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Savaitės 
Įvykiai

r

KALINIO LIUDIJIMAS KUN. SVARINSKO
BYLOJE Iš Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos Nr. 57

' Ženevoj pasibaigusi J.T. kon
ferencija palestiniečių reikalais 
be balsavimo priėmė rezoliuciją, 
pabrėžiančią, kad palestiniečių 
klausimui išspręsti reikalinga, 
jog J.T. saugumo taryba užtik
rintų visom to rajono valstybėm, 
{skaitant ir nepriklausomą pa
lestiniečių valstybę, taiką ir 
-saugumą.

Vakarų valstybės atsisakė pa
didinti savo taikos priežiūros 
dalinius ir praplėsti jų saugo
mas sritis, nors Libano prezi
dentas Gemayel ir buvo to 
prašęs.

Sov. S-ga, stengdamasi pa
teisinti P. Korėjos keleivinio 
lėktuvo nušovimą, paskelbė pa
sikalbėjimus ne tik su keleivinį 
lėktuvą sekusiais sovietų lakū
nais, bet ir su armijos gen. štabo 
viršininku maršalu Nikolaj V. 
Ogarkov, kūjis gynė lėktuvo nu
šovimą, bet kartu ir atskleidė, 
kad sovietų lakūnai per dvi su 
puse valandos sekimo nesugebė
jo nustatyti lėktuvo tipo.

J.T. saugumo taryba priėmė 
rezoliuciją, pasmerkiančią P. 
Korėjos lėktuvo nušovimą ir 
žmonių gyvybės negerbimą, bet 
Sov. S-ga rezoliuciją vetavo.

Izraelio gynybos ministeris 
Moshe Arens pareiškė, kad Iz
raelis gali pasitraukti iš Libano 
vakarinio ir centrinio sektorių, 
bet nesitraldcs iš rytinio sek
toriaus ir Bekaa slėnio, jei Siri
ja nesutiks iš ten pasitraukti.

Vakarai įsitikino, kad, Sov. S- 
gai įvairiais būdais išsisukinėjant 
nuo atsakomybės dėl P. Korėjos 
keleivinio lėktuvo nušovimo, ji 
taip pat galinti meluoti ir dėl 
branduolinių raketų ir jom svie
dinių skaičiaus, dėl cheminių 
ginklų ir kt.

Izraelį valdančių partijų koali
cija sutarė dalyvauti dabartinio 
užsienio reikalų ministerio Yit- 
zak Shamir sudarysimoj vyriau
sybėj.

Popiežius Jonas Paulius II, 
kalbėdamas Vienoj pasaulio 
diplomatam, pareiškė, kad pa
saulis žengia iš pokarinio {prieš
karinį laikotarpį ir ragino imtis 
efektyvių priemonių taikai išlai-

JAV pareikalavo, kad Sov. S-ga 
kompensuotų 61 amerikiečio, 
žuvusio nušaunant P. Korėjos 
keleivinį lėktuvą, šeimas, bot 
Sov. S-ga atsisakė šią notą pri
imti.

Prie Libano krantų atplaukė 
2,000 papildomų JAV karių li- 
bane esantiem taikos priežiū
ros daliniam apsaugoti. Be to, 
prezidentas Reagan leido Liba
ne esantiem JAV kariam naudo
ti agresyvų gynimąsi, ty. panau
doti. ten esančio karo laivyno 
lėktuvus ir laivyno pabūklus.

Argentinos prezidentas Rey- 
noldo Bignone dovanojo buv. 
prezidentei Izabel Martinez Pe- 
ron bausmę už išeikvojimą lab
darybei surinktų pinigų, ir dabar 
ji galės grįžti į Argentiną ir kan
didatuoti į krašto prezidento

N. Y. Post paskelbė, kad JAV 
satelitas atidengęs Sov. S-gos 
pasiruošimus išbandyti naują 
tarpkontinentinę raketą PL-5. 
Bandymas turėjęs įvykti P. Korė
jos keleivinio lėktuvo nušovimo 
dieną, bet, pastebėjus netoli 
Kamčatkos veikiantį JAV žval
gybos lėktuvą RC-135, buvęs 
atidėtas.

Kambodijos partizanai, pasi
naudodami liūčių laikotarpiu, 
kada tankai ir autovežimiai Į- 
klimpsta purve, puolė Vietnamo 
kariuomenės bazę prie Tailando 
sienos ir išvaikė 400 karių bazės 
Įgulą.

Liudvikas Simutis buvo pa
kviestas liudyti kun. Alfonso 
Svarinško byloje. Jis savo liudi
jimą surašė ir kopijas pasiuntė 
tardytojui, prokurorui, tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komitetui.

Jis yra gimęs 1935 metais, 
teistas už antitarybinę veiklą 25 
metams, kalėjęs nuo 1955 iki 
1977 m. Dabar gyvena Kaune.

PAREIŠKIMAS
Būdamas pakviestas apklau

sai ryšium su kun. Alf. Svarins
ko byla, turiu pareikšti:

Kun. Alf. Svarinską pažįstu la
bai gerai ir seniai. Ilgai teko 
su juo bendrauti įkalinimo vie
tose, kur nežmoniškai sunkios ir 
baisios gyvenimo sąlygos sudaro 
ypatingai palankias sąlygas žmo
gų pažinti. Ilgalaikio bado ir 
nuovargio iškankinti žmonės ne
pajėgia nuslėpti savo net men
kiausių ydų bei dorybių. Mano 
draugystė su kun. Alf. Svarinsku 
tęsėsi ir man grįžus iš įkalini
mo vietos. Todėl mano liudiji
mas apie kun. Alf Svarinską 
gali būti žymiai objektyvesnis 
nei daugelio kitų, susidūrusių 
su juo tik epizodiškai.

Kategoriškai tvirtinu
Su pilnu juristinės atsakomy

bės supratimu ir moralinės at
sakomybės jausmu, remdamasis 
daugeliu savo pokalbių ir arti
mu bendravom u"*su kun.’ Alf bar jau vyskupo Antano Vaičiaus 
Svarinsku bei plačiomis savo pa
žintimis Lietuvoje, kategoriškai 
tvirtinu:

Kun. Alf. Svarinskas niekada 
neturėjo tikslo padaryti žalą 
TSRS valstybinei nepriklauso
mybei, teritorijos neliečiamybei 
ar karinei galiai.

Kun. Alf. Svarinskas niekada 
neturėjo tikslo informacijos prie
monėmis kenkti TSRS inte
resams.

Kun. Alf. Svarinskas niekada 
neturėjo tikslo pakirsti ar susilp
ninti tarybų valdžią, šmeižtais 
ar prasimanymais pažeminti ta
rybinę valstybę ir visuomeninę 
santvarką.

Kun. Alf. Svarinskas nei vel
tui, nei už pinigus nenorėjo 
tarnauti ir netarnavo nei užsie
nio, nei vidaus TSRS priešams.

Norėjo lygių teisių su ateistais
Kun. Alf. Svarinskas norėjo 

būti ir buvo geru, teisingu žmo
gumi, geru kataliku kunigu: 
pagal išgales ir jėgas padėjo 
vargstantiems, gynė skriaudžia
muosius, o ypač daug jėgų ir lai
ko skyrė kovai už tikinčiųjų 
taisių sulyginimą su ateistų tei
sėmis, prieš tikinčiųjų diskrimi
naciją, kurią taip skaudžiai jau
čia Lietuvos katalikai.

Jo pasiaukojimo šaltinis — meilė
Vienintelis kun. Alf. Svarinsko 

energijos šaltinis ir jo pasiauko
jamos veiklos variklis — meilė. 
Būdamas viena iš ryškiausių 
žvaigždžių povalančinėje Lietu
vos Katalikų Bažnyčioje, jis išli
ko nuostabiai kuklus. Jis darė tik 
tai, ką daryti norėjo, bet nedrįso, 
bijojo, dauguma Lietuvos kuni
gų: jis garsiai savo pamoksluose 
kalbėjo tik apie tai, apie ką dau
guma Lietuvos kunigų ir tikin
čiųjų kalbėjo pašnibždomis, 
apie ką kalbėti jo primygtinai 
prašė dauguma kunigų ir tikin
čiųjų, kurie patys dėl vyriškumo 
ar gabumo stokos kalbėti ne
galėjo.

Bijojo tylėjimu įžeisti Dievą
Kun. Alf. Svarinskas niekada 

nesistengė prasiveržti į priekį, 
boti pirmu, bet aplinkoje, kur 
žmonės tebėra sukaustyti bai
mės, įvarytos jiems siaubingais 
Stalino, Berijos laikais, kur žmo

nės iki šiol nepajėgia patikėti, 
kad tarybų valdžia dabar jau yra 
žmoniškesnė (ir, matyt, ne be 
pagrindo, jei šiandien dar gali
mas areštas tokio tauraus žmo
gaus, kaip kun. Alf. Svarinskas), 
tokioje aplinkoje kun. Alf. Sva
rinskas dažnai buvo pirmas irgi 
iš baimės! Bet ne iš sukausčiu- 
sios kitus gyvuliškos baimės, o 
iš Dievo baimės!

Jis, būdamas tvirto tikėjimo, 
beveik niekados nepasidavė gy
vuliškai baimei, bet nuolat bijo
jo tylėjimu ir nieko neveikimu 
pritarti nusikalstamiems dar
bams, bijojo tylėjimu įžeisti 
Dievą ten, kur sąžinė reikalauja 
ne tik kalbėti, bet šaukti visu 
balsu.

Garsas apie jį pasklido visur
Kur tik teko kun. Alf. Svarins

kui kunigauti, jis visur savo gy
venimu ir veikla nusipelnė ypa
tingą tikinčiųjų ir net dauge
lio netikinčiųjų pagarbą ir meilę. 
Garsas apie jo vyrišką gerumą 
pasklido po visą Lietuvą ir net 
už jos ribų.

Talentingo gerumo šviesoje 
paprastas žmogiškas gerumas 
pasidaro lyg ir nebematomas, 
atsiduria šešėlyje arba net tam
pa panašus į blogį. Tą tiesą gra
žiai liudijo 1978 m. Telšiuose 
prie plataus Kūčių stalo tuome
tinio vyskupijos valdytojo, o da-

nepiktai pasakyti žodžiai apie 
kun. Joną Kaunecką: . Kol

Dariaus ir Girėno minėjimas Kultūros Židinyje rugsėjo 11. Giedamas Amerikos himnas. 
Gieda solistė Marytė Bizinkauskaitė. Prie pulto stovi kuopos pirmininkas Kęstutis Miklas, 
kairėje — lakūnų portretas, kurį rengėjai padovanojo Kultūros Židiniui.

INFORMACIJA PRANCŪZIŠKAI 
APIE PAVERGTĄ LIETUVĄ

Prancūzų informacinis biule
tenis “Bulletin du Circle d’In- 
formation Civiųue et Sociale” 
straipsnyje “En Lithuanie” — 
Lietuvoje—plačiai aptaria da
bartinę Lietuvos katalikų 
padėtį.

Straipsnio autorius, remdama
sis pačių ateistų suteikiamais 
duomenimis, ypač iškelia tą 
fektą, kad, nežiūrint jau ilgus 
metus vykdomos ateistinės 
prievartos, tikėjimas Lietuvoje 
tebėra labai stiprus.

Net patys ateistai pripažįsta, 
pažymi prancūzų biuletenis, kad 
daugiau negu 40 procentų lietu
vių krikštija savo vaikus, kad 
daugiau negu 20 procentų jauna
vedžių tuokiasi bažnyčioje ir apie 
23 tūkstančiai vaikų kasmet pri
ima pirmą Komuniją ir Sutvirti
nimo Sakramentą. Tikrumoje 
praktikuojančių katalikų skaičius 
Lietuvoje yra dar didesnis.

nebuvo kun. J. Kau- 
kunigai žmo- 

pamatė

Kun. Alf. Svarinsko didvyriš
kas gerumas drumstė sąžines ir 
protus tiek gerų, tiek ir blogų 
žmonių. Gerieji, susidūrę su juo, 
užsidegdavo troškimu tapti dar 
geresniais, o blogiesiems, su
prantama, gerumas uždegdavo 
tik pavydą, keršto jausmus, norą 
likviduoti jį, kad netrukdytų 
būti blogais ir vis dėlto atrody
ti gerais.

Kun. Alf. Svarinsko areštas ir 
bandymas jį parodyti kaip nusi
kaltėlį, tai blogų žmonių baisios 
ydos — keršto išdava, tai sava- 
valiautojų, tarybinių įstatymų ir 
žmoniškumo nežabotų pažeidėjų 
kerštas.

Čekistų klaidos
Niekam nepaslaptis, kad tary

biniai čekistai yra padarę daug 
klaidų. Tų klaidų pasėkoje žuvo 
Tuchačevskis, Uborevičius ir 
daug kitų, daugybė žmonių 
buvo per klaidą įkalinti. Esu ab
soliučiai įsitikinęs, kad kun. Alf. 
Svarinsko areštas ir pastangos 
sudaryti baudžiamąją bylą yra

(nukelta į 2 psl.)

Bažnyčios įtaka yra jaučiama 
taip pat ir jaunimo tarpe, ir tai 
kelia ateistų susirūpinimą, rašo 
prancūzų biuletenis, atkreipda-

BALTUOS VALSTYBIŲ ATSTOVAI 
DIPLOMATŲ TARPE WASHINGTONE

Washington Dossier, iliustruo
tame žurnale, leidžiamame 
Washingtone, rugsėjo mėn. yra 
gražiai aprašyti visų valstybių 
diplomatinių misijų šefei — jų 
tarpe ir Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos.

Pagal pateiktus duomenis iš 
viso JAV-bėse yra atstovaujamos 
147 valstybės. Ambasadorių ir 
charge d’affaires tarpe įrašyti 
yra ir Baltijos vals
tybių atstovai. Žurnale yra am
basadorių bei charge d’affaires 
nuotraukos, biografijos, ir trum-

pai supažindinama su jų atsto
vaujamais kraštais. Ta proga ra
šoma, kad Baltijos valstybės 
1940 buvo Sovietų Sąjungos 
okupuotos, bet JAV jų prievar
tinės inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą niekuomet nepripa
žino JAV pripažįsta tų vals
tybių atstovus. Ji® 
turi visas diplomatines privilegi-

pagal valstybės departamento 
atstovo pareiškimą jų vaidmuo 
yra išlaikyti laisvos Lietuvos, 
Latvijos, Estijos idealą.

Vilniškė Tiesa liepos 19 persi- 
. spausdino iš Pravdos S. Vieš- 

nievskio straipsnį “Vaivorykštės 
spalvos” — “Dialogai su JAV 
žurnalistais”. Straipsnio tezė pa
prasta: Naujosios Anglijos rą^gk- 
torių asociacija, susirūpinusi ry
šių su “tarybiniais” žurnalistais 
nutrūkimu, nepaiso Washingtono 
mėginimų apsupti JAV “geleži
ne uždanga” ir tuos ryšius at
stato. Praėjusią vasarą įvyko su
sitikimas Londono miestelyje, 
New Hampshire, o šiemet dvyli
ka “jankių” žurnalistų lankosi 
Sovietų Sąjungoje. Jie gana 
“naivūs”, bet “tarybiniai” žmo
nės juos kantriai šviečia, tikrovė 
juos paveikia. Jie pastebi, kaip 
“tarybiniai” piliečiai geidžia tai
kos. Times Argus (Vermont) re
daktorius Monsaratas net at
randa, jog “rusai šypsosi”. Visi 
didžiai patenkinti “taikos 
misija”.

Tačiau pačių jankių įspūdžiai 
iš savo viešnagės Sovietų Są
jungoje rodo, jog jie nėra tokie 
naivūs, kaip juos vaizduoja Viš- 
nievskis, kuris paprasčiausiai 
“tarybiškai” meluoja. Štai vieno 
ekskursijos dalyvių. Bernard 
Caughey straipsnis dienraštyje 
The Patriot Ledger Times(1983. 
VII.30), pavadintas “Please tell 
me more”. Jis pasakoja, kaip 
drauge su The Cape Cod Ti
mes redaktoriumi Bill Breisky, 
lėktuve iš Vilniaus į Taliną, jie 
mėgino susigaudyti “užrašų, ci
tatų, informacijos ir dezinfor
macijos bei melų” raizginyje. Ta
da Breisky pradėjo krumpliais 
belstis į lėktuvo šoną, kaip tai 
daro kaliniai. “Staiga viskas pa
sidarė aišku”, rašo Caughey. 
“Mes ką tik praleidom dvi savai
tes policinėje valstybėje ir gir
dėjome ... šimto ar daugiau so- 

vienas jų buvo savotiškas be
laisvis”.

mas dėmesį į Juozėno Vilniuje 
skaitytą paskaitą, kurioje šis val
džios atstovas iškėlė ateistinės 
propagandos nesėkmingumą ko
voje prieš religiją.

Prancūzų biuletenio straipsnis 
apie Lietuvą yra atspausdintas 
skyriuje “Persekiojimo laikai”.

Ypač įdomūs Caughey įspū
džiai iš Lietuvos, “katalikiškos 

vietinio ateizmo ir jam prieši
nasi”. Jis pabrėžia, jog “lietuviai 
nėra rusai ir labai nemėgsta, kai 
juos vadina rusais... Jie elgia
si ir jaučiasi taip, lyg jie daugiau 
priklausytų Vakarų Europai”.

Amerikiečių žuntoftitni Vii- 

aprašo kaip “galingiausią asme
nį Vilniuje (ir vieną galingiau
sių visoje Lietuvoje)”. Pakako 
Laurinčiuko rankos mostdėjžindflk 
ir svečius bematant praleido pro 
aerodromo muitinę. Laminau- 
kas pusketvirtų metų gyveno 
Amerikoje, laisvai kalba angliš
kai, yra vaišingas ir sąmojin
gas.

Caughey pasakoja, kaip Lau
rinčiukas “švietė” amerikiečius. 
Jo tėvai, sesuo ir jis pats 
buvo katalikai, bet visi kataliky
bės išsižadėjo. Laurinčiukas tai 
padarė, nes “religija yra nesą
monė”. Anot Laurinčiuko, “prieš 
Revoliuciją buržuazinė armija 
versdavo žmones melstis. Karei
viai atstatydavo šautuvus, ir tu
rėdavai melstis”. Šypsodamasis 
ir pirštu badydamas sau galvą, 
jis pareiškia: “Katalikybė ir ka
talikai yra pamišėliai 
(‘cuckoo’)”.

Caughey pastebėjo, kad faktai 
Laurinčiukui nelabai rūpi. Jis 
griežtai paneigė “istorinį fektą” 
apie Hitlerio-Stalino paktą, kurio 
pasėkoje Sovietų Sąjunga užėmė 
Pabaltijo valstybes. “Ką jūs 
vadinat faktais, tėra kvailystės, 
beprotybės (‘crazy cuckoo’)”, 
tvirtino Laurinčiukas, pirštu ba
dydamas sau galvą. Jis taip pat 
griežtai paneigė, kad Lietuvoj 
yra daug katalikų. Pasak jo, Lie- 

neberašo apie Kalėdas, nes “nie
kas daugiau nebetiki”.

“Tai tokia Laurinčiuko logi
ka”, rašo Caughey, “bet daugelis 
lietuvių, ypač jaunimas, netiki 
Laurinčiuku ir sovietine politi
ka”. Jauna lietuvė pasakojo ame
rikiečių žurnalistui, kad ji ir jos 
šeima yra katalikai: “Bet val
džia daro mum daug sunkumų. 
Uždaro mūsų bažnyčias ir mėgi
na mus nureliginti. Jie nori, kad 
mes būtume ateistai”. Jos žo
džiais, “Laurinčiukas meluoja”, 
kai jis tvirtina, kad Lietuvos 
jaunimas nebetiki katalikybe.

Laurinčiukas taip pat pasakojo 
amerikiečiam, kad lietuviai yra 
nepaprastai “laimingi ir laisvi”. 
Caughey susidarė įspūdį, kad jie 
“daug laimingesni ir mažiau 
apsėsti rūpesčių” negu Maskvos 
ir Leningrado gyventojai: “Vil
niuje ir Kaune žmonės atrodo 
žvalesni ir švaresni, daugiau pa
sitiki savimi, daug šypsosi ir juo
kiasi. Krautuvės švaresnės ir pil
nesnės, nėra ilgų eilių”. Bet ki
ta jauna lietuvaitė, kurios tėvas 
buvo ilgam ištremtas į Sibirą, 
aiškino, kad padėtis iš tikrųjų 
nėra tokia gera. Kiti lietuviai ste
bėjosi, kad amerikiečiai gali vi
sur keliauti. Ir jie tvirtino, kad 
“Laurinčiukas meluoja”.

(Elta)

GAUTA LBK KRONIKOS 
NR. 59

Lietuvių Informacijos Centras 
Brooklyne praneša, kad gauta 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 59 numeris, išleistas 
okupuotoje Lietuvoje, datuotas 
š.m. rugpjūčio 15 dienos data.

Numeryje yra šie straipsniai: 
Laisvai mąstyti gražu, bet dar 
gražiau mąstyti teisingai. Kuni
gai kovoja už Bažnyčios teises, 
Suimtųjų kunigų gynimo akcŲa 
Lietuvoje, Išrašai iš kun. AKm» 
so Svarinsko bylos. Kai kas iš Jo
no Sadūno teismo. Tardymai, 

pįjų ir Sovietinėje mokykloje.

Naujas numeris dauginamas ir 
jau siuntinėjamas lietuviškai 
spaudai ir kitom informacijos 
įstaigom.
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Savaitės 
įvykiai
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Britanijos socialdemokratų 
partija atmetė siūlymus susi
jungti su liberalų partija.

Libane jau kuris laikas vyksta 
aštrios kovos tarp Libano kariuo
menės ir druzų milicijos dėl Shut 
kalnų kontrolės. Druzai kalnų 
srity yra apsupę kelias krikščio
nių gyvenamas vietoves ir vykdo 
krikščionių žudynes.

Afganistano partizanai užėmė 
Paktia provincijoj Matun, Urgun 
ir Jaji miestų turgavietes ir nu
traukė vandens ir maisto tiekimą 
Urgun esančiai afganų kariuo
menės įgulai.

Angolos partizanai paskutiniu 
metu sunaikino 315 vyriausybės 
karių, 17 kubiečių ir 3 sovietų 
patarėjus. Be to, buvo sunaikin
ta 83 kariniai sunkvežimiai, du 
malūnsparniai, 11 tiltų ir 8 trau
kiniai.

Čekoslovakas dviračių lenkty
nininkas Robert Hutyra su žmo
na ir vaikais paties pasigamin
tu balionu pabėgo į Austriją.

Nikaragvos partizanai lengvais 
lėktuvais bombardavo sostinėj 
esančią aviacijos bazę ir tarptau
tinį aerodromą ir padarė daug 
nuostolių kontrolės bokštui ir ki
tiem pastatam. Vienas lėktuvas 
buvo nušautas.

Sovietų Gruzijos vilnų fabriko 
direktorius Georgi Sanhadze bu
vo sušaudytas už spekuliaciją.

Airija ištrėmė du sovietų am
basados sekretorius ir vieno jų 
žmoną už šnipinėjimą ir teroris
tinės I.R.A. organizacijos rė
mimą.

JAV tik dabar paskelbė, kad 
rugpjūčio mėn. buvo įsakyta iš
vykti dviem sovietų diploma
tam Anatolij Y. Skripko ir Jurij 
P. Leonov už šnipinėjimą.

Sov. S-gos KGB agentai su
laikė JAV konsulato Lenin
grade vicekonsulą Lon David 
Augustenborg su žmona, juos 
sumu^’irTšrėngė ir įsakė tuojau 
išvykti dėl šnipinėjimo. JAV pa
reiškė protestą dėl jų sumušimo 
ir suniekinimo.

Sovietų premijas laimėjęs 
pianistas Aleksander Toradze 
pasitraukė iš Ispanijoj gastro
liuojančio orkestro, kur jis buvo 
solistu, ir pasiprašė prieglaudos, 
o to paties orkestro koncertmeis
teris Boris Korsakov nusižudė 
Ispanijos Gijon miesto viešbuty.

Prezidentas Reagan leido Li
bane esantiem JAV daliniam 
pasinaudoti prie Libano krantų 
esančių JAV karo laivų lėktuvais 
ir artilerija ne tik patiem apsi
ginti, bet ir padėti kitiem Brita
nijos, Prancūzijos ir Italijos dali
niam ir net tam tikrom aplinky
bėm Libano armijai.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Pagaliau ir Jonas Bretkū
nas sulaukė tinkamo įvertinimo, 
šiais 1983 metais “Mokslo” lei
dykla Vilniuje išleido Rinktinius 
Jono Bretkūno raštus. Pagrindi
nis tomo redaktorius buvo seno
sios lietuvių literatūros tyrinėto
jas J. Palionis. Jam talkino ir ki
ti tos srities mokslininkai, 
ypač išsamios medžiagos apie J. 
Bretkūną yra palikęs seniau 
miręs profesorius J. J. Lebedys.
J. Bretkūną teisingai tomo re
daktorius laiko didžiausiu lietu
vių rašytoju, kūrusiu dar prieš
K. Donelaitį, M. Valančių. Kny
goje duodama ir platoka J. Bret
kūno biografija, aiškinama jo kil
mė ir aisčių kalbų geras mokė
jimas. Kilimo J. Bretkūnas bu
vęs prūsas: jo motina buvo prūsė 
ir gerai mokėjusi prūsų kalbą, iš 
jos ir sūnus gerai išmokęs prū
sišku. Tėvas buvęs taip pat prū
sas, tik kiek suvokietėjęs. Gimė 
J. Bretkūnas Bambolių k. prie 
Friedlando, į pietryčius nuo Ka
raliaučiaus. Prūsiškai išmoko 
namuose, o jų kaimo apylinkė 
buvo lietuviška, tai susidurda
mas su kaimiečiais gerai išmoko 
ir lietuviškai. Ten gyveno ir kiek 
latvių (kuršių), tai būsimasis 
pastorius išmoko ir kuršiškai. 
Baigęs mokslus Karaliaučiaus 
teologijos institute, klebonavo 
daugelį metų lietuviškoje Lab
guvoje, tik gyvenimo pabaigoje 
buvo perkeltas į vieną Karaliau
čiaus mišrią parapiją.

Didžiuosius literatūrinius 
darbus J. Bretkūnas parašė Lab
guvoje. 1591 jis išleido stambų 
pamokslų rinkinį “Postilę”. Ta
čiau didžiausias jo darbas buvo 
Švento Rašto vertimas į lietuvių 
kalbą. To vertimo rankraščio 
buvo 8 tomai. Tačiau vokiečių 
valdžia tada buvo atšalusi nuo 
lietuviškų knygų leidimo, taip J. 
Bretkūno rankraštis ir išgulėjo 
ištisus šimtmečius ne- • 
išspausdintas. O vertimas buvo 
tikrai gražus, kupinas parinktų 
gyvų lietuviškų žodžių, kurių 
vertėjas mokėsi iš gyvosios šne
kamosios kaimiečių kalbos. 
Laimė tik, kad per tiek karų 
ir suiručių J. Bretkūno rankraš
čiai išliko nesunaikinti iki šių 
dienų.

Į tomą sudėtas ne visas 
Šventraščio vertimas, liet už tai 
jis papildytas įdomiais J. Bretkū
no laiškais. Randame čia ir J. 
Palionio platų straipsnį apie J. 
Bretkūno biografiją ir jo raštų 
apžvalgą. J. Tumelis duoda gana 
išsamią J. Bretkūno bibliografi
ją, komentarus. Pridėtas ir sun
kiau suprantamų žodžių žodynė
lis. Taigi veikalas moksliškai 
paruoštas, gerai suredaguotas ir 
lituanistikos mokslui laitai rei
kalingas.

Prie mokslinių knygų galime 
priskirti ir 1981 “Vagos” išleistą 
Genovaitės Četkauskaitės pa
ruoštą knygą “Dzūkų melodi
jos”. Knygoje yra 471 daina, me- 
lodiję duota 272. Aptariami me
lodijų tipai, kalbama ir apie 
dainų poetinį pobūdį. Autorė 
apsčiai vartoja ir muzikos termi
nologiją, kai kur pati sudaryda
ma tinkamus naujadarus.

Rugpjūčio 18 pavergtoje Lie
tuvoje mirė žymus kalbininkas 
Marcelinas Ročka, ypač gerai 
mokėjęs senąsias lotynų ir graikų 
kalbas, daugelio senųjų tekstų 
nepamainomas vertėjas. M. 
Ročka buvo gimęs 1912 balan
džio 25 Ambračių k., Jurbarko 
rajone. Gimnaziją baigė Mari
jampolėje 1934. Klasinę kalboty
rą studijavo Kauno universitete. 
Po vienerių metų lotynų kalbos 
dėstymo Zarasų gimnazijoje bu
vo perkeltas dėstytoju į Vilniaus 
universitetą ir Vilniaus pedago-
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------------- 'Gedimino, Algirdo, Mažvydo, 
Bretkūno laiškų, parašė jiems 
komentarus. Išvertė Aristotelio 
“Poeticą”. Vertingi yra ir M. 
Ročkos bibliografijos darliai: jis 
parengė milžiniško dydžio kar
toteką apie lietuvių raštus sveti
momis kalbomis dar senojoje 
Lietuvoje.

— Jau prie mirusiųjų priklau
so ir dailininkė Joana Lukaus- 
kaitė-Taujanskienė. Ji buvo 
gimusi Šiauliuose 1912. Baigusi 
Šiaulių mokytojų seminariją, kai 
kurį laiką mokytojavo. Dailės 
studijas baigė tik sovietiniais 
metais ir tuoj pradėjo kaip teat
ro dailininkė dirbti Šiaulių 
dramos teatre. Jos pomirtiniame 
palikime yra aliejinės tapylx>s, 
akvarelių, gražių gamtos vaizdų.

— Vilniuje iškilmingai buvo 
paminėta senos komunistų vei- 
kėjos-publicistės Domicėlės E. 
Tautkaitės 90 metų amžiaus su
kaktis. Minėjimas įvyko revoliu
cijos muziejuje. Buvo kalbų, pa
skaityta išjos “kūrybos”.

Pr. N.

NIKARAGVOS REVOLIUCIJŲ 
TIKROSIOS ŠAKNYS

Jėzuitų ordino generolu buvo 
išrinktas olandas, pontifikalinio 
orientalinio instituto Romoj rek
torius kun. Peter-Hans Kolven- 
bach.

Valst. sekr. Shultz pareiškė, 
kad JAV imsis prieš Sov. S-gą 
už P. Korėjos keleivinio lėktuvo 
nušovimą sankcijų tik tada, kai ir 
kitos valstybės tokias sankcijas 
sutiks panaudoti.

Nikaragvos revoliucijų pradi
ninku laikomas JAV gimęs nuo
tykių ieškotojas William Walker, 
1856 surinkęs gaują pramušt
galvių, paėmęs valdžią į savo 
rankas ir pasiskell>ęs 'prezi
dentu, bet kitais metais jis pal£ 
buvo nuverstas. Tuo metu šiub 
kraštu susidomėjo JAV, nes buvo 
manoma per jį iškasti Atlantą ir 
Ramųjį vandenynus jungiantį 
kanalą. Visi Nikaragvos valdo
vai turėjo atsižvelgti į JAV rei
kalus ir su jom bendradarbiau
ti. Tik 20 a. pradžioj kraštą val
dęs prezidentas Jose Santos Ze- 
laya išdrįso ginčyti JAV teisę 
statyti kanalą, neteko JAV ma
lonės ir 1909 buvo JAV remia
mos revoliucijos nuverstas.

Nikaragvos advokatas ir mo
kytojas Benjamin Zeledon suor
ganizavo maža armija prieš

IŠ L.K. BAŽNYČIOS 
KRONIKOS

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių direktorius, N*yr- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. W ilso n Avė.), telef. 344-5172. Pa
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JUOZO ANDRIULIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tas pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 047-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentais. -i

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Wint*r Garden Tavam. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogom*. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmo* 
rūšie* lietuviškas maistas prieinama kaina.

.SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — S ii ve r Bell Baking Co. Lietuviška Jr 
europietiška duona ir pyragai, šventam*, vestuvėm* bei pokyliam* tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Cororta, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securitie* Ine., One Stato St Piaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruota* 
pirkti ir parduoti akcija*, bonus, optlons, fondus, commodltles, auksą 

. ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tsx sheKors. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8:30-9:30 v.v., penktadienisIs 7:30 - 0:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Meilu* Jr., vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrew*bury, MA. 01545. Tel. 617 
852-3665.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, trečiad., 
6:05-7:00 vai. vak., iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr. adresaš: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.
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Jubiliejinėje skautų stovykloje buvo paminėta Aušros 100 
metų sukaktis. Kalba gen. konsulas Toronte dr. J. Zmuidzinas, 
šalia stovi Irena Kerelienė. Nuotr. J. Tamuhiao

(atkelta iš 1 psl.)

viena iš naujausių ir viena iš bai
siausių čekistų klaidų, kuri, deja, 
jau padaryta, bet kurią dar yra 
galimybė ištaisyti.

Esu susipažinęs su LTSR BK 
ir žinau, kad už atsisakymą 
būti liudytoju galiu 
būti teisiamas. Tačiau ne mano 
kaltė, kad tarybinėje valstybėje 
įstatymų leidėjai ignoruoja ti
kinčiųjų poreikius. Aš, kaip 
žmogus ir katalikas, bandymą iš 
manęs padaryti liudytoją kun. 
Alf. Svarinsko byloje galiu ver
tinti tik kaip nepelnytą kun. Alf. 
Svarinsko ir manęs įžeidimą, 
nes aišku, kad šioje byloje tar
dytojai gali tik ieškoti talkos 
gerus kun. Alf. Svarinsko darbus 
ir žodžius pavaizduoti nusikals
tamais.

Viską pasakiau
Viską, ką aš turėjau kun. Alf. 

Svarinsko byloje pasakyti, išdės
čiau šiame pareiškime. Kadangi 
kun. Alf. Svarinskas yra visiškai 
nekaltas, tai būti smulkiau ap
klausinėjamas šioje byloje atsisa
kau, nesiskaitydamas su galimo
mis dėl to baisiomis pasėkomis 
man ir mano šeimai. O jeigu tai 
bus kvalifikuota kaip neteisingas 
liudijimas ir už tai man iškelta 
baudžiamoji byla, tada visus čia 
išdėstytus teiginius galėsiu pa
iliustruoti gausiais ir iškalbin
gais faktais.

raštą L. Simutis pasirašė
1983 m. kovo mėn. 19 d.

Amerikos remiamą krašto vy
riausybę, bet buvo JAV jūrų pės
tininkų nugalėtas ir žuvo. Jo la
vonas arklių buvo velkamas per 
Niquinokomo miestelio gatves. 
Šį įvykį stebėjo 17-metis jau
nuolis Augusto Cesar Sandino, 
ir. jo kraujas užvirė nuo įsiuti
mo. Dešimtmečiui praėjus, San
dino perėmė Zeledono prieša- 
merikinę vėliavą ir suorganiza
vo kelių šimtų žemdirbių armi
ją Nikaragvos suverenumui gin
ti. Partizaninės kovos su JAV jū
rų pėstininkais vyko 6 metus. 
1933 JAV vyriausybė jūrų pėsti
ninkus iš Nikaragvos atšaukė, 
bet paliko JAV sukurtą tautinę 
gvardiją, kuriai vadovavo Anas- 
tasio Somoza Garda. Sandino 
pradėjo pasitarimus su Somoza, 
bet Sandino buvo nužudytas po 
vienų jo garbei suruoštų pietų. 
Likęs vienas, Samoza uždėjo sa
vo leteną visai Nikaragvai, ir 
šios giminės ainiai Nikaragvą 
valdė iki 1979, kada kraštą val
dęs Anastasio Somoza Debayle 
buvo nuverstas krašte įvykusios 
revoliucijos, kurioje dalyvavo 
ginkluoti partizanai, pasivadinę 
sandinistų vardu, ir kurią rėmė 
vidurinė klasė, laisvų profesijų 
žmonės ir technokratai, nes Sa
moza buvo pasidaręs gobšus ir 
stengėsi į savo rankas pasiglemž
ti kai kurias pramonės šakas ir 
žemių plotus. Nuvertus Somozą, 
ginkluotos krašto pajėgos ir visa 
valdžia atsidūrė sandinistų ran
kose. Sandinistai, pradėję tvar
kyti krašto ūkį, iš jo išstūmė . 
žemvaldžius ir prekybininkus, ' 
kurių dauguma ne tik nustojo 
sandinistus remti, liet ir pasi
traukė į užsienį, nes jų manymu 
marksistinė ideologija, kuria 
yra susižavėję sandinistai, Ni
karagvai netinka. Tokiu būdu 
plačių masių remta revoliucija ’ 
dėl savo ideologinio fanatizmo 
krašte sukėlė socialinį, politinį 
ir ūkinį chaosą. Užsienio politi
koj sandinistai sutapatino save 
su Fidel Castro ir atsisakė klau
syti JAV patarimų, o vidaus po
litikoj savo ideologiniam priešam 
sutvarkyti sukūrė impresyvų 
policijos aparatą ir karinę jė- 
«4-

Sandinistai įrodinėja, kad Ni- " 
karagva niekada nebuvo nepri
klausoma, o tik JAV išnaudoja
ma, žeminama ir atsilikusi žem
dirbių kolonija, turėjusi JAV 
auginti cukrų, kavą ir kakavą. 
Tai nuolat kalama į galvą mo
kyklose, paskaitose, laikraš
čiuose ir vyriausyliės pareigūnų 
kalbose ir net teatrų pastaty
muose.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
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1933 + 1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičių*, 
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VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond Hill, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modemus {rengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniai*.

SKAMBINTI: (212) 441-0909
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INFORMACIJŲ
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Žodis radijo valandėlėm
. Lietuviškų radijo valandėlių 

turime gana daug. Kiekvienoje 
-.didesnėje lietuviškoje koloni
joje veikia viena, dvi, o kartais 
net ir daugiau tokių valandėlių. 
Jos suorganizuotos privačios ini
ciatyvos, ta pačia iniciatyva ir iš
silaiko. Išsilaiko iš komercinių 

'skelbimų ir iš klausytojų aukų, 
nes valandėlės dar turi savo rė
mėjų klubus, kurie ir moka meti
nius mokesčius. Atsiranda ir taip 
aukotojų, kurie mielai remia tas 
balandėles.

/ Suprantama, kad be komerci- 
.^pių skelbimų negalima išsivers- 

'.ti, bet kartais tų skelbimų bū
na tiek daug, kad jie ir sudaro 
•visą programą, tarpais įvedant 
kokią dainelę ar lietuvišką mu
ziką. Dažnai skelbimai kartojasi 
žodis į žodį kiekvienoje radijo 
programoje. Taip tos lietuviškos 
radijo valandėlės pasidaro gana 
pilkos ir nuobodžios.

Čia ir norime atkreipti dėmesį, 
Jcad reikia tas valandėles paįvai
rinti, sukultūrinti. Norėtume pa
siūlyti, kad būtų kalbama apie 
naujas lietuviškas knygas. Kny
gos juk skursta, niekas jų nepuo
selėja, nepasiūlo skaitytojui, o 
iėnygų išeina ir įdomių ir gerų. 
Tad ir galėtų įtraukti į kiekvie
ną programą —; kas naujo lietu
viškoje knygų lentynoje.

< Kalbant apie naujas knygas 
jjera prisiminti ir įvairias litera- 
lūrines sukaktis, atskirų senųjų 
Veikalų sukaktis, rašytojų sukak
tis. Tas ne tik praturtins klau
sytojus, bet drauge suartins ir 
'rašytojus su visuomene. Iš anks
to organizuojant, prie dabartinės 
įrašymo technikos kiek galima 
padaryti pasikalbėjimų, gali į- 
skaityti ir patys autoriai. Į skai
tymą galima įtraukti ir vietines 
pajėgas, ypač jaunimą. Skaityda
mi jie patys lavinsis, pripras prie 
lietuviško viešo žodžio ir vi
suomeninės veiklos.

Pasirodo ir naujos plokštelės.

Galima ir apie jas pakalbėti, pa
nagrinėti, iŠ jų kas svarbiausia 
pagroti.

Pasigendama ir kultūrinio gy
venimo kronikos. Kartais vietinė 
kronika šiek tiek yra paliečiama, 
bet platesnė lietuviško gyveni
mo kronika neprisimenama — 
kokios vyksta parodos, kokios 
skiriamos premijos, kokie ren
giami koncertai, kas baigė ir kur 
baigė aukštuosius mokslus.

Norėtume girdėti ir daugiau 
jaunimą kalbant Ar nebūtų gali
ma suorganizuoti jaunino sky
rių, kad ar kas mėnesį, ar kiek
vienoje programoje jaunimas 
turi savo laiką ir apkalba savo 
reikalus. Jie patys skaito, skelbia 
savo veiklą.

Toks jaunimo skyrius pri
trauktų daugiau jaunimo. Ir jis 
pamėgtų lietuviškąją radijo va
landėlę, o tai juk labai svarbu.

Laukiami ir montažai iš m ūsų 
praeities, iš kultūrinio gyveni
mo. Tokius montažus labai įdo
miai parengia muzikas Vytautas 
Strolia, pasinaudodamas didele 
savo diskoteka. Panašūs monta
žai gali būti parengiami ir iš 
kitų skričių — iš muzikos, iš” 
dailės, sportinės veiklos. Kaip 
minėjom, dabartinė įrašymo 
technika į garsąjuostes yra to
kia lanksti, kad gali bet kur įra
šyti ir paskui studijoje panaudo
ti.

Ar visos tos radijo stotys ne
galėtų sudaryti kokią savo orga
nizaciją, susirašinėti ir pasikeis
ti programom? Ypač tos kultū
rinės programos, įskaitymai, ko
kių minėjimų santraukos, mon
tažai gali pereiti per daugelį 
radijo stočių. Tai yra lengva, nes 
lengva kopijuoti, lengva persi ųs- 
ti.

Jei valandėlės ekonomiškai iš
silaiko, galėtų pamokėti už to
kias kopijas, galėtų pamokėti 
ir tiem autoriam, kurie įdeda ne
maža darbo, kol parašo ir įlcal-

Sventieji, kaip ir genijai, iš
keliauja toli už savo gimtųjų 
kraštų ribų — vieni ir kiti pasi
daro savotiškais kosmopolitais, 
kurių nuostabiais darbais, švento 
gyvenimo pavyzdžiais bei malo
nėmis naudojasi veik viso pa
saulio žmonės. Tautų, iš kurių 
jie yra kilę, vardai įvairiomis 
progomis plačiai nuskamba tai 
viename, tai kitame kontinente. 
Genijus ir šventuosius besisa- 
vinant, kartais kyla aršūs kivirčai 
ne tik tarp atskirų valstybių, 
bet ir miestų, o kai kuriais at
vejais net kaimų. Panašiai atsi
tiko ir su karalaičiu šv. Kazi
mieru, kurio 500 m. mirties su
kaktį ateinančiais metais ruošia
mės galimai prasmingiau pami
nėti.

Dėl savo skaistaus gyvenimo, 
labai nuoširdaus pamaldumo, 
didelio rūpesčio nuskriaustai
siais, o ypač dėl gana gausių 
stebuklų, jis pirmiausia išgarsė
jo Lietuvoje ir Lenkijoje, o vė
liau dėka didžiulės šeimos gi
minystės ryšių ir vienuolių rū
pestingumo pasidarė plačiai 
žinomas Vak. Europoje ir kitur. 
Šv. Kazimiero vardu plačiu mas
tu pradėjo puoštis naujagimiai. 
Jo garbei Didžiojoje Lietuvos 
kunigaikštijoje ir Lenkijoje imta 
statyti bažnyčias, įruošti koply
čias, altorius, užsimota tapyti 

ba, sumontuoja tokį reportažą 
ar montažą.

Valandėlės rengia vakarus, 
koncertus. Galėtų mėginti suor
ganizuoti ir specialią savo pro
gramą, parašydinti kokią dainą, 
ar kokį feljetoną ar ką pana
šaus. Ir tai praturtintų ir pagy
vintų valandėlių programą bei 
visą lietuvių kultūrinį gyvenimą.

Sėkmės jum, mielosios radijo 
valandėlės!

Jūros skautės jubiliejinėje skautų stovykloje. Nuotr. J. Tamulaičio

ŠV. KAZIMIERAS LIETUVIŲ 
IR KITATAUČIŲ TARPE

BRONIUS VASKAHTS

paveikslus , rašyti knygas, kurti 
giesmes, steigti vienuolijas, 
draugijas ir t.t.

Simas Sužiedėlis nepriklauso
moje Lietuvoje priskaito apie 15 
šv. Kazimiero bažnyčių. Pirmo
sios jų buvo pastatytos Žemait
kiemyje (1600 m.), Vilniuje 
(1604) ir Kamajuose (1635). Per
nai šv. Kazimiero kongregaci
jos seselės gražiai paminėjo savo 
75 m. plačios apimties darbų 
sukaktį. Kovo 4 nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo paskelbta tauti
ne švente. Jos metu mokyklos, 
organizacijos ruošdavo minėji
mus su paskaitomis bei menine 
dalimi.

Jau 1636 šv. Kazimieras buvo 
paskelbtas Lietuvos dangiškuo
ju globėju. Arkivyskupui Skvi
reckui rūpinantis, pop. Pijus 
XII jį 1948 paskyrė ypatingu 
visur pasaulyje išblaškyto lietu
vių jaunimo globėju. Savo glo
bėju šv. Kazimierą pasirinko 
skautai ir Lietuvos vyčiai. Visa 
tai rodo, jog šv. Kazimieras, nors 
jo relikvijos 19 metų (1920-1939) 
demarkacijos linija buvo atskir
tos nuo tautos kamieno, religi
niu pažiūriu giliai yra įleidęs 
šaknis savo protėvių žemėje.

Jo kultas Šiaurės Amerikoje
Lietuviai, įvairiais laikotar

piais atvykdami į JAV bei Ka
nadą, savo gimtajame krašte, iš
skyrus gal paskubomis pasiimtą 
saują tėviškės žemės, paliko vi
sas materialines gėrybes. Tačiau 
savo širdyje jie iki grabo lentos 

nešiojasi ilgesį paliktiem žmo
nėm, gimtajam sodžiui, papro
čiam, religinėm apeigom. Jie at
sivežė motinų giliai įdiegtą tikė
jimą, o jo tarpe ir šv. Kazi
miero garbinimą.

Laiko slinktyje vien Amerikoje 
lietuviai šv. Kazimiero garbei 
dedikavo per 20, o lenkai — 
per 30 bažnyčių. Pirmoji šv. Ka
zimiero bažnyčia lietuvių buvo 
pastatyta Shenandoah (1862), 
Peimsylvanijoj, o paskutinioji — 
(1957) Montrealyje, Kanado
je.

Būdinga, kad lietuviai maž
daug 100 m. slinktyje Ameriko
je šv. Kazimiero garbei pastatė 
daugiau bažnyčių, negu Lietu
voje per 600 m. Taip atsitiko 
gal todėl, kad mūsų tėvynainiai, 
ypač pirmosios didžiosios emi
gracijos, daugelio buvo ujami, 
jiem bandyta prisegti lenkų ar 
rusų etiketes. Norėdami pa
brėžti savo tautybę, tarp kitko 
kūrė šv. Kazimiero parapijas bei 
statė bažnyčias, kurios buvo vie
nas iš tautiškumo simbolių. Ir 
tada juk neabejota, jog šv. Ka
zimieras yra lietuvių kilmės 
šventasis. Dar tenka pridėti, 
kad lenkai kai kurias lietuvių 
lėšomis pastatytas bažnyčias 
bandydavo užgrobti. Jas ginant, 
būta muštynių iki kraujo pralie
jimo.

Šv. Kazimieras 
Pietų Amerikoje

Dr. Vytautas Dambrava 1979 
ispanų kalba, patraukliu žurna
listiniu stiliumi parašė 94 pus
lapių knygelę — “San Casimiro” 
(Šventas Kazimieras). Joje 

minima, jog 1783 Venecueloje, 
gražių kalnų ir vešlios augmeni
jos apsuptame slėnyje, nutolu
siame nuo sostinės Caracas apie 
90 km., buvo įsteigta šv. Kazi
miero parapija ir minėta vieto
vė pavadinta mūsų šventojo var
du. Taigi šiemet sukanka 200 
metų nuo parapijos įsteigimo ir 
miesteliui naujo vardo davimo.

Kaip gal daugeliui, perskai
čius šias eilutes, taip ir dr. 
Dambravai, buvo įdomu, kokiu 
būdu šv. Kazimieras atkeliavo į 
Pietų Ameriką. Gyvendamas Ve
necueloje, jis asmeniškai nu
vyko į parapiją ir bandė šį 
reikalą išsiaiškinti. Drauge su 
klebonu peržiūrėjo parapijos 
archyvą ir rado, kad minėtais 
metais slėnį lankė vietos vysku
pas ir pastebėjo, jog iš jo, no
rint pasiekti artimiausią bažny
čią, kalnuotais keliais reikia joti 
veik visą dieną.. Todėl nutarė 
slėnyje, kuriame tada gyveno 
apie 1,000 žmonių, įsteigti pa
rapiją. Pašiūrėje tuoj buvo į- 
ruoštas altorius ir pradėta laiky
ti mišias. Vėliau pastatyta koply
čia, o po jos bažnyčia.

Archyvuose nieko nerasta, ko
dėl bažnyčia, parapija ir mieste
lis buvo pavadinta mūsų pirmo
jo šventojo vardu. Kursuoja kele
tas abejotinos vertės legendų. 
Kai kas mano, jog šv. Kazimie
ras slėnyje jau bovo garbinamas 
prieš vyskupo atvykimą. Todėl, 
esą, su pavadinimu neturėta 
sunkumų. Pirmas klebonas buvo 
ispanas. Gal jis tą vardą davė. 
Betgi žinoma, kad tais laikais 
Ispanijoje šv. Kazimieras mažai 
buvo žinomas. Patikimiausias 
dalykas, kad pavadinimą parin
ko pats vyskupas, nes tuo metu 
kaip tik sukako 300 m. nuo šv. 
Kazimiero mirties, o, be to, jis 
jau buvo įtrauktas į mišiolus ir 
jo šventas gyvenimas aprašytas 
brevijoriuje.

Šiuo metu miestelis turi 7,000 
gyventojų. Prie parapijos pri
klauso 12,000 žmonių. Nemažai 
JŲ gyvena už miestelio ribų. 
Dabartinė bažnyčia yra impo
nuojanti savo išore, jauki viduje 
ir yra didžiausia visoje apylin
kėje. Didžiajame altoriuje yra 
veik žmogaus dydžio šv. Kazi
miero statula.

Kiekvienais metais kovo 4 
prasideda didžioji šv. Kazimiero 
“fiesta”, kuri tęsiasi visą savai
tę. Į ją žmonės susirenka ir iš 
kitų parapijų. Dienomis bažny
čioje vyksta pamaldos, o va-

(nukelta į 5 psl.)
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PETROVAS. Šimtas rublių ... tai galima bus 
pasigerti!. ..

ŠTOLCAS. Tu pats save greit pragersi.
• ' ; PETROVAS. O tu ką darysi su tais pinigais?

ŠTOLCAS. Pirksiu pačiai rotundą — suderė
jau jau už trisdešimt rublių, pirksiu komodą už 
>penkiolika, vaikams šiltus drabužius, kas liks 
;— padėsiu atsargai . . .

■ PETROVAS. Ei . . . vokietis tu, vokietis.
i ŠTOLCAS. Girdi . . . brazda (Žiūri pro lan- 
*gą), tamsu . .. bet lyg vežimas į kiemą įvažiavo.
• PETROVAS. Argi jie tikrai būtų žabų buvę?
» ŠTOLCAS. Ehl... po šimts velnių!., jeigu bū- 
Jtume juos ant kelio užklupę ...

PETROVAS, šį kartą pražiopsojom .. . bet
• dar mėnuo laiko .. ■
* ŠTOLCAS. Tu visą tą mėnesį pražiopsosi! — 
J visa mano viltis — Mitė, jis tur gudrų planą 
J— jis tur didelį planą! Jei kas skrsai kelio ne-

atsistos — mes laimėsim. Ar tu supratai jo pla- 
I ną?
* PETROVAS. Kiekvienas bernas, pamatęs 

'gražią mergą ... (Įeina Rusteika).

IX SCENA
RUSTEIKA. (Pažvelgęs į vieną, į antrą). Na, 

kratot —ar nekratot?
ŠTOLCAS. Nekratom — kam čia kratyt, jei 

aišku, kad tamsta tuo nesiverti . . .
RUSTEIKA. Kada jau tai paaiškėjo? . .
ŠTOLCAS. Mes gi gerai dabojam — jei

gu nepaėmfem lig šiol — tai — ką čia beieškoti..
RUSTEIKA. Pasaulio galas . . . žandarai Rus

teika pasitiki.. .
PETROVAS. Rodos nebelyja .. . einam — 

juk namai toli — kol pareisim . . .
(Įeina Jurgis).

X SCENA
ŠTOLCAS. Toks sušlapęs ... tai kur važinė

jai?
JURGIS. Užtrukom miške, iš užlieknio tiesiai 

labai blogas kelias — tai mes aplinkui. . .
PETROVAS. Aplinkui ... Sudievu.(Atsisvei

kina). Dtkui už alų, pavaišino mus gražiai. 
(Išeina).

RUSTEIKA. Kad tu papamptum kur, ma
no alų be žerdamas. (Jurgiui). Palydėk juos — dar 
pames ką atnešę. (Jurgis Šoko pro duris).

XI SCENA
(Rusteika sėdi vienas, atsikėlęs ima pakam

pėmis vaikičioti. Įeina Rožė).
ROŽĖ. Tėveli, ko ieškai? ..
RUSTEIKA. Žiūriu, ar nepametė ko nekvies

tieji svečiai... ir sugrįš, beregint, kratos daryti .. 
Kaip galėjot juos vienus troboj palikti?

ROŽĖ. Kai išgirdom pelėdą — mamaitė pa
šokus nubėgo, ... aš verpiau — tada tas Petrovas 
priėjo, atsisėdo šalia ... ir į glėbį mane ... aš ... 
kad išsigandau. .. kad trūkau galvą...

RUSTEIKA. O ... prakeiktas ... į snukį 
reikėjo drožt ...

ROŽĖ. Džiaugiuos ištrūkus ... (Tyla).. .Tė
veli, toki sušlapęs, mesk tą permirkusį švarką 
šalin. (Nmelka).

RUSTEIKA. Gerai, dukra, kad myli tėvą, kad 
senio pasigaili. (Paglostė). Sunki šiandien buvo 
kelionė.

ROŽĖ. Tėveli, pasigailėk pats savęs, nebeik 
niekur, sėdėk namie.

RUSTEIKA. Negaliu, dukra.
ROŽĖ. Nors tą laiką, tėveli, kol su tais Kra

žiais aprims.
RUSTEIKA. Nereikia laukti, kol aprims — 

reikia naudotis žmonių įniršimu ir kurstyti Juo
dieji vergai ir tie už savo laisvę kovojo ir pa
siekė, ką troške — negi mes, vaikeli, patys savo 
širdį smaugsim, maskoliui įtikti.

ROŽĖ. Tėveli, man taip tamstos gaila, taip 
gaila, dar užmuš.

RUSTEIKA.Tai.. .neužmuš .. .Ašnemirsiu 
tol, kol maskoliška koja mindžios Lietuvos žemę. 
Kai jiems čia bus galas, tada aš būsiu laisvas 
— eisiu ilsėtis.

ROŽĖ. Tėveli, man baisu: žandarams pa
skirta trys šimtai rublių, jei Tamstą su kny
goms beeinant nutvers.

RUSTEIKA. Trys šimtai... hm ... tai dar ne 
taip daug — O kas tau sakė?

ROŽĖ. Man sakė Albi... dziegarmeistra ... 
Jis sužinojęs iš žandarų... tai atbėgo perspėt, 
kad saugotumeisi...

RUSTEIKA. Kodėl jis man pats to nepasakė?
ROŽĖ. Jis Tamstos bijo — sako matęs, 

kaip Tamsta jo nekenti.

RUSTEIKA. Kenčiu ... nekenčiu ... nepa
tinka man ir gana. Apsiėjimas jo nepatinka, 
kaip jis žiūri nepatinka. Jeigu jis mato, kad aš 
nenoriu ir eina — tai ir negerai.

ROŽĖ. Jis tik tą sklenyčią nuo medaus par
nešė ir iš geros širdies perspėjo . ..

RUSTEIKA. Jau kai kas iš kažin kokio pa
sviečio atplaukęs be reikalo manim rūpinas, be 
reikalo geras — tai ir man nepatinka.

ROŽĖ. Aš esu tikra ...
RUSTEIKA. Nebūk tikra... kol aš nesužino

siu, kol aš pats neištirsiu — kas jis ... (Tyla).t

Rože ... o gal tu jį myli?.. Sakyk teisybę, gal 
tu jam jau žadėjai? . .

ROŽĖ. Aš . .. kol Tamsta neleisi, tėveli... 
aš niekam niekados nežadėsiu.

RUSTEIKA. Žiūrėk man, ir motinai, klau
syk — apie tą dovaną už mano galvą nesakyk 
geriau, gana jai rūpesnio ir taip.

ROŽĖ. Ir aš manau geriau nesakyti. (Rus
teikienė su viralo dubeniu ir Jurgis).

XII SCENA

JURGIS. Nuėjo—nebegrįš...na, šiltas vira
las tai gerai. (Rožė padėjo duoną, šaukštus, 
dubenėlius. Visi apsėdo stalą — valgo įsipilstę 
į dubenėlius).

RUSTEIKA. Viralas gerai. ..
RUSTEIKIENĖ. Srėbkitnors karštimėlio ... 

sušlapę, subuvę...
JURGIS. Oi, mamaite, kas tai būtų, kad šla

pias neišdžiūtų!
RUSTEIKA. Taigi... taigi. (Tylėdami valgo).
RUSTEIKIENĖ Ar pačioj Tilžėj buvote?

RUSTEIKA. Tilžėj.
RUSTEIKIENĖ. Ar apie Kražius ten jau 

žino?
RUSTEIKA. Kai pasakėm, tai ir sužinojo.
JURGIS. Į gazietas įdėjo — ir į vokiškas.
RUSTEIKIENĖ. Ką tai bepadės, bene 

maskolius vokiškos gazietos bijo?
RUSTEIKA. Jei nieks nieko nesakys, tylės 

visi kaip ir džiaugdamiesi jo darbais, tai štai vieną 
gražią dieną ateis, tave seną už sprando paims, 
savaip perkrikštys, į cerkvę su bizūnu nuvarys 
ir lieps maskoliškai kalbėti...

RUSTEIKIENĖ. Eik jau ... by blevizgoji...
RUSTEIKA. Neblevizgoju, mama, — sakau, 

ką matau. Žiūrėk Kražiuos — žiūrėk, kaip vaike
lius mokykloj poterių maskoliškai moko.

RUSTEIKIENĖ. Užtat mes Jurgio ir nelei- 
dom, po balų tokia mokykla ...

(Bus daugiau)
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NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

BaMBdo - birželio 
< TECHNIKOS ŽODIS

Nebegaliu tiksliai pasakyti, 
vėlavo šis numeris, ar ne, bet 
tinau, kad ant mano stalo jis il
gokai gulėjo. Kodėl? Kai gaunu 
eilinį TŽ numerį (jų būna me
tuose keturi), jei negalvoju ap
žvalgėlės rašyti, ne viską ten 
skaitau, o kas skaitytina — ne- 
atidėlioju. Sklaidydamas šį nu
merį, neabejojau, kad jis vertas 
ne tik inžinierių ir architektų 
dėmesio, kad reikės jį ištisai per
skaityti ir apie jo turinį kitiems 
papasakoti. O AIDŲ formato 68 
puslapių žurnalui reikia trupu
čio laiko. Tai ir gulėjo, kol 3-4 
valandas suradau.

Beveik visas š.m. balandžio- 
birželioTŽ numeris, ty. iki 59-to 
puslapio imtinai, yra skirtas did
vyriams lakūnams Steponui Da
riui ir Stasiui Girėnui nuo jų 
žuvimo 50 metų sukakties proga 
prisiminti.

Pradedama redaktoriaus Vik
toro Jautoko vedamuoju “Lietu
vos didvyriai”. Kitame puslapy, 
didelėm gotiškom raidėm antraš
tėje ir su gotiškų raidžių pavar
dėmis, juodai įrėmintas lakūnų 
testamentas, kurį visi seniai 
esame išmokę it poterius. Į tes
tamento tekstą įsprausta lakūnų 
prie “Lituanicos” nuotrauka. 
Tenka klausti redaktorių, kodėl 
prieš S. Girėno pavardę dėtas ti
tulas “Leit”? Veltui tokio kari
nio laipsnio ieškosime toles
niuose TŽ puslapiuose, pakarto
tinai skelbiant Stasio Girskio- 
Girėno biografiją. Ar todėl, kad, 
kai Stp. Darius turėjo kapitono 
laipsnį, norėta ir jo kolegą “pa
gerbti”? Ar aukštojo mokslo ne
baigęs, bet puikus lakūnas-pi- 
lotas ir lėktuvų mechanikas S. 
Girėnas būtų mažesnis didvyris 
be leitenanto titulo?

Seka ilgesnis buv. Lietuvos 
konsulo Chicagoje Antano Kal
vaičio rašinys “Dariaus-Girėno 
tragiškas laimėjimas”. Jame at
skleidžiama, kaip “pablūdę” la
kūnai ėmė garsiai skelbti skridi
mo per Atlantą idėją, kaip ne
palankiai jų idėja buvo sutikta 
JAV lietuvių visuomenės vadų ir 
spaudos redaktorių, kaip ilgai
niui visi buvo įtikinti, vargais 
negalais sutelkta lėšų, kaip iš
skrido ir žuvo.

Dr. Balys Paliokas labai aiškiu 
stilium, vaizdžiai aprašo pirmą
sias kelias dienas Soldino pušy
nėly po “Lituanicos” nukritimo 
(“Transatlantinių lakūnų Da
riaus ir Girėno tragedijos die
na**). Jis ten veikė kaip oficia
lus atstovas, atvykęs iš Lietuvos 
pasiuntinybės Berlyne. Tarp 
kitko jis teigia, kad lakūnai ne
buvo pašauti.

Petras Jurgėla straipsnyje 
“Dariaus ir Girėno didvyrišku
mas** suteikia įdomių ir svarbių 
lakūnų biografinių žinių, ypač 
Dariaus, vėl, kaip Kalvaitis, 
skaitytoją pervesdamas per Chi- 
cagą, New Y orką, Soldiną ir Kau
ną, kur iš pradžių visi didvyrių 
laukė su džiaugsmu, o paskui 
gedėjo. Priešingai dr. Paliokui ir 
vėlesniems autoriams, P. Jur
gėla, pasitelkęs svarbius liudi
ninkus, bet nepateikęs doku
mentų, lakūnus palieka pašau
tus, o skaitytojus apstulbintus ir 
sumišusius.

Daugiausia vietos gavę av. pik. 
Įeit Leonardo Pesecko atsimini
mų fragmentai “Kpt S. Darius 
— Lietuvos karo aviacijoj” (apie 
16 žurnalo puslapių). Čia išryš
kėja lakūno idealizmas, sportiš
kumas, taurumas, o kai kurių 
Lietuvos generolų asmenybių 
menkystos.

Edmundo Jasiūno “Lituanikos 
paniolimas žygiui” suteikia įdo
mių ir svarbių duomenų apie 
kelionei pasirinktą lėktuvą, jo 
perdirbimą, aprašinėja ir lentele 
pavaizduoja visokius išmatavi
mus, instrumentus, svorius, etc. 
Tai eksperto straipsnis, bet rašy
tai taip, kad aiškus kiekvienam 
skaitytojui.

Dar yra keletas V(ytauto) Pa
šneko trumpų ir ilgų rašinių: 
“Filmas — skrydis per Atlantą”, 

“Aviacijos muziejus”, “Dariaus 
ir Girėno vardų. įamžinimas**, 
“Rūpinasi Dariaus ir Girėno pa
minklu Soldine'*, o taip pat jo 
(V. Pasecko) premiją laimėjęs 
eil. “Jaunųjų lakūnų daina", 
kuriam V. K. Banaitis parašė 
muziką (spausdinama ir dainos 
gaidos).

Suminėtų autorių tekstai 
iliustruoti maždaug 80-čia nuo
traukų (įskaitant keleto skelbimų 
bei spaudos pasisakymų fotoko
pijas). Beje, kai kurių autorių 
rašoma apie Dariaus vedybas, 
paskui apie dukterį, dedama 
viena kita šeimos nuotrauka, tik 
neminima, kodėl, jam išvykus į 
JAV ruoštis skrydžiui per Atlan
tą, Lietuvoj žmona su dukrele 
pasiliko, ir niekur nepaminėta, 
kur, kada žmona mirė. Ar nė vie
nas autorius tokios “smulkme
nos” nežino, ar nuo skaitytojų 
slepia? O būtų įdomu žinoti vis
ką. Neminima Girėno socialinė 
padėtis iš viso, tad tenka many
ti, kad jis buvo senstelėjęs vien
gungis.

Neskaičiusiems P. Jurgėlos 
knygos “Sparnuoti lietuviai Da
rius ir Girėnas” (o aš jos irgi 
nesu skaitęs), šis TECHNIKOS 
ŽODŽIO numeris yra tikros 
aukso kasyklos. Skaitytojams 
siūlau kreiptis į TŽ administra
ciją (c/o A. Brazdžiūnas, 7980 
West 127th Street, Palos Park, 
IL 60464) ir paprašyti, kad at
siųstų. Kadangi keturių numerių 
metinė prenumerata 8 dol., spė
ju, kad vieną numerį už 3 dol. 
atsiųstų, jei, žinoma, jų dar turi.

Paskutiniai 9 minimo nume
rio puslapiai skirti Karolio Bertu
lio straipsniui apie latvių techni
kinės terminologijos žodyną, trijų 
mirusiųjų ALIAS narių (Vinco 
Žemaičio, prof. Jono Kuodžio ir 
Česlovo Staniulio) nekrologams 
bei ALIAS Chicagos skyriaus 
veiklos aprašymui.

Rugpjūčio - rugsėjo KARYS
/

Rugsėjis — Vytauto Didžiojo 
išsvajotos, bet negautos karūnos 
mėnuo. Šis KARYS žodžiais pa
čios karūnos nemini, bet skaity
tojui karūną primena ir jo (Vy
tauto) portretu viršelyje, irdr. M. 
Krasauskaitės straipsnio (refera
to?, gal paskaitos?) “Vytauto 
charakteristika” pradžia. Šiame 
pirmame skirsnyje autorė trum
pai pamini Vytauto jaunystę tėvo 
Kęstučio šešėly, valdžios ir tėviš
kės per Jogailą praradimą, de
šimties metų dėl tėviškės kovą 
neskaitant su priemonėm. Kartu 
išryškėja ir kai kurios Vytauto 
fizinės savybės (pvz. žemas ūgis) 
bei būdo privalumai (griežtas 
nusikaltėliams; vaišingas; absti
nentas, gėręs tik vandenį). Ką 
Vytautas bedarytų, autorė visada 
jo pusėje, nors straipsnio pra
džioje priekaištavo istorikams, 
stokojantiems objektyvumo. Ne
paisant to, straipsnis labai įdo
mus ir nekantriai lauksim jo tęsi
nio.

P. Lelis str. “Mūsų broliai lat
viai” suteikia šiek tiek žinių 
iš Latvijos istorijos ir prisimena 
latvių karinį pajėgumą nepri
klausomybės kovose.

Marius Tytuvenis tęsia atsimi
nimų rašinį “Lietuvos karininko 
keliai”. Straipsnis išvirtęs į dra
mą, t.y. farsą, nes jau viskas 
vyksta (autentiškais?) dialogais, į 
svetimženklius sudėtais. Dabar 
jis, čia dūsaudamas, čia keik
damas, čia visus gatvėj sutik
tuosius bučiuoti geisdamas, 
ieško kelių bėgti į Vokietiją, 
juos randa ir kiekvienai sutiktai 
mergelei garsiai skelbia... Kada 
visa tai vyksta? Ogi pirmojo bol
ševikmečio klaikybėj, bene vėly
vą 1940-jų rudenį, nes jau užvi
rusi vokiečių repatriacija. Tai 
kaipgi Mariaus lankstymų ne
mato, jo šūkavimų negirdi bud
rieji “sakalai” enkavedistai? Už 
penkių žurnalo puslapių palieka
me jį Vokietijos pasienyje, smal
siai laukdami, ką spalio KARY 
jis atskleis ...

R. Vilkas tęsia Lietuvos laivų 
istoriją, šį kartą papasakodamas 
apie garlaivių “Nida*’ ir "Hol- 
land” likimą. Dr. A.M. pateikia 
porą puslapių labai įdomiai, šal
tai aprašytų išgyvenimų 29-tame

Aukštaitijos kaimelis, dail. Česlovo Janušo šią vasarą nutapytas paveikslas. Pa
veikslą užsakė pulk. J. Andrius iš Santa Monica, Calif. Nuotr. L. Tamošaičio

šaulių teritoriniame korpe (t.y. j 
raudonąją armiją įjungtoj Lietu
vos kariuomenėj 1940-41 me
tais). Red. Zigmas Raulinaitis už
baigia ilgesnę istorinio veikalo 
ištrauką apie lietuvių žygius už 
Dauguvos 13 a.

Pradedama spausdinti (latvio?) 
Edgars Andersons straipsnis 
“Baltijos valstybės kariniu po
žiūriu”, paimtas iš Vokietijoj vo
kiečių k. išleistos knygos ACTA 
BALTICA VIII. Straipsnyje visų 
pirma primenama, kad Pabaltijo 
plotas, sudėjus visas tris valsty
bes, nėra jau toks mažas, tik ne
didelis gyventojų skaičius. Iške
liamas visų trijų buv. valstybių 
karinis pajėgumas, visų trijų 
tautų karių narsumas, jų veiks-:, 
mai bolševikų bei vokiečių ka
riuomenėse, frontuose. Gaila, 
kad, iš vokiečių k. verčiant, lietu
vių k. gerokai sudarkyta.

Pradedamas spausdinti Lie
tuvos karių, 1940-41 m. bolše
vikų išvežtų į Sibirą, sąrašas. 
Pasinaudota Pasaulio Lietuvių 
archyvo Chicagoje išleistu Leo
nardo Kerulio veikalu. Tuo tarpu 
čia paskelbtos 178 pavardės alfa
beto tvarka, baigiant Įeit. Gra
jausko pavarde.

Šiame KARY “Tremties trimi
to” puslapiuose labiausiai akį 
traukia dail. Telesforo Valiaus 
piešti 14 Lietuvos miestų herbai. 
O “Karinių žinių” skyriuje įdo
miausias B.B. paruoštas straips
nis “Irano-Irako karas”, naudo
jantis man nežinomu šaltiniu: 
AFJ, May, 1983 (bene “Air Force 
Journal?”).

Rugsėjo 
LAIŠKAI LIETUVIAMS

Perskaitę Juozo Vaišnio, S.J., 
straipsnio antraštę “Tinginystė 
ir puikybė”, jokiu būdu neatspė- 
site turinio. O rašoma ten apie 
gyvosios, pamažu kintančios lie
tuvių kalbos taisyklių nepaisy
mą išeivijoje. Pagrįstai priekaiš
taujama ne tik šiaip rašinėti pa
jėgiantiems ir mėgstantiems in
teligentams, bet ir (svarbiausia!) 
mūsų laikraščių redaktoriams. Ką 
J. Vaišnys rašo, tai šventa tiesa. 
Rašinėdamas keliems laikraš
čiams, šios apžvalgėlės autorius 
dažnai randa ir savo manuskrip
te taisyklingai parašytus žodžius 
redaktorių sąmoningai suluošin
tus, nes jie nepažvelgia į D.l.k. 
žodyną, nepaiso tėvynėje pa
skelbtų naujųjų 1. kalbos (ra
šybos) taisyklių. Ironiška, kad, 
kai save sugauni padariusį klai
dą, tą klaidą randi redakcijoj 
nepastebėtą. Kalba vis labiau 
sūsta ir žurnaluose, kur ji turė
tų būti geriausia, pavyzdinė. 
Džiugu, kad DARBININKE kal
bos klaidų mažiausia, tik ima 
gausėti spaustuvės (korektūros) 
klaidų. Deja, nuo spaustuvės 
klaidų nebėra laisvas nė LAIŠ
KŲ LIETUVIAMS žurnalas, 
kaip tik J. Vaišnio, S.J., reda
guojamas. Jo str. “Tinginystė ir

(nukelta į 5 psl.)

AUKOS
LITUANISTIKOS KAPE D R AI
Aukos gautos 1983 m. rugpjūčio mėnesį:

Po $1,000.00: aa. Audronės Gar- 
benytės ir Eleonoros Garbenienės 
atminimui — VĮada^ Garbenis, Chica
go, IL; Petras Mikalauskas, Omaha, 
NB. 22 i ;

$700.00: JAV LB Brighton Parko 
apylinkė, Simas Jokūbaitis (ii viso 
$1,100.00).

Po $500.00: Drs. Stasys ir Milda 
Budriai, Longboat Key, FL; Rimas F. 
Černius, Chicago, IL; dr. Antanas 
lipskis, La Grange, IL

8310.00: Jonas ir Ona Kavaliūnai, 
Beverly Shores, IN.

$300.00: Bronius ir Juzė Krokiai, 
Philadelphia, PA

Po 8200.00: Sigutė ir Povilas Abel- 
kiai, Buena Park, CA; Lietuvių Mote
rų Federacijos Waterbury klubas, 
Albina Pahulienė (i* viso $400.00), 
Stasys Griežė-Jurgelevičius, Dorches- 
ter, MA (i* viso $400.00).

$160.00: Ann Kulak, Rivenide, 
CA 

$110.00: dr. Aldona Baltch, Me
nantis, NY.

Po $100.00: Kazys Baltys. EHza- 
beth, NJ; aa. inž. Ivaškos atminimui 
— Juozas ir Genovaitė Vėbrai, New 
Haven, CT; Antanas Masionis, Fair 
Lawn, NJ (iš viso $125.00); dr. George 
W. Preckshot, Columbia, MO, Aleksas 
Smilga, Chicago, IL; Kazys Šimėnas, 
Dorchester, MA Nijolė ir Vladas Užu- 
bahai, Chicago, IL

$70.00: Elena Jasaitienė, Dės 
Plaines, IL.

Po $60.00: Tillie ir Sophie Dem- 
bauskas, Kendall Park, NJ; Jurgis 
Kaaakaitis, Chicago, IL; Algis ir 
Dalia Kemėfiai, EIlicott City, MD; dr. 
Irena G. Kyras, Chicago, IL; Lietuvių 
Moterų Federacijos klubas, Norualk, 
CT, Irena 2emaitaitienė; Vincent 
Lukas, Kew Gardens) NY; Ona Pranc- 
kevičiūtė, Chicago, IL (ii viso $75.00); 
Jurgis Uksas, Pasadena, CA Stasys 
ir Sofija Vaikiai, St Petersburg 
Beach, FL

$30.00: Jadvyga Matulaitienė, 
Brooklyn, NY.

Po $26.00: Casimira Genevich, 
Brooklyn, NY; AL Juocapsvifius, 
NaperviUe, IL; Knights at Lithuama, 
Council Nr. 46, Anthony F. 
Yavorosky; Juozas ir Gisdrt Končiai. 
Weotchoster. IL; Rožė Kriaučiūnienė, 
Chicago, n.

Po $MUMh Vlada Bertienė, Clear- 
water, FL; N. Btofima, CMand, OH; 
Fabijus ir Alicija Brazaičiai, Oak 
Lawn, IL; kan. P. Daugintis, 8J. 
Chicago, m Jonas ir Ona Jagllai. 
Chicago, IL; Birutė Jasaitienė. 
Chicago, H4 Jaosaa ir Pranė Masilio- 
niai. Chicago, IL; D. ir A MMaHai. 
Imnont, IL; Jaosaa ir Mafija Platai. 
Chicago. IL; dr. John Skfrgaadea, La 
Jolla, CA SBtys, Deartacn 
Heighta, kO; Stefanija Stadani, Cb- 
valand. OH; D. Uogintfanė, Watar 
bary. CT.

Po 81A00: Jadvyga ir Adotfae 
r Wuudhaven, NY; Broaiaa
PaHulioaiB, Ctaro. IL; Jonaa Vyiaio- 
nto.watowtek.OH.

$11.00: Jaoaaa Jaaya, WereaMr.

š.m. rugpjtfio 30 d. latsanistikos 
katedros sudilto** jm $88.500.00. 
Lietuvių fondu skiria $50,000.00. 
Pagal sutartį a Illinois universitetu 
Chicagoje Aa. lapkridSo 1 d. reikia 
įnešti $200,000.110. Tai<i, dar triksta 
$61,500.00. šėpinao įnokėjimo ne- 
(neras, Mitrai Bira<a. Dtc mes 
galime ją turk, *r tai iriai wm teš
kama, jei kfahtaaro ūaojaa dabar 
atliksime save it U - pagal 
skirsime kuo ddrasH asvo saką. 
kius raiyti ir agir Uthsaaton WerM 
Community fandtation, 5630 80. 
Ctoreomat Aw,O»icag0, IL 60636.

krauietM 
Jrarao KiviUMfiBOe ptomtainkne

Lituanistikos Katedra 
The Endovved Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

Jadvyga Pentylienė, Chicago, IL; Sta
sė Petersoniene, Chicago, IL; Tina C.

Po 86.00: Anthony linkus, Ar- 
lington, TX Mim Razma, Joliet, IL;

(iš viso $15.00); Koetas Širvinskas, 
Clevėland, OH.

Pasižadėjo ir lig šiol paaukojo:
$1,600.00: Dr. Rimvydas Šilbajo

ris, Columbte, OH ($150.00, iš viso 
$600.00).

Po $1,000,00: Prel. Vytautas Bal
čiūnas, Thompson, CT ($150.00, iš 
viso $250.00); J. V. Danys, Ottawa, 
Canada ($500.00); Jonas Dekeris, 
Cicero, IL (11,000.00); Anicetas Gri
galiūnas, Chicago, IL ($250.00, iš viso 
$500.00); Gvidu Mačanskas, Montevi- 
deo, Uruguay ($400.00), Leonas ir 
Regina Railav-ičiai, Eik Grove 
Village, IL (FOO.OO, iė viso $1,050.00); 
Danutė ir Vidas Šaltmirai, Toronto, 
Canada ($400.00, iš viso $1,000.00).

Po $500.00: Bronius ir Agota Tiš- 
kai, Collinsville, IL ($300.00, iš viso 
$500.00); Vincu ir Sofija Tuskeniai, 
Palm Sprint. CA ($100.00, iš viso 
$200.00).

Po $400.00: Julius Botyrius, 
Ridgewood, NY ($300.00, iš viso 
$400.00); Walter Klosis, Maspeth, NY 
($100.00).

$350.00: Jutice ir Theresa James, 
Philadelphia, PA ($25.00, iš viso 
$85.00).

t Po $300.00: Juozas ir Magdalena 
Kriaučiūnai, Putnam, CT ($100.00); 
Petras Lelis, Toronto, Ont. ($100.00, iš 
viso $160.00)

Po $250.00: Juozas, Mažeika, 
Chicago, IL (1200.00, iš viso $250.00); 
Kazys Milas, Hamilton, Canada 
($50.00, ii viio $100.00), Genovaitė ir 
Gustav Kavfnuaai; Springfield, VA 
($200.00, ii vis $250.00).

Po $200.ttBladaa Daukšui tas, St 
Petersburg Bedu, FL. ($25.00, ii viso 
$150.00); Milda Skučas Napjus 
($50.00); Tadu Rūta ($10.00, ii viso 
$210.00).

Po $100.00: Kun. Matas Čyvas, 
Albany. NY ($25.00); dr. A Klimas, 
Rochester, N)’($30.00. ii viso $50.00); 
Justinas Liukua, St Petersburg 
Beach. FL ($100.00, ii viso $150.00); 
Bronius Mariditnas, Centerville, MA 
($75.00, ii m $100.00); Joaephine 
Speare, Platttlnrgh, NY ($25.00, ii 
viso $75.00).

$60.00: Slii»i>«th Navikas, Hsrt- 
fcrd. CT ($2000, ii viso $30.00).

VIŲ LITERATŪRIN Ė KRITIKA' 
TREMTYJE. Išleido Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademija..' 
Roma 1982. Spausdino “Plinia-/* 
na” spaustuvė Selci Umbro; 
miestelyje (Perugia-Italia).- 
Spaustuvės išlaidos apmokėtos 
Veronikos ir Vlado Kulbokų lė
šomis. XII ir 572 psl.

Tenka sutikti su leidėjų pasta
ba, kad “didelį darbą atliko' 
autorius ir labai nusipelnė lie
tuvių literatūros istorijai, su
rinkdamas medžiagą ir sureda- ■ 
guodamas šį tomą”.

Pravartu susipažinti ir su au- ■ 
tariaus žodžiu:

“(...) Čia apžvelgti 1944-1972 
m. Renkant medžiagą teko per
versti daugybę laikraščių ir žur
nalų, kurie, beveik nesant spe
cialiųjų literatūros žurnalų, rašė 
literatūros klausimais, išgarsin
davo literatūrines naujienas; ■ 
spausdino kritikas bei recenzi-
jas. Juose ėjo ir mūsų didesnės 
ar mažesnės literatūrinės ‘au-' 
droš’. Niekas neturi pilno tos pe-- 
riodikos rinkinio. Tad tekų*- 
kreiptis, kur tik jutau tos medžiai 
gos esant. Su dėkingumu prisii^ 
menu žmones ir įstaigas, kur leirį 
do raustis jų rūsiuose ir pastok 
gėse. (...)” $

Knygos įvade autorius pateiki^, 
porą trumpų rašinių: “Kritikoj 
samprata” ir “Literatūros 
kritikos gyvenimas tremtyje”'. 
Gausi knygos medžiaga suskirs-: 
tyta į keturis skyrius: 1) Vyriau-* 
šioji karta, 2) Vidurinioji kariant 
3) Jaunoji karta, 4) Įvairūs lite-* 
ratūriniai klausimai. Pirmuo
siuose trijuose skyriuose pir
miausia pateikiami pavieniai au
toriai, paskui aprašomi specialūs 
klausimai ir problemos. Ketvir
tajame skyriuje liečiama lite
ratūra okupuotoj Lietuvoj ir spe
cialūs literatūriniai klausimai, 
kaip laikraščiai ir žurnalai Vo
kietijoj ir Amerikoj, Lietuvių 
Enciklopedija, literatūriniai ver
timai, informacija apie pasaulinę 
literatūrą. ..

Vysk. Vincentas Brizgys — II 
VATIKANO MINTYS IR LIE
TUVIAI SUSIRINKIME. Kalbą 
tikrino Juozas Vaišnys, S.J. ir 
Petras Balčiūnas. Įrašus piešė’ 
Paulius Jurkus. Išleido Krikščio- - 
nis Gyvenime, 1982, prel. Pran
ciškaus M. Juro, P.A. lėšomis. 
Spausdino N. Pr. Marijos Sese
rys, I.C.C., Putnam, CT 06260. 
Kietais viršeliais. 264 psl. Kaina 
6 dol.

Knygoj, kaip matyti iš jos pa- , 
vadinimo, yra dvi savitos dalys. 
Tai lyg ir dvi knygos, abi savaip. ; 
įdomios. >

“II Vatikano susirinkimo min- . 
čių” įžangoj tarp kitko rašoma:

“Galima džiaugtis ir net pasi
didžiuoti, kad II Vatikano susi- - 
rinkimo nutarimai lietuvių kalba, 
buvo patiekti mūsų visuomenei- 
anksčiau, negu daugeliu kitų ' 
kalbų. Suprantama, kad ‘Krikš-^ 
čionio Gyvenime’ trijų tomų lei
dinį ne visiems yra lengva min- z: 
tinai pasisavinti — tris tomus • 
nepatogu turėti su savim, kaip* 
sakoma, “po ranka”. Trijų tomų- 
lapuose nelengva greitai surasti 
atsakymą į kurį nors konkretųu 
klausimą. Taip yra ir su kitų - 
kalbų laidomis. Šis praktiškas 
reikalas jau ne vieną paragino <■ 
duoti visuomenei II Vatikano- 
susirinkimo nutarimų santrauką, 
šis darbas klausimų ir atsakymųr > 
forma taip pat nėra pirmas, beti 
jų yra dar nedaug. Anglų kalbai* 
tuo tarpu yra tik iš italų kalbos ■ ( 
išverstas F. Pietini, SSP., II Va
tikano Katekizmas, šiame lie-. 
tuviškame leidinyje juo pasinau- 
dota, tvarkant ir klausimų eilę.'* ' 
Atsakymai į klausimus yra iš II 
Vatikano susirinkimo nutarimų ■ ■* 
lietuviškos laidos.” »’’

Knygoj atsakyta į 316 klausi- ’ • 
mų.

Dažnai su savo Mina bkaityk ' 
liatuviftkaa knygaa ir lailcraAčiuaf 
Savo vaikua pratink, kad 
skaitytų lietuvlikas knygas ir>u 
laikraičiual.
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į} V' " -
Andriejaus lietuvių para- 

pr“d*io rengti Lietu’ 
vių vakaro programas. Spalio 
mėnesį įvykdavo balius su lote
rija. 1978 pradėta rengti parapijos 
bązarai. Šiemet pramatoma visą 
spalio mėnesį pavadinti šv. 
Andriejaus mėnesiu, nes nuo 
pradžios iki mėnesio pabaigos 
bus išvystyta speciali veikla.

^Spalio 2, sekmadienį, 11:45 
vai. ryto bus specialios mišios, 
kurių metu giedos jungtinis cho
ras. Pietūs bus bažnyčios salėje, 
396 Church St.

-Spalio 7, penktadienį, 6:30 
vai. vak. linksmybių vaka
re ("Fun Night”) programa bus 
pravesta imituojant arklių lenk
tynes. Parapijos salėj bus rodo
mi filmai ir bus patiekta vaka
rienė.

Spalio 9, sekmadienį, po 9:15 
ir 10:30 vai. mišių Draugystės 
centre vyks blynų festivalis.

-.Spalio 14, penktadienį, nuo 
6-iki 10 vai. vak. ir spalio 15, šeš- 
tądienį, nuo 12 vai. d. ir 10, 
vai. vak. parapijos salėj vyks ba- 
zaras. Bus galima įsigyti gero 
maisto, gėrimų, veiks laimėjimų

Solistė Daiva Mongirdaitė 
rugsėjo 24„šeftadienį, daly
vauja religinės muzikos 
koncerte, kuris rengiamas 
šv. Kazimiero bažnyčioje, 
336 Green St New Haven, 
Conn. Taip pat dar vargonais 
groja John Bernardo, daly
vauja ir tos parapijos daini
ninkų grupė. Koncerto pra
džia 6 v.v. Rengia Lietuvių 
Moterų Federacijos New 
Haveno klubas.

NAUJIEJI ŽURNALAI
atkelta iš 4 psl.)

puikybė” turėtų persispausdinti 
visi laikraščiai, kad redakcijų 
bendradarbiams ir žurnalistams 
akis badytų.

Šiuo metu pats spalvingiausias 
LL religiškai moralinių straips
nių rašytojas yra Anicetas Tamo- 
šaitiš, S.J. Spalvingas, pilnas 
įdomių palyginimų ir šio nr. jo 
rašinys “Priešo strategija”. A.T. 
straipsny piešiamas priešas — 
pats velnias, o viena iš didžiųjų 
jo.aukų — Judas Iskarijotas, mir
čiai išdavęs Kristų. Taip, tragiš
ka Judo asmenybė. Du tūkstan
čius metų visi jį keikia, į patį 
pragaro dugną skandina. Tik 
kaži ar nenustebs A. Tamošaitis 
ir< visa armija teologų bei pa
mokslininkų, Judą danguje su
radę, kai jie ten nukeliaus? 
Be Judo nebūtų Kristaus mirties, 
nebūtų išganymo. Šitaip galvoja 
eilinis žmogelis, klausydamas 
pamokslų ir skaitydamas apie 
šėtono strategijas...

“Ar bus sunaikintos ištisos 
tautos?”, klausia P. Daugintis, 
SJ, sekančiame religinio turinio 
straipsny. Deja, neturiu ūpo jį 
komentuoti.

Gunda Kodatienė vienuoliktu 
tęsiniu, užbaigia 1982 m., va
saros kelionę su L L eks
kursija. Dar truputį Paryžiuje, 
truputį Madride, ir — namo. 
Valio, Gunda, kad ištesėjai, ir 
ačiū Tau!

Man labai patiko A. Mauragio 
rašinys “Kristaus ir kiekvieno 
žmogaus gundymai”. A. Maura
gis, savotiškas katalikas-maišti- 
ninkas, kuriam LL ne kartą duo- 

,da vietos, tik su juo ne visada 
sufinka. Labai Šauniai jis čia 
prabyla apie egoizmą, kaip apie 
visų žmogaus blogybių šaltinį. 

balius. Bus pagerbti parapiečiai, 
sulaukę 80 ir daugiau metų. 
Veiks loterija, bus šokiai.

vai. mišios bus aukojamos už

OSKARO MILAŠIAUS
KŪRYBA ANGLIŠKAI

Garsusis lietuvių poetas; 
metafizikas ir diplomatas, rašęs 
prancūziškai, iki šiol buvo mažai 
žinomas angliškai kalbančiame 
pasauly. Bet štai atsirado leidyk
la, kuri, atpažinusi jo kūrybinį 
genijų, apsisprendė išleisti rink
tinių jo raštų tomą. Ta leidykla 
vadinasi “The Lindisfarne 
Press” ir yra padalinys to paties 
vardo draugijos, kuri valdžios į- 
staigose yra įregistruota kaip 
pelno nesiekianti auklėjimo ir 
kultūros organizacija.

Tarp Lindisfarne leidinių dau
giausia užtinkam kultūrinių, fi
losofinių, religinių bei moksli
nių temų pavadinimus. Leidykla 
pirmoj eilėj leidžia tokias kny
gas, kurios išreiškia minties, pri
gimties ir viešojo gyvenimo sak- 
ralizaciją.

Šiame rinktiniame tome bus 
vertimai Oskaro Milašiaus 
dviejų metafizinių veikalų: “Ars 
Magna” ir “Les Arcanes”. Juos 
išvertė 1980 literatūrinės Nobe
lio premijos laureatas poeto gi
minaitis Czeslaw Milosz. To
mo įvadą su biografinėm apie 
Oskarą Milašių informacijom 
ir asmeniniais prisiminimais pa
rašė taip pat Czeslow Milosz.

Be to, knygoj bus 36 Oskaro 
Milašiaus eilėraščiai, kuriuos į 
anglų kalbą išvertė Christopher 
Bamford, David Gascoyne, John 
Peck, Kenneth Rexroth ir 
Edouard Roditi. Priede bus iš

VOKIEČIŲ LAIKRAŠTIS APIE 
LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĘ

Augsburge, Vokietijoje, liepos 
mėnesio gale buvo 30-toji Euro
pos lietuvių studijų savaitė, 
kurioje dalyvavo apie 150 asme
nų, suvažiavusių iš įvairių 
kraštų.

Studijų savaitę paminėjo

Tautosakininkas ir filosofas 
(kun.) Vyt. Bagdanavičius gi
linasi į “Bhagvat Gitą” poe
mos turinį (“Ar Krišna nėra 
sekimas Kristumi?”) ir ten ran
da krikščionybės pėdsakų, N. 
Testamento perkeistų frazių.

Alė Rūta pasakoja apie moti
nos santykius su Juozu Tumu- 
Vaižgantu (“Krikšto tėvas sudė
jo dantis”). Tik, palauk, Ale, 
klaidingai mamą neva cituoji: 
“Krikštatėvio dantys! Krikšta
tėvis gi parūpino”. Kur girdėta, 
kad svėdasiškiai ir kamajiškiai 
tartų “krikštatėvis”?! Mums yra 
tik krikštą tėvas ir krikštą mo
čia, bet ne krikštatėvis, ir ne 
krikštamotė.

Puikus Marijos Stankus-Sau- 
laitės straipsnis (LL premijuo
tas) “Niekas tokios neims”. Vaiz
duojama lietuvė moteris — vyro 
vergė, vis tiek, ar santuokoj su 
juo gyventų, ar netekėjusi jam 
tarnautų. Kai kur su autore rei
kia sutikti, kai kur persūdymai 
ir pertempimai verčia šypsotis, o 
dėl gimus apdovanojimo “tėvo 
pavarde su mažybine priesaga” 
turėtų kas nors iš esmės pasi
sakyti. Nepaisant visko, man šis 
yra pats įdomiausias apžvelgiamo 
LL numerio rašinys. Spausdina
mas ir kitas premijuotas rašinys, 
Gailės Eidukaitės “Ar nauda, ar 
našta būti lietuvaite svetimoje 
šalyje?” Jis labiausiai girtinas už 
jaunos mergytės lietuviškąjį pat
riotizmą.

“Kalbos” skiltyje, dėl kurios 
kiekvienas išeivijos lietuvis LL 
turėtų prenumeruoti, šiame nu
mery teikia ir aiškina kai kuriuos 
netaisyklingos reikšmės žo
džius.

Varpo klubo mirusius narius.

Holloween vakaras jaunimui.

bus sėkmingas ir bus išmokėta

vo padaryta, kai 1982 buvo re
montuojama parapijos salė.

Juozas Balčiūnas

spausdinti ir eilėraščių origina
lūs tekstai prancūzų kalba. Kny
ga turės apie 450 puslapių. Jos 
išleidimas kainuos apie $15,000.

Leidėjai kreipėsi į Lietuvos 
Pasiuntinybę, prašydami talkos, 
ir į JAV LB Kultūros Tarybą, 
finansinės paramos. Be rėmėjų 
ir skaitytojų paramos, tokios 
knygos išleidimas yra neįmano
mas. Apie trečdalį reikalingos 
sumos leidykla esanti gavusi iš 
kitų šaltinių. Ar iš lietuvių pusės 
kas yra parėmęs — leidėjai nėra 
Pasiuntinybei pranešę, bet jie 
laukia lietuvių paramos.

Numatytoji išleisti knyga bus 
pavadinta — “The Noble Travel- 
ler. O.V. de L. Milosz — Poet 
— Philosopher — Mystic”. Apie 
šią knygą su ištraukom iš 
Milašiaus kūrybos yra išspaus
dinta apie 60 puslapių Londo
ne leidžiamam “Temenos 3 — 
A Review Devoted to the Arts of 
the Imagination”. Milašiaus kū
ryba yra pailiustruota Prano ir 
Žibunto Mikšio iliustracijomis. 
“Temenos 3” su persiuntimu 
kainuoja $12.85.

Norintieji paaukoti “The 
Noble Traveller” išleidimui ar 
išsirašyti “Temenos 3” gali 
kreiptis į leidyklą šiuo adresu: 
The Lindisfarne Press, RD 2, 
West Stockbridge, MA 01266.

c. s.

Augsburge leidžiamas laikraštis 
Augsburger Zeitung. Paminėjo 
dviem atvejais. Pirma pranešė, 
kad tokia savaitė bus ir tos sa
vaitės proga bus tokie ir tokie 
koncertai. Paskui jau paminėjo 
kaip įvykusį faktą ir įdėjo vieną 
paveikslą iš parodos, kuri buvo 
surengta studijų savaitės proga.

Tas straipsnis pradedamas tuo, 
kad lietuviai nori sujungtos Eu-

ŠV. KAZIMIERAS 
TARPE

(atkelta iš 3 psl.)

karais gatvėse procesija, kurios 
metu nešama šv. Kazimiero ir 
prie jo stovinčio elgetos statu
los. Šventasis vargšui duoda ga
balą duonos. Procesijai pasibai
gus, miestelyje džiūgaujama, 
puotaujama, o ypač išgeriama 
daug alaus.

Be minėtų dalykų, autorius 
knygelėje atskleidžia šv. 
Kazimiero biografiją, dorybes, 
kelią į altoriaus garbę ir jo kul
tą kituose kraštuose. Iki knyge
lės pasirodymo parapiečiai tik 
žinojo, kad jų patronas yra aukš
tos kilmės, labai doro gyvenimo, 
lietuvis jaunikaitis.

Šv. Kazimiero sukakties mi
nėjimo centrinis komitetas, dr. 
Dambravai sutikus, minėtą kny
gelę padaugins ir, padedant lie
tuviam kunigam bei organizaci
jom, bandys galimai plačiau pa
skleisti ispaniškai kalbančiuose 
kraštuose.

Garbinimas kitur
Europos kraštuose šv. Kazi

miero kultas plito giminystės 
ryšių dėka. Didysis Lietuvos 
kunigaikštis ir Lenkijos karalius 
Kazimieras vedė imperatoriaus 
Albrechto Habsburgo dukterį 
Elzbietą, su kuria susilaukė 6 
sūnų ir 5 dukterų. Tuo metu ir 
vėliau Habsburgų dinastija 
buvo labai galinga: ji valdė 
Šventosios Romos imperiją (700 
m.). į kurią įėjo Austrijos, Bo
hemijos, Italijos, Ispanijos, Bur
gundijos, Olandijos ir didelė da
lis Vokietijos žemiu.

Vilniaus vyskupas ir vicekancleris Eustachijus Valavičius 
(1560-1630). Vario raižinys Augsburgo meisterio Lucas Kilian. 
Manoma, kad vyskupas pats buvo nuvykęs į Augsburgą. 
Šis paveikslas buvo išstatytas Europos lietuvių surengtoje 
studijų savaitėje Augsburge. Parodą surengė meno istorikas 
dr. P. Rėklaitis.

ropos. Toje suvienytoje Europo
je galėtų laisvai klestėti ir lie
tuviška kultūra.

Toliau prisimena trumpai Lie
tuvos istoriją, kaip buvo nepri
klausoma, kaip paskui ją okupa
vo Sovietų Sąjunga. Prisimena 
prof. V. Vardžio paskaitą, kalba 
apie pačias studijų savaites, ku
rios jau virto lyg kokia institu
cija. Dvidešimt jų iš eilės buvo 
Vokietijoje, o paskui buvo įvai
riuose Europos kraštuose. 
Dabar Augsburgui teko garbė, 
kad čia- surengta jubiliejinė 
— 30-oji studijų savaitė.

Kiek ilgiau sustojo ties dr. P. 
Rėklaičio paskaita. Jis kalbėjo 
apie Lietuvos pėdsakus Augs
burge ir kuo Augsburgas buvo 
garsus Lietuvoje. Jis yra meno 
istorikas, turi surinkęs senų vario 
raižinių. Dalį tų raižinių ir išstatė 
savo parodoje. Raižiniai gi buvo 
dauginusia portretai, sukurti 
Augsburgo meisterių.

Augsburgas 16, 17 ir 18 amžiu
je garsėjo savo meisteriais, kurie

LIETUVIŲ IR KITATAUČIŲ

Šia proga malonu pastebėti, 
kad Otto von Habsburg, pasku
tinis tos dinastijos palikuonis, 
šiais metais, Europos parlamen
te iškėlus Pabaltijo kraštų oku
pacijos klausimą, nemažai pasi
darbavo pravedant rezoliuciją, 
pagal kurią pabaltiečiam pripa
žįstama teisė laisvam apsispren
dimui. Pabaltiečiai ypač lietu
viai, su Otto von Habsburg už
mezgė dar glaudesnius ryšius, 
kai jis nesenai lankėsi Los An
geles.

Karalienė Elzbieta, būdama 
aukštos kilmės ir gana ambicin
ga, visus sūnus, išskyrus Ka
zimierą (jis tapo šventuoju) ir 
Fridrichą (pasiekė arkivysk. ti
tulą), susodino į karalių sostus, 
o dukteris išleido už garsių 
kunigaikščių, kurie, išskyrus 
vieną, buvo katalikai.

1602 karalaitį Kazimierą pa
skelbus šventuoju, jo garbinimas 
labai smarkiai ėmė plisti įvai
riuose kraštuose. Plačioji Habs
burgų ir Jogailaičių giminė 
pradėjo kreiptis į Vilniaus vys
kupus, prašydama šventojo re
likvijų. Jų nemažai, ypač vysk. 
Jurgio Tiškevičiaus laikais, buvo 
išdalinta karalių ir didikų šei
mom. '

Iki šių dienų šv. Laurencijaus 
bažnyčioje, Florencijoj, yra užsi
likęs didžiulis, gražiai ornamen
tuotas relikvijorius, kuriame yra 
įrašytas garsusis šventojo šūkis: 
“Geriau mirti, negu nusidėti”. 
Jis šv. Kazimiero šventės pro

sugebėjo raižyti varį ir sukurti 
portretus. Suprantama, tai buvo 
brangus darbas ir tai galėjo pa
daryti tik turtuliai didikai.

Augsburge gyveno toks vario 
raižytojas Lucas Kilian. Jis sukū
rė Mikalojaus Kristupo Radvi
los (1549-1616) portretą ir Vil
niaus vyskupo Eustachijaus Va
lavičiaus (1560-1630) portretą. 
Šio vyskupo portretą ir išspaus
dino vokiškas laikraštis. Portretą 
.pakartojame ir Darbininke. (Koks 
puikus darbas, kaip gražiai su
kurta visa didiko aplinka ir per
duota senovė).

Taip pat Augsburgas turėjo 
garsius aukso ir sidabro meiste
rius. Jų darbai patekdavo ir į 
Lietuvą. Jie buvo vertinami ir 
branginami. Inventoriaus kny
gose pažymėdavo, kad tai Augs
burgo meisterių darbas.

Taip pat parodoje buvo išsta
tyta ir senų žemėlapių.

Yra galimybių, kad šį dr. P. 
Rėklaičio paskaita bus išleista 
atskira knygute.

ga ant specialaus padėklo kas
met keturių vyrų nešamas proce
sijoje. Neapolyje, Šv. Jurgio Di
džiojo bažnyčioje, viena koply
čia buvo dedikuota šv. Kazimie
ro garbei ir tame mieste buvo į- 
sikūrusi didikų sodaiicija, kuri 
savo globėju pasirinko šv. Kazi
mierą. Maltos ordino riteriai, 
ilgą laiką kovoję su turkais, 
norėjusiais sunaikinti kataliky
bę, dangiškuoju patronu turėjo 
mūsų šventąjį. Jie šv. Kazimierą 
garbino dėl skaistaus gyveni
mo ir rėmimo tų, kurie kovojo 
prieš turkus. Palermo gyventojai 
Sicilijoj šv. Kazimierą išsirinko 
savo globėju.

Šv. Kazimiero garbinimui plis
ti Vak. Europoje nemažai prisi
dėjo Vilniuje gerai įsitvirtinę 
jėzuitai. Jų pagalba Melchelne, 
Belgijoje, buvo įkurta Šv. Kazi
miero brolija, kuri turėjo jo re
likvijas ir nuolatos prašydavo 
užtarimo, ypač, kai Belgijai grėsė 
maras, šv. Kazimiero kultas bu
vo plačiai paplitęs Bavarijoje, į 
kurią buvo nutekėjusi jo se
suo Jadvyga. Neuschwansteino 
pilyje yra šv. Kazimiero paveiks
las.

Sąrašą vietovių, susijusių su 
šv. Kazimiero kultu, būtų gali
ma tęsti ir toliau. Tačiau iš to, 

kas jau pasakyta, aiškėja, jog šv. 
Kazimieru anais laikais susido
mėjimas buvo gana didelis — 
jis ypač jaunimui buvo statomas 
skaistybės ir pamaldumo pa
vyzdžiu.

— Dr. Kazys Bobelis, Vliko 
pirmininkas, pasiuntė JAV prezi
dentui Ronald Reagan telegra
mą, išreikšdamas pasitenkinimą 
dėl prezidento griežtos laiky
senos Sovietų Sąjungos atžvil
giu. Tačiau išreiškiamas nepri
tarimas Administracijos pasku
tiniams sprendimams, kaip grū
dų prekyba ir Madrido doku
mento, nežiūrint Sovietų nuola
tinių prasižengimų, pasirašymas.

— Inž. A. Venskus, Vliko nuo
latinis atstovas prie Europos par
lamento, praneša apie rugsėjo 
12-16 vykusią Europos parla
mento sesiją. Jos metu A. Vens
kus tarėsi su Europos parlamen
to viceprezidentu dr. E. A. Klep- 
sch, parlamentarais: dr. Otto 
von Habsburg, Rudolf Wede- 
kind, Alan Tyrrell ir kitais, Pa
baltijo valstybės liečiančiais 
klausimais.

— Pittsburgho lietuvių radijo 
programa šiais metais švenčia 50 
metų sukaktį. Pagerbimo banke
tą rugsėjo 17 surengė Pitts
burgho lituanistinės mokyklos 
seselės pranciškietės, SLA kuo
pa ir kiti veikėjai. Sukaktis pami
nėta ir Pittsburgho amerildečių 
laikraščiuose. Šios programos 
vedėjas Povilas Dargis yra ilga
metis SLA prezidentas, tautinės 
“Sandaros” pirmininkas, Tė
vynės Mylėtojų draugijos vice
pirmininkas, Lietuvių žurnalistų 
sąjungos garbės narys.

—Lituanistikos katedros 
sąskaitoje rugsėjo 13 buvo 96, 
412.78 dol. Įskaitant Lietuvių 
Fondo paramą, dar trūksta 
53,587.22 dol. Aukos eina, ir tu- 
rimą konkrečių vilčiui kad ka
tedros idėja nežlugs Hr.kad;lap-> 
kričio 4 d. įmokėjimuibuaęMda- 
ryta jos pradžia.

— Šv. valanda, ypatingos pa
maldos už persekiojamą Bažny
čią Lietuvoje, rengiama rugsėjo 
30, penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčioj, Shenandoah, Pa. Pagrin
dinis celebrantas bus vysk. Tho- 
mas J. Welsh, Allentown vysku
pijos valdytojas. Pamokslą pasa
kys kun. Kazimieras Pugevičius, 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos vadovas. Giedos jungtinis 
choras, vadovaujamas Frank Ab- 
rushites. Pamaldas rengia Lietu
vos vyčių Anthracite 144 kuopa.

— Lietuvos pasiuntinybės 
Washingtone namo vidaus re
montas jau baigtas. Liko tik iš
orinis pastato atremontavimas, 
kuriuo rūpinasi techninė komi
sija.

— Lietuvių Katalikių Moterų 
organizuotos veiklos 75 metų su
kaktis bus minima spalio 22, šeš
tadienį, 5 vai. popiet Toronte, 
Kanadoj, Prisikėlimo parapijos 
salėj, 1011 College St Cia'vyks 
akademija ir koncertas. Špalio 
23, sekmadienį, 11 vai, iškil
mingos pamaldos ir bendri pie
tūs. Po jų toj pačioj salėj posė
džiai. Akademiją ir koncertą 
rengia Pasaulio Lietuvių Katali
kių Organizacijų Sąjungos valdy
ba ir Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Dr-jos centro valdyba.

— Vl-tas teatro festivalis ren
giamas Padėkos savaitgaly Chi- 
cagoj. Dalyvaus Los Angeles, 
Toronto, Clevelando, Hamilto
no, St. Petersburgo ir Roches- 
terio dramos sambūriai. Jei yra 
ir daugiau lietuviškų teatrų JAV 
ir Kanadoj, norinčių dalyvauti 
šiame festivaly, prašomi iki spa
lio 1 atsiliepti adresu: A. Kairys, 
P O. Box 29060, Chicago, III. 
60629.

i
— Sydnėjaus ateitininkai su

rengė gražią savo metinę šventę. 
Devyni moksleiviai bei jaunu
čiai šia proga davė įžodį, kurio 
apeigas pravedė dvasios vadas 
prel. P. Butkus. Tą pačią dieną 
iškilmingais pietumis buvo pa
gerbtas prel. P. Butkus jo kuni
gystės 45 metų sukakties proga.
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SUNNY

Sunny HiUs gyvenvietėj stovi 
eilė naujų namų, laukiančių savo 
gyventojų. Savininkai Šių pastatų 
dar tebedirba, bet, atitrūkę nuo
savo pareigų, naudojasi proga 
bent kuriam laikui atvykti čia
poilsiui ir atsikvėpti nuo did
miesčio triukšmo.

šią vasarą nuosavuose namuo
se atostogavo p. Gedminai, 
trumpam laikui buvo užsukę ir p. 
Sabaliai, abeji iš New Yorko. 
Labai dažnai iš Chicagos atva
žiuoja p. Normantai. Ir kun. A. 
Račkauskas iš New Yorko ne
užmiršta aplankyti savo kuklios 
rezidencijos. Rudeniop į mūsų 
apylinkę suskrenda detroitiškiai. 
Jie taip pasitvarko savo atosto
gas, kad atsiranda Sunny Hills 
visi vienu kartu.

Bendrai imant, svečių mūsų 
kolonijoje netrūksta. Nepaisant 
vidurvasario karščių, Sunny 
Hills atostogavo tris savaites 
Vladas Žilinskas su žmona. Jis 
įdomus pokalbininkas. Ilgai iš
buvęs diplomatinėje tarnyboje, 
gyvenęs Kaune ir užsieniuose, 
galėjo daug ko papasakoti, atkur
damas eilę būdingų epizodų 
iš mūsų trumpo valstybinio 
gyvenimo Lietuvoje.

Tuo pačiu metu atostogavo ir 
Alfonsas Nakas su žmona. Jis yra 
žinomas žurnalistas, stropiai 
seka mūsų kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje. Jį pažįstame iš recen
zijų ir apžvalginių straipsnių, 
spausdinamų mūsų lietuviškoj 
spaudoj.

Galime džiaugtis ir didžiuotis, 
turėdami savo tarpe mūsų mielą 
ir visų gerbiamą Genovaitę Be
leckienę, kuri šiuo metu yra 
Civic Association prezidentė. 
Kad paįvairintų kolonijos gyve
nimą, jos nemaža padirbėta. Per 
gana trumpą vadovavimo laiko
tarpį jos iniciatyva buvo sureng
ta vietinių gyventojų dirbinių 
paroda, buvo suorganizuotas 
lin^oavakaris su programa, fa»- 
rią^aSako vietinės jėgos, o šią 
vasarą jos sumanyta Havajų šo
kių vakaras. Svečiai atvykę į šį 
pobūvį turėjo progos suartėti su 
čia gyvenančiais lietuviais.

Pasimaudę mūsų ežerėlyje, 
pasikaitinę saulėje ir pailsėję, 
svečiai patraukė namolei, tvirtai 
pasižadėdami prie pirmos pro
gos vėl mus aplankyti.

Rugpjūčio 13 šventėm Boleslo
vo Cepuko 70 metų gimtadienį. 
Į šią kilmingą šventę suėjo be
veik visi Sunny Hills lietuviai. 
Ponai Čepukai vieni iš pirmųjų 
lietuvių įsikūrusių šioje vietoje, 
tad juos galima pavadinti šios 
lietuvių kolonijos pionieriais. 
Boleslovas žvalus, visada links
mai nusiteikęs ir draugiškas. 
Mėgsta žuvauti. Jis, galima sa
kyti, žvejas iš pašaukimo, nes 
gali prastovėti su meškere ant 
ežero kranto iki saulės laidos. 
Darniai nuskambėjo susirinku
sių bičiulių jam sugiedoti Il
giausių metų linkėjimai.

Ponia Cepukienė ta proga 
paruošė ištaigias vaišes. Svečiai, 
pasiskirstę verandoje, tai išsi
sklaidę kieme prie staliukų, vai
šinosi ir kilnojo taureles į su
laukusio garbingo amžiaus Bo
leslovo sveikatą. Gyvuok, Mielas 
Boleslovai, ir džiaukis gyveni
mu dar ilgus metus. S JC.

OTTO VON HABSBURG 
DĖKOJA LIETUVOS VYČIAM

Į

į
I
< 
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Lietuvos vyčių 70-asis seimas, 
įvykęs rugpjūčio 18-21 Philadel- 
phijoj, priėmė rezoliuciją, išreiš
kiančią padėką Europos parla
mento atstovui Otto von Habs
burg už jo dėmesį ir pagalbą 
Lietuvai. Rugsėjo pradžioj Lore
ta Stukienė, vyčių centro valdy
bos pirmininkė, gavo tokį_ padė- 
kos laišką:

Dear President Stukas,
Warmest thanks for your kind 

letter of August 30th and for the 
generous resolution passed by 
the Knights of Lithuania. May I 
ask you to convey my thanks to 
all the members of Ae CcunciL

Having had the hooour of 
reporting the reschMfoo W*Ae 
Parlament, I want to assure you 
that this was not only my action 
būt specifically also that of my

Lietuvos vyčių 110 kuopos pirm. Jonas Adomėnas iš Mas- 
peth, N.J., rugsėjo 11 su Lietuvos vyčių ekskursija sveikino 
Lietuvos atstovą Washingtone dr. S.A. Bačkį.

DIDŽIOJI MUZIKA 
KENNEBUNKPORTE

Šios vasaros atostogų metu 
gražiojoje pranciškonų vasar
vietėje, kur kasmet rengiamos į- 
vairios kultūrinės pramogos, 
teko išklausyti vieną koncertą, 
kurį atliko pasaulinio masto pia
nistas William Th. Smiddy.

Apie jį jau buvo rašyta Dar
bininke. Su koncertais apke
liavęs visą pasaulį, atkeliavo į 
Kennebunkportą, kad čia vie
nuolyno vienumoje rastų sau ra
mybę ir naują prasmę. Jis rug
pjūčio 15 jau užsidėjo ir vie
nuolišką drabužį.

Kaip buvo rašyta, koncertuo
ti pradėjo nuo 7 metų amžiaus. 
Jo koncertų rengėjai parinko ir 
naują vardą — jis buvo pava
dintas Theodore Prostokoff. 
Tokiu vardu jis ir žinomas mu
zikos pasaulyje.

Jo koncertas įvyko rugpjūčio 
11 ne didžiojoje salėje, bet vie
nuolyno bibliotekoje — senienų 
kambaryje, kur yra geras koncer
tinis pianinas.

Jo programoje buvo Edvardo 
Griego, Roberto Schumanno, 
Aleksandro Scriabino, Frederiko 
Chopino, Franz Liszto, Felix 
Mendelssohno, George Bizet kū
riniai. Buvo labai gražu ir įspū
dinga, kad jis įtraukė ir lietuvių 
muziką. Jis atliko Mikalojaus K. 
Čiurlionio du preliudus.

Koncertą pravedė Elena Vasy- 
liūnienė, pacituodama įvairių

British friends from the Conserv- 
ative Party, who were highly 
instrumentai in helping guide 
the resolution through the pit- 
falls of the Committees. I only 
considered my work as a duty 
towards fellow Europeans who 
are being deprived of their rights 
by a ruthless aggressor. I want to 
assure you that my friends and 
myself shall continue within the 
limits of our forces to fight for 
the freedom and self-determina- 
tion of all European nations 
under Soviet rule, and especially 
also for our friends of the Baltic 
States.
~ Wishing you and the Knights 
ai Lithuania great success in 
your work, I am, dear President 
Stukas,

Yours very sincerely, 
Otto von Habsburg 

kraštų spaudos atsiliepimus apie 
jo muziką. Pasiliko atmintyje 
Paryžiaus laikraščio pasisaky
mas, kad pianistas taip jautriai 
ir giliai skambina, kad publika 
verkia.

Jo plati programa, turi labai 
jautrias lyrines vietas ir audrin
gus galingus fortisimus, kur rei
kia didelės technikos. Su kokiu 
ilgesiu, svajone skamba romanti
nė Schumanno muzika — Trau- 
merei, VVidmung. Su kokia 
audra praūžia čigonės šokis iš 
Bizet Carmen operos.

Ateina prie pianino su dera
mu kuklumu, kuriuo pasižymi 
kiekvienas geras menininkas. 
Skambindamas taip įsigilina į 
muziką, pasilenkia, atrodo, kad 
jam ašaros nusirita per skruostą. 
Baigęs skambinti kūrinį, jis taip 
pat kukliai nusilenkia, tartum 
atsiprašo, kad štai jis atidengė 
muzikos grožį ir gelmes.

Dabar jis atsidėjęs rengiasi 
New Yorko koncertui. Spalio 2, 
sekmadienį, Kultūros Židinyje 
bus literatūros šventė ir premijų 
įteikimas. Ir čia į sceną įžengs 
vienuolis, brolis Viliamas, įžengs 
su vienuolišku drabužiu ir atsi
sės prie didelio koncertinio pia
nino. Jis atliks tik lietuvių kom
pozitorių kūrinius. Skambins 
apie 40 minučių. Tai tikrai bus 
didelė dovana visiems New Yor
ko lietuviams. Reikia dar at
kreipti dėmesį ir į tai, kad jis 
pats paprašė lietuviškų kūrinių. 
Tai privalu — lietuvių literatū
ros šventė, į ją įsipins kaip gra
žus žiedas ir lietuvių kompo
zitorių muzika, atliekama tokio 
žymaus pianisto, (p.j.)

— Lietuvių fotografų dvylikto
ji meniškų nuotraukų paroda 
vyks _spalio 21-30 Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo Centre, Chi- 
cagoje.

— Sydnėjaus Lietuvių gydy
tojų draugijos metiniame susi
rinkime svarstyti profesiniai ir 
bendruomeniniai reikalai. Buvęs 
ilgametis draugijos pirmininkas 
dr. Irvis Venciovas, o taip pat 
iždininkė ir sekretorė dr. Bronė 
Jarembauskienė iš pareigų pasi
traukė. Į naują valdybą išrinktos: 
pirm. dr. Genovaitė Kazokienė, 
sekr. ir ižd. dr. Rūta Kavai iaus- 
kaitė-Gray.
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Lietuvos atstovas Washingtone su žmona Washingtono Nekalto Prasidėjimo tautinėje ( 
šventovėje. Ten rugsėjo 10 vyko Lietuvos vyčių suorganizuotos pamaldos už per
sekiojamą Lietuvos Bažnyčią. -’

. - ■ - -... - ■ ~

LIETUVOS VYČIŲ KELIONE 
Į VVASHINGTON, D.C.

MASPETH, N.Y.

Tautos šventės ir Marijos gi
mimo šventės proga Lietuvos 
vyčiai surengė maldininkų ke
lionę j Washingtoną. Vyko trim 
autobusais, iš viso per 100 lie
tuvių, ir rugsėjo 10 ir 11, šeš
tadienį ir sekmadienį, aplankė 
VVashingtono įžymias vietas, o 
šeštadienį buvo priimti dr. St. 
Bačkio Lietuvos pasiuntinybėje. 
Visus pasveikino Lietuvos 
vyčių pirmininkas Čiaplikas. 
Priėmimas buvo labai puikus. 
Visi tai maloniai prisimins.

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje buvo prasmingos ir 
didingos pamaldos su koncele- 
bruotomis mišiomis. Mišias 
aukojo 1cun. A. Dranginis, Tėv. 
T. Žiūraitis ir kiti. Ugningą pa

KELIONĖ į ROMĄ

ŠV. TĖVAS JONAS PAULIUS II 
DALYVAUS LIETUVIŲ IŠKILMĖSE 
ROMOJE MININT ŠV. KAZIMIERO 
500 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ 
1984 KOVO 4

Popiežius Jonas Paulius U: 
“Pusė mano širdies priklau
so Lietuvai”

Dėl kainų iš kitų miestų teirautis agentūroje VYTIS.
Į kainą įs iškaito viskas: skridimai Pan Am linija, transportacija iš aerodromų 

j viešbuti ir atgal, liuksusinis viešbutis . Romoje 8 dienas (Mldas Palace ar 
pan.), lengvi pusryčiai ir pietūs kiekvieną dieną, lankomos įdomios vietos, nešiojamas 
bagažas, dalyviai vežiojami autobusais Į oficialias jubiliejaus Iškilmes.

Dviejų savaičių kelionėje bus aplankomi Florencija, Venecija, Asyžius, Milanas. 
Keliaujama patogiais liuksusiniais autobusais. Bus pakankamai laiko pabendrauti, 
apsipirkti. (Dolerio vertė Italijoj labai paklius).

Registruotis prisiunčiant 8100 už asmenį kelionių agentūrai
VYTIS INTERNATIONAL TRA VĖL SERVICE INC.

2129 KNAPP ST.
BROOKLYN, N.Y.11229 

(212)789-3300
I

ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ JUBILIEJAUS 
CENTRINIS KOMITETAS

VYTAUTAS VOLERTAS, PIRM.
KUN. ALGIMANTAS BARTKUS,

KELIONIŲ KOORDINATORIUS
ROMAS KEZYS, KELIONIŲ AGENTAS

Šv. Kazimiero Jubiliejaus Centrinis Komitetas ragina viso pasaulio lietuvius tuo 
metu apsilankyti Romoje ir dalyvauti iškilmingame Šv. Kazimiero minėjime.

Organizuojamos grupinės kelionės vienai ir dviem savaitėm. Paimti du didžiuliai 
Pan Am Lėktuvai. Išvykstama vasario 26, grįžtama kovo 5 arba kovo 12.

KELIONĖS KAINA: 8 DIENOS 15 DIENŲ
Iš Los Angeles $1,165 $1,655
Iš Chicagos, Floridos 1,065 1,555
Iš Clevelando, Detroito,

Toronto, Montrealio 1,040 1,530
18 New Yorko 965 1,455

mokslą pasakė kun. A. Drangi
nis. Pamaldose dalyvavo Wash- 
ingtono, Baltimorės ir apy
linkių lietuviai. Giedojo 
Baltimorės Šv. Alfonso parapijos 
choras. Pabaigoje visi sugiedojo 
Marija, Marija.

Gėlių puokštė buvo padėta 
prie Šiluvos Marijos altoriaus. 
Čia sukalbėtos specialios mal
dos, lietuviškai — E. Matulio- 
nytė, angliškai — Adelė Dauzic- 
kas.

Daug maldininkų vilkėjo tau
tinius drabužius, nešė savo vė
liavas ir ženklus su įrašais — 
Mes Lietuvos vyčiai. Mišių me
tu visus skaitymus atliko Linas 
Kojelis, kuris tarnauja Balfėd- 
sitoošė Rdmuosė.’'r, /' '

Šią išvyką surengė Jonas Ado

mėnas. Jis nusipelno visų padė
kos.

Laukiame ir daugiau tokių pa
našių prasmingų kelionių.

V. VOLERTAS 
ATVYKSTA f 
BALTIMORĘ Į!

Ateitininkų sendraugių kvie
čiamas, spalio 2 atvyksta į Bai- 
timorę Vytautas Volertas, rašy
tojas ir visuomenininkas, šv. Ka
zimiero sukakties komiteto pir
mininkas. Svečias 1 vai. popiet 
Lietuvių namuose skaitys paskai
tą “Karys ir šventasis”. Si pa
skaita iš tikrųjų bus pranešimas 
visuomenei kaip ruošiamasi atei
nančiais metais švęsti šv. Kazi
miero 500 metų mirties sukaktu
ves, kaip mūsų šveiitasis karalai
tis1 btis prisimintas ir pagerbtas 
laišVa*inė pasali! yjė"'"

D
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ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ

eitminkų sen- 
Kennebunkpor-

Nors ptoįrsma nebuvo iš anksto 
paskelbta, bet dauguma atei- 

dalyvavo dr. Vytenio Vasyliūno 
vargonų koncerte, kuris įvyko

Vytenis Vasyliūnas pagrojo 
J. S. Baicho Preliudiją, Fugą €- 
mol ir choralą “IŠ gilumos šau
kimu Tavęs”, taip pat ir mūsų 
kompozitoriaus M. K. Čiurlio
nio to paties vardo kompozici
ją (“Iš gilumos šaukiaus Ta
vęs”) ir jo Fugą Cis-mol bei 6 
dalykus iš John Stanley kompo
zicijų. Klausytojam koncertas la
bai patiko, ypač tiem, kurie var
gonų koncerto nebuvo niekad 
girdėję.

Sekmadienį buvo bendros lie- 

džfojpj salėj įvyko Tumo-Vaiž
ganto 50 metų mirties sukaktu
vių minėjimas. Programai skati- 

rius V. Valiukas. Į šį minėjimą 
buvo pakviesti visi pranciškonų 
stovyklavietės vasarotojai. Šis 
vakaras buvo visiem gražus atsi
gaivinimas.

Pirmadienį, Žolinės šventėj, 
vėl visi ateitininkai ir vasaroto
jai dalyvavo bendrose pamaldo- 
*se, per kurias buvo naujų pran
ciškonų įvilktuvės ir įžadai. Į šias 
pamaldų buvo atvykę nemaža 
jaunų ‘pranciškonų giminių ir 
draugų. Pamaldos, kurias Darbi
ninke gražiai aprašė T. Leonar
das Andriekus, buvo tikrai įspū
dingos ta prasme, kad pranciško
nai vis gauna nemažą skaičių 
kandidatų. Žinoma dalis jų nu
byra, bet T. Bernardinas, kuris 
su T. Jonu ruošia juos vienuoli
niam gyvenimui ir moko lietuvių 
kalbos, rezultatais yra patenkin
tas.' Penkerių metų laikotarpy 
jie yra turėję 36 kandidatus, ir 
gera, pusė jų yra pasilikusių: 
Toks procentas šiais laikais esąs 
visai patenkinamas.

Su pirmadienio vakaru jau 
prasidėjo paprastos stovyklinės 
darbo dienos. To darbo, žinoma, 
čia buvo nedaug. Kiekvieną die
ną 8 vai. ryto būdavo mišios. 
Jas aukodavo prel. Vytautas Bal
čiūnas, stovyklos kapelionas, 
kuris pasakydavo ir 15-20 min. 
pamokslą. Pagrindinė tų pamoks
lų mintis — gilesnis Dievo paži
nimas ir Dievo ir artimo meilė. 
Po pamaldų tuoj būdavo pusry
čiai. Kadangi šiemet vidurdienį 
valgyti neduodavo, tai saulės 
“garbintojai” ir jūros bangų mė
gėjai galėdavo visą dieną praleis
ti prie Atlanto. Po vakarienės, 
paprastai 7:30 vai., būdavo pa
skaitos. Pirmadienį pirmąją pa
skaitą skaitė Daiva Veitaitė: 
“Pasaulio lietuvių jaunimo kong
reso svarstybos ir jų reikšmė 
ateičiai”. Ji sklandžia lietuvių 
kalba supažindino klausytojus 
su pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso programa, ypač su Ka
nadoj vykusiais grupiniais darbo 
posėdžiais ir nutarimais, ir pada
rė tam tikras išvadas.

Pačioj pradžioj prelegentė pa
reiškė, kad ji ten niekam neatsto
vavo, nedalyvavo net kaip pilna
teisė narė, bet tik kaip paprasta 
stebėtoja. Ji taip pat prasitarė, 
kad ji lankė lituanistinę mokyk
lą, šoko tautinius šokius, lankė 
vasaros stovyklas, dainavo lie
tuviškas dainas, priklausė prie 
skautų, bet toliau nebuvo niekur 
įsipareigojusi ir abejojo, ar verta 
toliau angažuotis lietuviškai 
veiklai, nes lietuvybės ateitis 
šiame krašte jai atrodžiusi ne to
kia jau šviesi. Užtat ir į jaunimo 
kongresą vyko pilna abe
jonių ir niekam neįsipareigojusi. 
Tačiau jai, kad ir tik kaip ste
bėtojai, jaunimo, dalyvaujančio 
savo kongrese, dėmesys lietuviš
kam gyvenimui ir jo proble
mom čiaJr tėvynėj padarė didelį 
įspūdį irtaįp paveikė, kad ji 
grįžo šhso atžvilgiu žymiai pasi
keitusi ir pasiryžusi pati akty
viai Jungtis prie to jaunimo. Po 
Jaunos prelegentės paskaitos 
buvo klausimų, domėjimosi jau
nimo veikla ir nusiteikimais.
Prelegentė lygiai sklandžiai

dalyvavo ir diskusijuose ir šiaip 
pokalby po paskaitos.

Antradienį inžinierius Almis 
Kuolas skaitė paskaitą “Atominis 
karas krikščionio pasaulėžiūroj”. 
Paskata buvo gerai paruošta ir 
dokumentuota, bet ji sukėlė 
gana gyvas diskusijas. Prelegen
tas pateikė Amerikos vyskupų 
mintis ir jas savo paskaitoj svars
tė, paminėdamas, kad vyskupai 
skelbė savo laišką, giliai išmąstę 
visas galimybes ir pateisinę tik 
teisų karą. Diskusijose buvo 
pasisakyta prieš vyskupų laiško 
kai kurias mintis ir buvo paste
bėta, kad iš viso istorijoj nesą 
buvę teisaus karo. Taip pat bu
vo keltas klausimas, kaip žiūrėti 
į tai, kad kai kurie vyskupai 
siūlo katalikam sulaikyti dalį 
mokesčių valdžiai, kad neprisi
dėtų prie ginklavimosi, ir nedirb
ti atominių ginklų įmonėse. Pre
legentas į šį klausimą atsakė, 
kad jis tokiu atveju dirbtų ir to
liau. Šiais klausimais diskusijos 
dar ėjo ir toliau, vakaro pro
gramai pasibaigus.

Trečiadienį Tautos Fondo 
valdybos pirmininkas Juozas 
Giedraitis kalbėjo apie Tautos 
Fondą, jo paskirtį ir uždavinius. 
Užsiminė ir apie testamentus. 
Savajai kalbai paremti dar davė 
prel. Jono Balkūno kalbą iš 
magnetofoninės juostelės irgi 
apie testamentų sudarymą ir au
kų skyrimą Tautos Fondui.

Ketvirtadienį jau buvo pasku
tinė paskaita “Aušros” 100 metų 
sukaktuvėm paminėti. Ją skaitė 
Tomas Venclova. Tema — Auš
ros metai”. Prelegentas kalbėjo 
apie Aušros idealus, pačius auš
rininkus ir padarė to meto pa
dėties Lietuvoj palyginimą su 
šiais laikais. Kadangi po paskai
tos prelegentas sutiko atsakinėti 
ne tik į klausimus, liečiančius 
Aušrą, bet ir kitas aktualijas, 
klausimų buvo daug. Jie buvo 
atsakinėjami dar ir pokalby po 
paskaitos kavinėj.

Savaitės vidury muzikos mė
gėjai buvo pranciškonų pa
kviesti į specialų koncetą pasi
klausyti jų ką tik įvilkto kandi
dato, talentingo ir jau pragarsė
jusio muziko-pianisto, brolio 
VVilliam Smiddy pianino muzi
kos. Prisirinko pilna saliukė prie 
pranciškonų koplyčios. Jis pa
skambino: Skriabino Etiude in 
D-sharp, Chopino Barkarolę, 
Polonezą in A-flat ir Valsą in A- 
glat, Gershvvino Rhapsody in 
Blue ir Mendelssohno Scherzo. 
Visi klausėsi labai susižavėję. 
Pranciškonai didžiuojasi jo ta
lentu, tikėdamiesi, kad jis pas 
juos Kennebunkporte suras tai, 
ko iki šiol gyvenime ieškojo ir- 
niekur kitur nesurado.

Penktadienį buvo dar vienas 
koncertas vakare — pati didžiau
sia, jau virtusi tradicija, ateiti
ninkų stovyklos atrakcija, būtent 
Ginos Čapkauskienės koncertas 
didžiojoj salėj. Pirmoj daly ji 
padainavo šias dainas: Dainos 
gimimas — B. Budriūno, Mer
gaitė — J. Stankūno, Klajūnui — 
St. Gailevičiaus, Serenada — J. 
Govėdo ir Nightingale — Ala- 
bieff-Lieblingo. Antroj daly ji

dainavo Italian Street Song — 
V. Herberto, Mėlynasis Dunojus 
— J. Strausso, ariją iš operos Ri- 
goletto — G. Verdi ir ariją iš 
operos La fille de regiment — 
G. Donizetti.

Jai akomponavo jaunas mu
zikas Vytas Bakšys. Jis taip pat 
prisidėjo prie koncerto paįvairi
nimo, paskambindamas Varia- 
tions Serieuses, op. 54 — F. 
Mendelssohno ir Sonatą in E- 
flat major, op. 81 — L. v. Beet- 
hoveno. Klausytojai, girdėję 
Williamą Smiddy ir Vytą Bakšį, 
dalijosi mintimis, lygindami, ku- 

- ris esąs geresnis pianistas, bet 
negalėjo padaryti galutinio 
sprendimo. Viena buvo visiem 
aišku: abu nepaprasto talento 
pianistai. O G. Čapkauskienė tu
rėjo net tris kartus išeiti bisui: 
taip visiem ji patiko.

Po Šio koncerto buvo salėj 
paskutinis šioj stovykloj pasivai- 
iinimas ir jau atsisveikinimas, 
nes kai kurie iš toliau atvykę 
turėjo kitą rytą anksti išvažiuoti

Prie šio viso dar Teikia pri

buvo ateitininkų pasitarimas or-

dovavo federacijos vadas Juozas 
Laučka. Svarbiausias reikalas,

tų pasiūlymo laikas jau praėjęs, 
ir nė vienas kandidatas nepasiū
lytas. Nors federacijos vado ka
dencija nuo penkerių metų jau 
pakeista į ketverius metus, bet, 
kadangi Juozas Laučka buvo 
išrinktas prieš tą įstatų pakeiti
mą, stovyklautojai prašė jį dar 
pasilikti vienerius metus ir va
dovauti federacijai pagal senuo
sius įstatus. Kad ir nenoriai, 
bet, nesant kitokios išeities, at
rodė, jis sutiks pasilikti dar 
vienerius metus.

Iš svarbesnių reikalų buvo 
svarstytas įvairių ateitininkų 
kursų likimas, kun. Stasiui Ylai, 
jų nuolatiniam organizatoriui, 
mirus. Malonu buvo išgirsti, kad 
į kun. Ylos vietą ateina tų kursų 
organizuoti jau juose daug metų 
buvęs vienas iš pagrindinių pa
skaitininkų dr. Vygantas ir Gy
vas. Jie yra įsipareigoję per dve
jus metus pravesti po keturis 
kursus, kurie būsią ne vienoj, 
kai kuriem kursų lankytojam sun
kiai pasiekiamoj vietovėj, bet 
įvairiose: ir Dainavoj, ir rytuose, 
ir vakaruose, ir vid. vakaruose.

Čia dar buvo iškilęs klausi
mas, ar dar vis rengsim tokias 
vasaros stovyklas sendraugiams, 
kada mūsų skaičius vis mažėja. 
Buvo pasisakyta už rengimą. 
Kai atskirose vietovėse, kur tėra 
vos keli sendraugiai, sunku su
organizuoti veiklesnę grupę, tai 
čia yra vienintelė proga susi
rinkti seniem ir naujiem pa
žįstamiem ir, gražiai pabendrau
jant, atsigaivinti ir atsinaujinti. 
Yra didelis skirtumas praleisti 
kur nors, net ir tame pačiame 
Kennebunkporte, atostogas tarp 
savo vienminčių draugų ir tarp 
nepažįstamų, kad ir labai malo
nių žmonių. Tai teko patirti pa
čiam šio straipsnio autoriui, kai 
jis, visiem ateitininkam išvažia
vus, dar pasiliko su žmona vie
nai savaitei ilgiau. Nors dar liko 
daug vasarotojų ir šeštadieni 
privažiavo daugiau, užpildydami 
visas vietas, bet pasidarė kažkaip 
nyku. Teko likusiem daugiau 
pažįstamiem, bent glaudintis 
prie vieno stalo, kad būtų jau
kiau ir smagiau.

Šiaipjau stovykla praėjo labai 
gerai. Jos vadovas dr. Česlovas 
Masaitis suorganizavo gerą pro
gramą, be to, ir pats prie jos ge
rokai prisidėjo, net kelis vakarus, 
kur tik buvo koks laisvesnis tar
pas, rodydamas parsivežtas iš 
Lietuvos skaidres, jas paaiškin
damas ir atsakinėdamas į klausi
mus. Stovyklos komendantas dr. 
Alfonsas Stankaitis programą 
labai gražiai ir, kaip paprastai, 
su humoru, pravedė. Stovyklos 
kapelionas prel. Vytautas Bal
čiūnas dar suorganizavo pamal
das ir eiseną su žvakėmis į 
Liurdo šventovę kalbant rožan
čių ir meldžiantis už Lietuvą ir 
už kenčiančius kalėjimuose, 
koncentracijos stovyklose ir psi
chiatrinėse ligoninėse, ypač už 
paskutiniu laiku įkalintąkun. Al
fonsą Svarinską ir suimtą kun. 
Sigitą Tamkevičių.

Voldemaras ir Apolonija Senbergai. Nuotr. V. B«eviaw«

Viskas būtų buvę labai gražu 
ir gera, jei ne staigus federaci
jos vado Juozo Laučkos susir
gimas. Jo staigi ir visai netikė
ta širdies ataka visus be galo 
sukrėtė. Ačiū Dievui, čia pat sto
vyklavo dr. L. Giedraitienė, kuri, 
jo šeimos nuomone, Juozą tikrai 
atgaivino ir išgelbėjo. Lankant jį 
Biddefordo ligoninėj, Juozo 
žmona Izabelė, kuri visą laiką 
su juo buvo ir vėliau su dukra 
Izabele jį lankė ir slaugė, su 
dideliu dėkingumu prisiminė 
efektyvią dr. Giedraitienės pir
mąją pagalbą. “Jei ne Giedrai
tienė”, pasakė ji, “šiandien Juo
zo jau nematytumėt”

Šeštadienį paskutinėse mišiose 
visi stovyklautojai už Juozą 
Laučką meldėsi ir linkėjo jam 
kuo greičiau pasveikti. Reikia ti
kėtis, kad jis greit pasveiks ir 
sustiprės ir mes vėl jį pamaty
sim ateinančios vasaros stovyk
loj Kennebunkporte, o ta stovyk
la, atrodo, bus dar geresnė ir 
nuotaikingesnė, nes dr. Masaitis 
jau dabar su savo bičiuliais ta
riasi, kaip ją pagerinti it 
kokius paskaitininkus kviesti, 
kokią programą suorganizuoti. 
Tad iki pasimatymo kitoj stovyk
loj ir vėl su Juozu Laučka, bet 
jau be jo kelionės į ligoninę!

A. Masionis

LIETUVĖS TARPTAUTINIAME SUVAŽIAVIME
Gegužės 29 — birželio 2 Or

lando, Fla., vyko 92-asis General 
Federation of Women’s CIubs 
suvažiavimas. Jame dalyvavo 
daugiau kaip 1,300 narių ir 
tarptautinių klubų atstovių iš 
visų pasaulio kontinentų. Lietu
vėm atstovavo LMKF pirminin
kė Marija Noreikienė. Jai talki
no buvusi Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos valdybos narė 
Valerija Šileikienė, Danutė Alks
ninienė ir Sigita Ramanauskie
nė. Suvažiavime taip pat daly
vavo Galia Žilionienė, GFWC 
pareigūnė. - ”

GFWC, viena iš didžiausių 
pasauly moterų organizacijų, 
turinti apie 12 milijonų narių, 
buvo įsteigta JAV-ėse 1890.

Tarptautiniai klubai savo 
konferencijas pradėjo porą die
nų prieš konvenciją atidarant. 
Delegatėm buvo pateiktos įvai
rios GFWC programos; jos tu
rėjo galimybę susipažinti su 
įvairių kraštų federacijų veikla, 
programomis, specifinėmis 
problemomis. M. Noreikienė 
savo pranešime supažindino 
konferenciją su LMKF įsikūri
mo istorija, bendra veikla ir 
specifiniu uždaviniu — oku
puotos Lietuvos reikalo kėlimu 
laisvajame pasauly.

GFWC konvencijos iškilmin
gas atidarymas įvyko gegužės 
29, sekmadienį, 7 vai. vak. Lai
vyno apmokymo centro orkest
rui palydint, buvo įneštos į salę 
Amerikos valstijų vėliavos; jos 
buvo išrikiuotos prie tarptauti
nių klubų vėliavų, tarp kurių 
buvo ir Lietuvos trispalvė, kurią 
šiemet LMK Federacija padova
nojo GFWC nuolatinei kolekci
jai. Po to vyko invokacija, him
nas, sveikinimai ir pranešimai. 
Banketo metu kalbėjo Howard 
K. Smith, TV komentatorius- 
žumalistas, panagrinėdamas 
šio meto Amerikos problemas

LMKF delegatės GFWC suvažiavime Orlando, Fla. Iš k. S, i 
Ramanauskienė, M. Noreikienė, GFWC Tarpt, klubo pirmi- j 
ninkė F. Davis, V. Šileikienė, D. Alksninienė.

ekonomijos ir užsienio politikos 
srityse.

Pirmadienį prasidėjo darbai. 
Kiekvieną dieną būdavo semi
narai, darbo posėdžiai, specialūs 
svečiai kalbėtojai. Mum ypatin
gai įdomūs buvo GFWC tarptau
tinių reikalų skyriaus vedami 
seminarai. Šis skyrius yra nu
matęs išleisti ir išplatinti eilę 
studijų tarptautinėmis temomis, 
tarp jų ir apie Sovietų Sąjun
gą ir J. Andropovą. LMKF de
legatės užmezgė ryšį su šio sky; 
riaus vedėja ir sutarė dėl bertd-

-• yk" .<*•». ■■ f *•-
Konvencijos uždarymas buvo 

birželio 2 vakare, pasibaigus 
tarptautinių klubų banketui. 
Buvo ypatingas vakaras. Tarp
tautinių klubų delegatės rin
kosi į salę pasipuošusios tauti
niais drabužiais (mūsų tautiniai 
drabužiai ir gintarai sukėlė 
daug susidomėjimo — mus foto
grafavo ir klausinėjo ir norėjo 
gerai apžiūrėti).

MASPETHO LIETUVIŲ 
PARAPIJAI 75 METAI

Maspetho lietuvių V. Atsi
mainymo parapija rengiasi pa
minėti savo 75 metų sukaktį. 
Iš parapijos draugijų yra sudary
tas jungtinis komitetas, kuriam 
pirmininkauja uoli parapijietė 
Olga Brady.

Visi parengiamieji darbai sėk
mingai vykdomi pagal numatytą 
planą. Pirmiausia atnaujinama 
bažnyčia, kuri buvo pastatyta 
1962 m. Jos architektas — a.a. 
Jonas Mulokas, dailininkas — 
V. K. Jonynas. Tiek bažnyčios 
architektūroje, tiek jos dekoravi
me yra daug lietuviškos nuotai
kos. Bažnyčia dažoma iš vidaus 
ir iš lauko, pagražinami kam
bariai, salė, įrengta nauja šildy-

Tą vakarą klbėtojas buvo JAV 
viceprezidentas George Busit. 
Sveikindamas konvenciją, jis 
palietė plačią GFWC veiklą nė 
tik JAV, bet ir kituose pasau
lio kraštuose, kur yra šios orga
nizacijos narių. Priminė, kad 
GFWC atstovės dalyvavo pasi
rašant Jungtinių Tautų chartą 
San Francisco, 1945. Po vice
prezidento kalbos buvo iškilmin
gai pristatytos tarptautinių klu* 
bų delegatės. Ir taip su šiud 
spalvingu pasirodymu baigėsi 
92-ojiGFWCkonvettbija. *'■

Konvencija buvo darbingą, 
kūrybinga ir labai gerai organi
zuota. Lietuvės turėjo gerų pro
gų kalbėti okupuotos Lietuvos 
reikalais, išdalinti daug infor-, 
macinės medžiagos, dalyvauti į- 
vairiuose pasitarimuose. Buvo 
atnaujintos senos pažintys, užį 
megzti nauji ryšiai.

M.N_

mo sistema, įsigyta naujų litui'-^ 
ginių reikmenų.

Sukakties proga yra rengiama,' 
plati minėjimo knyga, kur buš.' 
įdėta praeities aprašymas, sveiki-' 
nimai, įvairios nuotraukos. Tą, 
leidinį rengia Vincentas Aboyas; J 
talkina visi komiteto nariai. Kny- •' 
gą jau spausdinama pranciškonų, 
spaustuvėje.

Šis sukakties minėjimas bus 
spalio 9, sekmadienį. Iškilmin
gos koncelebracinės mišios buą. 
12 vai. Pamaldose dalyvaus ir/ 
Brooklyno vyskupas Francis J,> 
Mugavero. Pamokslą pasakys- 
buvęs ilgametis klebonas prel. 
Jonas Balkūnas. Giedos parapiA 
jos choras, kuriam vadovauk 
muzikas Vytautas Kerbelis.

Po pamaldų minėjimo pokylis', 
bus Fleur De Lis salėje, 870 i 
Cypress Avė., Ridgewood, N.Y.-J 
Pokyliu daugiausia rūpinasi > 
Francis Aboyas. Ji su komitetu.i 
ir su klebonu prel. Pranu Bu-H 
lovų sudarė minėjimo programą,. 

Ji taip pat rūpinasi, kaip 
geriau priimti svečius.

Pokylio metu sukaktuvinę kal-s* 
bą pasakys buvęs tos parapijos 
vikaras kun. Jonas Pakalniškis, 
dabartinis Apreiškimo parapijos 
klebonas. Taip pat žodį tara iru! 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas.«' 

liks parapijos choras. Užbaigos*'• 
ir padėkos žodį tars ir dabartį-*;' 
nis parapijos klebonas prel. Pra--*. 
nas Bulovas. *
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padaryti, vieni didesni, kiti ma-

Iš visų trįjų stovyklų jau 7 v.r. 
pradėjo nešti įvairius kryžius į 
jubiliejinės stovyklos bendrojo 

. rąjono kalnelį. Nešė ir stovyklos

SUPYNĘ RANKAS, GIEDOJOME 
“LIETUVA BRANGI”
Dar apie skautų jubiliejinę stovyklą.
Jubiliejinės skautų stovyklos nė, brolijai —< v.s. fil. V. Vidu- 

atidarymas turėjo įvykti liepos 3. 
Sutrukdė lietas. Ji atidaryta rug
pjūčio 1.

kalniuko kryžius pastatė, 
į žemę. IS namų buvo
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Ir- juos pastatė, atremdami 
FkrjdHus.

Kryžius pašventina Seserijos 
(brastos vadovas vj. kun. Juozas 
VrišnyąSJ.

mergaičių ir berniukų 
būrelis, apsirengęs tautiniais

raštų *P*e Lietuvą Baigė Pr. 
Valaičio eilėraščiu "Lietuva”.

Po to visi dalyviai, supynę 
rankas, sugiedojo Maironio "Lie
tuva brangi”.

Aiškinama praeitis
Tada vienetai ėjo į tam tik

ras stotis, kur buvo aiškinama 
lietuvių tautos praeitis. Vienur 
aiškino apie rusifikacijos užmo
jus spaudos draudimo metu, 
kitur apie lietuvių tautinį atgi
mimą ir Aušrą dar kitur apie 
kryžių statymo tradicijas. Mokėsi 
ir religinių giesmių. Paskutinėje 
stotyje visi surašė į popieriaus 
lapą — kas mum pądeda išlikti 
sąmoningais lietuviais.

Mikiuojasi stovyklos atidarymui 
. Vėliau vėliavų aikštėje visi ri
kiavosi stovyklos atidarymui. 
Čia susirinko 350 Seserijos ir 
320 Brolijos narių. Sugiedoti 
himnai. Pakelta Kanados vėliavą 
o po to — jubiliejinės stovyk
los vėliavą Lietuvos, Anglijos, 
Australijos, JAV vėliavos.

Didysis paradas
Rugpjūčio 6, šeštadienį, buvo 

didingas paradas. Iš įvairių vie
tovių šimtai vienetų pražygiavo 
pro svečių tribūną, nešdami šū
kius, vėliavas, gaires, vienetų 
vardus. Pražygiavo gražiai uni
formuoti, grojant iškilmių mar
šus. Aidint muzikai, valiavimam, 
vis pasigirsdavo ir stovyklinės 
dainos priegiesmis — Aušra, 
Lietuva, tegyvuoja skautija!

Iškilmingos pamaldos
Rugpjūčio 7, sekmadienį, iš

kilmių aikštėje buvo įspūdin
gos pamaldos, kuriose dalyvavo 
daug svečių. Mišias aukojo ketu
ri skautų dvasios vadovai — kun. 
J. Vaišnys, SJ, kun. St Kulbis, 
SJ, kun. P. Baltakis, OFM, kun. 
A. Simanavičius, OFM. Pamoks
lą pasakė evangelikų kunigas dr. 
E. Gerulis. Buvo jausmingas au
kų įnešimas su prasmingais mal
davimais globoti lietuvių tautą

Stovyklos vadovai ir 
darbuotojai

Stovyklai vadovavo LSS ta
rybos pirmijos pirm. v.s. fil. S. 
Miknaitis, pav. v.s. J. Paronis; 
seserijai —— v.s. fil. D. Eidukie-

AUSTRALUOS LIETUVAITĖS 
SUGRĮŽO IŠ OK. LIETUVOS

Australijos lietuviai gausiai ir tai, dėl ko šiandien kenčia 
dalyvavo Antrosiose Pasaulio lietuvių tauta. Matėme muzie

jais ir sandėliais paverstas Vil
niaus bažnyčias, matėme sveti
mus žmones, vaikščiojančius 
sostinės gatvėse. Įvažiuojant į 
Lietuvą prie sienos iš mūsų 
atėmė Lietuvos istorijos vado
vėlį ir kitus lietuviškus leidinius. 
Ypač visus mūsų gražius įspū
džius sugadino muitininkų elge
sys Gardino mieste prieš iš
važiuojant iš Lietuvos į Lenkiją 
Reikalavo bagažą išsinešti iš 
traukinio į muitinę patikrinimui. 
Be mūsųįsiklausimo visą pro
cedūrą fUinavo, fotografavo, ir į- 
rašė į juostelę kas buvo kalba
ma. Apkeliavusios nemažą dalį 
pasaulio, niekur tokio grubaus 
elgesio valstybių muitinėse ne
buvome patyrusios.”

Lietuvių Dienose, įvykusiose' 
birželio - liepos mėnesiais Chi- 
cagoj. Kai kurie Australijos lie
tuviai ta pačia proga dar apke
liavo Ameriką, Kanadą ir kai ku
rias Europos valstybes.

Panašiai pakeliavo ir dvi se
sutės — Zita ir Birutė Prašmu- 
taitės. Jos dar buvo nukeliavu
sios ir į Lietuvą, savo tėvų gim-

Sugijusios ii okupuotos Lie
tuvos, sesutės Zita ir Birutė per 
Vatikano radiją pasakojo savo 
įspūdžius. Buvo susižavėjusios 
Vilniaus grožiu, lietuvių vaisin
gumu ir dainingumu. Tačiau iš
raukė ir nusiskundimų:

* Salia gražių įspūdžių matėme 

girią akademikam — ps. fil. dr. 
D. Petreikytė, bendrajai stov. 
— vx fil. P. Molis. Dvasios va
dovai -sr v.s. kun. St Kulbis, 
SJ, v.s. kun. J. Vaišnys, SJ, s. 
kun. P. Baltakis OFM, s. kun. A. 
Simanavičius, OFM, kun. dr. E. 
Gerulis ir seselė s. Ignė Marijo- 
šiūtė. Pastaroji šalia religinės 
programos savo patirtimi labai 
daug prisidėjo prie bendrinių 
programų paruošimo ir vado- 
vavhno.

Stovyklavietės paruošimą 
transportą maitinimą ir ryšius 
tvarkė paruošimo komitetas — 
M. Yčas, M. Rusinąs, St. Kuz- 
maą O. Balsienė, K. Batūra 
(vadovavo A. Senkus).

Administraciją tvarkė M. Yčas, 
kuriam. talkino sk. vyčiai A. 
Gvildys, P. Petrauskas, P. Su- 
kauskas. P. Karosas ir sesė A. 
Krivinskaitė. Paruošimo virš. — 
Č. Senkevičius.

Kaip kiekviena jubiliejinė sto
vyklą taip ir ši “Aušros” metų 
iškilmė, sukvietusi tokį gausų 
skautiško jaunimo sąskrydį, lie
tuviškąją skautiją labiau suarti
no, atjaunino, sukėlė joje naujo 
entuziazmo dirbti ir aukotis 
skautijos gerovei ir jos idealam.

Lietuviškai skautiškai šeimai, 
dar gyvai ir nepraradusiai mei
lės lietuvybei, reikia tik širdin
gai palinkėti: kaip aušrai auštant 
pranyksta nakties tamsuma, kad 
taip sušvistų nepriklausomos 
Lietuvos rytojus mūsų tėvų na
muose.

A.S.

Jubiliejinėje skautų stovykloje — parado metu žygiuoja Detroito Gabija. Nuotr. V. Ba
cevičiaus

GRAŽUS DRĄSIŲJŲ LAKŪNŲ 
PAGERBIMAS
Aviacijos istorijoje yra ir dvie

jų lietuvių pavardės — tai Stepo 
Dariaus ir Stasio Girėno. Jie 
savo drąsa ir patirtimi įsijungė į 
eilę tų, kurie skrydis po skrydžio 
nugalėjo Atlanto vandenyno 
didybę ir nutiesė naujus aviaci
jos kelius.

Susiję su New Yorku
Visi žinome jų istoriją, jų tra

gišką likimą Jie taip pat glau

Jubiliejinėje skautų stovykloje uždegamos sukaktuvinio torto žvikutės. Iš k. I. Kere- 
lienė, S. Miknaitis, D. Eidukienė, V. Šenbergas, V. Vidugiris. Nuori. J.Tanaulaičio

KAIP GINTIS PRIEŠ 
OSI UŽPUOLIMUS

Office of Special Investigation 
(OSI) yra speciali JAV valdžios 
įstaiga, veikianti United States 
Dept. of Justice rėmuose. OSI 
veda nupilietinimo ir deportavi
mo bylas prieš išeivius lietuvius, 
latvius, estus, ukrainiečius ir ki
tus. Šiom bylom vesti OSI re
miasi KGB parūpinta “dokumen
tacija” ir “liudininkais”.

Paskutiniu laiku OSI darbuo
tojai yra skambinę arba prisistatę 
.Chicagos lietuviam į namus, 
teikdami klausimus ir prašydami 
informacijų. Šiuo atveju būtina 
žinoti, kad, būnant JAV piliečiais 
arba gyventojais, kiekvienas turi 
šio krašto pilnas teises, būtent:

1. Jei United States Dept. of 
Justice, Office of Special In- 

džiai yra susiję ir su New Yor
ku. Čia ne kartą lankėsi, skrai
dė su savo kėktuvu. Iš čia jie pa
kilo savo didžiojon kelionėn.

Kasmet jų skridimo ir žuvimo 
dieną liepos mėnesį prie lakūnų 
paminklo yra surengiamas prisi
minimas ir pagerbimas. Jį 
rengia paminklo statymo komi
tetas ir Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 7 kuopa, kuriai vado
vauja Bronė Spūdienė. Tuo ir 
buvo pasitenkinta, bet šiemet 
juk yra 50 metų nuo lakūnų 
istorinio skrydžio, tad New Yor-

Mečys Razgaitis, kuris reiš
kiasi kaip dainininkas — so
listas, atsilankė Darbininko 
redakcijoje ir parodė savo

zimterą. Šiai giesmei jis

zavo muzikas J. Stankūnas. 

vestigation darbuotojai kreiptųsi 
į jus telefonu arba prisistatytų 
prie jūsų durų, turite pilną teisę 
su jais nekalbėti ir neatssakyti 
Į jokius, kad ir paprasčiausius, 
klausimus apie kitus arba apie 
save.

2. Jei gautumėte laišką iš OSI, 
jūs turite pilną teisę į jį neatsaky
ti ir į jį nereaguoti.

3. Jei gautumėte federal sub- 
poena (kvietimą į oficialų pokal
bį) jūs turite pilną teisę pasi
kviesti advokatą jus reprezen
tuoti.

4. Jei būtumėte pakviesti liu
dininku OSI vedamoj byloj, turi
te pilną teisę atsisakyti bet ko
kiem atskiriem pasimatymam su 
OSI prieš oficialią apklausą 

bet

kui ir priderėjo surengti visai 
kitą minėjimą surengti ne liepos 
mėnesį, kada labai karšta, 
kada nors rudenėjant.

Šaulių iniciatyva
Iniciatyvos ėmėsi New Yor- 

ko Simo Kudirkos šaulių kuopą 
kuriai vadovauja Kęstutis Miklas. 
Toks lakūnų pagerbimas ir įvy
ko rugsėjo 11, sekmadienį. Ka
dangi tai buvo ir Tautos šventė, 
tai abu šie momentai ir buvo su
vesti į programą.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje 11 vai. buvo pamaldos. 
Specialų pamokslą pasakė Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
Brooklyno pranciškonų vie
nuolyno viršininkas. Po to visi 
persikėlė į Kultūros Židinį, kur 
buvo galima pavalgyti ir pailsėti. 
Vaišėmis pasirūpino šaulė Elena 
Mįckeliūnienė. Buvo puikūs lie
tuviški pietūs su atgaiva.

Taip nutiko, kad vasara dar 
pasišaipė iš visų — tą dieną 
temperatūra buvo 99 F. Židinio 
patalpos buvo gerai atvėsintos, ir 
žmonės čia galėjo pailsėti.

Atsitraukia uždanga
Pasivėlinta dėl karščių pusę 

valandos. Minėjimas turėjo pra
sidėti 2 v., bet prasidėjo tik 
2:30 v. Pirmiausia, dar uždangai 
neatsitraukus, pasigirdo dramos 
aktoriaus Juozo Boley-Bulevi- 
Čiaus balsas. Jis paskaitė Kazio * 
Binkio eilėraštį — Lituanikai. 
Eilėraštis pakilios nuotaikos.

Prasiskleidus uždangai, pa
sirodė ir įdomiai dekoruota 
scena. Čia buvo ir lietuviškos

pastango- 
šie 1 i e - 

Bernotas 
Kairys —

(deposition).
5. Jūs turite teisę neduoti 

jokių paliudymų ar pasisakymų 
kol nedalyvauja advokatai iš 
abiejų pusių (OSI ir gynybos).

Šiuo metu OSI 
mis yra apkaltinti 
t u via i: Antanas 
— Hartford, Liudas
Chicaga, Bronius Kaminskas — 
Hartford, Juozas Kungys — New 
Jersey, Jurgis Juodis — St. 
Petersburg, Antanas Lipšys — 
Chicaga, Kazys Palčiauskas — 
St. Petersburg, Mečys Paškevi
čius— St. Petersburg, Antanas 
Virkutis — Chicaga, Henrikas 
Benkuuskas — Chicagą Juozas 
Kačiliauskas — Chicaga.

Žinomi OSI darbuotojai yra: 
Eli Rosenbaum, Janet DaCostą 
Allan A. Ryan, Jr., Neil Sher, 
JoviTenev, Clarice Feldman, 
Linda Wawzenski, Ronnie 
Edelman, Joseph Lynch, Jeffrey 
Mausner, Bruce Einhom, Roger 
Einerson.

Lietuvių Teisėm Ginti
Komitetas

SUDARYTA LIETUVIŲ 
TEISĖM GINTI 
FONDO TARYBA 
IR VALDYBA

Lietuvių Teisėms Ginti Komi
tetas, pirmininkaujant dr. Vik
torui Stankui, Chicagoj rugpjū
čio 27 d. posėdyje aptarė toli
mesnės veiklos reikalus, o rug- 
pjūčiožS įvyko Lietuvių Teisėms 
Ginti Fondo įsteigimo reikalais 
susirinkimas.

LIG Fondą (American 
Lithuanian Rights Fund, Ine.)

• inkorporavus Ohio valstybėje, 
priimti įstatai, sudaryta LTG 
Fondo taryba ir patvirtinti šie 
direktoriai: pirm. dr. Viktorras 
Stankus, vicepirm. Vytautas P. 
Jokūbaitis, dr. Vladas Šimaitis, 
dr. Jonas A. Račkauskas, adv. 
Audronė Karalienė, Danguolė 
Valentinaitė, Vitas Plioplys.

Reikalų vykdymui, patvirtinta 
LTC Fondo valdyba: pirm, 
dr. Jonas A. Račkauskas, sekr. 
adv. Audronė Karalienė, ižd. 
Danguolė Valentinaitė, na
riai - imž. Pranas Razgaitis, Vi
tas Plioplys, Vytenis Damušis, 
Leonas Radvila ir inž. Gražvy
das J. Lazauskas — spaudos 
reikalam. Lietuvių Teisėms Gin
ti Fondo adresas: 5620 South 
Claremont Avė., Chicago; 
Illinois, 60636.

Šiame posėdyje iš surinktų 
auką paskirta trim asmenim 
$4,500 jų gynimo reikalam.

Suprantamą kad Ši akcija pa
reikalaus daug laiko, pastangų 
ir ypatingai lėšų. Kiekviena auka 
bus panaudota tiesos ieškojimui 
bei atskleidimui.

LTG Fondas yra dėkingas vi
siem už gautas aukas. Tikimasi, 
kad visuomenė šią akciją ir to
liau gausiai rems lėšomis ir kitais 
galimais būdais.

vėliavos, ir lakūnų sparnai, lau
rų šakelės. Viršuje buvo įrašy
tas garsusis posakis iš lakūnų 
testamento — *‘§į savo skridimą 
skiriame ir aukojame tau, Jaunoji 
Lietuva**. Kairėje priekyje buvo 
didelė lakūnų tradicinė fotogra
fija. Sceną dekoravo Česlovas 
Janutas ir Paulius Jurkus. Du

(nukelta Į 12 j«l.)

— Lietuvos pasiuntinybę 
Washingtone vasaros mėta ry
šium su PLB seimų' ir jaunimo 
kongresu aplankė keli šimtai ak
menų: vieni grupėmis, kiti pa
vieniai. Pažymėtini Australijos 
lietuviai sportininkai, Australi
jos, Brazilijos, Prancūzijos, Vo
kietijos, Kanados LB atstovai ir 
kiti.

— Vliko seimas šiais metais 
vyks lapkričio 12-13 Detroite. 
Pasiruošimo darbų komitetui 
pirmininkauja Albertas Misiū
nas, Rytų Lietuvoš Rezistenci
nio Sąjūdžio pirmininkas, šiais 
metais sueina 40 metų nuo Vil
ko įsikūrimo Lietuvoje.

— Lietuvos pasiuntinybėje 
Washingtone rugsėjo 10 lankėsi 
iš New Yorko atvykusi Lietuvos 
vyčių 130 žmonių eksktirsįja. Ji 
buvo atvykusi į Washingtoną da
lyvauti Nekalto Prasidėjimo tau
tinėje šventovėje aukojamose 
mišiose už persekiojamą Katalikų 
Bažnyčią pavergtoje Lietuvoje, 
atšvęsti Šiluvos Marijos ir Lietu
vių tautos šventę.

— Kan. J. Tumo-Vaižganto 
50 m. mirties sukakties minėji
mas Chicagos Tautiniuose na
muose įvyks spalio 9. Rengia 
Korp! Neo-Lithuania ir Lietuvių 
Tautinės sąjungos Chicagos 
skyrius.

— “Draugo” dienraščio meti
nis banketas Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj įvyto 
spalio 8.

— Vilniaus pagrobimo minėji
mas Chicagos Jaunimo Centre 
įvyks spalio 9. Rengia Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos Chica
gos skyrius^ J rk. i.». ' ■’

— “Ateities” žurnalo vakaras 
Chicagos Jaunimo Centro di
džiojoj salėj įvyks spalio 15.

— Simfoninis koncertas ren
giamas spalio 16 Dievo Moti
nos parapijos savo salėje. Prog
ramoje pianistas Antanas Sme
tona, solistas Jonas Vaznelis ir 
Clevelando Filharmonijos or
kestras. ' .

— “Margučio” radijo kon
certas įvyks spalio 16 Chicagos 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj. 
Programoj Vytas Bakštys, Ro
bertas Mockus, Rūta Pakštaitė 
ir Carmen Valenčifinas DeMi- 
chael.

— Moterų suvažiavimo 75 m. 
minėjimas rengiamas lapkričio 
6 Chicagos Jaunimo Centre. 
Rengia Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Chicagos klubas. ■

— Muz. Antanas ir Valė Skri
duliai, Cicero, UI., išsikėlė pa
stoviam apsigyvenimui Į Floridą

Floridos lietuviai 
važiuoja Romon, kai bus mini
ma šv. Kazimiero Šventė ir iškil
mėse mišias aukos popiežius Jo
nas Paulius IL Romon išskren
da iš Miami vasario 28. Ta pro
ga aplankys Neapolį, Pompėją 
Asyžių, Florenciją Paduą Vene
ciją Innsbrucką Hobenschufen- 
gau karaliaus Liudviko II pilį, 
Berchtesgaden, Alpių kalnu gra
žiausią ežerą Koenigsee, Ober- 

į to miesto operą į Miaifei 
grįš kovo 13. Kelionė kainuos 
1,598 doleriai. Kelionės reto
kus kreiptis į kun. V, Andmiką 
900 S.W. 26 Rd., MlairiL FL 
33129. telef. (305) 858-2621. 
St. Petersburg lietuviai į/u re
gistruojasi pas prel. Jobą Bastū
ną 555 68 Avė., St Petevsburg 
Beach, FL 33706, arba pas kun. 
V. Dabušį, telef. (813)398-5911.

kun. Vytautas Pikturną 2800 
Ocean Dr. B, 6 D, Riviera 
Beach, FL. 33404, telef. (305) 

žiuojančių ir iš Sunny Hills Ir U 
Hot Springs, AR., kur norintfoji

Patlabą telef. (501) 767-6646.

n
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SKYRYBOS IR JŲ 
KOMPLIKACIJOS

KLAUSIMAS
Išgyvenom beveik 40 metų 

kartu, o dabar, vaikam užaugus 
ir iŠ namų išėjus, atrodo, kad 
turėsim skirtis. Kai abu dirbom 
ir to skatiko vis pritrūkdavo, vis
kas buvo gerai. Sunkiai dirbom 
ir kartu taupėm. Buvo daug lai
kotarpių, kai žmona turėjo pasi
likti namie dėl vaikų ir reikėdavo 
apsieiti su viena alga. Niekas 
nesiskundė, ir visi, atrodo, bu
vom patenkinti. O dabar, senat
vėj, kai nieko netrūksta, kai yra 
namai ir čia, ir Floridoj, nema
žai santaupų įvairiuose bankuo
se ir, be to, gaunam pensijas 
kas mėnesį, — prasidėjo visokia 
nesantaika ir nesugyvenimas. 
Tai jai nepatinka mano būdas, 
tai mano kiekvienas žodis jai 
prastas, tai aš per daug pinigų 
išleidžiu, tai su draugais ir gimi
nėmis per daug geras. Stengiau
si, kiek galėdamas, jai pataikau
ti, bet negali žmogus gyventi 
taip, kaip kitas tau įsako.

Ji jau du kartus buvo nuėjusi 
pas advokatą skyrybų reikalu. 
Aš advokato nesamdžiau ir ne
samdysiu. Jei ji nori skyrybų, te
gul, bet aš nieko jai neduosiu. 
Jei nori, tegul gyvena iš savo 
pensijos.

Man atrodo, kad, jei ji turi iš 
ko gyventi, mažų vaikų nėra, tai 
joks teismas nepaskirs jai ali- 
monijos. Juk aš dabar irgi esu 
pensmnkas. Nori divorso, tegul. 
Boba iš ratų, ratam lengviau. 
Bet, jei ji nori divorso, o aš ne, 
man atrodo, ji nieko negaus teis
mo keliu.

Patark Tamsta man ir parašyk 
laikrašty, kad galėčiau jai paro
dyti, jog nieko gero iš to divorso 
jai neišeis. Gal apsigalvos ir su
sipras, kad gyvena kaip inkstas 
taukuose ir tik blogiau, o ne ge
riau, jai bus, jei ieškos divorso.

Skaitytojas, Massachusetts

ATSAKYMAS
Deja, dabartiniais laikais 

Tamstos aprašoma situacija yra 
dažnai pasitaikanti. Manau, kad, 
kai žmonės turi daugiau laisvo 
laiko ir mažiau finansinių ir kas
dieninių rūpesčių, jie turi ma-

žiau kantrybės ir mažiau užuo
jautos kitai pusei, negu anksčiau 
yra turėję.

Aš tokioj situacijoj, kurią 
Tamsta aprašai, dažnai sakau 
savo senesnio amžiaus klijentam, 
kad dabar yra labiau laikas gal
voti apie mirtį ir kaip geriausiai 
sugyventi per tą palyginti neilgą 
likusį laikotarpį, negu apie sky
rybas ir apie su jomis surištas 
komplikacijas.

Dėl finansinių aspektų. — tai 
per paskutinius dešimt metų 
skyrybų įstatymai pasikeitė iš 
pagrindų. Dabar nebesakoma, 
kad vyras, “šeimos galva“, dirbo, 
o jo žmona “nedirbo”. Dabar 
pripažįstama, kad namų tvarky
mas ir vaikų auginimas yra dar
bas paprasta šio žodžio prasme. 
Todėl teismai dabar yra tos nuo
monės, kad abi pusės turi teisę 
ne tik būti “išlaikomos”, bet ir 
lygią teisę į bendrai įsigytą turtą.

Teismas turi prievolę prižiū
rėti turto pasiskirstymą ir nutar
ti, ar tas pasiskirstymas yra “tei
singas”. Žinoma, teismas, spręs
damas bylą, ima dėmesin įvairias 
įstatymų numatytas aplinkybes, 
kurių čia neišvardinsiu, tačiau 
galutinis akstinas yra šis: ar turto 
pasidalinimas yra “teisingas” 
(eųuitable) ir ar jis neskriaudžia 
vienos arba antros pusės.

Jei tas advokatas, į kurį krei
pėsi Tamstos žmona, yra pado
rus žmogus, jis jai būtinai pa
aiškins, kad, suskaldžius Tamstų 
turtą į dvi lygias arba beveik ly
gias dalis, nė vienas iš jūsų ne
galės taip gerai ir patogiai gy
venti, kaip dabar jūs gyvenat 
Toks faktiškas paaiškinimas, 
manau, galėtų paveikti Tamstos 
žmonos nusistatymą tąsytis to
kiame amžiuje per skyrybų 
teismus ir savo sąskaiton pratur
tinti advokatus.

SUVENYRAI

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, LT. 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.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

“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 ūžkim, 
Svajonių sala, Tave aš pama
čiau, O Zuzana, Paskutinis sek
madienis, Saulė. Kaina 12 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

Harmonija. New Yorko 
Harmonijos kvartetas dainuoja: 
Oi tu, ieva, ievuže, Pavasaris, 
Plaukia sau laivelis, Gyvenimą 
tas turės, Devynbalsė, Stoviu aš 
parimus. Kur bėga Šešupė, Du 
broliukai kunigai, Negerki tre
čios, Poeto svajonė, Mano rūtos, 
Šlama šilko vėjas. Jau saulelė 
leidos, Nemunėlis. Kaina 10 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

Šios ir kitos lietuviškos muzi
kos plokštelės, lietuviškos kny
gos, suvenyrai gaunama Darbi
ninko spaudos kioske: 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Daug lietuviškų plokštelių turi 
Darbininko administracija. 
Skambink 212 827-1351 ir pra
šyk, kad plokšteles atsiųstų į 
namus.

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.

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.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DELIVER
296-4130

MŪSŲ MAŽIESIEM
A. Gustaičio, Algis Trakys ir 

Tarsiukas ŠI ei vys. Apsakymėliai 
su iliustracijomis. 2 dol.

Grybs, grybs. Dainorėlis su 
daigom. 3 dol.

B. Š. Nalienės, Kalnų gėlytė. 
Iliustruota. 2 dol.

B. Vaivorytės, Gyvūnų sodyba. 
Iliustruota. 3 dol.

R. Scarry, Mano žodynas. Iliu
struotas su lietuviškais ir angliš
kais užrašais. 6 dol.

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

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Šios bei kitos lietuviškos kny

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

BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve ir Vytimi bei Įra
šu “Lithuanian and proud 
ofit” : vaikam (boy’ssize) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man’s 
s iže) S (34-36), M (38-40), 
L (42-44), XL (46-48). Kaina 
su persiuntimu tik 6 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSIA 
E. JUCIŪTĖS 

KNYGA
Igarkos Naujamiestis. Doku

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

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.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

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

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

E. Juciūtė, Igarkos 
Naujamiestis. Lietuvių tremti
nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10 
dol.

M. Blynas, Lietuvos senovės 
paminklai. Iliustruota . 10 dol.

J. Karka, Vytauto Didžiojo 
Universiteto studentų atsargos 
karininkų korporacija Ramovė 
1933 - 1983. Kaina 10 dol.

A. Balašaitienė, Susitikimas 
pamary. Novelės. Įrišta. 8 dol.

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

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

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 apie 
sovietų žiaurumus okupacijos 
metu Pabaltijo kraštuose. 12 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.

Savo nflatot, kurie, baigą 
mokslus, išsikelia gyventi į kitus 
miestusĮužprenumeruok Darbi
ninką. Tai bus jiems geriausia 
dovana.

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.

NAUJA KNYGA
Darbininko administraciją pa

siekė naują Nidos leidyklos Lon
done išleista knyga A vos Saudar* 
gienės — VĖJAS IŠ RYTŲ. 
Knygoje aprašomi kelionės įspū
džiai po Jugoslaviją, Austriją, 
Lenkiją ir Prūsiją. Iliustruota 
nuotraukomis, 151 puslapis. Kai
na 4.50 dol. Įrišta į kietus virše
lius.

KNYGA APIE LIETUVOS 
SENOVĖS PAMINKLUS

Marijus Blynas pereitais me
tais parašė ir išleido knygą “Lie
tuvos senovės paminklai”. Tai 
stambi, 264 puslapių knyga, gau
siai iliustruota. Autorius popu
liariu stiliumi, gera kalba 
įdomiai aprašo Vilniaus, Kauno 
ir kitų vietovių pilis, bažnyčias 
ir kitokius senovės paminklus, 
kurie okupanto neprižiūrimi. 
Nors lietuviai stengiasi 
griūvančius paminklus restau
ruoti, bet ne visada tai jiems 
pasiseka. Knyga labai naudinga 
išeivijos lietuviam, ypač jauni
mui. Dar galima gauti už 10 
dol. Persiuntimui prid^amąc 1 
dol. Kreiptis: Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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

Agronomas lz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastinlnlu apianku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusL Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 HigMand Blvd., BroeMy*, N.Y. 11207.

Užąpkau “Lithuanian Cookery" už 8 doL Persluntlmas- 
Postage M c.

Vardas, pavardė ______ ...._________ ...------- --------------- --------- ----

Numeris, gatvė --------- ------- ------------ ----------------------------- ...._____

Miestą*, valstija, Ztp--------------------------------------------------------------

SPECIALI 14 DIENŲ 
EKSKURSIJA 

SU 11 DIENŲ LIETUVOJE 
Proga sutikti naujus Metus su 
giminėmis

Gruodžio 27,1983 Iki 
sausio 9,1984 — $1,499.00 

Maršrutas: 1 diena Maskvoje,
11 dienų Lietuvoje 
1 diena Frankfurte

Išskridimai iš Bostono ir New 
New Yorko su Lufthansa oro linija 
Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis:

BALTIC TOURŠ 
293 Aubur St.

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

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

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom mada fur and sheep- 
skln coats and other leather 
goods. The lowest prlces in 
neighborhood. Ūse our lay- 
away plan.

ALEX 8HEEPSKIN 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 pensiją indėlius KASA šiuo metu moka 10%
Už didelius ir mažus eertifikatus KASA moka Įdek galima aukščiausius procentus.
Visiems taupytojams KASA lengvomis sąlygomis suteikia visų rūšių paskolas.

“KASA priima Švenčių ar atostogų plano taupymo Indėlius Ir už juos taip pat moka 
9%

— KTFK'VtENO ASMENS INDĖLIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,000 DOL. — 

KASOS įstaiga veikia savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, o penktadieniais 
iki 6 vaL ir šeštadieniais iki 5 vai. vak.
KASOS adresas: 86-01 114th Street, Richmond Hiii, N.Y. 11418
Telefonas: (212)441-6799

KASA kviečia visus jungtis į lietuvišką taupymo įstaigą.
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ĮSPŪDINGAS TAUTYBIŲ FESTIVALIS
JERSET CITY, N J.

' šios valstijos etninių reikalų 
įstaiga ir etninė patariamoji ta
ryba įvairiatautei valstijos kultū
rai pagerbti rugsėjo 10 ir 11 
valstijos Liberty Park, Jersey 
City, suruošė jau penktąjį tauty
bių festivalį, kuriame dalyvavo 
chorai, orkestrai, dainininkai, 
šokėjai ir įvairūs amatininkai. 
Buvo per dvidešimt įvairių 
tautybių šokių, chorų ir muzikos 
vienetų.

Valstijos gubernatorius Tho- 
mas H. Kean specialia prokla
macija tas dienas paskelbė et
ninio paveldėjimo savaitgaliu. 
Atidarydamas festivalį rugsėjo 
10, jis pasakė gal tūkstantinei 
miniai kalbą, iškeldamas valstijos

i.-pcu■""..i
gyventojų įvairybę ir jų kultūrinį 
įnašą į valstįjos gyvenimų.

Prieš oficialų atidarymą įvy-

liavom. Jame dalyvavo per dvi
dešimt grupių, jų tarpe ir lietu
viai su savo tautine vėliava. 
Lietuvių grupė buvo nedidelė, 
tik 10 žmonių, tačiau žiūrovų

sios lietuvės: dvi Liepsnos šo
kėjos — Rasa Eitmanaitė ir 
Rūta Gražulytė ir LB apygar
dos valdybos sekretorė Emilija 
Jurevičiūtė. Atsiminus tos die
nos karštį ir drėgmę, būti su 
palyginti sunkiais tautiniais dra
bužiais didelio malonumo jom 
nesudarė, bet lietuvių vardui 
iškelti jos daug padarė ir nusi-

PAULIUI RŪTENIUI
Australijoje mirus, brolį Jonų Ir seserį Onutę Osmolskienę 
su šeimomis užjaučia

Leidyklos P a t r i a bendradarbiai: Ona 
Balčiūnienė, Juozas Kuncaitis,J. P. Lenktaitis, 
Eugenija Račiūnaitė-Daugirdienė

KRISTINAI RAULINAITIENEI
mirus, sūnų Zigmų su žmona Marina, jos marčių Aldonų, 
vaikaičius Ingrldų ir Andrių širdingai užjaučiame.

Alfonsas ir Donata Samušiai

pelnė visų tautiečių padėkos.
Oficialiom atidarymo iškilmėm 

pasibaigus, įrengtoj scenoj vyko 
įvairių tautybių ir atskirų asme
nų atliekama meninė programa. 
Čia buvo šokama, dainuojama, 
grojama grupėm ir pavieniui. 
Tokia programa vyko dvi die
nas, ir čia gal ryškiausiai iški
lo įvairių tautybių temperamen
tų skonių, įpročių ir papročių 
skirtingumai bei spalvingumai.

Lietuvių programa laivo atlie
kama sekmadienį, rugsėjo 11. Ją 
atliko Birutės Vaičiūnaitės vado
vaujama ir mokoma tautinių šo- 
grupė Liepsna, kuri, kaip visada, 
grakščiai pašoko keletą tautinių 
šokių ir susilaukė pelnytų publi
kos plojimų.

Be tautinių šokių, Emilijos 
Skruodytės rūpesčiu lietuviai 
dalyvavo su tautodailės darlxiis 
ir įvairiais kepiniais. Ypač turtin
gas buvo ponų Popelių įvairių 
tautodailės darbų stalas. Antrą 
lietuvių stalą su tautodailės dar
bais ir apetitą žadinančiais ska
nėstais buvo paruošusios Elena 
Radish ir Viola Skripata.

Be lietuvių, savo stalus turėjo 
ir kitos tautybės, lx?t daugumą 
jų rodinių sudarė masiškai ga
minami dirbiniai.

Ne namuose būnant, labai 
praverčia tokiose vietose laikomi 
įvairių nealkoholinių gėrimų ir 
įvairaus maisto stalai, kurių čia 
taip pat netrūko ir kurie darė 
vikrią apyvartą. Bet mes, lietu
viai, jau esame aptingę tokiem 
darbam ir džiaugiamės prisiprašę 
kelis lietuviško darbo entuzias
tus, kurie, nepaisydami karščių

ir nusukdami valandas nuo savo 
laisvalaikio, visais įmanomais 
būdais stengiasi prisidėti prie 
lietuvių vardo garsinimo.

Be anksčiau minėtų pavardžių, 
dar reikėtų padėkoti visiem nr- 
pavargstanticm Liepsnos šokė
jam už per tokius karščius 
grakščiai atliktus šokins ir įvai
riais kitais būdais prisidėjusiem 
prie lietuvių šiame festivaly da
lyvavimo, kaip Emmy ir Anta
nui Gražuliam, Kaziui šipailai, 
Beniui Skripatai. Antaninai 
Skroodienci, Roliertui Sodoniui, 
Rimantui ir Arūnui Bitėnam ir 
gal dar vienam kitam, likusiam 
nepasteliėtain. K.J.

PHILADELPHIA, PA.
MIRĖ BERTHA SVEKLA

KRISTINAI RAULINAITIENEI
mirus,eūnui Zigmui su žmona Marina ir kitiems artimie
siems reiškiu gilių ir nuoširdžių užuojautų ir kartu liūdžiu.

Dr. Jadvyta Urbonavičiūtė

Rugsėjo 12 mirė Bertha Šveič
ia. Jos vyras Vladas mirė prieš 
keletą metų. Liko sūnus Vladas 
su žmona Irene, anūkai Walter 
J. ir Andrew, sesuo Albina Che- 
batorius ir jos duktė 'Elėanor. 
Lietuvoj liko broliai Jonas, Ba- 
nadas ir kun. Vytas Jaskelavi- 
čiai ir sesuo. Marytė.

Velionė buvo pašarvota Do- 
minick Earaminas šermeninėj, 
2339 East Allegheny Avė. Mi
šios buvo Sv. Jurgio parapijoj. 
Palaidota rugsėjo 17 Holy Se- 
pulchre kapinėse.

Saulių veikloje
Jono Vanagaičio šaulių kuopą 

Bostone įkūrė ir ilgą laiką jai 
vadovavo Albinas šliažas. Jomis 
Vanagaitis buvo didelis Mažosios 
Lietuvos lietuvių veikėjas. Jo 
dvi dukterys Ona šliažienė ir 
Ieva Janukėnienė yra šios kuo
pos narės.

Vėliau kuopos vadovavimą 
perėmė ir trim kadencijom va
dovavo inž. Juozas Stašaitis. Jam 
išsikėlus gyventi į Brocktoną, 
kuopai vadovavo truometinis 
vicepirmininkas Povilas Tyla. 
Dabartiniu metu kuopai vado
vauja Stasys Augonis.

Pereitais metais iškilmingai 
buvo paminėta baisiųjų birželio 
trėmimų sukaktis, dalyvauta su 
vėliava Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo minėjime.

Kuopa kasmet dalyvauja išky
loj Martišių sodyboj, Whren- 
tham, ir kultūriniame savait
galy rugsėjo 3, 4 ir 5 lietuvių 
pranciškonų sodyboj, Ken- 
nebunkporte, Maine.

Kuopa ruošiasi lapkričio 27 
iškilmingai paminėti savo veik
los 25 metų sukaktį. Minėjimas 
pradedamas pamaldomis 10:15

Jaunųjų talentų koncertas
Talentai gimsta, bet pilnam jų 

išsiskleidimui ir sužibėjimui rei
kia moralinės ir materialinės 
paminos bei šilumos. Lietuvių 
talentam išeivijoj bent iš dalies 
tokią (Minimą ir šilumą turi suda
ryti mūsų visuomenė. Be reika
lingo mūsų dėmesio ir l>cnt 
simboliškos paminos bei šihunos 
lietuviški talentai atitrūks nuo 
mūsų tautos.

Laisvės Varpas jau 30 metų 
ragina lietuvių visuomenę pa
žinti ir remti savo talentus, reng
damas tuo šūkiu jų pasirodymus. 
Spalio 2 įvyks tradicinis Lais
vės Varpo mdens koncertas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj. Tai jau bus 48-tas tos rūšies 
renginys. Jame vėl turėsim pro
gos pamatyti ir išgirsti du mūsų 
jaunus talentus. Tai dainininkė 
Rūta Pakštaitė, sopranas iš Chi- 
cagos, ir pianistas Vytas Bakšys 
iš New Yorko. Jie yra laimėję 
pernai Lietuvių Bendruomenės 
kultūros tarytais Clevelande su
rengtame jaunųjų mūsų talentų 
konkurse pirmąsias premijas.

Iš amerikiečių spaudos
Rugpjūčio 10 The Daily Tran- 

script ir rugpjūčio 14 The Bos
ton Herald American išspausdi
no straipsnius su iliustracijomis 
apie Ann Jullian (Jūratę Nausė
daitę).

Rugpjūčio 19 The Pilot iš
spausdino straipsnelį “Lithua- 
nian Meeting”. Jame rašoma, 
kad kun. Alliertas Kontautas, Šv. 
Petro lietuvių parapijos klebo
nas So. Bostone, pirmininkavo 
75-tam Lietuvių Kunigų Vieny
bės seimui. Seimas vyko Phi- 
ladelphijoj. Kun. Kontautas esąs 
tos kunigų organizacijos pir
mininkas. Tai seniausia kunigų 
organizacija Amerikoje.

Liepos 31 The Boston Herald 
rašo apie “AIDS” ligą. Prie 
straipsnio po fotografija parašy
ta “John Narkūnas”. (Tai turėtų 
būti lietuviška pavardė). Markū
nas esąs Public Health adviser.

BOSTONO RENGINIAI

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

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

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

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

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

Brocktono Balio <2 skyrius 
spalio 22, šeštadienį, 6:30 vai. 
vak. rengia rudens šalpos va
jaus pobūvį Sandaros salėj, 30 
Intervale St., Brocktone.

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

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

Lapkričio 27 Jono Vanagaičio 
šaulių kuopos 25 metų sukakties 
minėjimas.

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

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

JŪRA STRIMAITIS, ADVOKATE 
— KEHOE, DOYLE, PLAYTER. 
NOVICK A STRIMAITIS — Nlno 
HamRton Place; Boston, MA TEL: 
617 - 338-0070 Lynn, MA^ TEL: 617 
599-8188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi Įvairiose 
srityse.

nyčioj, So. Bostone. 11:30 vai. 
minėjimas su menine programa 
bus tęsiamas salėje po bažny
čia.

Šiuo metu kuopa turi 44 
narius. Pagal išgales kuopa re
mia spaudą (šiuo metu skiria 
Darbininkui 25 dol. Ačiū labai.) 
ir kitokią lietuvišką veiklą. — 
Pr. Milerienė

KRISTINAI RAULINAITIENEI

PRANCIŠKONŲ SPAUSTUVĖS 
VADOVYBĖ IR TARNAUTOJAI

Putnam, Conn. mirus, sūnų Zigmą su žmona Marina 
ir kitus artimuosius liūdesio valandose nuoširdžiai 
užjaučia

Mylimai Mamytei

MTiOtn

“Apjber Holida^s”
1983 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

iŠ BOSTONO IR NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
Spalio 5 — $1229.00 gruodžio 28 $1175.00 

(su Ryga)

Prie šių grupių galima jungtis Iš VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.
1984 M EKSKURSUOS Į LIETUVĄ jau patvirtintos — pirmoji 
grupė išvyksta balandžio 18. REGISTRACIJAS PRIIMAME 
DABAR.
Registracijos, informacijos reikalu SKAMBINKITE 
1-800-722-1300 (TOLL FREE) 
Massachusetts ir Kanadoje 1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS. 
Prices are based on double occupacy and are subject to change

GENOVAITEI JANČAUSKIENEI
Amžinybėn išėjus, gilaus skausmo prislėgtų vyrų 
VLADĄ, gimines ir artimuosius nuoilrdžlausiai užjaučia
me ir kartu liūdime.

Verutė ir Jonas Rūteniai
Lėlė ir Bill Primavera nniK-Bv-mniL

Ristogepoidboth iiinys
ADELEI DULSKIENEI

mirus, Jos broliui Juozui Gruodžiui ir visai jo šeimai bei 
kitai giminei reiškiame gilią užuojautų

Marija Slavinskienė
Dr. Tadas ir Aldona Savickai 
Danutė Senikienė

GENOVAITEI JANČAUSKIENEI
užbaigus šių žemiškų kelionę, skausme pasUHcueĮ vyrų 
Vladų nuoširdžiai užjaučiame Ir kartu liūdime.

Genovaitė ir Kazys Trečiokai

Norlntiem atsikviesti gimines atostogom — sutvarkome 
dokumentus. 

South Boston Z 
į/Savinqs BankU
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(212)- 827-1352
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(212) 235-5962
212) 827-9645

341 HK3HLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židiny šį savaitgalį:
rugsėjo 25, sekmadienį, Lietuvių 
Katalikių Moterų Kultūros Drau
gijos minėjimas ir koncertas di
džiojoje salėje.

Poetas Bernardas Brazdžionis 
rugsėjo 29 atvyksta į New Yor
ką ir Čia spalio 2 dalyvaus li
teratūros šventėje ir premijų įtei
kime. Išvyksta spalio 5. Sustoja 
Darbininko redakcijos patalpose.

Vytautas ir Mara Vygantai su 
dukra Kristina buvo išvykę atos
togų į Rio de Janeiro miestą 
Brazilijoje. Iš ten atsiuntė Dar
bininkui sveikinimus.

Antras Kaimas, Chicagos sa
tyrinis teatras, atvyksta į New 
Yorką ir spalio 9 Kultūros Židi
nyje atliks naują programą. Juos 
pakvietė Darbininko laikraštis į 
savo metinę šventę.

Eliza Barkuvienė su savo sū
numi Arūnu rugsėjo 16 apsilan
kė pas dail. Česlovą Janušą ir 
įsigijo porą paveikslų. Taip pat 
įsigijo ir sūnus, kuris gyvena 
Los Angeles, Calif. E. Barkuvie
nė gyvena Omaha, Nebraska. Jie 
taip pat apsilankė ir Dar
bininko redakcijoje, apžiūrėjo 
galeriją, Kultūros Židinį, vie
nuolyno koplyčią.

Ateitininkų metinė šventė, 
ruošiama studentų ateitininkų 
draugovės, bus spalio 1 ir 2. 
Šeštadienį bus dvi paskaitos: 
Gitos Kupčinskienės — Ateiti- 
ninkiška veikla draugovėse, Juo
zo Giedraičio — Lietuvos laisvi
nimo reikalai dabartiniais lai
kais. Sekmadienį 11 vai. Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje mi
šios, po mišių iškilmingas posė
dis ir įžodis. Kviečiami visi stu
dentai, moksleiviai ir sendrau
giai.

Dainavos Aidai — Dainuojan
ti Udrių šeima atvyksta į New 
Yorką ir čia rugsėjo 25, sekma
dienį, 4 v. popiet atliks progra
mą Kultūros Židinyje. Rūta ir 
Arūnas Udriai gyvena netoli 
Dainavos stovyklos prie Detroi
to ir dėl to pasivadino Daina
vos Aidais. Jie yra jau koncer
tavę Detroite, Clevelande, 
Montrealyje ir kitur. Darius yra 
11 metų, Baltija 8 metų, Almis 
— 6 metų. Jie dainuoja, groja, 
šoka ir deklamuoja. Šią dainuo
jančią šeimą pakvietė Liet. Kat. 
Moterų Kultūros Draugija mi
nėdama savo veiklos 20 metų 
sukaktį.

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai atostogauja savo kondo- 
miniume Palm Beach, Fla. Iš 
ten atsiuntė sveikinimus Darbi
ninkui. Į savo namus Leonia, 
N.J., grįš šio mėnesio pabaigoje.

Naujiem Kultūros Židinio 
prižiūrėtojam, neseniai atvyku
siem iš okupuotos Lietuvos, rei
kalingi 4 kambarių baldai ir kit
kas. Galintieji pagelbėti prašo
mi kreiptis į Darbininką.

Pakeitę* adresą, rašyk ad
ministracijai, drauge pridėk ir 
savo šoną adresą.

Lietuvių Atletų Klubo na-

GRAŽUS DRĄSIŲJŲ LAKŪNŲ 
PAGERBIMAS K. ŽIDINY

K. Židinys gavo dovaną — 
' Dariaus ir Girėno portretą

‘ (atkelta ii 9 p si.) bet jis tuo metu sirguliavo ir ren
gėjam atsiuntė tik sveikinimo 

didelius gėlių krepšius lakūnų Jaišką, kurio ištrauką paskaitė K. 
garinu atsiuntė Ona Juozėn lene, jęf i k lnx

rių susirinkimas bus rugsėjo 30, 
penktadienį, Kultūros Židinyje.

Ateitininkų Kolumkursai įvyks 
spalio 7-10 Putname. Kursus 
niošia Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos centro valdyba. Visi 
gimnazijos amžiaus moksleiviai 
raginami ir kviečiami kuo gau
siau dalyvauti. Registruokitės 
pas Danguolę Kuolienę, 31 Pine 
St., Dusbury, MA 02332, tel. 
607 5858652.

Maironio lituanistinės mokyk
los išvyka — gegužinė bus rug
sėjo 25, šį sekmadienį, p. Vėl Mi
liūnų sodyboje, Lattingtown, 
L.I. 10 vai. bus mišios, po mi
šių — užkandžiai, gėrimai, mu
zika, pašnekesiai, sporto varžy
bos vaikam. Gegužinę globoja 
Kasos Kredito Unija. Visas pel
nas skiriamas Maironio mokyk
lai.

Kristina Raulinaitienė, 93 me
tų amžiaus, Zigmo Raulinaičio, 
Kario redaktoriaus, motina, mirė 
rugsėjo 17 Matulaičio namuose 
Putname. Palaidota rugsėjo 21 
Clevelande, Ohio.

Jinai ir trys gintarai — New 
Yorko dainuojantis vienetas spa
lio 1 dainuoja Philadelphijoje 
tautinių šokių grupės bankete, 
spalio 15 — St. Petersburge, 
Fla., lietuvių klube, gi lapkričio 
5 — lietuvių namuose Toronte.

Harmonija sėkmingai dainavo 
Aušros 100 metų sukakties mi
nėjime Kultūros Židinyje ir ta 
proga paskyrė 100 dol. auką šio 
renginio reikalam. Rengimo ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja už 
auką.

Aušros 100 metų sukaktis pa
minėta rugsėjo 18, sekmadie
nį, Kultūros Židinyje. Apie Auš
rą kalbėjo dr. Antanas Klimas 
iš Rochesterio, sveikino Lietu
vos gen. konsulas Anicetas Si
mutis, Aušros poezijos skaitė ak
torius Juozas Boley-Bulevičius, 
dainavo Harmonijos kvartetas, 
vadovaujamas Viktoro Ralio. 
Žmonių atsilankė apie 200. Mi
nėjimą rengė specialus iš įvairių, 
draugijų sudarytas komitetas. 
Platesnis aprašymas bus kitame 
Darbininko numeryje.

N. J. LB apygarda Aušros 100 
metų sukakties minėjimą rengia 
spalio 29 Elizabethe. Paskaitą 
apie Aušrą ir aušrininkus skai
tys Paulius Jurkus. Apygardai 
pirmininkauja Kazys Jankūnas.

Mae Čižauskas, gyvenusi 
96 St., Woodhavene, N.Y., mirė 
liepos 16 Cold Water Memorial 
ligoninėje, Westbury, N.Y. Buvo 
pašarvota Sbalins laidojimo kop
lyčioje. Atsisveikinimas buvo 
liepos 18. Palaidota iepos 19 iš 
Šv. Tomo bažnyčios Šv. Jono ka
pinėse. Nuliūdime liko sesuo 
Olga Davey su vyru, sesuo Ade
le Swedish, du broliai ir jų vai
kai. Šeima dėkoja visiem atsi- 
lankiusiem į koplyčią, užprašiu- 
siem mišias, puošusiem jos karstą 
gėlėmis ir palydėjusiem į amžiną 
poilsio vietą.

Minėjimą pradedame
Minėjimą pradėjo kuopos pir

mininkas Kęstutis Miklas. Įneš
tos vėliavos, invokaciją sukalbė
jo Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM. Sugiedoti himnai. Himnus 
giedojo solistė Marytė Bizin- 
kauskaitė. Lietuvos himną jau 
giedojo visa publika.

Po invokacijos vadovavimą 
perėmė šaulė Vida Jankauskie
nė, kuri turi gražų sodrų balsą 
ir jautriai, tiksliai ir aiškiai išti
ria žodžius.

Pagarba Vytautui Didžiajam
Lietuvos gen. konsulas Anice

tas Simutis savo įdomiame žo
dyje kaip tik ir išryškino Tau
tos šventės prasmę, Vytautą 
Didįjį, jo žygius. Supynė ir su 
lakūnų žygiu.

Pagerbiami liudininkai
Po konsulo kalbos K. Miklas 

vii pasirodė scenoje ir prisiminė 
tuos, kurie buvo Dariaus ir Girė
no žygio liudininkai. Tie žmonės 
salėje tada buvo Jonas Valaitis, 
kuris ant lėktuvo surašė aukotojų 
pavardes, Antanas Vaivada, da
vęs Lituanicai vardą, Amalija Si- 
nusienė, tada savo namuose glo
bojusi lakūnus. Jiems mergaitės 
įsegė į atlapą po baltą gėlytę.

Buvo kviestas ir kitas to meto 
liudininkas — Petras Jurgėla,

Paskaita apie aviaciją 
ir lakūnus

Vida Jankauskienė plačiau su
pažindino su prelegentu Antanu 
Vaivada, kuris lakūnų skridimo 
metu dirbo Naujienų redakcijo
je Chicagoje. ■-

Antanas Vaivada, gimęs Ame
rikoje, augęs Vilniuje, vėl grį
žęs į Ameriką 1927 metais, įdo
miai prisiminė aviacijos praeitį 
— šiemet suėjo 200 metų, kaip 
pirmą kartą buvo paleistas balio
nas; šiemet sueina 80 metų, kaip 
broliai Wrightai pirmą kartą pa
kilo su lėktuvu. Įdomiai papa
sakojo ir apie lakūnus, nekarto
damas to, kas visiem žinoma.

Paskaita buvo įdomi, patrauk
li, neilga.

Dariaus ir Girėno 50 metų sukaktuviniame minėjime rug
sėjo 11 Kultūros Židinyje dainuoja solistė Marytė Bizin- 
kauskaitė. Prie piano Steven Frank.

DAINAVOS AIDAI
ATVYKSTA | NEW YORKĄ.
S. M. RUGSĖJO 2S D. 4 V. POPIET
KULTŪROS ŽIDINYJE
DAINUOJA, GROJA, ŠOKA IR DEKLAMUOJA 

PROGRAMĄ ATLIEKA MONO IR 
ROTOS UORIŲ JAUNIMAS: DARIUS, BALTIJA IR 
ALMIS

Po programos — pasIvaHinlmas Ir atgaiva. 
VIa! kviečiami pamatyti š| linksmą Ir įdomų Jaunosios

Rengia Kat Moterų KuMfiroe Draugija savo 20 motų 
veiklos paminėjimo proga.

jojimo auka — 5 dol. Valkai, tėvų lydimi, Iki 14 metų 
ftokttiaml nemokamai.

Literatūros šventė ir premijų 
įteikimas bus spalio 2, sekma
dienį, 4 v. popiet Kultūros Ži
dinio didžiojoje salėje. Bus į- 
teikta Maironio vardo poezijos 
premija, kurią laimėjo Bernar
das Brazdžionis, Juozo Gabės 
vardo jaunimo premijos, jos ati
teko Leonardui Žitkevičiui ir 
Pauliui Jurkui. Šių abiejų pre
mijų mecenatas yra Nelė Maza- 
laitė-Gabienė, šiam reikalui pa
skyrusi 2,000 dol. Taip pat bus 
įteikta Aloyzo Barono vardo 
novelės premija, kurią laimėjo 
Paulius Jurkus. Premijos mece
natas — Julija ir Emilis Sinkiai 
iš Santa Monicos, Calif. Be li
teratūros, šiame literatūros 
vakare bus ir muzikinė dalis. 
Šventę rengia Lietuvių Rašyto
jų Draugija.

Bronius Kviklys, Lietuvos 
bažnyčių redaktorius, laišku iš 
Chicagos praneša, kad Panevėžio 
vyskupijos tomas jau laužomas, 
taisomos korektūros. Jis pats 
jau baigia redaguoti Vilniaus 
vyskupijos tomą. Iki šiol yra jau 
išėję trys tomai: Telšių, Vilka
viškio ir Kauno vyskupijos.
Kviečiu pensininką apsigy

venti pas mane. Esu likęs vie
nas, o turiu 6 kambarių namą. 
Yra gražios vietos ir kitam gy
venti. Kreiptis: Juozas Vaitkū- 
nas, 48 Revere St., Candon, 
Mass. 02021.

Wanted marine elėctrician 
with experience in rewinding. 
Good salary and fringe henefits. 
For interviėw call 875-4850. 
Monday to Friday 8:00 A.M. to 
5:00 P.M.

Seton Hali universiteto, South 
Orange, NJ., vadovybė su 
dideliu malonumu praneša, kad 
po vasarinės pertraukos nuo rug
sėjo 25, sekmadienio, vėl trans
liuos lietuvišką radijo valandą 
anglų kalba, pavadintą “The 
Music of Lithuania”. Programa 
bus transliuojama nauju laiku: 
sekmadieniais nuo 2:05 iki 3 vai. 
popiet 89.5 FM banga. Šiai pro
gramai jau 18-ti metai vadovau
ja prof. dr. Jokūbas Stukas, Se
ton Hali universitete profeso
riaująs 19 metų. Programos tiks
las: supažindinti New Yorko ir 
New Jersey amerikiečių visuo
menę su lietuvių kultūra, jų 
veikla ir troškimais. Programose 
bus duodamos lietuviškos dai
nos bei kūriniai, bus kalbama 
apie lietuvių kultūrines verty
bes, istoriją, kalbą, papročius, 
taip pat apie pastangas atgauti 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę.

Lietuvos vyčių informacinis 
biuletenis liepos - rugpjūčio 
mėnesio numeris turi 12 pusla
pių, surinkta daug įdomios, ak
tualios informuojančios medžia
gos, laikraščių ištraukos, įvairių 
valstybės vyrų pasisakymai ir ki
ta, nurodoma, kam rašyti laiš
kus, kaip ginti Lietuvos bylą ir 
nuolat pasauliui priminti, kad 
Lietuva yra okupuota. Biuletenis 
pailiustruotas piešiniais, popie
žiaus nuotrauka, surašomas rašo
mąja mašinėle, spausdinamas 
ofsetiniu būdu. Biuletenį leidžia 
Lietuvos reikalų komitetas, ku
riam pirmininkauja dr. Jokūbas 
Stukas, gi patį biuletenį uoliai 
redaguoja Bemice Aviža.

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

QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco paintmg 
— Welding — Frames straigb- 
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.

Dainuoja solistė
Be pertraukos programa buvo 

tęsta toliau. Didelė staigmena 
buvo jauna ir graži solistė Ma
rija Bizinkauskaitė, kuri New 
Yorke dainavo pirmą kartą. 
Dviem išėjimais ji padainavo: 
Mano gimtinė — A. Kačanaus- 
ko, Kur bakūžė samanota — St. 
Šimkaus, Kai vėjai pūtė — J. 
Stankūno, Pavasario ilgesys — 
Bražinsko, Mano rožė — A. Ka- 
čanausko, Neplauk, Kastyti — 
ariją iš V.K. Banaičio operos 
“Jūratė ir Kastytis”. Bisui — Ire
nos valsą — J. Stankūno.

Solistė turi gražų, šiltą ir stip
rų balsą, gražiai jį valdo. Ypač 
gražiai skambėjo antroji dalis.

Solistė dar dainavimą studi
juoja Philadelphijoje, iš kur ir 
atvyko į šį koncertą. Tikrai nuo
širdžiai jai linkime — ilgai, 
gražiai ir sėkmingai dainuoti, 
užkopti į pasaulio didžiųjų ope
rų scenas!

Jai akomponavo Steven Frank.

Eilės apie lakūnus
Dainų tarpe aktorius Juozas 

Boley-Bulevičius padeklamavo 
du eilėraščius apie lakūnus ir jų 
Lituanica. Vienas eilėraštis 
buvo Juozo Paukštelio, — Gar
bingai žuvusiems lakūnams, ki
tas Stasio Santvaro — Giesmė
Dariui ir Girėnui. Abu paimti 
iš P. Jurgėlos knygos “Sparnuo
ti lietuviai”.

Dovana Kultūros Židiniui
Baigiant programą, scenoje 

vii pasirodė kuopos pirmininkas 
Kęstutis Miklas. Jis pirma pa
skelbė, kad scenoje esąs lakūnų 
paveikslas padovanojamas Kultū
ros Židiniui. Tegu jis jaunimui 
visada primins, kaip reikia auko
tis Lietuvai. Paveikslą priėmė 
K.Ž. valdybos pirmininkas Algis 
Šilbajoris. Jis padėkojo už 
dovaną ir pažadėjo greitai jį pa
kabinti Kultūros Židinyje.

Visų pagerbtųjų vardu trumpą 
žodelį tarė ir Jonas Valaitis, 
prisimindamas lakūnus, jų lėktu
vą, kaip jis kaligrafiškai ant lėk
tuvo liemens išrašė aukotojų pa
vardes.

NEW YORKO ATEITININKŲ 
METINĖ ŠVENTĖ
RUOŠIAMA

N.Y. STUDENTŲ ATEITININKŲ DRAUGOVĖS
SPALIO 1, MtadkiR, 2 T. popiet KiMtoo ŽMkiyfo 

paskaitos
GITĄ KUPČINSKIENĖ—AtoRinlnkiėka veikla

JUOZASCMEKMUTIS — Ltotuvo*taisvlnlmo reikalai 
dabartiniais laikais

SPALIO 2, sekmadieni, 11 vai. Apreiškimo parapijos 
haf nvčloto —■ mMkm. no to— MkHmlnoaa noaėdla įžodis

Kviečiami visi studentai, moksleiviai, sendraugiai

Sukaktuviniame Dariaus ir 
Girėno minėjime rugsėjo 11 
kalba Antanas Vaivada iš 
Washingtono, D.C.

Toliau K. Miklas padėkoję vi
siems, kurie prisidėjo prie šio 
renginio ir pakviefČ visus į apati
nę salę vaišėm. Programos daly
viam ir kviestiem svečiam buvo 
surengtos gražios vaišės, surengė 
šaulė Elena Mickeliūnienė. Vi
si turėjo progos pasisvečiuoti, 
drauge pabuvoti.

Minėjimas puikus
Visi pasidžiaugė, kad minėji

mas buvo puikus. Jis užtruko tik 
dvi valandas. Buvo gerai suor
ganizuotas, įdomus. Niekam ne
nubodo. Buvo ir turiningas. Ir 
gerai, kad šaulių kuopa ėmėsi 
tokios iniciatyvos.

Ir žmonės jautriai atsiliepė. 
Publikos buvo ne šimtinė, kaip 
buvo paskelbta praeitam Darbi
ninko numery, bet apie porą šim
tų. Ir niekas nesigailėjo atėjęs 
tą popietę į K. Židinį.

Dėkojant šauliams už renginį 
ir už dovaną K. Židiniui, dabar 
belieka prašyti, kad paveikslas 
— fotografija būtų greičiau pa
kabintas K. Židinyje. Tegu val
dyba nenudelsia ir nenustumia 
reikalo. Juk tai lietuviai didvy
riai, drąsuoliai, o čia lietuvių 
namai. Tikrai lakūnų portretas 
iškalbingai kalbės jaunimui, (p.j.)

LITERATŪROS ŠVENTĖ 
PREMIJŲ ĮTEIKIMAS —

bu* spalio 2 sekmadieni, 4 *• popiet Kultūros Židiny

Premijos Įteikiamo*:

BERNARDUI BRAZDŽIONIUI — 
—Maironio vardo poezijos premija 

LEONARDUI ŽITKEVIČIUI — 
Jaunimo literatūros premija 

PAULIUS JURKUI —
Jaunimo literatūros Ir

Laureatai skaito savo kūrybą
Muzikinę dalį atlieka

brolis WILIAMAS, OFM.
Skambina lietuvių kompozitorių kūriniu*

Po programos — kavutė .
Šventę rengia ir visu* atsilankyti kviečia

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA


