
V

Vol. LKVin, Nr. 43
T jipkričin - November 4, 1983 PenktodienM-Friday

SECOND-CLASS

Savaitės 
įvykiai

MUŠA TIKINČIUS MOKINIUS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos-Nr. 57
Skyrius “SOVIETINĖSEMOKYKLOJE”

t 
n

iI
U
X

■■I

Valst. sekretorius Shultz pa
reiškė kongresui, kad sustabdy
mas paramos teikimo Nikarag
vos partizanam sužlugdys visas 
viltis, jog to krašto vyriausy
bė kada nors nustotų remti: 
Salvadoro partizanus.

Libane įsigalėjus nors ir ne
visai tikrom paliaubom, JAV 
pasiskubino Libano armijai pa
siųsti didelius kiekius karinių 
reikmenų ir šaudmenų, nes jos 
kovingumas yra žymiai pagerė
jęs.

V. Vokietijos socialdemokratų 
partija yra linkusi išsižadėti 
savo ankstyvesnio nusistatymo 
pritarti JAV naujų branduoli
nių raketų išdėstymui ir priar
tėti prie nesenai atsiradusios 
žaliųjų partijos politikos, pro
testuojančios prieš raketų išdės
tymą ir net siekiančios peržiū
rėti Vokietijos įsipareigojimus 
Nato.

Grenados gyventojam išlaisvi
nus savo buv. ministerį pirmi
ninką Maurice Bishop iš namų 
arešto, kariuomenės daliniai 
atidengė ugnį ir nušovė jį ir tris 
ministerius ir du unijos vadus. 
Krašto valdžia pateko į marksis
tinės karinės tarybos rankas. Jos 
pirmininku pasiskelbė kariuo
menės vadas gen. Hudson Aus- 
tin.

Nikaragvos vyriausybė įteikė 
ten besilankiusiam JAV atstovui 
Langhome A. Motley keturių 
sutarčių projektus jos santykiam 
su JAV sunormuoti. Viena su
tartis liestų santykius tarp JAV 
ir Nikaragvos, antra — tarp Ni
karagvos ir Hondūro, trečia — 
Nikaragvos, Gvatemalos, Hon
dūro, Kosta Riko ir Salvadoro 
ir ketvirta — santykius su Sal
vadoru. Šiuose projektuose pa
kartojama nuo seno skelbiamos 
Nikaragvos pažiūros.

Kinijos darbo konvencija pri
ėmė naują konstituciją, sutei
kiančią ribotą teisę darbinin
kam streikuoti prieš pavojin
gas darbo sąlygas.

Prezidentas Reagan, Prancūzi
jos prezidentas Mitterand ir Ita
lijos vyriausybė paskelbė, kad 
dėl įvykusių sprogimų nenuma
toma iš Libano atitraukti tai
kos priežiūros dalinius ar keisti 
tuo reikalu savo politiką.

Jungtinėse Tautose daugelis 
valstybių, jų tarpe kai kurios 
arabų ir trečiojo pasaulio vals
tybės, pasmerkė Libane įvykdy
tus teroristinius veiksmus prieš 
taikos priežiūros dalinius, bet 
nesiėmė jokių priemonių dalinių 
saugumui sustiprinti.

Šešių Karibų jūros valstybų 
paprašytos, JAV išlaipino Grena
dos saloj apie 2000 jūrų pėsti
ninkų ir parašiutininkų su kai 
kurių valstybių smulkiais kari
niais daliniais Grenadoj susi
dariusiam chaosui pašalinti, ten 
studijuojančių Amerikos studen
tų saugumui užtikrinti ir demo
kratinei tvarkai atstatyti. Per 
susišaudymą su saloj esančiais 
Kubos patarėjais ir technikais 
ir Grenados kariuomenės da
liniais yra žuvę keli JAV kariai 
ir per dešimtį kubiečių.

Nikaragvos vyriausybė, parti
zanam sugadinus aliejaus tieki
mo įrengimus, įsakė labai tau
pyti kurą ir dėlto sutrumpino 
darbo savaitę, uždraudė apšvies
ti gatves ir spausdinti sekma
dieniais laikraščius.

Grenados vyriausybė su Ku
bos pagalba statydina saloj di
delį aerodromą ir uostą, kurie 
Grenados turistinei pramonei 
yra visai nereikalingi. JAV įžiū
rėjo, kad Šitie įrengimai daromi 
Kubos karinės ekspansijos rei
kalam ir sudaro tiesioginį pa
vojų kitom Karibų jūros valsty
bėm.

Tikinčiųjų mokinių ar ne labiau reikia piktintis 1982 kovo 12 moki
diskriminacija ateistine inkvizicija vaikam ir das Šniauka pasakė:

Gargždai. 1982 gruodžio 15 siaaugusiem 20-me amžiuje?
“Tarybinio mokytojo” redakcija Užtenka to nevykusio bandy- 
išspausdino korespondento Vy- ni<>> kuris taip labai suluošino 
tauto Mockevičiaus straipsnį tavtą. Jau seniai reikėjo pasi- 
“Advokatas be įgaliojimų”, ku- mokyti iš istorijos: kai buvo už- 
riame kaltina Gargždų parapi- daromos bažnyčios, reikėjo 
jos vikarą kun. Antaną Šeškevi- atidaryti kalėjimus.
čių, kad jis, neturėdamas įgalio- Pareiškimo pabaigoje Gargž- 
jimų, kreipėsi į Klaipėdos rajo- d«j parapijos vikaras kun. A. 
no liaudies švietimo skyrių dėl Šeškevičius ir tikintieji reika- 
ateistinio mokinių auklėjimo h-teja:
Gargždų vidurinėse mokyklose. Nustoti už bažnyčios lan- 

Tuo jis pažeidė LTSR Aukš- kyn^ persekioti tikinčius moky
čiausios Tarybos prezidiumo t<>ius if mokinius.
įsaką. 1982 gruodžio 18 straips- — Neversti tikinčių vaikų stoti 
nį persispausdino Klaipėdos ra- i bedieviškas organizacijas.
jono laikraštis “Banga”. — Leisti mokyti vaikus tikė-

Į tą straipsnį 1983 sausio 15 jin™ besu bažnyčioje, o po pa- 
atsakė Gargždų parapijos vika- 1 
ras kun. Šeškevičius ir Gargž- 1 
dų I-mos bei II-os vidurinės 
mokyklų tikintieji mokiniai ir jų ’ 
tėvai. Surinkę apie 200 parašų, 1 
išsiuntė pareiškimą Švietimo 1 
ministerijai. Pareiškime iškelia 1 
tikinčiųjų mokinių diskrimi
nacijos faktus.

1982 vasario 2 Gargždų I-mos 
vidurinės mokyklos mokytoja 
Berčytė pravedė antireliginį 1 
konkursą. Į mokyklos aktų salę 1 
suvarė penktų-šeštų klasių mo
kinius, iš viso apie 150 vaikų. 1 
Visiem jiem buvo liepta rašyti 1 
rašinius ir piešti piešinius anti- I 
religine tematika. .Geriausius 1 
žadėjo premijuoti. 1

Visi turėjo atsakyti į klausi- ! 
mus: kas yra klierikas, kaip ’ 
atsirado religija ir t.t Komisija * 
sulaukė tik trijų piešinių. Nie
kas nelaimėjo pirmos vietos.

1981 metais ta pati mokytoja 
Berčytė buvo suorganizavusi 
antireliginį spektaklį žemesniųjų 
klasių mokiniam. Šventajam pa
vaizduoti mokytoja aprengė ir 
pastatė ant kėdės savo auklėti
nį Petrostį. Pionierės vaidino 
davatkas, garbinančias šventojo 
statulą—“aukojančias” kiauši
nius ir bulkutes. Paskui kitas 
moksleivis, vadinamas girtuok
liu, “statulą” nuvertė, pats atsi
stojo jo vieton ir pasigardžiuo
damas valgė bulkutes.

I-mos vidurinės mokyklos 
mokytoja Freigobienė vienam 
savo pirmokėlių sumažino el
gesio pažymį iki patenkinamo 
vien už tai, kad jis ne spaliu
kas. II-ros vidurinės mokyklos 
mokytoja Daiva Jakutytė taip 
pat sumažino pažymį keturiem 
savo auklėtiniam (IV c kl.), kad 
jie nestojo į pionierių organiza
ciją.

1982 gruodžio mėn. mokytoja 
Bruožienė ateistinės valandėlės 
metu bandė įtikinti mokinius, 
kad Dievo nėra. “Ko nematome, 
to ir nėra”, — kalbėjo mokyto
ja.

Vienas mokinys tada pa- PREZIDENTO PAREIŠKIMAS 
klausė: “Mokytoja, ar protą ma
tome?’ Praeitame Darbininko nu-

Už tai jam buvo parašytas meryje buvo minėta, kad spa- 
dvejetas ir nuvestas pas direk- |io lg Baltuosiuose Rūmuose 
torių, kuris pareiškė turįs teisę etninių laikraščių ir radi- 
vaikų neleisti į bažnyčią ir pa- programų redaktorių spau- 
grasino sumažinti elgesio pažy- jos konferencija. Kama Small, 
mį, jei dar išdrįs ką nors paša- kuirios oficialus titulas yra “Di- 
^yb- rector, Media Relations and

Taigi Gargždų vidurinėse mo- Planning” atsiuntė Darbininko 
kyklose nėra nei sąžinės lais- redakcijai pilną tekstą prezi- 
vės, nei laisvo religijos išpaži- dento R> Reagan pareiškimo, 
nimo, nei ateistinės propagan- kurį ji s padarė po spaudos kon- 
dos. Yra tik ateistinė pnevarta. ferencijos ir pietų. Čia ir spaus- 
Visi mokiniai privalo būti ateis- dinamas prezidento pareiškimas 
tais, pradedant pirmokais jau originalioj formoj, 
turi priklausyti prie ateistinių 
organizacijų. Pagaliau tai vyk- Barely a month after attend- 
doma visoje Lietuvoje. Tai kam aT] International conference 
gi ta konstitucija? — Argi ji ne- im fcfadrid and joining 34 na- 
begalioja? — klausiama pareiš- tions in a commitment to 
^me- respect human rights, the Soviet

Piktinamasi viduramžių vai s- Uni(m gone on its
tybine inkvizicija suaugusiem, o ^ord, launching a new campaign

mokiį mokyklose, kaip tai daro
ma demokratinėse šalyse.

— Leisti spausdinti religinius 
vadovėlius, religines knygas bei 
laikraščius, nes “tai, ką mes 
lig šiol gavome, yra tik išmalda 
elgetoms, o ne spaudos laisvė.”

Muša mokinius
Tverai, Telšių rajonas. Vidu

rinėje mokykloje 1981-82 labai 
persekiojo religingus mokinius.

Mokytoja Rubavičienė mo
kiniui Alfredui Šniaukai liniuo
te mušė pirštus taip, kad jis il
gai vaikščiojo subintuota ranka. 
Vilmai Jurkutei sakė: “Tave 
reikia mušti ir mušti diržu pri- 
simynus”. Gražinai Šniaukaitei 
už bažnyčios lankymą parašė 
elgesio dvejetą. 

Priešpiečiai Baltuose Rūmuose spalio 18, kur dalyvavo etninių laikraščių redakto
riai, radijo programų vedėjai. Kalba prez. Ronald Reagan. Nuo jo į kairę prie stalo 
s^di Darbininko redaktorius kun. Kornelijus Bučmys, OFM. Nuotrauka gauta i« Baltųjų 
Romų fotografo.

dienį pamaldų metu neisiu į 
saviveiklos užsiėmimus”.

Rubavičienė, nutvėrusi jį už 
ausies, kita ranka apdaužė vei
dą. Vilmai Jurkutei pagąsdinti 
dėl bažnyčios lankymo liepė 
atsivesti tėvą. Tėvas pasakė mo- ' 
kytojai: “Duktė sekmadieniais 
į. užsiėmimus neis, nes taip ji 
nebegali išklausyti mišių”.
■ Mokytojas A. Simanauskas, 
mokinį nusivedęs į geografijos 
kabinetą, paklausia: “Per kurią 
ausį nori gauti?” Po to mokinį 
apdaužo. Mokinys Kazys Likša 
net gydėsi ambulatorijoje.

a ?. Jei dar eisi į bažnyčių
Upyna, Šilalės rajonas. 1933 

vasario 11 mokytoja Stebi Geš- 
tautaitė išjuokė prieš visą klasę 
II klasės mokinį Arkadijų Vait
kų. Mokytoja vadino mokinį 
kunigiuku ir barė už tai, kad 
lanko bažnyčią ir patarnauja 
mišiom. Nebesitverdama moky
toja čiupo Arkadijui už ausies 
ir pradėjo grasinti: “Jei dar eisi į 
bažnyčią, aš tave pasigausiu 
miestelyje ir parsivesiu į savo 
namus. Net tavo tėvai nesuži
nos, kur dingai”.

Imsiuos griežčiausių 
priemonių

Mosėdis, Skuodo rajonas. 
4982 liepos 10 į Mosėdį atvyko 
naujas klebonas kun. Adolfas 

(nukelta į 2 psl.)

of repression against human 
rights activists.

Moscow has just sentenced a 
well-known Soviet refusenik, 
losif Begun, to 7 years impris- 
onment and 5 years of intemal 
exile. The punishment of this 
courageous Jewish believer is 
the most severe measure speci- 
fied in Article 70 of the Soviet 
criminal code, dealing with dis- 
semination of so-called anti-So- 
viet propaganda. -

Soviet persecution of reli- 
gious and political dissidents is 
not new. In the case kA Mr. Be
gun, the Soviet regime has 
refused for 13 years to honor 
his reųuest to emigrate to Israel.

Būt Soviet policy toward 
Jewish emigration and dissident 
movements has sunk to a new

MIRĖ MUZIKAS 
ALEKSANDRAS ALEKSIS

Muz. Aleksandras Aleksis

Spalio 31 vakare Waterbury- 
je mirė muzikas kompozitorius 
Aleksandras Aleksis-Aleksan- 
dravičius, sulaukęs 97 metų am
žiaus. Palaidotas lapkričio 3 iš 
Šv. Juozapo lietuvių bažny
čios, kurioje jis ilgus metus var- 
goninkavo.

Buvo gimęs 1886 spalio 10 
Pėdiškių kaime, Krosnos vals
čiuje. Nuo 1907 Varšuvos kon
servatorijoje studijavo vargonų 
ir karo kapelmeisterio specialy
bes. Varšuvoje 1909-1911 vado
vavo lietuvių chorui, kuriame 
dalyvavo ir muzikai J. Štarka, 
J. Benderius, V. Žadeika, ir kiti. 
1913 baigė konservatoriją ir 
atvyko į Ameriką. Taigi šiemet

low of brutality and repression. 
Anti-semitism has escalated 
dramaticąlly, as has harassment * 
of other human rights defend- 
ers. We have received reports 
that Sigitas Tamkevičius, a 
Lithuanian Catholic priest 
active on behalf of religiouS' 
freedom, is facing a similar fate 
as losif Begun.

Finally, we have received re- 
ports that Oleg Radzinskiy has 
also been triedL Mr. Radzinskiy, 
a member of the unofficial So- 
viet peace organization “Group 
to Establish Trust Between the 
US and U SS R” was arrested 
October 28, 1982, and has been 
held for ai mos t a year. The in- 
ability of Soviet authorities to 
tolerate any activities by those 
who are not members of their 
govemment-controlled, “cap- 
tive” peace groups illustrates 
the hypocrisy of their state- 

jam suėjo 70 metų, kaip jis Ame
rikoje.

