDGE, CO. 80033, 4330 Ouay Street 
WORCHESTER, MASS. 01601, 82 Harrison Avė.

(301) 342-2374
(312) 235-0040
(218) 741-8082
(313) 804-5300 
(313) 385-4350 
(213) 413-0177 
(012)785-2545 
(203)224-0829

(212)874-8030 
(218) 740-3033 
(215) 909-1150 
(215)025-8878 
(716) 544-2151 
(415)554-7881

(201) 257-2113
(315) 476-6958 
(609) 393-9456 
(303) 422-4330 
(617) 798-3347

DEXTER PARK 
lįH pharmacy o ^9* Wm. Anastssi, B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

296-4130

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.

Knygnešiai neto knygas 
slapta Į Lietuvą, buvo rusų val
džios persekiojami, trenilaml į 
Sibirą. Mūsų dabar niekas ne- 
pereekioja už lietuvišką raštą, 
tad pers (neškime daugiau kny
gų į savo namus. Pirkime nau
jus lietuviškus leidinius!

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 Chicagoj.

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

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

Atidarą nuo 8 iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
iki šeštadienio

Custom made fur and sheep- 
skln coats and other leather 
goods. The kmost prices In 
nelghborhood. Ūse our lay- 
away plan.

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

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

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 kiek galima aukščiausius procentus.
Visiems taupytojoms KASA lengvomis sąlygomis suteikia visų rūšių paskolas.

“KASA priima švenčių ar atostogų pino taupymo indėlius ir ui juos taip pat moka 
g% palūkanų”.

— KIEKVIENO asmens INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,000 DOI-----
KASOS įstaiga veikia savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, o penktadieniais 
iki 6 vai. ir šeštadieniais iki 5 vai. vak.
KASOS adresas: 86-01 114th Street, Richnond Hill, N.Y. 11418
Telefonas: (212) 441-6799

KASA kviečia visus jungtis į lietuvišką taupymo įstaigą.



1883 — AUŠROS METAI — 1983 1983 rugsėjo 9, Nr. 34 • DARBININKAS • 7

*

neriu Rimantu Dirvoniu. Nuotr. Algio Koraono

Vida Bederytė baigė kolegių 
šį pavasarį Wellesley kolegi

ją labai gerais pažymiais baigė 
Vida Bederytė. Ji studijavo ma
tematiką ir ekonomiją. Prieš 
siekdama aukštesnio mokslo 
laipsnio, Vida išvyko 6 savaičių 
atostogų. Ji aplankys Egiptą, 
Graikiją ir Vakarų Europą

Vidos mokslu džiaugiasi jos 
tėveliai: motina Regina Gervi- 
naitė-Bederis ir tėvas inž. Ras- 
tislav Vederis, o taip pat jos 
močiutė ir kiti giminės. Vidos 
brolis Mark jau trečius metus 
studijuoja Massachusetts In
stitute of Technology — MfT 
mechaninę inžineriją

Ir mes linkime Vidai gražių 
ir įdomių vasaros atostogų lan
kant senąjį Egiptą ir senutę 

Europą o po to vėl stipriai 
žengti į aukštesnes mokslo pa
kopas — P.Ž.

A.A.
Inž. ANTANUI IVAŠKAI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Gintarei, vaikams 
bei kitiems giminėms.

Kazimieras ir Aušra Lopai

Įvairūs “Aušros” sukakties 
aspektai

Laisvės Varpo radijo progra
moj buvo plačiai nagrinėjami 
įvairūs “Aušros” sukakties as
pektai. Eilėj programų suglaus
tai, bet taikliai juos kėlė ra
šytojas Stasys Santvaras, pro
gramos vedėjas Petras Viščinis, 
poetas Tomas Venclova. Rug
pjūčio 14 programoj 
buvo atkreiptas dėmesys j

“Aušros” poeziją. Įvade P. Viš
činis pabrėžė, kad “Aušros” 
reikšmė mūsų tautos istorijoj 
atsiremia ne tik į tai, kad 
"Aušra” kėlė ir stiprino tautinę 
sąmonę, bet taip pat į tai, kad 
ji skatino mūsų tautinę kūrybą 
spausdindama lietuvių poeziją, 
kurios kai kurie eilėraščiai ne
nustojo savo aktualumo iki mū
sų dienų. Pavyzdys — A. Viš
telio “Op, op, kas ten, Nemu
nėli” ir J. Sauerveino “Lietuviais 
esame mes gimę”. .

Plačiau “Aušros” poeziją api
būdino Draugo redaktorė Auš
relė Liulevičienė ir kritikas Al
girdas Titas Antanaitis, o “Auš
ros” poezijos pavyzdžius skaitė 
J uozas Lapašinskas, Guoda, 
Giedrė ir Gailė Antanaitytės. 
Visą montažą paruošė Algirdas 
Titas Antanaitis, o jį Laisvės 
Varpui programų pasikeitimo 
pagrindu atsiuntė Sophie Bar
inis radijo programos vedėja Al
dona Daukienė. Laisvės Varpas 
jai atsilygino montažu apie 
komp. Juliaus Gaidelio minėji
mą.

Ateity Laisvės Varpas dar nu
mato ryškinti naujus “Aušros” 
sukakties aspektus, kaip jos su
keltas susidomėjimas mūsų tau
tos garbinga istorija, lietuvių 
kalbos iškėlimas, jos gryninimas 
ir t.t

Lietuvių Tautos šventė ir mes
Tautos šventės — rugsėjo 8- 

sios minėjimas mūsuose yra už
mirštas, o gal net ignoruojamas. 
O juk lietuviam ta diena yra dvi-

A.A. 
PAULIUI RŪTENIUI

Australijoje mirus, jo brolį, mūsų kuopos narį, Joną 
Rūtenį, sesutę Oną Osmolskienę ir jų šeimas giliai 
užjaučia

N.Y. Simo Kudirkos šaulių 
kuopos valdyba ir nariai

ŠVENTĖ ELIZA8ETHE

A.A.
PAULIUI RŪTENIUI

Australijoje mirus, liūdinčius brolį Joną su žmona Verute 
Ir sesutę Onutę Osmolskienę nuoširdžiai užjaučiame.

Kazimieras ir Aušra Lopai

A.A. 
PAULIUI RŪTENIUI

Australijoje mirus, liūdinčius seserį Oną Osmolskienę 
ir brolį Joną Rūtenį su žmona Verute nuoširdžiai užjaučiu.

R. Gražina Jasinskienė
S t. Petersburg, Florida

A.A. 
VIKTORUI VILKUTAIČIUI

Vokietijoje mirus, Vytautą Vllkutaitį, Aldoną Abrazienę, 
Leokadiją Čivinskienę, Birutę Gedvilienę, Danutę 
Mikalainienę h* kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Elizabetho Šv. Petro ir Povi
lo lietuvių parapijoj gegužės 1 
buvo didelė šventė. Tą dieną 
buvo„pašventintas naujas lietu
viškas kryžius ir sudeginti pas
kutiniai paskolų raštai.

Padėkos mišias 12 vai. aukojo 
klebonas kun. Petras Ženeilcis, 
asistuojamas dijakono Henriko 
Keturvičio ir dijakono Antano 
ŠamaloniO.

-Kun. Juozas Pragulbickas da
lyvavo presbiterijoj ir pasakė 
šventei pritaikytą pamokslu Pir
mą skaitymą skaitė sesuo Elena 
Širvinskas ir antrą — Emilija 
Linkus. Evangeliją angliškai 
perskaitė dijakonas Antanas Sa- 
malonis, o lietuviškai dijakonas 
Henrikas Keturvitis.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos choras, vadovaujamas 
vargonininko Brian Doherty, 
giedojo mišių metu. Smunku 
grojo Julius Veblaitis.

Po mišių parapijos sodely pa
statytą naują kryžių palaimino 
kun. Juozas Pragulbickas.

Naują kryžių pastatė parapi
jos narys Albinas Stukas, Rūta 
Stair Company savininkas. Jo 
meniškai pastatyti laiptai ne 
kartą buvo spaudoje pagiriami. 
Albino Stuko nuopelnas,kad Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia turi 
menišką į žmones atsuktą alto
rių, kuris derinasi prie gotiško 
stiliaus bažnyčios.

Lietuviškas kryžius parapijos 
sodely buvo pastatytas S- Va
latkos 1945, bet po daugelio me
tų reikėjo jį pakeisti nauju. Kun. 
J. Pragulbickas savo kunigystes 
50 metų sukakties proga gavo

Kun. Petras Žemeikis, 
Elizabetho lietuvių Šv. Pet
ro ir Povilo parapijos kle
bonas

dovanų 18 inčių lietuvišką kry
žių. Pagal šį modelį A. Stukas 
pagamino 16 pėdų aukščio kry
žių, kuris dabar puošia parapi
jos sodelį ir visą aplinką.

Po kryžiaus pašventinimo bu
vo banketas parapijos salėje. 
Kalbėjo kryžiaus statytojas Albi
nas Stukas, parapijos istorikas 
VVilliam Senkus ir Elizabetho 
burmistras Thomas Dunn.

Paskutinių mortgičių sudegini
mas vyko ant scenos, pagelbs- 
tint kun. Juozui Pragulbickui 
ir parapijos pareigūnam: Bertha 
Delasey, John Morkis, Lee Gry- 
nis, Raymond Zabita.

Kun. Juozo Prabulbicko 80- 
tasis gimtadienis buvo atšvęstas 
praplaunant didžiulį tortą kurį 
paaukojo Izabelė Keturvitis, šių 
iškilmių vadovė.

William Senkus

gubos svarbos. Pirmą tai mūsų 
didžios praeities galybės diena
— Vytauto Didžiojo karūnacijos 
diena. Kitą Lietuva yra vadi
nama Marijos žemė. Rugsėjo 8-ji 
yra Marijos gimimo diena. Tad 
tą dieną per visą pasaulį lietu
vių bažnyčiose garsiai turėtų 
skambėti varpai, pranešdami 
tą džiugią žinią o kiekvienas 
lietuvis tą dieną turėtų pakelta 
galva eiti į tos dienos rengia
mus minėjimus.

Būtų gražu ir prasmingą kad 
tos didžios šventės minėjimai 
vyktų visose lietuvių kolonijose.

Bostone Tautos šventės minė
jimas vyks rugsėjo 11, sekma
dienį. Bus pradėtas pamaldomis 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje 
So. Bostone 10:15 vai. ryto. 3 
vai. popiet minėjimas vyks So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj. Kalbės inž. Vytautas Iz- 
bickas, o pranešimą apie pasau
lio lietuvių jaunimo kongresą 
padarys Reda Veitaitė. Meninėj 
daly solistas Benediktas Povila- 
vičius, akomp. komp. Jeronimui 
Kačinskui, ir tautinių šokių 
grupė.

Minėjimą rengia Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apylin
kė ir kviečia visus kaip bažny
čioj, taip ir salėj dalyvauti.

Minkų padėka
Naujojoj Anglijoj seniausių 

lietuviškų radijo programų 49 
m. sukaktuvinė gegužinė įvyko 
rugpjūčio 14. Šių metų iškiliąja 
lietuvaite išrinkta Verutė Bi- 
zinkauskaitė, dr. Petro ir Vero
nikos Bizinkauskų iš Brocktono 
dukra.

Už gražiausius rankdarbius, 
atneštus į gegužinę, pinigines 
dovanas laimėjo: Julija Mans- 
field iš Braintree, Barbora Gai- 
liūnienė iš So. Bostono ir Karo
lina Siaurienė iš Milton.

Šokių varžybų laimėtojai: 
Mamės ir papės polka — Alek
sandras ir Patricija Akulė iš 
Saugus, jaunimo polka — Anta
nas ir Elena Eringis iš Tewks- 
bury, valsas — Paulą ir Alber
tas Siauriai iš Milton, tango
— Ilona Baranauskas iš So. Bos
tono ir Stasys Urbonas iš Dor- 
chesterio, twist — Audronė 
Liutkonis ir Rimas Karosas iš 
Quincy.

Laimėjimo dovanas laimėjo: 
1 — Shirley Eskowitz iš Brain
tree, 2 — Patricija Stanevitz 
iš Lowelio, 3 — Kaz. Bačans- 
kas iš Dorchesterio, 4 — Beat
ričė Karpinskas iš So. Bostono, 
5 — Ray Bėrio iš Norton, 6 — 
Al Tubis iš W. Bridgewater,
7 — Edward Slazes iš Brockton,
8 — Chet Lawson iš Walpole.

Įžangos dovanas laimėjo: 
1 — 365840, 2 — Magdalena 
Salevončikas .iš Dorchesterio 
365780, 3 — 365535, 4 — 
365741, 5 — 365587, 6 — Ed- 
ward Stewart iš Hanover
— 365858, 7 — 365837.

JŪRA STRIMAITIS, ADVOKATĖ 
— KEHOE, DOYLE, PLAYTER, 
N O VI CK & STRIMAITIS — Nina 
Ha m H to n Ptace; Boston, MA TEL: 
617 - 338-0070 Lyną MA, TEL: 617 
509-6188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi įvairiose 
srityse.

Iškiliajai Naujosios Anglijos 
lietuvaitei statulą dovanojo 
Lietuviškas Klubas (buvęs San
daros Klubas), o 75 doL vertes 
auskarus dovanojo Joseph 
Keefe and Co. brangenybių 
krautuvė iš So. Bostono.

šokių varžybų laimėtojam do
vanas dovanojo Jim Kelly, kan
didatas-į Boston City Council.

Laimėjimo ir įžangos dova
nas dovanojo Marijona Petraus
kienė iš Dorchesterio, So. Bos
ton Savings Bankas, Atlantic 
Auto Body iš . Dorchesterio, 
kongresmanas Joe Moakley, Bal
tre Tours savininkai Algis ir Bi
rutė Mitkai, Mt Washington 
Bankas, Lietuvių Kredito Unija 
Taupą kandidatas į Boston 
School Committee Juozas Kas- 
peras, Milton Hill House resto
ranas, Mass. Energy — Fortūna 
Fuel Co., Broadway OToole’s 
Apliances, Gintaras Karosas, 
John’s Hardware, Broadway Li- 
noleum iš So. Bostono.

Dėkojam visiem dovanų au
kotojam, o taip pat visiem, kurie 
platino laimėjimo bilietėlius.

Indijos tautinių šokių grupė 
“Soor-Nupoor”, vadovaujama 
Smitą Patel, atliko meninę pro
gramą Šokėjai buvo pasipuošę 
Indijos tautiniais drabužiais.

Nuoširdžiai dėkojame visiem, 
kurie dirbo gegužinėje ir kurie 
pagelbėjo pravesti programą 
Dėkojame šeimininkėm, kurios 
iškepė ir padovanojo skanius 
kugelius ir pyragus. Jūsų visų 
pagalba padės šiai radijo prog
ramai pasiekti ir 50 metų su
kaktuves. — Dėkingi Steponas 
ir Valentina Minkai.

BOSTONO RENGINIAI
Rugsėjo 11 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 Tgarkos 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 Balio 72 skyrius 
spalio 22, šeštadienį, 6:30 vai. 
vak. rengia rudens šalpos va
jaus pobūvį Sandaros salėj, 30 
Intervale St., Brocktone.

uAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-10:00 vai. ryto 16 WCAV-, 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur SL Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bangos sakm. nuo 8 iki 8:45 ryto. 
Veda S. Ir V. Minkai, 562 E. Broad- 
way, So. Boston, Maas. 62127. 
Telef. 268-0489. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

L. J., A. ir R. Giedraičiai 
R. ir M. Jauniškiai
M. ir B. Jankauskai

Kairėje 
nėję — vyti*.

LEONUI STANKUI

Elena ir Vincas Solomonai, 
krikšto duktė Vida su šeima

mirus, jo žmonai Valerijai, sūnui Rimui su išima, sūnui 
Algiui Ir dukrai Danutei gilių užuojautą raiškia
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Tautos šventės ir Dariaus-Gi
rėno 50 metų istorinio skridimo 
minėjimo dieną, rugsėjo 11, nuo 
12:30 vai. iki 2 vai. popiet Kul
tūros Židiny veiks bufetas ir bus 
galima gardžiai papietauti už 
prieinamą kainą. Bufetas taip 
pat bus atidaras ir po minėjimo 
— akademijos programos. Pietų 
paruošimu ir bufetu rūpinasi 
New Yorko šaulių kuopos valdy
bos narė, šaulė Elena Mickeliū- 
nienė.

Solistė Marytė Bizinkauskaitė 
rugsėjo 11 dalyvaus Tautos 
šventės ir Dariaus-Girėno isto
rinio skridimo 50 metų sukak
ties minėjime. Tai bus jos pir
mas pasirodymas New Yorko 
lietuvių visuomenei. Lietuviam 
ji yra dainavus Chicagoje, Los 
Angeles mieste, Bostone, Brock- 
tone ir eilėje kitų vietų Amerikos 
rytinėje dalyje. Ši jauna, nepa
prastai gražaus tembro sopra
nas pastaruoju metu dainavo su 
Chautauąua opera Buffalo 
mieste. Baigusi Bostono kon
servatoriją, dainavo su Provi- 
dence opera, kur atliko Rosalin- 
dos partiją “Die Fledermaus” 
operoje. Balsų tikrinime į Metro
politan operą, laimėjo antrąją 
vietą, tapdama kandidate. Ji 
toliau tęs studijas ir tobulinsis 
dainavime Curtis muzikos in
stitute Philadelphijoje.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
gen. konsulas, dvi savaites atos- 
gavo pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte, Maine, ir ten 
su Tėv. Pauliu Baltakiu, OFM, 
bei su A. Vakseliu dažnai vyk
davo meškerioti toli į jūrą.

Tautos šventė Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje bus minima 
rugsėjo 11, kitą sekmadienį. 
Kartu bus prisiminta Dariaus ir 
Girėno tragiško skridimo 50 
metų sukaktis. Koncelebracinių 
mišių metu pamokslą pasakys 
Tėv. Leonardas Andriekus, lie
tuvių pranciškonų vienuolyno 
Brooklyne viršininkas. Organi
zacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis.

Religinei Šalpai rinkliava Ap
reiškimo parapijos bažnyčioj bus 
daroma rugsėjo 11.

Moterystės auksinio jubilie
jaus iškilmės Apreiškimo parapi
jos bažnyčioj vyks spalio 29 
ir lapkričio 5. Tokios sukakties 
sulaukę prašomi registruotis 
parapijos raštinėj iki rugsėjo 14.

Kun. Vytautas Bagdanavičius, 
MIC, atostogų buvo atvykęs į 
šį Atlanto pakraštį. Lankėsi Put- 
name, kur gyvena jo sesuo Ona 
Strimaitienė. Iš ten atvyko į 
New Yorką ir 10 dienų pavada
vo atostogaujantį kun. Vytautą 
Palubinską, Aušros Vartų para
pijos kleboną. Paskui svečiavosi 
brolio dr. Prano Bagdo šeimoje, 
lankė seserį Mariją Juškienę 
Elizabethe, susitiko ir su kitais 
giminėm bei draugais. Į Chi- 
cagą išvyko rugsėjo 1. Kun. V. 
Bagdanavičius yra išleidęs eilę 
knygų. Mėgiamiausia jo sritis — 
istorija. Ir šioje kelionėje rinko 
medžiagą iš Lietuvos istorijos. 
Daug jos rado Putnamo Alkos 
muziejuje ir New Yorko miesto 
viešojoje bibliotekoje, net ištisus 
veikalus nuziraksavo.

Živilė Bačkienė, gyvenanti 
Paryžiuje, Ričardo Bačkio žmo
na, su keturiais vaikais (3 sū
nūs ir dukra) buvo atvykusi į 
Ameriką, dalyvavo Lietuvių 
Dienose Chicagoje, po to lankė 
savo motiną Leontiną Jankaus
kienę Floridoje, iš ten rugpjū
čio 26 atvyko į New Yorką ir 
svečiuojasi dr. Prano ir Janės 
Bagdų šeimoje. Į Paryžių iš
skrenda kitą savaitę.

Long Island A.L. Piliečių 
klubo metinė gegužinė buvo 
rugpjūčio 28, sekmadienį. Nors 
dangus buvo apniukęs ir grasė 
lietumi, atsilankė per 50 žmonių 
ir nuotaikingai praleido laiką.
M. Razgaitis armonika pagrojo 
šokiam, susirinkę pasivaišino ir 
padainavo.

Perkūnas, New Yorko vyrų 
choras, 1983-1984 metų sezoną 
pradeda repeticija rugsėjo 9, 
penktadienį, 7:30 v.v. Kultūros 
Židinyje. Valdyba nuoširdžiai 
kviečia atsilankyti buvusius, 
dabartinius ir naujus choristus 
ir įsijungti į gražų choro darbą. 
Šį sezoną Perkūno choras pa
minės 20 metų veiklos sukaktį. 
Chorui vadovauja jaunas ir 
energingas muzikas Viktoras 
Ralys.

Antanas Mickevičius, gyvenąs 
Suydam St. Ridgewoode, N.Y.,
N. Y., vyresnės kartos lietuvis, 
kilęs nuo Prienų, padovanojo 
šaulių kuopai perjos sekretorių 
K. Bačauską gražią Dariaus Gi
rėno nuotrauką. Kuopos valdy
ba nuoširdžiai dėkoja už šią do
vaną.

Udrių dainuojanti įeinu at
vyksta koncertuoti rugsėjo 25 
į New Yorką. šeima atliks pro
gramą Liet Katalikių Moterų 
Kultūros Drauguos 20-čio minė
jime. Udrių dainuojanti šeima 
jau koncertavusi Detroite ir 
Clevelande, koncertavusi su di
deliu pasisekimu. Šeimos jau
nimą sudaro: Baltija, Darius ir 
Almis. Jų motina yra Virgini- 
ja-Rūta Ruzgaitė-Udrienė, čia 
augusi, baigusi Maironio šešta
dieninę mokyklą, joje ir pati 
mokytojavusi. Arūnas Udrys 
yra advokatas ir yra įsikūręs 
Jackson mieste, netoli Daina
vos stovyklos, prie Detroito. To
dėl ir savo vienetą jie pavadino 
“Dainavos aidas“.

Jubiliejinė skautų stovykla, 
kuri vyko rugpjūčio pradžioje 
Kanadoje, Darbininko redakci
jai atsiuntė gražų sveikinimą su 
daugybe parašų.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje atliekama eilė remonto 
darbų — dažoma, valoma, per
tvarkoma. Pertvarkomas šil
dymas. Iki šiol bažnyčia buvo 
šildoma iš gretimai esančio mo
kyklos pastato. Šildymo vamz
dis ėjo po gatve. Susprogus 
vamzdžiui, tenka pakeisti ir pa
čią šildymo sistemą. Dabar baž
nyčia bus apšildoma iš bažny
čios rūsio.

Bronė Oniūnienė rugsėjo 1 
iš Juno Beach, Fla., atvyksta į 
New Yorką pasisvečiuoti, sustos 
pas AntaninąReivytienę, Middle 
Village, aplankys Mariją 
Slavinskienę, Monticello, N.Y., 
ir kitus bičiulius. New 
Yorke išbus apie mėnesį laiko. 
Ji yra anksčiau gyvenusi Mas- 
pethe, prieš keletą metų išsikėlė 
į Floridą ir, išsiilgus New Yor
ko ir čia likusių draugų, kasmet 
atvyksta jų aplankyti.

Juozas Milukas, Darbininko 
skaitytojas ir rėmėjas, jau eilę 
metų prie prenumeratos prideda 
stambesnę auką. Anksčiau gyve
nęs Richmond Hill, N.Y., per
sikėlė gyventi į G a r d e n 
City, L. L, N.Y. Administracija 
už auką dėkoja.

Vincas Misiūnas, Elizabeth, 
N.J., Darbininko skaitytojas ir 
rėmėjas, apmokėdamas dviejų 
metų prenumeratą, įteikė 50 
dol. Administracija dėkoja.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventė šiemet bus minima 
lapkričio 20.

Ieškomas B.A. Kucbinskas, 
kuris gyveno 40 E. 89 St., New 
Yorke, N.Y., o žvakių dirbtuvę 
turėjo Boerum PL, Brooklyn, 
N.Y. Kas žinotų apie jį, prašo
mi skambinti tel. 847-2244, arba 
rašyti: Gražina Kučinskaitė, 
Vilnius, Prūsų 8-17, Lithuania.

Išnuomojamas kambarys 
Woodhavene. Galima naudotis 
ir virtuve. Tel. 441-1215.

DanioHiit Stanižkis, klierikas, 
trečios kartos lietuvis, gimęs ir 
augęs Philadelphijoje, dabar 
teologijų studijuoja Romoje ir 
gyvena Lietuvių kolegijoje. Į 
kunigus bus įšventintas ateinan
čių metų kovo 3. Jis bus Ap

reiškimo parapijos vikaras. Iš 
Philadelphįjos jis buvo atvykęs 
arčiau susipažinti su Apreiš
kimo parapijos kunigais. Drau
ge su klebonu kun. J. Pakalniš
kiu rugpjūčio 24 lankėsi Kultū
ra Židinyje ir Darbininko redak
cijoje.

Edmundas Putrimas, klierikas, 
gimęs ir augęs Toronte, dabar 
teologiją studijuojąs Romoje, 
buvo atvykęs į New Yorką, sve
čiavosi pranciškonų vienuolyne. 
Rugpjūčio 23 jis lankėsi ir Dar
bininko redakcijoje. Baigęs 
mokslus ir tapęs kunigu, jis 
grįžta į Torontą ir įsijungs į lie
tuvių parapiją.

Dail. Marijos Žukauskienės 
tapybos darbų paroda bus spa
lio 22-23 Kultūros Židinio ma
žojoje salėje. Rengia N.Y. Lietu
vių Atletų Klubas.

Medžiotojų iržuvautojų klubo 
Aras tradicinė rudens vakarienė 
bus spalio 16, sekmadienį, Kul
tūros Židinio mažojoje salėje.

PIRMOJI KOMUNIJA
Rugpjūčio 21 Apreiškimo pa

rapijos bažnyčioje buvo jaukios 
iškilmės — Gintaro Radzivano 
pirmoji komunija. Kun. J. Pa
kalniškis pamoksle pasidžiaugė, 
kad parapija visus sujungia, į 
ją grįžta tokiai didelei šven
tei kaip pirmoji komunija. 
Mišiom patarnavo Vytenis Radzi- 
vanas, kuris jau baigia 12 metus, 
gi Gintaras — baigia 7 metus.

Vaišėse pas Apoloniją Radzi- 
vanienę dalyvavo vaikų krikšto 
tėvai: Vytenio — Aleksandra ir 
Julius Maldučiai su vaikais Alek
sandru ir Marijum, Gintaro — 
Kazytė ir Raimundas Liobės. 
Taip pat dalyvavo ir kun. J. 
Pakalniškis.

Birutė Radzivanienė su savo 
sūnumis buvo atvykusi iš Austra
lijos, iš Pertho, dalyvavo Lietu
vių Dienose Chicagoje. Gyven
dama Richmond Hill, N.Y., pas 
savo uošvę, domėjosi išraiškos 
Šokiu, pati daug kur šoko, nes 
Perthoje turi šokio mokyklą. Į 
Australiją išskrido rugpjūčio 22. 
Abu berniukai čia dar turėjo pro
gos dalyvauti berniukų stovyk
loje Neringoje.

QUEENS COLLISJON 
CENTER INC. Expert auto 
body vvorks — Ducco painting 
— VVelding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

Solistė Lionė Jodytė

SOLISTĖS LIONĖS JODYTĖS KONCERTAS

NEW YORKE
Solistės Lionės Jodytės kon

certas įvyks rugsėjo 18, sekma
dienį, 2:30 vai. popiet garsiaja
me New Yorko muzikos centre 
— Lincoln Center, Aiice Tully 
Hali. Važiuojant automobiliais, 
juos bus galima palikti po Met
ropolitan Operos rūmais esan-

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.

Skaityk ir platink 
Darbininką!

AUŠROS,
PIRMOJO TAUTINIO ATGIMIMO 
LAIKRAŠČIO,

100 METŲ

SUKAKTIS 
minima rugsėjo 18, sekmadienį, 
3 v. popiet Kultūros Židinyje

Kalbės prof. dr. ANTANAS KLIMAS
Dainuos HARMONIJOS kvartetas, vadovaujamas 

muziko VIKTORO RALIO
Bus skaitoma AUŠROS poezija 

įeinant aukojama

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia
SPECIALUS KOMITETAS

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
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?

Gen. konsulas 
Anicetas Simutis

DARIAUS 
ISTORINIO

GIRĖNO 
SKRIDIMO

Solistė 
Marytė Bizinkauskaitė

50 METŲ SUKAKTIES AKADEMIJA
IR

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
SEKMADIENI, RUGSĖJO 11 DIENĄ

11 VAL

PAMALDOS Apreiškimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyn, N.Y.

Pamokslas: Tėv. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM

Gieda: Apreiškimo parapijos choras, ved. 
muz. VIKTORO RALIO 
solistė MARYTE BIZINKAUSKAITĖ

Iš Brockton, Mass.

2 VAL. P.P.

AKADEMIJA Kultūros Židiny, Brooklyn, N.Y.
Kolba: Lietuvos gos. konsulas 

ANICETAS SIMUTIS,
ANTANAS VAIVADA Ii Wsshlngtono

Meninu programų aSloka: 
Solistė M. MZMKAUBKA1TĖ 
Akompanuoja V. RALYS 
Aktorine JUOZAS BOLEY-BULEVIČIUS

Visus atsHankytl kviečia LTŠS Simo Kudirkos šaulių kuopa New Yorke