Amerikoje vargonininkavo ir 
vedė chorus įvairiose parapijo
se: Brooklyne, N.Y., Springfield, 
111., nuo 1928 vargoninkavo Wa- 
terburyje, Conn.

Uoliai veikė įvairiose lietuviš
kose organizacijose, priklausė 
prie Lietuvos vyčių nuo 1914 
metų, parašė Lietuvos vyčių 
himną. Sukūrė veikalų chorui, 
solo, mokyklom dainų, parašė 
operetę “Į tėvynę”, Lietuvos vy
čių garbės narys, buvo Kat. Su
sivienijimo centro valdybos na
riu. ...... -

PREMIJOS 
ATGARSIAI

Lenkijos komunistinė spauda 
tik keliomis eilutėmis pranešė 
žinią apie Nobelio Taikos pre
mijos suteikimą panaikintosios 
nepriklausomos lenkų profesinės 
sąjungos lyderiui Walensai. Ofi
cialioji lenkų žinių agentūra 
premijos suteikimą Walensai 
vertina kaip neleistiną įsikiši
mą į Lenkijos vidaus reikalus, o 
premijos skyrimo norvegų ko
mitetą aptaria kaip Vakarų są
mokslininkų įrankį prieš Lenkiją 
ir socializmą.

Diametraliai priešingi yra Va
karų pasaulio atsiliepimai apie 
Walensai paskirtą Taikos pre
miją. Vakarų spauda, išskyrus 
komunistinius laikraščius, 
įvairių politinių krypčių prof- 
sąjungininkai, politiniai veikė
jai, kultūrininkai, labai teigia
mai vertina premijos paskyrimą 
Walensai už pastangas taikingo
mis priemonėmis ir dialogo ke
liu išspręsti dabartines sunkias 
Lenkijos darbininkų ir visuome
nės problemas. Pabrėžiama, kad 
premijos paskyrimu Walensai 
Nobelio komitetas drauge siekęs 
iškelti ir įvertinti visame pasau
lyje vedamą kovą už darbininkų 
teisių apsaugojimą, tuo būdu 
patarnaujant ir taikos reikalui, 
nes tikroji taika yra neįmano-

pinamos žmogaus, taigi ir darbi* 
ninku teisės.

mente. There is a night and day 
contrast between aggressive So
viet efforts to encourage peace 
demonstrations in the West and 
their brutal arrests and erile of 
peace activists in the East 

inhumane acte. We hold the So
viet Union accountable for its 
violations of numemous fntema- 

on human rights to which it is a 
party. We call upon the Sovietą 
to reverse their inhumane 
policies and to prove to the 
world they will back up their 
words with action, and start 
living up to their agreements.

■ ■ M > •
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Rugsėjo 20 pavergtoje Lie
tuvoje netikėtai mirė rašytojas 
Jonas Dovydaitis (1914 - 1983). 
Prof. Prano Dovydaičio sūnus 
Jonas, gimęs Vilniuje, jaunystę 
praleido Kaune. Mokėsi Jėzuitų 
gimnazijoje, aukštesniojoje 

caoooooocooooootocoosoooi , 

| Savaitės
į Įvykiai
R * ’

Buv. Afganistano diplomatas 
Habidullah Karzai pareiškė, kad 
sovietų kariniai daliniai, atsi- 
keršydami už pietrytinės pro
vincijos prie Moshkizai ir Kal- 
chabad kaimų įvykdytas pasa
las, durtuvais subadė 126 tų kai
mų moteris ir vaikus. Be to, Ista- 
lif mieste per sovietų puolimus 
buvo užmušti keli Šimtai civilių 
gyventojų. Taip pat žuvo ir 
35 sovietų kariai.

Nobelio chemijos premija bu
vo paskirta Stanford universite
to profesoriui dr. Henry Taube 
už jo darbus neorganinės che
mijos srity, o fizikos premija — 
dviem amerikiečiam astrofizi- 
kam: Chicagos univ. profesoriui 
Subrahmanyan Chandrasekhar 
ir Californijos technologijos 
instituto profesoriui William A. 
Fowler.

Sov. S-ga pradėjo parengia
muosius darbus branduoliniam 
ginklam R. Vokietijoj ir Čeko
slovakijoj išdėstyti.

Graikų ortodoksų arkivysku
pas lako vos pagrasino pasi
traukti iš Amerikos bažnyčių 
tarybos, jei į ją bus priimta ho
moseksualų organizacija.

Šveicarijos parlamento rinki
muose dešiniosios partijos su
rinko kiek daugiau balsų už 
iki šiol vyravusią socialdemo
kratų partiją. Tris atstovus tu
rėjusi komunistų partija išrinko 
tik vieną atstovą.

IŠ Italijoj vykusio tarptaut. 
filmų festivalio pasitraukė ir, 
atgabentas į Britaniją, pasiprašė 
politinės globos sovietų laikraš
čio Literatumaja Gazeta užsie
nio skyriaus redaktorius Oleg 
Bitov, turėjęs artimų santykių 
su KGB.

technikos mokykloje, karo avia
cijos mokykloje, buvo civilinės 
aviacijos lakūnas, pasižymėjęs 
sklandytojas, mėgino kurti bele
tristiką. Pirmosios bolševikų 
okupacijos metu, per masinius 
trėmimus, buvo išvežtas į šiau
rinį Sibirą vergo darbams. Net 
savo autobiografijoje, rašytoje 
jau po Stalino mirties, jis iš
drįso viešai pareikšti: “Įkurdin
tas Tarybų Sąjungos gilumoje, 
šiaurės pašvaistei spindint, per 
trejetą metų aš įsigijau visą 
eilę naujų profesijų: laivų kro
viko, malkų piovėjo, pečkurio, 
skalbyklos ir lentpiūvės darbi
ninko, miškakirčio. Dirbau už
krečiamų ligų palatoje sanita
ru .. . O netrukus apsikrėtęs 
nuo ligonių, ir pats vos nenu
miriau” (Tarybų Lietuvos rašy
tojai, 340 p.). Po trejų metų 
katorgos darbo šaltame šiaurės 
klimate J. Dovydaičiui buvo 
leista apsigyventi tuomet dar 
buvusioje už Volgos autonomi
nėje Totorių respublikoje. Iš 
ten jis susisiekė su bolšęvikuo- 
jančiais lietuviais rašytojais 
Maskvoje. Pagaliau jam buvo 
leista nuvykti į Maskvą. Čia jis 
buvo pamažu, bet intensyviai 
traukiamas į sovietinės propa
gandos kūrybą. Kai 1944 J. Do
vydaitis galėjo sugrįžti į Lietu
vą, jis jau ideologiškai buvo pa
laužtas ir apsisprendė eiti parti
jos nurodoma linija. Dėl to jis 
laikomas pirmojo sovietinio ro
mano autoriumi. Pirmoji to ro
mano redakcija “Po audros” 
(1948-49), antroji, gerokai pa
taisyta ir papildyta redakcija — 
“Dideli įvykiai Naujamiestyje” 
(1950,1953,1956). Romane vaiz
duojamas didelio metalo fabri
ko, per karą sugriauto, atstaty
mas. Idėja — socialistinio darbo 
teigiama įtaka žmogaus persi
auklėjimui pagal marksistinę 
ideologiją Romanas buvo labai 
išreklamuotas, išverstas į rusų, 
ukxžt£ląl£čių ir vengrų kalbas. 
Elektrėnų statybas vaizduoja 
romanas “Žydrieji ežerai” 
(1964). “Buržuazinę” Lietuvą 
pakritikuoja romane “Skaudi 
šviesa” (1966). Marksistinės 
ideologijos randame ir smulkes
nio žanro J. Dovydaičio kūri-

niuose. Partinio kryptingumo 
beveik nėęa kūriniuose, vaiz
duojančiuose aviatorius ir 
sklandytojus (tai viena mėgsta
miausių J. Dovydaičio temati
kos versmių). J. Dovydaitis buvo 
labai gausus rašytojas: kasmet 
išleisdavo'po naują knygą, o 
kartais ir po kelias. Rašytojas 
sugeba pinti intrigą, vaizduoti 
įvykius, bet, deja, išsiplečia tik į 
platumas, o nesugeba giliau pa
žvelgti į vaizduojamų žmonių 
psichologiją. Sibiro tremties 
kančių palaužtas, J. Dovydaitis 
visą likusį savo gyvenimą (nuo 
1944) savo raštuose skelbė ko
munistų partijos peršamą ideo
logijų: kolektyvinio darbo pra
našumą. Už tą paklusnumą ra
šytojas buvo apdovanojamas 
premijomis, medaliais, pagy
rimo raštais. Net jo nekrologą 
spaudoje pasirašė ne tik draugai 
rašytojai, bet ir lietuvių komu
nistų partijos ir respublikos val
džios viršūnės.

— Rugsėjo 12 Lietuvoje mirė 
žurnalistas Romualdas Juodei
ka, ypač vertinamas už naujų 
leidinių kondensuotą apžvalgą 
už biuletenio “Naujos knygos” 
pavyzdingą redagavimą. Jis bu
vo vienas “Vagos” leidyklos re
daktorių, recenzentų.

— Senesnės kartos poetas Jo
varas Krikščiūnas nespėjo daug 
nusipelnyti okupantams. Lietu
viams jis žinomas savo populia
ria daina “Ko liūdi, berželi”, 
bet dabartinėje Lietuvoje jis 
gerbiamas ne už šią dainą, o už 
tą eiliuotą agitacinę rašliavą, 
kuria poetas norėjo įtikti oku
pantams. Jovaro garbei pava
dinta viena Šiaulių miesto gat-

vė. Šiaulių kultūros namų dainų VALDĄS C. DUOBA, lito U advokatas. 357 LarkfleM Road., Kast 
ir tokių ansamblis, taip pat gavo Northporth, N.Y. 11731. Ttl- 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
Jovaro vardą. Name, kur jis U- 
gesnį laiką gyveno, kuriamas jo 
vardo muziejus. Jovaro gimtojo
je sodyboje, Kalniškių kaime, 
liaudies skulptoriai prigamino 
akmeninių statulų, dail. A. Tu- 
leikis ant jo kapo pastatė skulp
tūrą “Mūza”.
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visose pavergtos Lietuvos mo- .... , .v—;
kyklose pradėti politinę, propa- MATTHEW P. BALLAS FUMERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
gandinę pamoka. Toji pamoka conditioned, A. J. BalMmltrūnas, uicensed Manager and Notsry;. 
buvo pavadinta “taikos pamo- Fublic, 660 Grand St., Bfookfrya, N.Y. 1.1211; ST 2-5043. >.

86-01 114th SL, RichmoėHM, N.Y. 1141t. Tef. 212 441 -28U^ ■

ALICE*S FLORlST SHOF totu v iškaro rajone — lietuviška geliu per; 
duotuvė. Gėlės Įvairiu progom. 846-5454. 107-04 Jamalca Aveų! 
Richmond HK, N.Y.

SHALINS FUNERAL HOME. Ine., 84-02 Jameice Avė. (prie Foreefr) 
P way St.), Woodhaven, N.V. 11421. Suteikia garbingas laidotuves^ 
Koplyčios parūpinamos «in>s« miesto dalyse. TeL 296-2244. ■

Spalio 23 New York e buvo Maratono bėgimas, kuriame dalyva
vo keliolika tūkstančių bėgikų iš viso pasaulio. Dalyvavo 
ir keli lietuviai. Iš k. Antanas Vasiliauskas, Petras Vainius 
— abu iš New Yorko; Dainius Lukoševičius iš Montrealio. 
Trūksta Rimo Gedeikos. Nuotr. Jono Vainiaus

Maratono bėgime spalio 23 bėga du lietuviai — Antanas Va
siliauskas ir Petras Vainius. Nuotr. Jono Vainiaus

ka.”. Joje mokytojai turėjo pulti 
“imperialistus”, niekinti 
Ameriką, NATO karinę sąjungą 
o girti Sovietų Sąjungos taikin
gumą Kai taip pompastiškai 
liepiama kalbėti apie sovietinę 
taiką tai yra ženklas, kad so
vietai jau rengiasi pradėti karą 
“gintis nuo Vakarų imperialis
tų”. Ne tik spauda, radijas ir te
levizija, bet ir mokyklų progra
mos maitinamos nuolatiniu 
melu.

— Dešinėje Neries pusėje ku
riamas naujas Kauno rpiesto rajo
nas Šilainiai. Spaudos žiniomis, 
banguotose kalvose būsią sta
tomi daugiaaukščiai namai (8- 
12 aukštų). Naujajame rajone 
numatoma apgyvendinti 85,000 
gyventojų. Šilainius su Žalia
kalniu ir miesto centru sujung
siąs naujas tiltas per Nerį. Nu
matoma, kad Kaunas netrukus 
turėsiąs 400,000 gyventojų. Be 
abejonės tokiam didmiestyje 
bus kuriama ir pramonė, gabe
nami rusiškai kalbą kolonistai. 
Iki šiol Kaunas buvo pats lietu
viškiausias pavergtos Lietuvos 
didmiestis. pr

BUYUS FUNERAL HOME MarioTeixelra, Jr. laidotuvių direktorius, New* 
ark Office: 426 Lafayeė St. (Cor. Wilsori Avė.), telef. 344-5172. Fa^ 
ruošiamos garbingos lutotauvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobHlimpastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO R«ilEs?ate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 

. RUGGIERE, Ine., 89-11 Junaaka Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis psminėtl, ksd esate ar 
norite būti J. Andriušioldlj»<rtais.__________

VYTAUTAS BELECKAS IR SUNŪS JONAS, sav. Winter Gardės Tevem. 
1883 Madison St., Ridę»«ood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt prumogoms.Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistu pritinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Baktng Co. Lietuvišką Ir 
europietiška duona Ir pyngra I, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, iw. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, Oueens, 
N.Y. 11364. Telef. 779-51H.

ROMAS PETRAUSKAS, įlacijy brokeris, dirba su Thomson McKln- 
non Securttles Ine., OmSlaūsSt Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akeliu, teonias, options, fondus, coMmodltlee, auksą 
Ir sidabrą. Atidaryti IRAplanus Ir tax shohers. Suinteresuoti Skambin
kite 212 482-6962-3.

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

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Llthuanla”, sokmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. Iš WSOLI, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunlit Dr., WetchungN-J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

(atkelta iš 1 psl.) ..
Klebonui duotą pažadą jis tc- 

Pudžemys. Kunigas greitai įsi- sėjo: su mokytoja Jurevičiene

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-

jungė į pastoracinį darbą, ypač 
aktyviai ėmė dirbti su vaikais: 
mokė juos tikėjimo tiesų, 
patarnauti mišiom ir k.

1982 rugpjūčio mėnesį klebo- 
naš^ skt vaikais žaidė futbolą. 
Į aikštę atbėgo mokyklos direk
torius Juozas Jurkšas ir, kolio- 
damas kunigą, stvėrė jį už ran
kos, stengdamasis jį ištempti iš 
aikštės.

Kunigas ramiai pasakė: “Mes 
dar nesame pažįstami. Pirma 
susipažinkime.” Direktorius
kiek aprimęs ėmė kalbėti. Vėliau v „ . . . ,.. x i j Kitame Darbininko numery“us pareiškė: kad jis imsis pa- . /. _x. ., ?<ie pradėsime spausdinti Lietučių griežčiausių priemonių ko- D v■ ■ X x-i X- -‘VOS Katalikų Bažnyčios Krom-voie pneš tikėjimą ir tikinčius \ r . ■, . . f • kos 58 numeri,mokinius. z

-O- . r
Šis LKB Kronikos numeris 

baigiamas keliais aprašymais 
apie bažnyčią kitose sovietinėse 
respublikose, kaip sovietai per
sekioja unitus.

Kiekvienas numeris baigiamas 
tuo pačiu — surašomi visi są
žinės kaliniai.

jis dažnai ateina į šventorių, 
o mokytojas Paulauskas įeina į 
bažnyčią terorizuoti mokinių.

A MEMOBIAIS
66-86 80 ST, MIDDLE VHUGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODŲ ŠILE

LIETUVIŠKO STILIAUS NkMMKLAI 
-SUKURIAMI • IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECIICU T VALSTIJO
SE. IŠTAIGA prie šv. jono kapinių.

KVECAS
JONAS 

19 33 + 197 6

G

KALĖDINĖS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

DANTŲ G’YDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MIASTERCH ARGE

METRODENTAL SERVICE, P.C.
Puiki dovana 1983 metų Kalėdoms 
Siuntinys Nr. 3 — 1983

3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su Įrašu: “Ali wool 
made in Engi and”; 3 metrai geriausio šilkinio aksomo sukne
lei; 1 svaras geriausių vilnonių Mohair siūlų; 2 metrai crimpiene 
medžiagos suknelei; 1 pora geriausių “Wrangier“ denim Jeans; 
1 pora “tęvi“ velveto jeans; vyriški išeiginiai marškiniai arba 
bliuskutė.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $400.00.
Į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių: 

medžiagos galima dadėti 4 metrus ir dirbtinio minko kailio 
3 metrus.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su 
muitu):

Avikailiai, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio 
kailio pamušas, pražus kalnierius, sveria 5 svarus ....$200.00 

Avika iliai, tikro kailio viršus ir pamušas, sveria 6 svarus ....400.00 
Dirbtinio minko kailis paltui, De-Luz, sveria 5 sv., 3 metrai 100.00 
Jeans, rumbuoto velveto __________________
Vyriškas arba moteriškas megztinis ------------
Vilnonė arba šilkinė skarelė ______________
Telescopic lietsargis_____________________
Vyriški arba moteriški pusbačiai __________
Puiki medžiaga suknelei _________________
šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 metrai

42.00

12.00
. 12.00

44.00
. 40.00

66.00
. 80 M
. 66.00
. 80.00
.180.00

Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai..
Angliško vHnonė medžiaga eilutei, 3 metrai -
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai - 

šie maisto produktai galima šluoti su drabužiais: 1 sv. ar- 
batoe — 88.00, 1 sv. neseafos — 12.00, 2 sv. pupelių ka
vos —14,00,1 sv. šokolado — 7.00, 40 cigarečių — 5.00.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti persiunti
mui 852.00.

Siunčiamo pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.

plnlnkaujame Išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms 
pensijos, persiunčiame palikimus j Lietuvą prekėmis arba va
liuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR14HB, ENGLAND 
Tel. 01 480 2592

11W6 Myrtle Avenue 
RidimoradMHI, N.Y. 11418

Prieinamos kainos,modemus Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca irMyrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais iritiftadSeniais.

SKAMBINTI: (212)441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKLIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

1 LIETUVĄ

MOKP.TI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ'

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTCRA

VYTIS INTIRNATONAL TRAVBL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLVN, R. Y. 11229 
TEL = (2-12) 769-3300

prumogoms.Be
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Lituanistikos katedra
Lietuviškai visuomenei dos

niai remiant, lapkričio 4 įteik
tas Illinois Universitetui Chi- 
cagoje pirmasis 200,000 dol. 
{mokėjimas''-Lituanistikos Ka
tedrai Steigti

Šio istorinio įvykio proga 
spausdiname Jono Kavaliūno Li- 
tuanistikos Katedros lėšų telki
mo - komiteto ir .JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininko, 
pasisakymą Lituanistikos Ka
tedros reikalu.

:. 1. Ar jos tikrai reikia? Taip, 
jos reikia mūsų išeivijai, reikia 
ir pačiai Lietuvai. Gera ir svar
bu turėti išeivijoje pradines ir 
aukštesniąsias lituanistines mo
kyklas, bet reikia mūsų akade
miniam jaunimui ir aukštojo 
-mokslo lituanistinių studijų, ku
rios nebe vaiko, o akademiniu 
požiūriu aiškintų klausimus, 
brandintų jų tautinę sąmonę, 
rengtų darbui lit. mokyklose, 
laikraščių redakcijose ir visame 
plačiame kultūriniame bei poli
tiniame laisvinimo darbe. Kas 
valstybei universitetas, tas no
rinčiai išlikti tautinei mažumai 
yra šiuo metu savas mokslo ži
dinys universitete, mūsų atveju 
—r.Lituanistikoj katedra.

Lituanistikos katedra reika
linga ir ok. Lietuvai, kad čia 
būtų daroma, kas tenai neatlie
kama. Lietuvos reikalui svarbu 
turėti bent viename laisvojo pa
saulio universitete lietuvių sky
rių, kur šalia lietuvių kalbos 
būtų laisvos lietuvių literatūros, 
Lietuvos istorijos ir kitų litua
nistikos sričių studijos. Turint 
universitete savą mokslo skyrių, 
Lituanistikos katedrą, bus gali
ma lietuvių studijas bei mokslo 
darbus leisti universiteto vardu 
ir skleisti akademiniame pasau
lyje. Jau laikas sudaryti pa
stovias sąlygas lituanistinėms 
studijoms universitete ir pla

čiau atverti duris lietuvių 
mokslo (kubams į platųjį akade
minį pasaulį.

2. Bet ar bus studentų? Da
bar yra, o kad būtų ir ateity
je. reikia sudaryti geras sąly
gas — turėti savo gerą ir pasto
vų skyrių universitete. Lituanis
tikos katedra steigiama Illinois 
universitete Chicagoje, kur lie
tuvių studentų yra daugiau, ne
gu bet kuriame kitame univer
sitete už Lietuvos ribų, ir kur 
yra didžiausias lietuvių telkinys 
laisvajame pasaulyje.' Šiame 
universitete nuo 1972 veikian
čius lituanistikos kursus per 
paskutinius ketverius metus 
lankė iš viso 266 lietuviai stu
dentai, vidutiniškai kasmet po 
66 studentus. Įsteigus Lituanis
tikos katedrą ir pridėjus aukš
tesniojo (graduate) lygio- kursus 
su teise siekti mokslo laipsnių, 
studentų skaičius turėtų padi
dėti. Jau dabar lituanistikos 
asistentė siekia šiame universi
tete doktorato iš lituanistikos, 
kurį įsigyti galės pradėjus veikti 
katedrai.

3. Kokia mokslo apimtis? Ligi 
šiolei Illinois universitete Chi
cagoje buvo dėstoma 16 litua
nistikos kursų: trys pradiniai 
betavių^ k. kursai, trys -aikštes-- 
nieji, lietuvių proza, poezija," 
drama, lietuvių išeivijos lite
ratūra, lietuvių kultūra, lietuvių 
kalbos istorija, lietuvių kalbos 
sudėtis, vertimas iš lietuvių į 
anglų kalbą ir du kursai sava
rankiško darbo (independent 
study). 1979 vasarą, sumažėjus 
studentų skaičiui, universitetas 
buvo lituanistikos kursus finan
siniais sumetimais uždaręs. Lie
tuviams dabar įsteigiant savo 
lėšomis Lituanistikos katedrą, 
gaunasi du dalykai: pirma, prie 
esamų lituanistikos kursų prisi
deda aukštesniojo lygio lietuvių

(nukelta į 4 psl.)

Ateities akademinis savait
galis vyko Chicagos Jaunimo 
Centre ir Lemonto Ateitininkų 
namuose spalio 14-16. šio sa
vaitgalio šūkis “Lietuvis išeivis 
— naujų sąvokų ieškojimas“.

Savaitgalis prasidėjo penkta
dienio vakarone Jaunimo Cent
ro kavinėj. Ją atidarydamas dr. 
Arūnas Liulevičius pareiškė, 
kad šio savaitgalio iniciatorius 
yra Jonas Pabedinskas.

Tolimesnei programai vado
vauti pakviestas Arvydas Žygas. 
šis paaiškino, kad čia bus pa
teikta muzikos, žodžio ir skaid
rių pynė.

A. Žygas visus nukėlė šimtą 
metų į ateitį — į 2083 metus. 
Paaiškino, kiek bėra užsilikusių 
mūsų lietuvių išeivių pėdsakų 
Chicagoj: kelios bažnyčios ir 
kapinės su daugybe paminklų.

Po to buvo deklamuoja
mos B. Brazdžionio, F. Kiršos, 
J. Aisčio, K. Bradūno ir kitų 
poetų poezijos ištraukos ir ro
domos skaidrės. Deklamatoriai 
ir skaitytojai, be paties A. Žygo, 
dar buvo: Dovas Šaulys, Ramu
tė Plioplytė, Rasa Plioplytė, Ri
ma Janulevičiūtė, Regina Gai- 
liešiūtė. Iš moterų poečių buvo 
deklamuojami Gražinos Tulaus- 
kaitės ir Julijos Švabaitės eilė
raščiai.

Lietuviškų plokštelių mu
ziką tvarkė Edmundas Saliklis.

Po apie pusantros valandos 
trukusios programos visi buvo 
pakviesti prie vaišių stalo.

Vakaras parodė, kad Chicago
je dar esama gražaus jaunimo,

Poetas Bernardas Brazdžionis, atvykęs čia į literatūros šventę, spalio 1 apsilankė ir 
Maironio lituanistinėje mokykloje. (Stovi tarp mokinių. Šalia mokytojas A. Samušis). Daina
vimo mokytoja Nijolė Ulėriienė su vaikais pravedė Bem. Brazdžionio - Vytės Nemu
nėlio dainą su mokyklos choro. Nuotr. P. Bivainio

ATEITIES SAVAITGALIS
kurio lietuviška dvasia dar gy
va ir daug žadanti.

Lietuviški rūpesčiai
Šeštadienįo programa prasi

dėjo 10 vai. ryto Jaunimo Cent
ro Čiurlionio galerijoje. Atidarė 
dr. Arūnas Liulevičiusir progra
mai vadovauti pakvietė Rimą 
Sužiedėlį.

Pirmojo prelegento dr. Kęstu
čio Skrupskelio paskaitos tema 
“Lietuviško rūpesčio idėjiniai 
pagrindai”. Jo koreferentas buvo 
dr. Adolfas Damušis.

Pagal dr. K. Skrupskelį tauti
nė sąmonė nėra įgimta. Ją iš
ugdė 17-18 šimtmety politinės 
ir ekonominės sąlygos. Tam pa
dėjo žmonių psichologinis po
linkis prie gimtosios aplinkos. 
Nors lietuvių giminės gyveno 
jau kelis tūkstančius metų, bet 
tautinė sąmonė kaip tautos su
sikūrė tik 19 šimtmety. Atsi
radus kitokioms sąlygoms, že
maičiai galėjo susikurti atskirą 
tauta.

Nacionalizmo įtaka buvo tei
giama — skatino ekonominę pa
žangą. Vienas iš jo neigiamų 
bruožų, kad nacionalizmas pa
gimdo karus, kada imama perdė
tai idealizuoti savoji tauta ir 
valstybė. S. Daukantas apie ne
priklausomybės atstatymą dar 
negalvojo. Jis tik rodė Lietuvos 
praeities didybę ir lietuvių kal
bos svarbumą. Net Didysis Vil
niaus seimas 1905 reikalavo lie

tuviam tik kultūrinės autonomi
jos. O*dr. J. Šliūpas siūlė lietu
vių-latvių federaciją ir bendrą 
kariuomenę.

“Aušros” laikų tautinis at
gimimas buvo kultūrinis. Net 
ir dabar Lietuvoje jaučiamos 
panašios nuotaikos. Juk ir da
bartinė Lietuva pergyvena 
spaudos draudimą.

Koreferentas dr. A. Damušis 
iškėlė ir naujų aspektų. Nepri
klausomoj Lietuvoj nesubrendę 
politikai vartojo jėgą prieš sa
vuosius. Afganistaniečiai pa
rodė, kaip reikia priešintis oku
pantui.

Po to vyko diskusijos, kur 
dalyvavo dr. K. Pemkus, dr. P. 
Kisielius, K. Bradūnas, dr. K. 
Eringis, kun. dr. K. Trimakas.

Po diskusijų mecenatas Ka
zys Pabedinskas buvo apdova
notas gėle. Jis tarė ir trumpą 
žodį.

Visiems pasistiprinus kava 
ir sumuštiniais, programa buvo 
tęsiama.

Lietuvybės Išlaikymas
Popiečio programai vadovau

ti pakviesta Loreta Stončiūtė. 
Dr. Antano Sužiedėlio paskai
tos tema “Lietuvybę atgaivinti, 
išlaikyti ar sukurti”. Jo komen
tatorė buvo Aušrelė Liulevi- 
čienė.

Prelegentas pabrėžė, kad esa
me užguita tauta, todėl svarbu 
viskas, kas lietuviška. Tie yra 
didvyriai, kurie savo visą gyve

nimą ir net gyvybę paaukoja 
Lietuvai. 35 metų laikotarpis 
Lietuvai buvo labai svarbus. Nuo 
1913 metų mūsų tauta pergy
veno daug lemiamų įvykių.

Palyginti ir išeivijoj atlikti 
darbai. Technologinė pažanga 
palengvina žmogaus gyvenimą, 
bet ir keičia psichologiją. Žmo
nės ima labiau priklausyti vie
ni nuo kitų. Atsiranda visuoti
nės problemos: Oro tarša, atomo 
pavojai, grėsmė planetai. Lie
tuvybė. įgyja naujos svarbos, nu
statant savąjį identitetą, ieškant 
savo šaknų.

Tauta, gyvendama savoj te
ritorijoj, tarpsta normaliai. 
Kitaip yra išeivijoj. Čia lietuvy
bę reikia išlaikyti, sudaryti jai 
sąlygas, pasilaikant atsineštas 
formas, kad galėtų pernešti į 
laisvą Lietuvą. Kalbos atžvil
giu susidaro sunkumų, nes ma
žumos kalba pasidaro viešumai 
nereikšminga. Mūsų uždavinys 
ne izoliuotis, bet atsiverti pa
sauliui, ieškant pritarimo mūsų 
siekiam. Ateinančiom kar
tom reikia palikti ką nors pasto
vaus.

Aušrelė Liulevičienė papildė, 
kad praeitis labai svarbi ieškant 
savo šaknų. Nereikia gėdytis 
patriotizmo. Mes nebegalime 
tenkintis vien protesto reiški
mu, bet turime imtis aktyvios 
veiklos, turint prieš akis ilgą 
distanciją. Čia irgi vyko gyvos 
diskusijos.

Kultūrinis gyvenimas
Po trumpos pertraukos vyko 

simpoziumas. Jo dalyviai: Emili
ja Sakadolskienė, Dalia Kolbai- 
tė ir Kazys Bradūnas. Modera
torius dr. Rimas Sidrys. Tema 
“Naujų sąvokų kultūriniame 
gyvenime ieškojimas”.

Pirmiausia kalbėjo poetas Ka
zys Bradūnas. Naujų sąvokų 
literatūroj ieško tik išskirtinio 
talento rašytojai, kaip Vincas 
Ramonas, Vincas? Krėvė, Ber
nardas Brazdžionis, Henrikas 
Radauskas, Antanas Škėma, Al
girdas Landsbergis, Kostas Os
trauskas ir kiti. Naujų istorinių 
sąvokų atsiradimą apeina oku
panto įsakai. Ateitis nėra švie
si. Trūks ir rašytojų ir skaity
tojų. Išeivijoj prisiugdyta daug 
gerų literatūros kritikų: dr. K. 
Skrupskelis, dr. I. Maziliauskie- 
nė, dr. B. Ciplijauskaitė, A. Liu
levičienė, M. Stankus-Saulaitė 
ir kiti. Tačiau jie pasitenkina tik 
laikraštinėmis recenzijomis, o 
kur literatūros kritikos veikalai?

Dalia Kolbaitė kalbėjo meno
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ROŽE. By tamsta ištrūkai...
BARBORA. Tuos popierius, mat, skubinau 

nešt.. . Sakyk, vyrai neišėję dar?
ROŽĖ. Jau išėję . . .
BARBORA. O kad tavėla... o taip skubi

nau.
ROŽĖ. Viešpatie, kad tik laimingai su

grįžtų!
BARBORA. Taigi ... sugrįš.. . ko jiems ne

sugrįžti ... tas dar negimė, kas Rusteiką įveikti;...
ROŽĖ. Eisim į trobą, tetulę.
BARBORA. Raštus į slapuką... (Įdeda). 

še, tu rūpintojėli, še, tu tylusis saugotojėli. 
Gal paskutinį kartelį aš tau ką duodu.

ROŽĖ. Nesigraudink, tetule, dar gyvensi.. .
BARBORA. Nesigraudinau... ir niekados 

nesiskundžiau ... ir nesigailėjau savęs ... ėjau 
ir ėjau. Kurios tat kadės ... juk tuoj po buntų 
prasidėjo ar į trečius metus ... ėjau ir ėjau .. . 
ūbagė.. . nuskretus . . . šunis lodžiau .. .o tėvynai
nė mergaitė buvau .. . pusė žemės mano buvo... 
o štai galvos nebeturiu kur priglaust... Vieš
patie . . . Viešpatie . . .

ROŽĖ. Einame, tetulaite, į mano kama
rėlę, savo lovelėj paguldysiu, patalėliais užklo

siu . . . kojeles sušildysiu . . . Pasiremk ant manęs.
BARBORA. Dėkui, dukrele, dėkui, kad seną 

paguodi . . . širdžiai ramiau . . . dėl eėjimo — tai 
aš dar paeinu — visa bėda, kad ta storoji 
gysla įplyšo . . . (Lipa per tvorą — nueina).

XII SCENA

Albinas atsiveda Petrovą ir Štolcą
ALBINAS. Parodysiu ir tada pasakysiu: eik

šenkit — eikšenkit, bet jūs pirma duokit šian 
tą popierį, kur pasirašyt daviau.

PETROVAS.(Duodamas). Mes pasirašėm . .. 
bet jei tu mus prigausi . . .

ALBINAS. Tai ką?
ŠTOLCAS. Mes tau kaulus sutriuškinsim.

ALBINAS. Cha-cha-cha. (Pasižiūrėjęs į po
pierį). Gerai, kad pasirašėt. Dabar visi kozeriai 
mūsų rankose. (Rodo akmenį). Štai čia!

PETROVAS. Aš čia nieko ypatingo nematau. 
Daug sykių tą akmenį esu matęs.

ALBINAS. Taigi ... daug sykių esi matęs — 
esi net sėdėjęs ant jo, ir nieko nematęs.

ŠTOLCAS. (Su Petrovu žiūri akmenį, eina 
aplinkui). Nemonyk akių, sakyk greičiau ką 
žinąs.

ALBINAS. Ką žinau? Štai — ką žinau. 
(Rožė jų nematoma žiūri per tvorą): Čia yra visų 
jų raštų — knygų — laikraščių sudėjimas.

PETROVAS. Kur?
ALBINAS. Ei, tu, žandaras — va — štai 

tą reik pakelt — čia rūsys.
PETROVAS. A, velniai, ką prasimanę!
ŠTOLCAS. Žiūrėk, ten yra kas padėta . .. 

(Pačiupo popierius, sklaido).
PETROVAS. Garbė Dievui, radinys — jau 

turiu juos rankoj.
ALBINAS. Padėk ... neišbėgs, nereikjudint, 

kad ženklo nebūtų, visa imsim kartu — čia 
štai jų ir sulauksim.

ŠTOLCAS. Kaip čia?
ALBINAS. Jie čia ateis. Nuo beržo — stačiai 

su savo knygomis čia . . . sulauksim jų čia . . . 
ir suimsim . . .

PETROVAS. Vyras Mite — vyras... ir tu 
viską iš mergos sužinojai ... ir taip greit?

ALBINAS. Ne tik viską išpasakojo, bet dar 
penkius rublius davė . . .

ŠTOLCAS. Penkius rublius davė ... ji tau?
ALBINAS. Kad aš, mat, papirkčiau kareivius 

jos tėvui gelbėt.
PETROVAS'. Cha-cha-cha, penkius rub

lius ... gi mes gausim šešius šimtus! —
ALBINAS. Kol ką gausim — einam užval- 

gom, išgeriam gerai — šalta naktis . ..
PETROVAS. Bet kokia naktis! Jei mes juos 

suimsim . . .
ŠTOLCAS. Jei mes atrasim visą organiza

ciją . . . bus paaukštinimas.
ALBINAS. Kiek aš sužinojau .. . (Nueina į 

miško gilumą).

XIII SCENA
Rožė išbalus, apsvaigus, stovi įsikibus į tvo

rą, eina svyruodama prie akmens, nuo jo atbula 
traukiasi, sušunka.

ROŽĖ. Albinas!__ Albinas . ..
(Barboros balsas iš daržo).

Rože, Rožele, ką tu ten užtrukai?
ROŽĖ. Barbor, Barbor . . . eikš, eikš . . . 

(Barbora pasirodo prie lipynės. Rožė prišoko 
prie jos, dreba).

BARBORA. Eikš į trobą, man rūtų su me
dum ketinai sušutint. .. Kas tau rados, ko tu 
drebi?

ROŽĖ. Barbor ... ką daryt...?! (Pripuola 
prie jos ant kelių prie lipynės).

BARBORA. Kas rados?
ROŽĖ. Žandarai užėjo urvą . . . girdėjau 

pati ... čia jų lauks, čia juos suims.
BARBORA. Sužinojo!
ROŽĖ. Kodėl aš tėvelio neklausiau?!
BARBORA. Pasakė ... kas nors pasakė ...
ROŽĖ. Aš ... aš ... aš ...

BARBORA. Tu sumišai... ką tu kliedi?! 
ROŽE. Nesumišau, tetule . .. nesumišau . . . 

Anądien jis pasakė, kad dovana už mano tėvą pa
skirta — trys šimtai rublių. — Šiandien pasa
kė.. . susiderėję būtinai suimti. . . sargybos su
stiprintos ... ir žadėjo gelbėt. . .

BARBORA. Kas jis?
ROŽĖ. Albinas.... Stin . . .
BARBORA. Tu jam pasakei? . . .
ROŽĖ. (Ne savo balsu šaukia). Jis sakės . . . 

mylįs mane be galo ir dėl to . .. tėvą gelbėsiąs . .. 
Beprotė... aš beprotė . .. tėvelio man reikėjo 
klausyt.. . (Sukniubo ant lipynės).

BARBORA. Tylėk — suskubsi dar plaukus 
nuo galvos draskytis .. . dabar tu lėk . . . gal pa
sitiksi . . . gal sugrąžinsi . . . gal išgelbėsi . . .

ROŽĖ. Aš dar galiu juos išgelbėti — aš ga
liu? ... tai pas Juodvalkį man lėkt?

BARBORA. Pas Juodvalkį? . . . kažin ar pra
smuksi .... gal būt pervėlu . .. dar prasilenksi . . .

ROŽĖ. Tai kaip ... sakyk?
BARBORA. Lauk krūmuose — geriausiai 

įlipk į tą šakotąjį gluosnį ir dabok, ar anie čia 
tikrai sėdės . . . Pala . . . gal ... aš eisiu . . . 
(Brazda per tvorą — sukniubo).. .nebepajėgiu, 
Rožele!.. kad tik tu juos pasitiktum . . . gal dar 
išgelbėsi... bėk ...

ROŽĖ. Barbor!.. (Puldama prie jos). Jis Ju- 
došius. (Balsiai verkia).

BARBORA. Netruk . .. eik ... gal... gal ... 
bėk!...

ROŽĖ. (Ištrūksta — lekia į mišką). Gal ...
BARBORA. O Dieve Tėve, Dieve malonin

gas, tegul nežūsta žmogus neteisingas. (Alpsta 
prie akmens).

UŽDANGA

(Bus daugiau)
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Prel. Vytautas Balčiūnas vidury, asistuojamas kun. V. Cukuro 
ir kun. R. Krasausko aukoja mišias liepos 23, prelatui mi
nint 50 metų kunigystės sukaktį. Nuotr. J. Kriaučiūno

PUTNAME PAGERBTAS 
PREL. V. BALČIŪNAS
Prel. dr. Vytautas Balčiūnas, 

Vilią Maria namų, Thompsone, 
kapelionas, švenčia 50-metį 
Viešpaties altoriaus tarnyboje. 
Ši kunigystės sukaktis paminėta 
dviem atvejais.

Liepos 23 prof. C. Masaičio, 
prelato svainio, namuose 
Thompsone susirinko 3 prelato 
broliai (vienas iš Australijos), 
būrys giminių ir pažįstamų, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo seselių 
atstovės ir vietos lietuvių būre
lis pagerbti prelatą ir sukaktį 
paminėti. Jubiliejus pradėtas 
prelato aukojamomis padėkos 
mišiomis, koncelebruojant kun. 
V. Cukurui ir kun. R. Krasaus
kui. Pamoksle, kurį pasakė kun. 
dr. V. Cukuras, iškelti prelato 
darbai. Evangeliją skelbiant tiek 
žodžiu kaip misionieriui, tiek 
raštu, nes jo įkurtas “Krikščionis . 
Gyvenime” būrelis įstengė iš
leisti daugiau kaip 20 knygų, 
labai reikalingi^ kiekvienam 
krikščioniui.

Po pamaldų sukaktuvininkas 
buvo visų pasveikintas, net ir 
kelių kalbėtojų. Jis buvo apdo
vanotos ir juosta iš giminių Lie
tuvoje, kurią parvežė prof. 
Masaitis. Kitą juostą padovanojo 
prel. giminės čia. Po to pa
bendravimas ir pietūs.

Antrą kartą ši prelato kuni
gystės sukaktis paminėta Marijos 
Nekalto Prasidėjimo vienuolyno 
metinės iškylos metu.

Iškyla, vadinama ir Lietuvių 
susiartinimo diena, ruošiama kas 
metai seselių sodyboje, kiekvie
nais metais pateikia skirtingą 
Neringos stovyklos stovyklauto
jų programą, surištą su kokiu 
nors svarbiu Įvykiu lietuviam ar 

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS1TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL. — 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei Ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto Iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI

Miami Beach, Fla. 33139 — 1201 17 St ............   .....—305 673-8220
Allcntown, Pa. 126 Tįlįęin^^an SCfccT 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street    .................................—— 342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ---------------- ------------------------------------------------------------------633-8090
BuFFalo 12. N.Y. — 701 Fillmore Avenue ....—.............._............................................................ ......_^954700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ------------------- --------------------------------------------------------------------496-1818
Chicago, III. 60629 — 2608 We«t 69 Street -—-----------------------------------------------------------------------------------925-2787
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue----------------------------------------------------------------------  312 227-4850
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd.------------------------------ ------------------------------------------------------ 116 845-9078
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ............................ ........................—...... .................„368-6789
Herkimer, N.Y. McKennan Rd. ..... ~—....................................   ^...—...—315 806-3009
Hamtramdc. Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue..............................      365-6740
Cltester, Pa., 19013 — 2819 W. 3 St ---------------------------------------------------------------------------------------------- 309 478-1871
1,05 Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue . .........................385 0550
New YoA. 3, N.Y. — 78 Second Avenue .—     ------------------------------------------------------302 478-1871
New YoA, 3, N.Y. — 324 E. 9th St............ ............................  i----------------------------fK-lšM
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Manhall St ............................ 115 WA 5-8878
Phoeniz, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy..................... .......   —-----—.698 942-8770
Rahway, N.J. — 47 East Mitam Avenue ......................................         381-8000
Silver Springs, Sdd. ——— 1002 Kennehec Avė. 301 809*4484
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue ............................................................................................................157-6310
Syracuse. N.Y. 13204 — SI 5 Marteliu* Street ......475-8740

Lietuvai. Šiais metais iškyla 
buvo suruošta liepos 24. Iškylon 
atvyksta tūkstančiai lietuviškos 
kilmės žmonių, net ir iš labai 
tolimų kolonijų. Šiemet žmonių 
atvyko mažiau, nes diena pasi
taikė lietinga.

Iškyla pradėta padėkos mišio
mis sodybos sode. Mišias auko
jo prel. V. Balčiūnas, konceleb
ruojant keturiolikai kitų kunigų. 
Pamoksle, kurį pasakė prof. kun. 
J. Grabys, iškelta nelengvas ku
nigo kelias, kuriuo keliauja pre
latas jau 50 metų, skleisdamas 
krikščionybę žodžiu ir raštais. 
Aukščiausias prašomas suteikti 
sukaktuvininkui stiprybės ir 
daug darbingų metų.

Po pamaldų daugelis dalyvių 
jungėsi į eiseną ir žygiavo, kal
bėdami rožančių, prie Fatimos 
Marijos statulos, už kenčiančius 
ir nukankintus lietuvius ir Lie
tuvą.

Apie vidurdienį beveik nu
stojo liję ir iškylos dalyviai ga
lėjo pietauti sodybos sodelyje 
seselių virtuvėje gamintais pie
tumis, ar maistu, įsigytu seselių 
rėmėjų būdelėse.

3 vai. popiet Neringos stovyk
lautojos atliko meninę programą, 
susidedančią iš tautinių šokių, 
žaidimų ir montažo, išreiškiančio 
šokiais ir judėsiais “Aušros” pla
tinimą, skaitymą, slėpimą ir per
sekiojimą už ją. Tuo paminėta 
“Aušros” pasirodymo 100 metų 
sukaktis. Ačiū stovyklautojom.

Iškylos loterijos vertingąsias 
dovanas laimėję asmenys: 1. 
dail. Galdiko paveikslą — Ą. J. 
Zenkai iš Bellerose Manor, 
N.Y.; 2. kompiuterį — Mary 
Dzenkevičius iš Providence; 3. 

kvarco laikrodį — L. Oksai ii 
Los Angeles; 4. mėgstą lovos už- 
tiesimą — R. Vaughn’ai iš 
Phoenix, Ariz.; 5. staltiesę iš Lie
tuvos — H. Idzeiis iš Clevelan- 
do; ir 6. 100 dol. pinigais — R. 
Bielkevičiai iš Brocktono.

Seselės dėkoja iškylą ruošu- 
siem, prisidėjusiem ir.jon atvy-r 
kusiem.

Pastangos plėsti ir ištaikyti 
Alką

Jau 3 metai kai prel. P. Juro 
įsteigto Alkos archyvo praplėti
mas priestatu baigtas. Pora metų 
jau tvarkomos lietuviškos kultū
ros vertybės joje, o tų vertybių 
Alką pasiekia vis daugiau ir dau
giau. Taip pat atsiranda vis 
daugiau asmenų, ieškančių rašy
tinės medžiagos Alkoje savo 
mokslo darbam. Pastarųjų dviejų 
savaičių eigoje medžiagą rinko: 
prof. Povilaitis, prof. Remeikis ir 
Z. Raulinaitis, “Kario” redakto
rius.

Liepos 16 Alkoje sušauktas 
jos direktorijato posėdis, kuria
me dalyvavo ir Liet. Katal. Moks
lo Akademijos pirmininkas prof. 
kun. A. Liuima iš Romos bei 
15 direktorijato narių. Svarbiausi 
nutarimai: 1. Įsigyti Alkai kom
piuterį, padedantį Alkos vertybių 
katalogavimą. Prof. Č. Masaitis 
įpareigotas sužinoti daugiau 
apie kompiuterius. Kitame posė
dyje reikės nutarti kompiuterio 
pirkimą. Alkos vertybes kata
loguojant, stengtis bendradar
biauti su Lietuvių archyvu Chi- 
cagoje. 2. Steigti Alkos išlaiky
mo fondą, jį inkorporuojant, kad 
fondas ir jo rėmėjai būtų atleis-

ATEITIES SAVAITGALIS
(atkelta iš 3 psl.)

klausimais. Išeivijos dailininkų 
kūryba skirta savai tautai ir 
šiam kraštui.

Apie muziką kalbėjo Emilija 
Sakadolskienė. Lietuviai ypač 
mėgo romantizmą su Mendels- 
sohnu, Verdi, Puccini. Mūsieji 
kompozitoriai kaip V. Bacevi
čius, D. Lapinskas ėmė iš to 
romantizmo išsivaduoti. Svar
bus yra muzikinio akiračio pra
plėtimas.

Diskusijose dalyvavo kun. dr. 
V. Bagdanavičius, A. Liulevi- 
čius, dr. A. Damušis, dr. K. Erin- 
gis, R. Lapas ir kiti.

Užsklanda
Vakare 7 vai. prasidėjo "Atei; 

ties” žurnalo vakaras, kuriame 
buvo premijomis apdovanoti 
jaunieji spaudos darbuotojai.

. v- iv-.
ti nuo pajamų mokesčių. Įstatus 
paruošti k inkorporavimą įvyk
dyti išrinkti: prof. C. Masaitis, 
prel. V. Balčiūnas ir dr. J. Kriau
čiūnas. Alkos išlaikymo fondui 
steigti yra pradininkas — J. 
Valauskas, gyv. St. Petersburge, 
Floridoje, jau 1000 dol. įnešęs 
ir pažadėjęs žymią sumą savo 
testamentu. Tikima, kad ir dau
giau lietuvių prisidės prie fon
do ugdymo. J.Kr.

BALT1MORĖ
Baltimores svetainės šėrinin- 

kai lapkričio 6, šį sekmadienį, 
1 vai., popiet Lietuvių Namuo
se rengia jautienos kepsnių ba
lių. Bus ir kitokių valgių. Šo
kiam gros geras orkestras. Veiks 
loterija. k

Lietuvių Postas 154 ir jų pa
dėjėjos visus kviečia į jų rengia
mas “Back to God” pamaldas 
Šv. Alfonso bažnyčioje lapkri
čio 13, sekmadienį. Kapelionas 
kun. Antanas Dranginis 10 vai. 
aukos mišias. Amerikos vetera
nų šūkis yra “Dievui ir Tėvy
nei”. Lietuvių Postas 154 tokias 
pamaldas organizuoja kiekvie- 
neriais metais.

šv. Alfonso parapijos metiniai 
pietūs įvyks lapkričio 3, sekma
dienį, Šv. Alfonso mokyklos sa
lėje nuo 1 iki 5 vai. Veiks lo
terija. Šokiam gros puikus or
kestras.

Seselė Skolastika, kazimierie- 
tė, daugelį metų dirbusi šv. Al
fonso mokykloje, staiga susirgo 
ir šiuo metu paguldyta Mercy 
ligoninėje.

Jonas Obelinis

Pdlltind Įtaka
Spalio 16, sekmadienį, 10:30 

vai. ryto Lemonto Ateitininkų 
namuose Viktoras Nakas skaitė 
paskaitą “Kaip galima daryti į- 
taką JAV ir kitų kraštų už
sienio politikai?” Komentato
rius buvo dr., Juozas Meškaus
kas.

12 vai. mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė kun. dr. Kęstu
tis Trimakąs ■

Po to buvo jauki bendra ka
vutė.

Šiame savaitgaly paberta 
daug naujų minčių ir pagilintas 
ateitininkų požiūris į mūsų už- 

. daviniūš.
A.P.B.

Lituanistikos 
katedra
(atkelta iš 3 psl.)

kalbos, literatūros, ir kiti litua
nistikos dalykai, kurie bus la
biausiai reikalingi, ir antra, 
įsteigus Lituanistikos katedrą, 
universitetas nusistatęs laikyti 
ir ligšiolinę lituanistinių studijų 
programą kaip natūralų pagrin
dą Lituanistikos katedrai. O Li
tuanistikos katedra, sykį įsteig
ta, pagal sutartį su universite
tu lieka veikti visiems laikams. 
Čia bus paskaitos, seminarai, 
tyrinėjimo darbai, konferencijos 
ir universiteto vardu leidžiami 
lietuvių mokslo darbai.

4. Kaip su profesūra? Lituanis
tikos institutas 1981 turėjo 120 
narių, kurių didelė dalis šiuo 
metu dėsto savo specialybės 
dalykus JAV ir Kanados univer
sitetuose ir kolegijose. Taigi ir 
Lituanistikos katedros profestv 
rai turime nemaža kvalifikuotų 
kandidatų.

5. O kaip su lėšomis? Už
mojis didelis, nes š.m. lapkri
čio 4 turime įnešti į universi
tetą pirmąjį 1200,000 {mokėji
mą ir per ateinančius ketverius 
metus po 1100,000 kasmet, iš 
viso 8600,000. Universitetas pri
deda $150,000, ir taip 1987 
Lituanistikos katedros sąskaitoje 
bus iš viso 1750,000. Iš šios su
mos palūkanų ir bus išlaikoma 
Lituanistikos katedra.

Ligi pirmojo {mokėjimo š.m. 
lapkričio 4 šiuo metu, spalio 13, 
dar trūksta 125,000. Aukos in
tensyviai renkamos po visą kraš
tą Amerikoje, taip pat Kanado
je, ateina aukų ir iš kitų kraštų.

duoti paalikin Imu 
lala Mausimais Dur

tini Jaa a^raau: Dr. M. L. ival- 
kauekas —Attomey-at-Law, Boston 
Ftvo Baak Bldf., IBM Centre St,
Boston, MA 02132

SUSIPAINIOJĘ REIKALAI

KLAUSIMAS
1960 metais mūsų duktė, ne

paisydama mūsų įspėjimų, ište
kėjo už airio. Jis turėjo gerą 
darbą. Buvo inžinierius ir ne
prastai atrodė. Duktė buvo tiek 
į jį įsimylėjusi, kad mum sakė, 
jog, jei mes ir toliau priešin
simės, ji mus paliks, nebelankys. 
Ką tu, žmogau, darysi, gi savas 
vaikas. Su skaudančia širdim 
iškėlėm vestuvinę puotą, viską 
šauniai atlikom. Niekam nesi- 
skundėm.

Po metų gimė jiem dukrelė, 
po dvejų metų — kita. Džiau
gėmės anūkėlėmis ir manėm, 
kad viskas tvarkoj.

Kai mergaitės paaugo, prasi
dėjo nesantaika tarp dukters ir 
žento. Jis pradėjo gerti. Tik vė
liau mum duktė pasisakė, kad jis, 
parėjęs girtas namo, ją primušė. 
Žentas pradėjo nebežiūrėti dar
bo. Praleisdavo dieną arba ke
letą dienų, bet kažkodėl iš dar
bo jo neatleido. Keletą kartų 
mūsų nelaiminga duktė jį buvo 
palikusi ir atsikrausčiusi pas 
mus; bet jis vis atbėgdavo, pra
šydavo jam atleisti, sakydavo, 

kad nebegersiąs ir būsiąs ge
ras. Vėl ji grįždavo pas jį, 
bet nieko gero iš to neiščjo.

1970 mūsų duktė padavė žen
tą į teismą skyrybų. Jis vėl su
gebėjo ją atkalbėti, ir ji vėl ban
dė su juo gyventi. 1972 gimė 
jiem trečia dukrelė, o po to mū
sų dukters gyvenimas pasidarė 
kaip pragaras. Jis ją mušė, bū
damas girtas, bandė net mergai
tes mušti.

Tada patarėm dukteriai rimtai 
ieškoti skyrybų. Ji šį kartą, kai 
jau per vėlu, mūsų paklausė. 
1973 jie išsiskyrė galutinai. Teis
mas pripažino mūsų dukteriai 
vaikučius ir įsakė žentui mokė
ti už žmonos ir vaikų išlaikymą. 
Jų turimi namai buvo teismo 
priteisti: pusė jai, kita pusė — 
vyrui.

Kadangi dukteriai buvo sun
koka išsiversti, net su mūsų fi
nansine pagalba, ji, mūsų skati
nama, grįžo į kolegiją ir gavo 
mokytojos “certificate” (liudi
jimą). Pradėjo mokytojauti, o aš 
saugojau mergaites. Kai vyresnės 
grįždavo iš mokyklos, ir motina

Kada tik buvo rimtas ir didelis 
reikalas (Pasaulio Lietuvių Die
nos, seimai, jaunimo kongresai, 
dainų ir šokių šventės, operos), 
ištesėjome ir reikiamas lėšas su
rinkome. Pasitikime lietuviu ir 
tvirtai tikime, kad pirmąjį į- 
mokėjirrią sutartu laiku įteiksi
me ir taip padėsime pagrindą 
Lituanistikos katedrai, kuri 
visiems laikams tarnaus lietuvių 
tautai ir Lietuvai. Todėl prašo
me LB apylinkes ir kitus aukų 
rinkėjus gautas aukas siųsti tuo
jau, kad būtų galima čekius lai
ku pervesti į katedros sąskaitą. 
Čekius ir perlaidas (money or- 
der) prašome rašyti ir siųsti 
šiuo adresu: Lithuanįan World 
Community Foundation, 5620 
So. Claremont Avė., Chicago, 
IL 60636. Po lapkričio 4 bus 
ieškomas profesorius, ir ateinan
tį 1984 tudenį, įnešus kitą 
$100,000, ty. pusę sutartos su
mos, katedra pradės veikti.

1979 šventėme tiesiog neišma
tuojamos reikšmės Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukaktį, šiais 
“Aušros” sukaktuviniais metais 
dedame pagrindus pirmai pa
stoviai lietuvių aukštojo mokslo 
institucijai už Lietuvos ribų. 
Tai didžiulės reikšmės lietuvių 
tautos kultūros istorijos įvykis. 
Pagarba ir padėka visiems, 
kurie savo įnašu jame dalyvau
ja

Jonas Kavaliūnas 

grįždavo. Tai nebuvo man per; 
sunku.

1978 staigiai mirė buvęs mū
sų žentas. Daktarai pripažino, 
kad jo mirtis buvo surišta su 
girtavimu. Jis mirė kepenų vė
žiu. Duktė, nors išsiskyrusi, la
bai pergyveno jo mirtį ir save 
kaltino, kam ji palikusi jį be 
priežiūros. Girdi, jei būtų su 
juo pasilikusį, gal jis būtų nu-' 
stojęs gerti. Raminom, bet ką 
padarysi su dabartinių laikų 
jaunais žmonėmis. Jie neklauso 
ijf; nesimoko iš savo pačių pa
darytų klaidų.

. Pasirodo, kad 1965 žentas bu- 
vq sudaręs testamentą. Matyti, 
kad tą testamentą buvo suda
ręs tuo laiku, kai žmona buvo jį 
palikusi ir pas mus apsigyvenu
si, Jis tame testamente sako, kad 
mūsų duktė jį palikusi, neište
sėjusi savo pažado jį mylėti ir 
globoti ir todėl nieko jai nepa- 
liekąs. Mergaitėm jis paliko po 
40% kiekvienai savo turimo tur
to, o kitą 20% paliko savo sese
riai. Kadangi jauniausioji mūsų 
anūkė dar nebuvo gimusi, jis jos, 
žinoma, visai nepaminėjo. Pali
ko geroką sumą gyvybės ap- 
draudos (life Insurance), kurią 
jis gavo darbovietėj. Žinoma, 
pinigų daug nepaliko, nes, kiek 
turėjo, tiek pragerdavo.

Kadangi žentas mirė jau 
išsiskyręs su savo žmona ir jų 
namai buvo padalinti pusiau, 
viena pusė — jai, kita — jam, 
tai prasidėjo tikros bėdos. Duktė 
turėjo pasisamdyti advokatą, 
teismas paskyrė kitą advokatą 
mūsų jauniausiajai anūkėlei 
“globoti”, o žento sesuo pasi
samdė savo advokatą. Tikra pai
niava.

Dabar jie nenori dukteriai 
duoti nė vieno cento. Viena mer
gaitė yra kolegijoj — jau jai 21 
metai, kita ruošiasi į kolegiją — 
jai 18 metų su viršum, o mūsų 
duktė dirba sunkiai, mokyto
jauja, bet negali galo su galu su
vesti. Pinigų iš to palikimo nei 
duktė, nei jos dukterys negavo 
ir negauna. Kai ji klausia savo 
advokatą, kas čia darosi per 5 
metus, jis jai atsako, kad viskas 
yra teismuose ir kad ji privalan
ti turėti kantrybės.

Mes labai ir labai prašom 
Tamstos pagalbos. Nei duktė, 
nei jos advokatas mum reikalo 
neaiškina. Sako, ne jūsų rei
kalas, Mūsų duktė nesupranta, 
kas čia darosi, nors ji ir žino 
daugiau negu mes. Kuo šis rei
kalas baigsis? Mūsų duktė tiek 
sumenkusi, tiek svorio nustojusi, 
kad mes bijom, jog ji kokią 
dieną kris negyva ir mum, se
niem žmonėm, paliks savo mer
gaitę auginti. Būsim dėkingi už 
bent kokį paaiškinimą arba pa
tarimą.

Tėvai desperacijoj*, Chicago

ATSAKYMAS
Nepaisant labai ilgo Tamstų 

laiško, man trūksta informaci
jos, kad galėčiau J visus 
Tamstų iškeliamus punktus at
sakyti.
Dėl žento gyvybės draudimo 
(life Insurance) reikalo

Svarbu, kas buvo nurodytas ■ 
kaip.asmuo, kuriam turėtų būti 
Hftlūkami pinigai po apdrausto-. 
jo nft&es (beneficiary). Pvz., jei 
Tanfetų buvęs žentas buvo pa
skyręs savo žmoną kaip “policy 
beneficiary** ir jei jis nebuvo pa- : 
daręs pakeitimų, tada labai ga- , 
liūtas'daiktas, kad pinigai pri
klausytų Tamstų dukteriai, ne
paisant to, kad jie buvo teisiš
kai persiskyrę.

Jei “beneficiary” buvo pa
skirtas mirusiojo “estate”, at
seit, draudimo policyje buvo pa
sakyta, kad. apdraustajam mirus,

(nukalta į 6 p«L)
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nandoah, Pa., lietuvių §v. Jurgio parapijos bažnyčioje 
o pamaldos už Lietuvą. Pamaldom vadovavo Allentown 
kūpąs. Nuotr. T. Lepena

LOS ANGELES, 
CALlF.

, r. 4 . k

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos metinis banketas įvyko spa-. 
lio 16 savose*-patalpose. Daly
vavo 360 asmenų. Po iškilmin- ■ 
gų mišių ir prasmingo Tėv. B.» 
Markaičin, SJ». pamokslo svečiais 
rinkosi į salę. Po J. Dzenkaičū*3 
įžanginiu Zodiio ii prel P- O*-, 
liešiaus maldos šeimininkės pa
tiekė užkaa^iiĄir Cąlifomifcjcl 
vyną. Po klebono prel. J.A. Ku
čingio žodžft>'meninei progra
mai vadovavo -Vita Polikaitytė- ’ 
Vilkienė.* Programą atliko muz. - 
Alekso Stankevičiaus vado-- 
vaujamas ; mergaičių ^rijo iš * 
Montrealid? Živilė Jurkutė, ’ 
Monika Ruffo ir Daiva Jaugelytė. ' 
Jos atliko 14 dainų. Vieną kū
rinį solo paskambino ir mergai-? ‘

<LDOS UZ PAVERGTĄ
ETUVĄ
Jurgio .lietuvių parapijos 
ioj, ’ Šhenandoah’ ’ Pa!, 

> 30, penktadienį, buvo 
Ii maldos valanda už pa-" 
Lietuvą. Tai pirmas atve- 
lerikos istorijoj, kad' irįi- 
is tokias .pamaldas laikyti 
' amerikiečių vyskupijos, 
atvėjy iniciatyvą parodė! 

)wn vyskupas Thdmas'l 
kuris pamaldom ir vado-

Jam talkino kun. Gerald' 
s, Lietuvių Kunigų !Vie- 
Schuylki 11 apskrities pir
as ir ičun. j. Paskalis Sa- 
/. Jurgio lietuvių parapi- 
bonas.
aldose dalyvavo 1000 su 

tikinčiųjų. Lietuviškas
;s giedojo jungtinis 
kili apskrities lietuvių 
(150 choristų). Šiam cho- 
igavo Rita Shevokis. 
progai pritaikytą patrio- 
.mdkslą pasakė kun. Ka
is
ų Religinės Šalpos vedė?- ■

jas iš Brooklyn, N.Y. Skaityto
jais buvo Joseph Yezulinas, Lie
tuvos vyčių' Anthracite Kuopos 
pirmininkas, ir Sesuo Angelą, 
C.J.C. '

Altoriai buvo papuošti lietu
viškais ornamentais. Gėlės irgi 
buvo parinktos, atitinkančios 
lietuviškom spalvom — geltona, 
žalia, raudona.

Procesijai vadovavo jaunieji 
Lietuvos vyčiai, pasipuošę tau
tiniais drabužiais. Juos sekė 30 
kunigų.

Allentovvn vyskupas T. Welsh 
ir kurijos pareigūnas kun. J. 
Kurts buvo nustebinti tokiu lie
tuvių gausiu dalyvavimu ir pa
reiškė, kad tokios pamaldos yra 
tik pirmosios panašių pamaldų 
serijoje.

Visos pamaldos buvo užrašy
tos Amerikos Balso radijui. Šis 
įvykis rado atgarsio ir vietinėje 
amerikiečių spaudoje.

-ūrn oJ oc <: ./>..< » A K. VVargo-

čių vadovas. Pb to buvo patiek--; 
ti karšti vAtgiai. Baliaus pabai-^ 
goję buvo’loterija su piniginiais ‘ 
laimėjiihafe.'Iš- šio banketo pa-'* 
rapijai sirhrukta gryno pelrio*11 
6,575 dol.’

Balfo vajus, prasidėjęs spaJ’; 
lio mėnesį, dar* tebesitęsia. Lap-: 
kričio 5, šeštadienį, 7:30 vid.-'

atliko mergaičių trio iš Montrealio. Trio sudaro Z. Jur- 
' kūtė, M. Ruffo, D. Jaugelytė. Prie piano jų vadovas A. 

>■ Stankevičius. Nuotr.'L. Kanto

Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė 
lapkričio 6, sekmadienį, 12:30 
val:’’Šv. Kazimiero parapijos 
apatinėje salėje kalbės apie “Mo
terų raštus”. Pokalbį ruošia 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Los Angeles skyrius.

------- į ‘‘Nepripažinto tėvo” prem- 
vak. - ŠV!1'Kazimiero parapijos jeįra įvyks lapkričio 19; šeštadie- 
didžiojoj &lėj įvyks metinis b3P« 7 vaL vak Starr King jų_ 
liūs. Šalia puikios vakarienėj aukštesniosios mokyklos 
bus galima pasigėrėti ir menine” salėje. Ši trijų veiksmų drama, 
programą, kurią atliks vyrij' parašyta Dalilos Mackialienės, 
kvartetas. ' "• laimėjo Los Angeles Dra

mos Sambūrio skelbto konkurso

premiją. Veikalas bus vaidina
mas ir Chicagoj, Teatro Festi
valio metu.

Algis Draugelis spalio 6 Pa
ryžiuje susituokė su Ligija Er- 
ciute. Jų santuoką palaimino 
kun. Jonas Petrošius. Jaunojo 
tėveliai Bronius ir Ona Drauge
liai gyvena Fallbrook, Calif, o 
jaunosios — inž. Memortas ir 
Gražina Erčiai — New York, 
N.Y. Jaunieji, grįžę iš Europos, 
planuoja įsikurti New Yorke.
— L.Ž.K.

(RCESTER, MASS.
ariuomenės šventė
ričio.20, sekmadienį, Dr. 
Kudirkos šaulių kuopa 
i skautais-skautėmis rėn- 
jpriklausomos Lietuvos 
•jenės atkūrimo 65 metų 
es minėjimą.
ai. ryto Šv. Kazimiero’’ 
>s bažnyčioj mišios už 
is karius, šaulius, partiza- 
visus žuvusius už Lietu-’’ 
svę. Šauliai, “Nevėžio” 
ringos” tuntų skautai-ėš 
įja organizuotai su vė-
s.
iišių bus padedamas vai- 
ie “Žuvusiems už Lietu
vę” paminklo ir trumpos 
;. 3 vai. p.p. ■ Maironio 
patalpose minėjimas, Pa
skaitys prof. Česlovas

is iš Putnam, Conn. ■ 
rinėjinlo skautų iškil— 

sueiga, jų atliekama
nėlė. Sesės šaulės visus 
ns kava ir pyragaičiais.

Aušros” minėjimas 
ličio 6, sekmadienį, 1 vai. 
iaironio Parko patalpose 
;terio LB apylinkės valdy- 
įgia “Aušros” sukakties 
rtų minėjimą.

Turgus
os Vartų parapiečiai' lap- 
6, sekmadienį, nuo 12 
:i 6 vai. p.p. parapijos 
rengia įvairių lietuviškų < 

rankdarbių, mezginių, 
nių papuošalų ir kitų įvar-

daiktų turgų. Rengėjai 
i atsilankyti, paremti

Vartų parapiją, kuri ne- 
a jokiais Bingo bizniais 
iai, Švariai darbštaus kle- 
:un. A. Volungio užlaiko-

Radijo vakaras
uvių radijo kultūrinei 
mai “Aušra” paremti 
16 Maironio Parko didžio- 
ėj surengtas vakaras su 
ene, programa ir šokiais, 
rinkusius svečius lietuviš- 
angliškai pasveikino pro- 
s vedėjas inž. E. Meilus,

Jr. Kadangi ši programa trans
liuojama abiem kalbom, tai ir 
radijo vakare dalyvavo kitatau
čių asmenų.

Pasistiprinus E. Gorodeckie- 
nės ir jos personalo paruošta 
vakariene, išklausyta meninė 
programa, kurią atliko Šv. Ka
zimiero parapijos vyrų choras. 
Chorui diriguoja muz. Zigmas 
Snarskis, akomponuoja — O. 
Keršytė. Choras padainavo: 
“America the BeautifuP’ — S.A. 
Ward, liaudies dainas: Augo 
kieme klevelis, Vai tu žirge, Aš 
pro kaimo ulytėlę ir Sutems 
tamsi naktužėlė, Ei, Lietuvos 
kateivėliai — St. Šimkaus. Bisui 
—Gėriau, gėriau. ....... -

.Svečių tarpe matėsi Martyno 
Jankaus šaulių kuopos pirm. inž. 
J. Stašaitis iš Brocktono, A. Še
duikis iš Bostono. Radijo valan
dėlės vedėją, prieš tris savaites 
vedusį dail. T. Gaidelytę, svei
kino Worcesterio Lietuvių Org. 
Tarybos pirmininkas P. Mo
lis, VVorcesterio LB apylin
kės pirmininkas St. Rudys, Lie
tuvių Labdaros dr-jos pirm. K. 
Adomavičius, miesto valdžios 
atstovas ir lietuvių bičiulis T. 
Early su žmona, vyrų choro di
rigentas muz. Z. Snarskis.

Pabaigoj padėkos žodį tarė 
radijo valandos vedėjas inž. E, 
Meilus, Jr. Jis priminė, kad šios 
radijo valandos, pavadintos 
"Aušros” vardu, tikslas panašus, 
kaip ir prieš 100 metų ėjusio 
laikraščio — ugdyti ir išlaikyti 
lietuvybę.

Šaulių veikloje
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopos susirinkimas įvyko spa
lio 22.

Nutarta kartu su skautais ir 
skautėmis atšvęsti Lietuvos ka
riuomenės ir lietuviškos skauti- 
jos 65 metų sukaktis lapkričio 
20, sekmadienį, su rnišiomis ir 
specialiu minėjimu bei sueiga.

Bostono Jono Vanagaičio 
šaulių kuopa lapkričio 27 mini 
25 metų sukaktį. Nutarta siųsti 
ten savo atstovus. Gautas kvieti
mas dalyvauti ir St. Petersburg, 
Fla., Romo Kalantos bulių kuo*

as Kojelis, Baltųjų Rū- 
pareigūnas, spalio 14 Bal

tuosiuose Rūmuose suorganiza- 
posėdį su “nacių kolaboran

tų” medžiokle iškilusiom prob
lemom svarstyti. Posėdy daly
vavo “Americans for Due Pro- 
cess” atstovai, Baltųjų Rūmų, 
Tautinės saugumo tarybos ir 
kiti valdžios pareigūnai. Iš lie
tuvių posėdy dar dalyvavo R. 
Razgaitienė, D. Kezienė ir P. 
Žumbakis.

— Juozas Kapočius, Lietu
viškosios Enciklopedijos (lietu-

Prel. J. Kučingis, Los Ange
les Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, taria žodį, atidary
damas parapijos metinį ban- - 
ketą. Nuotr. L. Kanto .

; KUN. A. BARTKAUS IŠLEISTUVĖS

■Darbininko spalio 21 d.' nu
bus paskelbta, kad 4čtin. 
antas Bartkus, Apreiški

mo parapijos klebonas, Frack- 
ville, Pa., Šv. Sosto Studijų 
kongregacijos pakviestos ir pa
tvirtintas Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos Romoje pro-rekto- 
riumi.

Ši žinia pilnai pasitvirtino, 
kaip spalio 30 Apreiškimo para
pijas- -bažnyčioje; Brdokl/ne/T 
Romą vykstantis kun. A. Bart
kus aukojo mišias ir pasakė su
mos pamokslą. Po pamaldų apie 
pusantro šimto kviestinių svečių 
turėjo progos su naujuoju pro
rektoriumi atsisveikinti ir pa- 

’ ‘ linkėti sėkmingo darbo Romoje.
Po klebono kun. J. Pakalniš-

lietuviško radijo vedėją Frack- 
villėje.

Apreiškimo parapijos choro ir 
Harmonijos kvarteto vadovas 
muz. Viktoras Ralys įteikė cho
ro dovaną. Kadangi Harmonijos 
kvartetas savo dainavimo karje
rą pradėjo Frackvillėje, tai ir šia 
proga mielai sudainavo “Du 
broliukai kunigai” ir “Kur bėga 
Šešupė”. Publikai buvo pristaty
ta ir nauja kvarteto narė Astra 
Butkutė.

Dar kalbėjo lietuvių pranciš
konų vardu kun. Leonardas 
Andriekus ir Darbininko redak
torius kun. Kornelijus Bučmys. 
Aktorius Vitalis Žukauskas 
jautriai padeklamavo J. Aisčio 
eilėrašti “Draugystė”.

pos 10 metų sukakties minė-n kio maldos, programai vadova-
jime. vo ir visų nuotaiką šmaikščiais

Šios kuopos narys šaulys?, pasakojimais kėlė aktorius Vi
talis Žukauskas.Eduardas Meilus Jr. rugsėjo mė

nesį Chicagoj susituokė su Te; 
rese Gaidelyte.

Kuopos . yicepinn. K. CėsnaY 
aiškino šauliam lietuviškos ka-
tedros Chicagos universitetp^ 
reikalą.

Pirmininkas A. Zenkus primi-, 
nė, kad dabartinės valdybos , 
kadencija baigiasi ir laikasA 
ruoštis rinkimam, kurie įvyks' 
metinio susirinkimo metu 1984 
sausio 14 Maironio Parko pataf-! 
pose.

J.M.’

Kun. Jonas Pakalniškis atsi
sveikindamas priminė, kad kun. 
Algimantas, prieš 18 metų Ro
moje įšventintas į kunigus, savo
pirmąsias mišias aukojo kaip tik 
či^, Apreiškimo parapijoje^ kur 
gyvena jo mamytė ir sesuo 'Ni
jolė Baltrulionienė su šeima.

Ėomas Kezys perdą^ė^Lietu- 
vo| gen. konsulo NeyK5fod<ė Ani
ceto Simučio sveikinimą.Sveiki
no! ir savo vardu kaip kolegą

Visiem sveikinusiem, dalyva- 
vusiem ir vaišes ruošusiem pa
dėkojo kun. Algimantas Bartkus. 
Tarp kito ko jis dar priminė, 
kad prieš 18 metų iš Romos grįž
damas, čia pirmiausia sustojo, o 
dabar vėl į Romą vykdamas 
kaip tik iš čia ir pakyla. Vi
sus užkvietė atvykti į Romą ir 
dalyvauti bendrose šv. Kazi
miero .mirties 500 metų sukak
tuvių iškilmėse.

Visiem sugiedojus “Ilgiausių 
metų”, išvykstančiam įteiktas 
dail.,'dr. Marijos Žukauskienės 
paveikslas, vaizduojąs Vil
niaus Gedimino kalną, (k.b.)

7.

vienoje iš Kanados geriausiu,

„ , .ita. i -----------—

muzikantai, šia meno kūryba 
>i pažymi solistės balso apogėjų, 

: Kaina‘
(juosteH: 10,$) ( .

viškos ir angliškos laidos) 
bei kitų svarbių knygų leidė
jas, sunkiai susirgo ir pagul
dytas ligoninėj.

— Clevelando Lietuvių Namų 
dešimtmetis paminėtas spalio 
22. Lietuvių Namai buvo atida
ryti 1973 rugpjūčio 17, minint 
Clevelando lietuvių kolonijos 
įkūrimo šimtmetį (1871-1971).

— A. a. Vincui Šamatauskui, 
ilgamečiui Darbininko skaityto
jui ir rėmėjui, mirus, jo dukra 
Ingrida Šamatauskaitė-Ci- 
vinskienė tėvelio atminimui 
atsiuntė Darbininkui 50 dol. au
ką. Nuoširdus ačiū.

— Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos tarybos suvažiavimas 
įvyks lapkričio 18-20 Toronte, 
Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Lapkričio 18, penktadienį, va
karo programą atliks pantomi
mikas Paulius Rajeckas.

— VI Teatro festivalis Jauni
mo Centre, Chicagoj, įvyks lap
kričio 23-27. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba.

— Buffalo, N.Y., Lietuvių Klu
bo susirinkimas įvyks lapkričio 
13, sekmadienį, 3 vai. popiet In
ternational Institute patalpose, 
864 Delavvare Avė. Po einamų
jų reikalų aptarimo bus rodomas 
garsinis filmas “Prezidentas An
tanas Smetona”. Kviečiami visi 
Niagaros apylinkių lietuviai.

— Ohio Lietuvių Gydytojų 
draugija spalio 15 Clevelando 
Lietuvių Namų salėje surengė 
metinį balių, kurio metu buvo 
įteikta kultūrinė premija dr. 
Danguolei Tamulionytei, pa
gerbiant ją ir įvertinant jos dar
bą švietimo ir kultūros srityse, 
už vadovėlį lietuviškai nekal- 
bantiem “Lietuviais norime ir 
būt” ir ilgametį darbą, dėstant 
lietuvių kalbą, literatūrą, geo
grafiją ir istoriją angliškai kal- 
bantiem lietuvių kilmės vaikam 
ir suaugusiem. Tai jau 27-ta 
Gydytojų draugijos premija, 
skiriama lietuviam kultūrinin
kam.

— Juozo Brazaičio “Raštų” 
IV tomas išleistas Chicagoje 
“Į Laisvę” fondo lietuviškai kul
tūrai ugdyti. Knyga 563 psl., 
įrišta į kietus viršelius. Ją re
dagavo Alina Skrupskelienė ir 
Česlovas Grincevičius. Į šį tomą 
sutelkti J. Brazaičio straipsniai, 
liečią kultūrininkus, teatrą, kul
tūrinius rūpesčius, mokyklų rei
kalus.

— LFB stovyklą Dainavoje 
aprašant, Darbininko spalio 14 
d. laidoj paminėta, kad stovyk
lą organizavo LFB tarybos 
pirm. Algis Raulinaitis iš Los 
Angeles. Iš tikrųjų šią LFB sto
vyklą, o taip pat ir kitas, orga
nizavo centro valdyba, šiuo 
metu vadovaujama bič. Balio 
Raugo. Jo dėka ši stovykla labai 
gerai pasisekė.

Nauji Darbininko skaitytojai: 
A. Kulic, Newark, N.J., V. 
Kemžys, N. Nashua, N.H., V. 
Didžbalis, St. Petersburg, Fla. 
Užsakė kitiem: A. Matulaitis, 
Richmond Hill, N.Y. — J. Matu
laičiui, Manchester, Cdnn. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Darbininko 
prenumerata naujiem skaityto
jam pirmiem metam tik 12 dol. 
Atnaujinant — visiems 15 dol. 
njetam.
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TEISINIAI PATARIMAI
(atkelta ii 4 fitl.)

draudimo pinigai turi būti pri- 
skaitomi prie kitojo palikto tur
to, tada tie pinigai bus išdalinti 
pagal testamentą, ty. pagal tes- 
tatoriaus nurodymus.

Taigi į šį punktą negaliu tiks
liai atsakyti, nežinodama, kas 
buvo paskirtas “pohcy benefi- 
ciary”. '

yra paaiškinęs, kodėl byla taip lietuviškų plokŠtpMų turi
ilgai tęsiasi, o ji Tamstom ne- Oarb| n| n ko •dnkMncIK 
sako. Greičiausiai byla yra at- sjambin* 21J 887-1361 Ir pro- 
siaūnisi apeliacijos teisine. niokštelM atsiustu i
Todėl jos advokatas Tamstų ’
dukteriai pataria turėti kantry
bės. '•

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Dėl Tamstų jauniausios antikės
Nors ji nebuvo paminėta tes

tamente (pagal Tamstas, testa
mentas buvo-sudarytas dar jai 
negimus), ji vis tiek turi teisių į 
savo tėvo palikimo dalį. Todėl 
teismas paskyrė advokatą tom 
teisėm ginti. Toks paskirtas as
muo yra vadinamas “guardian 
ad litem”, ir jis rūpinasi jos rei
kalais, gina jos teises.

Teismas turės nutarti, ar jai 
priklausanti tėvo palikimo dalis 
bus “paimta” iš jos seserų da
lies, ar tetos dalies. Greičiausiai, 
mano nuomone, ji gaus, dalį savo 
seserų dalies.

Dėl dukters
Jei skyrybos nebūtų buvusios 

galutinės (nisi, o ne absolute), 
tada, žinoma, Tamstų duktė tu
rėtų teisę į savo dalį vyro pali
kimo. Tačiau Tamstos sakot, kad 
jie išsiskyrė 1973 metais. Reiš
kia, skyrybos buvo galutinės, ir 
todėl, vyrui mirus, ji nebebuvo 
jo teisėtoji našlė, ir jai nieko ne
priklauso iš jo palikimo.

Dėl namų
Pusė namų, kuri priklausė tes

tatorių! pagal teismo skyrybų 
sprendimą, yra dalis jo paliki
mo ir bus padalinta tarp tų 
asmenų, kuriem testatorius 
paskyrė savo turtą, ty. tarp 
Tamstų anūkių ir jo sesers. 
Būtų pravartu Tamstų dukteriai 
pasitarti su savo advokatu dėl 
galimybės nupirkti iš vyro se
sers, kuriai buvo palikta 20% 
turto, jos "dalį namų. Tada bent 
Tamstų duktė ir anūkės turėtų 
savo, tik jom priklausančius 
namus.

Bendrai norėčiau Tamstom 
patarti negyventi savo dukters 
gyvenimo. Vaikai turi savo gy
venimą ir turi jį gyventi, kaip 
įmanydami. Žinau, kad tėvų no
rai visuomet geri ir jų intenci
jos geriausios. Tačiau vaikam 
toks “kišimasis” nepatinka, ir 
jiem pikta, kad tėvai pasirodė 
teisūs tokiose situacijose, kokias 
Tamstos aprašot. Tėvai gali vai
kam padėti, jiem prašant, bet 
ne kitaip. Tamstos savo dukteriai 
esat tiek padėję, o dabar duktė 
neranda reikalo Tamstom pasa
kyti, kaip reikalai yra tvarkomi 
jos advokato. Manau, kad 
Tamstų dukters advokatas jai

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Kalėdos, Aušros V artų Mont
realio choro įdainuota 14 kalėdi
nių giesmių: Tyliąją naktį, Sku
binkit piemenys, Nakties tyloje, 
Piemenėliams, vargdienėliams, 
Tylią naktį, Angelų balsai, Svei
kas Jėzau gimusis, Linksmų Ka
lėdų, Laukiame su viltim, Ber
neliai kelkit, Ateikit vaikeliai, 
Tyliąją naktį, Linksmą giesmę 
ir Iš padangių tolimų. Kaina 
11 dol. Persiuntimas 1 dol.

Dainuok ir šok — J. Nakuta- 
vičiaus su Dana Summers-Siriu- 
gaite, palydint orkestrui ‘'Lietu
va”, įdainuota: Ateisiu, mergu
žėlę, ateisiu, Sapnų pilis, Krin
ta lapai, Myliu, Fernando kar- 
čiama, Kur gimtinė mylima, Pir
mosios gėlės, Ispaniškos akys, O 
kam gi tu pabeldei, Gera būti 
žmogum. Kaina 12 dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Kalėdos — 
Aušros Vartų Montrealio choro 
įgiedotos kalėdinės giesmės. Kai
na 10 dol. Nauja diena — antro
ji dvynukų Šalčių plokštelė iš 
Vokietijos. Kaina 10 dol. Tarp 
tostų ir dainų — estradinę mu
ziką atlieka R. Kasputis su gita
rų, trumpetės ir akordeono pa
lyda. Kaina 9 dol. Lauksiu ta
vęs ateinant — Montrealio vyrų 
okteto dainos. Kaina 10 dol. 
Motulės dainos—lietuvių liau
dies dainos. Dainuoja Bostono 
lietuvių etnografinis ansamblis 
“Sodauto”. Kaina 6 dol. Kur gin
tarais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės įvairių kompozitorių ir ar
tistų atlikti 12 kūrinių. Kaina 9 
dol. Leonas Baltrus —* arijos ir 
dainos. Kaina 8 dol. Aras...toli 
nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 dol. 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
Šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 dol. 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygos 
ir lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSIOS

Čapkauskienė šioj plokštelėj į- 
dainavo: B. Budrifino “Dainos 
gimimas”, J. Stankūno “Mer
gaitė”, C. Gudauskienės “Gin
tarėlis”, A. Stankevičiaus “Van
dens malūnėliai”, J. Govėdo 
“Serenada”, V. Herbert “Kad 
matyčiau aš vėl Neapolį”, W. Mo 
zart “Lopšinė”, R. Sieczynski 
“Viena, mano sapnų miestas”, 
F. von Flotow “Paskutinė rožė”, 
J. Strauss “Pavasario balsai”. 
12 dol. Persiuntimui pridedamas 
1 dol.

“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: 34-1 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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

E. Juciūtė, I g a r k o s 
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.

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. 2fi

3-dol. .......... - ...... ■
G. Galva, Ernestas Galva- 

* nauskas, politinė biografija. Kie- 
i. tais viršeliais. 18.00 dol.

G. Tautvytis, Gyvenimas oku- 
puotoj Lietuvoj. 10.00 dol.

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

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

R. Raid, Wenn die Sowjets 
kommen. Vokiečių kalba apie 
sovietų žiaurumus okupacijos 

-metu Pabaltijo kraštuose. 12 dol.
Persiuntimui pridedamas 1 

į dol.
Šios bei kitos lietuviškos kny

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

BALTINUKAI — TSHIRTS, 5 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve Ir Vytimi bei Įra
šu "Lithuanian and proud 
ofit” : vaHcam (boy's size) 
S (8-0), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man*s 
size) S (34-36), M (38-40), - 
L (42-44), XL (46-48). Kaina 
su persiuntimu tik 7 doi. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje. 341 High
land BlvtL, Brooklyn, N.Y. 
11207.

DBCTER PARK 
PHARMACY 

Wm. A na įtari, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77Th Street) 
Shavan* N.Y. 114ET 
WE DELIVER

296-4130

MŪSŲ MAŽIESIEM
A. Gustaičio, Algis Trakys ir 

Tarsiukas Šleivys. Apsakymėliai 
su iliustracijomis. 2 dol.

Grybs, grybs. Dainorėlis su 
daigom. 3 dol.

B. S. 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 gaunam* Darbi
ninko administracijoj: 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jašlausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietu
vos vaizdeliai” arba to paties au
toriaus "Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207.

Keliautojų dėmesiui
Juozas Kaributas yra para

šęs įdomią knygą “Kelionė ap
link pasaulį”. 423 puslapių kny
goj sukaupta daug kelionių įspū
džių. Knyga iliustruota nuotrau
komis iš aplankytų vietovių. 
Knyga su persiuntimu tik 3 
dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM > 
IŠMOKTI ,

Introduction to ModenrLith-’ 
uanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol. i -

Angliškai lietuviškas žodynas 
—8 dol. -ž;

Lietuviškai angliškas žodynas 
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas vai
kam. Paveiksluotas — 6 dol. -J

Pridedama persiuntimui po 1 ? -I 
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.

BAITIC 
TOURS

SPECIAL114 DIENŲ 
EKSKURSIJA 

SU 11 DIENŲ LIETUVOJE 
Proga sutikti nauju* Metu* '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 TOURS 
293 Aubur St.

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

AMBER HARVEST
Fresh fruits and vegetables

PARDUOTUVĖ
Galina gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos 

duonos HBruno’s kepyklos ChlcagoJ. "
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 made fur and sheep- 
skin coat* and other leather 
goods. The lowe*t prices in 
neighborhood. Ūse our lay- 

. away plan.

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

plastlninlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 318 pust Kakta S 
dol. Darbininkas, 341 HlgMand BhriL, BrooMyn, N.Y. 11207.

Užsakau "Lithuanian Cookery” 
Postaga 50 c.

FEDERALINE KREDITO UNIJA
NAUJAUSIA 
E. JUCKJTĖS 

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. Juciūtės trijų laidų susi
laukusi knyga Pėdos mirties zo
noje. Kaina 10 dol. Persiunti
mui pridedamas 1 dol. Gauna
ma Darbininko Spaudos kioske, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

LIETUVIŲ LIETUVIAM

86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (212)441-6799

Skyriai Chlcagoie, III. Ir St Petersburg, Ra.

LITHUANIAN COOKERY

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė ..

Mlsstas, vaistus, Zlp .

Už didelius ir mažus Certif Ikatus duoda kiek galima 
aukščiausius procentus.

KASA už paprasta* taupomas sąskaitas moka 9% 

Už IRA pensijų indėliu* dabar moka 11%

Visiems nariams lengvomis sąlygomis sutelkia visų 
rūšių paskola* Ir mortglčlu*.

Tiesioginiai priima arba keičia Sočiai Securlty 
pensijos čekius.

Duoda Money Order* ir keičia asmeniškus trba algos 
čekiu*.

— Kiekviena taupoma sąskaita KASOJE apdrausta iki 100,000 dolerių:

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.

KASOS įstaiga veikla savaitės dienomis nuo 9 vsl. ryto Iki 8 vai. vakaro, o 
penktadieniais iki 6 vsl. vak. Ir šeštadienlali Iki S vai. vakaro.

Visus kviečiama dėti santaupas | lietuvlttą KASĄ.
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Kultūros Židinyje šį savaitga
lį: lapkričio 5, šeštadienį, Lais
vės Žiburio radijo koncertas. 
Programą atlieka Montrealio 
jaunimo ansamblis Gintaras.

Tauro ir Neringos tuntų iškil
minga sueiga įvyks ne lapkri
čio 5, bet lapkričio 19, šešta
dienį, 1:30 v. popiet Kultūros 
Židinyje. Visi skautai ir skautės 
dalyvauja uniformuoti. Taip pat 
kviečiami dalyvauti ir skautų 
tėvai.

Liet. Tautodailės Instituto 
New Yorko skyrius lapkričio 12, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje 
rengia gintaro parodą. Kadangi 
bus surinkti brangūs ekspona
tai, tai paroda tęsis tik vieną 
dieną.

A. a. dr. Sofijos Žaliaduonie- 
nės-Zelčiūtės gyvenimo įamžini
mui Juozas Žaliaduonis Tautos 
Fondo Laisvės Iždui paaukojo 
1000 dol. Tautos Fondo vadovy
bė už auką nuoširdžiai dėkoja.

KULTŪROS ŽIDINIO 10 
METŲ SUKAKTUVĖS bus 
švenčiamos gruodžio 3 su iškil
mingu baliumi ir koncertu. Ta 
proga bus išspausdintas leidinys 
Židinio sukakčiai paminėti. Or
ganizacijos, asmenys ir ypač 
lietuviai verslininkai kviečiami 
atsiųsti sveikinimus ir tuo būdu 
paremti leidinio spausdinimo 
bei vakaro ruošos išlaidas. Pilno 
puslapio sveikinimui auka 100 
dolerių. Pusė puslapio — 50 
dol. Ketvirtis puslapio — 25 
dol. Leidinio rėmėjai, paaukoję 
po 5 dolerius, bus išvardinti spe
cialiame puslapyje. Sveikinimų 
tekstus siųsti šiuo adresu: A. 
Vakselis, 84-20 112th Street, 
Richmond Hill, N.Y. 11418. Če
kius rašyti “Lithuanian Cultural 
Foundation” vardu. Viską būtina 
atsiųsti iki lapkričio 10.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
TITULIARINĖ ŠVENTĖ

švenčiama lapkričio 20, sekmadienį.

2 vai. popiet koncelebracinės mišios.
Mišias aukoja ir pamokslą sako vysk. V. Brizgys

Po mišių metiniai parapijos pietūs

Visus parapiečius Ir svečius kviečia
KUN. V. PALUBINSKAS 
PARAPIJOS TARYBA

341 HK3HLAND BLVO. 
BROOKLYN, N. Y. 11207

“Gintaras”, kuris šį šeštadienį 
iš Montrealio atvyksta koncer
tuoti į New Yorką, turi vienin
teli laisvajame pasaulyje auten
tišką lietuvių liaudies instru
mentų orkestrą. Orkestras susi
deda iš beržinių trimitų, rage
lių, birbynių, skudučių, lumz
delių, įvairių rūšių kanklių, 
s krabai ų ir tabalų;

Darbininko spaudos kioskas 
su naujais leidiniais, plokštelė
mis bei suvenyrais bus atidaras 
lapkričio 5, šį šeštadienį, kai 
Kultūros Židiny vyks Laisvės 
Žiburio koncertas. Prieš koncer
tą ar pertraukos metu visi kvie
čiami apsilankyti ir spaudos 
kioske.- . .

Regina Žymantaitė-Peters 
Perugijos mieste Italijoje tris 
mėnesius studijavo dainavimą 
pas garsų prof. Renatą Sabatini. 
Italijoje ji atliko ir kelis sėk
mingus koncertus, gaudama ge
rus spaudos įvertinimus. Spalio 
30 solistė savo bute Manhattane 
surengė priėmimą, kuriame da
lyvavo svečiai iš Lincolno Cent
ro ir šeimos bičiuliai. Atvyko ir 
Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis su žmona. Priėmime Re
gina Žymantaitė-Peters, aiški
nant prof. Sabatiniui, dainavo 
Frescobaldi, Monteverdi, Mozar- 
to, Čaikovskio, Mascagnio ir Tal- 
lat-Kelpšos kūrinius.

Iš New York City operos 
rūmų (šį kartą ne iš Metropo
litan operos) lapkričio 9, trečia
dienį, 9 vai. vak. bus trans
liuojama Janacek opera “The 
Cunning Little Vixen”. Pagrin
diniai solistai: Richard Cross, 
Beverly Evans, Madeleine 
Minės. Diriguoja Scott Bergen- 
son.

N.Y. vyr. skaučių židinio Vili
ja sesių sueiga bus lapkričio
14 pirmadienį, 7:30 v.v. pas Al
doną Marijošienę, 26 Longview 
Road, Port Washington, L.I. Tel. 
516 885-9350.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
kalėdinis renginys V. Atsimainy
mo parapijos salėj, Maspeth, 
N.Y., įvyks gruodžio 7.

Darbininko administracijoj 
jau galima gauti J. Brazaičio 
raštų IV tomą. Kaina 15 dol. 
Taip pat gaunami ir pirmieji 
trys tomai. Kiekvieno kaina po
15 dol. Persiuntimui pridedama 
po 1 dol. Spaudos kioske gau
nami ir kiti naujausi leidiniai: 
A. Gailiušio novelės “Visaip at
sitinka” — 6 dol., J. Rūtenio 
poezija “Šventieji dūmai” —
4.50 dol., Brazilų naujosios 
poezijos antologija — 9 dol. 
Čia gaunami ir kiti leidiniai bei 
lietuviškos muzikos plokštelės.

Dėmesio vykstantiem į Romą, 
į Šv. Kazimiero jubiliejaus iš
kilmes. Kovo 3 viename iš pa
grindinių Romos viešbučių yra 
rengiamas banketas su atitinka
ma programa baigiant lietuvių 
piligriminę kelionę R< 
Banketui vietas užsakyti 
jau dabar. Bilieto kaina 25 dol. 
Čekius rašyti Lithuanian R.C. 
Federation of America ir siųsti 
Vytis International Travčl 
Service, 2129 Knapp St., Brook- 
lyn, N.Y. 11229. 2

Dr. K. Valiūnas padovanojo 
Laisvės Žiburio radijo loterijai 
dail. Urbono iš Australijos pieš- *. -spektorius 
tą paveikslą, kurio vertė yra aukščiausią įvertinimą už pa- 
apie 500 dol. Loterijos bilietus vyzdingai vedamą Kredito Uni- 
bus galima įsigyti šį šeštadienį ją. KASOS vadovybė didžiuoja- 
Laisvės Žiburio koncerto —'*< 
liaus metu. Tą patį vakarą bus 
paskelbtas ir laimėtojas. Laisvės 
Žiburio radijo vadovybė dr. Vfc-1 
liūnui nuoširdžiai dėkoja.

Jono Rūtenio eilėraščių knyga 
“Šventieji dūmai” jau atspaus
dinta. Ją galima gauti Darbi
ninko administracijoje arba pas 
K. Bačauską, 84-55 86th Avė., 
Woodhavene, N.Y. 11421. Kainą 
— 6 dol. Užsakant paštu, pridė- 
ti vieną dol. persiuntimo išlai
dom. Knygą išleido New Yorko 
šaulių kuopa.

Lapkričio 12, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židinyje
ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS.
Organizaciniams reikalams skiriama tik 30 minučių
7:30 v.v. vieša paskaita

ŽMOGAUS TEISIŲ PROBLEMOS 
ŠIŲ DIENŲ PASAULIO POLITIKOJE

Kalbės RIMAS ČESONIS, buvęs Amerikos delegacijos 
narys Madrido konferencijoje ir buvęs LB Krašto 
valdybos vicepirmininkas

KVIEČIAMI VISI!

Liet. Kat. Akademijos New 
Yorko židinys rengia savo su
sirinkimą, į kurį atsilankyti 
kviečia narius ir svečius. Susi
rinkimas įvyks lapkričio 20, sek
madienį, 4 v. popiet, Kultūros 
Židinio posėdžių menėje. Bus 
padarytas pranešimas apie XII- 
jį Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavimą, kuris 
buvo St Petersburge, Fla. Dr. 
prof. VI. Jaskevičius skaitys pa
skaitą apie žemaičių dievus ir 
deives. Po susirinkimo—kavutė.

Viktoras Nakas, iš Virginijos, 
renkąs medžiagą savo disertaci
jai daktaro laipsniui gauti, lan
kėsi ir New Yorke. Ta proga 
aplankė ir lietuviškas. įstaigas — 
Lietuvių Katalikų Religinę Šal
pą, pranciškonų vienuo- 
lyną, susitiko su Darbininko re
daktorium.

Kredito Unija KASA ir toliau 
tebemoka 11% dividendus už 
visų rūšių certifikatu^ kuriuos 
šiomis dienomis atidarysite KA
SOJE. New Yorko bankai jau 
sumažino certifikatų nuošimčius, 
bet KASA dar vis tebestovi pir
moje vietoje. Raginama ilgai

.omcąe. ^nelaukti ir pervesti santaupas į drus ar debesuotas, savo viduje, je bus išstatyti paskirų asmenį 
i reikia _ KASĄ, kol procentai tebėra savo formoje jis slepia praeitį gintaro rinkiniai. Taip pat bus

aukšti. Paprastos einamosios są
skaitos KASOJE moka pastovius 
9%. Kadangi taupytojų indėliai 
Kredito Unijose taip pat yra ap- 

? drausti iki 100,000 dolerių, val
džios įstaigos kasmet tikrina 
KASOS finansinę apyvartą Š.m. 

' rugsėjo pabaigoj valdžios in-
> KASAI paskyrė 

si šiuo įvertinimu ir tiki, kad 
lietuviai ir toliau su pilnu pasi
tikėjimu jungsis į lietuvišką 
-Kredito Uniją.

QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 HBlside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI 1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

KVIEČIAME PAMATYTI “GINTARĄ”
Montrealio ansamblis “Ginta

ras” šį šeštadienį, lapkričio 5, 
atvyksta į New Yorką ir pasiro
dys Kultūros Židinyje su žo
džio, dainos, muzikos ir šokio 
pyne. Žodinėje dalyje bus pa
brėžta “Aušros” laikraščio 100 
metų sukaktis. Džiugu, kad jau
nimas į savo pasirodymą rado 
reikalo ir galimybės įjungti to
kią reikšmingą mūsų tautai su
kaktį. Tokį jaunimą reikia pa
remti ir suteikti jam galimybės 
kuo plačiau pasirodyti.

Šio gausaus ir talentingo an
samblio pasirodymą rengia 
Laisvės Žiburio radijas. Tokius 
ir panašius koncertus Laisvės

GINTARO PARODA K. ŽIDINYJE

Gintaras — amžinas, paslap
tingas. Ilgus amžius jį kūrė 
didelė jėga ir gelmėse paslėpė 
nuo žmonių akių. Baltijos -aud
ros jį išplėšia ir išmeta į kran
tą. Jis lengvas, šiltas; jis skai- 

ir buria ateitį.
Lapkričio 12 Lietuvių Tauto

dailės Instituto New Yorko sky-

NAUJOS KNYGOS
Bronys Raila — Raibos aga

vos, kietais viršeliais, — kaina 
12 dol;

AUSZRA, I tomas, Išleido 
Liet. Istorikų Draugija, kaina 
— 20 dol.

LIET. TAUTODAILĖS INSTITUTO 
NEW YORKO SKYRIUS
MALONIAI KVIEČIA JUS DALYVAUTI

GINTARO PARODOJE,
kuri bus lapkričio 12, šeštadienį, nuo 10 v. r. iki 9 v.v. 
Kultūros Židinio didžiojoje salėje

Bus Išstatyti gintaro rinkiniai: Inos Nenortienės iš 
Bostono, Marijos Žukauskienės, Gražinos Šimukonienės, 
Mildos Kvedarienės, T. Nakienės Ir kitų.

INA NENORTIENE 6 v. kalbės apie gintarą 
Parodoje dalyvauja LTI narė IRENA JANKAUSKIENĖ 

su savo spalvingais kilimais

Mažojoje salėje bus gintaro išpardavimo stalai, atgaiva.
Valgius paruoš E. Kezienė su savo talkininkėmis.
Veiks loterija.
Kviečiame visus apylinkės lietuvius atsivesti bent po 
vieną kitatauti ir supažindinti su lietuviškuoju auksu- 
gintaruVisos viešnios prašomos dėvėti gražius gintaro 
papuošimus arba dėvėti juos su tautiniais drabužiais.
Gražiausi ir seniausi gintaro gabalai bus atžymėti 
specialios komisijos.

Paroda vyks tik vieną dieną — šeštadienį. 
Laukiame visų!

RENGĖJAI .

Žiburys rengia jau 17 metų, pų 
du kiekvieneriais metais. Tie 
koncertai padeda radijo prur 
gramai išsilaikyti. Radijo išlai
kymas darosi kas kart sunkesnis 
ir tik visų sujungtomis jėgomis; 
talka ir auka galėsime šį darbą 
tęsti. Jeigu norime, kad lietuvišr 
kas žodis ir daina skambėtų 
radįjo bangomis, turime jį remtų

Tad kviečiame visus, kurierų 
rūpi lietuviškas žodis, kurie verr 
tina patriotišką ir dirbantį jam 
riimą, atsilankyti šį šeštadienį 
į Kultūros Židinį ir pasigėrėti 
šauniuoju “Gintaro” ansambliu:

Romas Kezys į 
Laisvės Žiburio vedėjas

rius ruošia gintaro dirbinių pa
rodą Kultūros Židinyje, Brook-. 
lyne. Paroda vyks tik vieną die
ną, lapkričio 12, šeštadienį, ir ją 
bus galima lankyti nuo 10 vaL 
ryto iki 9 vai. vakaro. Parodo*

dail. Inos Nenortienės paskaitą 
apie gintarą. Apatinėje salėje; 
bus galima nusipirkti gintaro 
dirbinių, dalyvauti loterijoje ip 
pasivaišinti. <

Tautodailės Institutas New:- 
Yorko apylinkių visuomenę ma
loniai kviečia pasinaudoti šia 
reta proga irlapkričio 12 porą 
valandų paskirti pasigrožėjimui 
ir susipažinimui su Baltijos 
brangenybe — gintaru.

RUDENS KONCERTĄ

LAISVĖS ŽIBURYS 
kviečia visuomenę į tradicinį

BALIŲ

Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
šeštadienį, lapkričio 5 d.

Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

PROGRAMOJE: MONTREALIO LIETUVIŲ TAUTINIS ANSAMBLIS

GINTARAS
ATLIEKA ŽODŽIO, MUZIKOS, ŠOKIO IR DAINOS MONTAŽĄ

Gintaro vadovė - SILVIJA STAŠKEVIČIENĖ
Tekstai Ir režisūra — MONIKA JONYNIENĖ IR ILONA GRAŽYTE
Orkestro vadovas — RIMAS PIEČAITIS
Dainoms vadovauja — MILDA RUFFO
Koordinatorius - JUOZAS PIEČAITIS

Po programos šokiai, valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. 
Turtinga loterija.

Groja JOE THOMAS orkestras

Baliui stalus galima iš anksto užsisakyti pas Živilę Jurienę 441-7831

Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 7 dol. Jaunimui Nei 15 metų — 5 dol., 
gaunami prie įėjimo. Patartina bilietus įsigyti iš anksto paštu, atsiunčlant atitinkamai 
sumai čekį ir ssu adresuotą su pašto ženklu voką Lithuanian Radio Club vardu, 
217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364.

PLATINTOJAI:
NEW JERSEY:
B. P. Macijauskai 898-6797
K. Praieika 256-5224

NEW YORK:
NJ». Baltndionis AX 7-0991
A. Diržys 296-73N

f

Ž. Jurienė 441-7831
E. Kezienė 296-0796
R. Kezys 769-3300, 229-9134
B. V. Labutis VI 7-5550
M. šaltasklenė 290-2244
V. Vaslkauskas VI 7-1286

ŽMOGAUS GYVENIMAS

(nuo kūdikystės Iki senatvės)
106.9 FM sekmadieniais 9-10 vaL ryto

Visus atsilankyti kviečia

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS


