
POGRINDŽIO “LIETUVOS ATEITIS” 
PASIEKĖ LAISVUOSIUS VAKARUS

Vakarų žvalgybos įstaigos ma
no, kad JAV ir Prancūzijos tai
kos priežiūros dalinių pastatus 
Beirute yra išsprogdinusi Iranui 
ištikima šiitų mahometonų gru
pė, pasivadinusi Islamo Amai 
ąr Dievo partijos vardu ir pri
siglaudusi Sirijos kontroliuoja
mos Libano rytinės dalies Baal- 
bek mieste. Jai vadovauja liba
nietis Hussein Musavi.

Taikos priežiūros dalinių Li
bane turinčios valstybės: JAV, 
Prancūzija, Italija ir Britanija 
tarėsi dėl atsikeršijimo veiksmų 
už Beirute įvykdytus sprogdini
mus. JAV yra pasiryžusios to
kių veiksmų imtis tada, kai tik
rai paaiškės sprogdinimo kalti
ninkai.

Nato valstybių gynybos minis- 
teriai nutarė sunaikinti V. Euro
poj esančius 1400 branduolinių 
sviedinių ir paragino Sov. S-gą 
pasekti šiuo pavyzdžiu, bet dar 
kartą pakartojo savo nusistaty
mą išdėstyti V. Europoj 572 
naujas branduolines raketas.

J. T. Saugumo .taryba priėmė 
rezoliuciją, apgailestaujančią 
JAV invaziją į Grenadą, kuri pa
žeidusi tarptautinius įstatymus, 
bet JAV tuoj pat ją vetavo. 
Už šią rezoliuciją balsavo ir 
Prancūzija su Olandija ir Pakis
tanu, nors visi yra JAV sąjun
gininkai.

Grenados gen. gubernatorius 
Si'r Paul ScoOn painformavo J.T. 
gen. sekretorių Javier Perez 
de Cuellar, kad jis uždaręs vi
sas Grenados užsienio reikalų 
misijas ir dėlto niekas neturįs 
teisės jai atstovauti.

JAV ČIA direktorius William 
J. Casey pareiškė, kad iki šiol 
JAV nepavyko tinkamai atsakyti 
į Sov. S-gos įsistiprinimą netur
tingose valstybėse ir dėlto atė
jęs laikas pradėti vykdyti tre
čiojo pasaulio valstybėse inte
gralinės strategijos planą sovie
tų įtakai atsverti.

Popiežius Jonas Paulius II 
pareiškė Vatikane vykstančiam 
vyskupų sinodui, kad jis asme
niškai yra kreipęsis į preziden
tus Reagan ir Andropov ir para
ginęs juos užbaigti ginkla
vimosi lenktynes.

Kinijos ir Sov. S-gos pasitari
mų trečiasis etapas pasibaigė 
nesuradęs jokių sprendimų į jas 
skiriančius klausimus, bet pasi
tarimai bus vykdomi ir toliau.

Lenkijos vyriausybė pasiūlė 
paleisti iš kalėjimo 11 disiden
tinių veikėjų, jei Vakarų valsty
bės suteiktų jiem politinę globą 
Jie visi yra kaltinami sąmoks- 
lavę nuversti komunistinę vy
riausybę, ir jiem gresia mirties 
bausmė.

Ženevoj prasidėjo susitaikini
mo derybos tarp Libano religi
nių ir politinių grupių vadų. 
Derybos bus sunkios, nes jų 
tarpusavio santykius per pas
kutiniuosius metus yra užval
džiusi neapykanta vienų kitiem.

JAV kariniai daliniai Grena
doj artėja prie karinių veiksmų 
pabaigos. Į jų nelaisvę yra pa
tekę ne tik apie 800 kubiečių, 
bet ir Grenadoj kruviną są
mokslą įvykdąs jos kariuomenės 
vadas ir karinės tarybos pirmi
ninkas gen. Hudson Austin ir 
nužudyto min. pirmininko Mau- 
rice Bishop pavaduotojas 
Bemard Coard. Salos gyveni
mas pamažu grįžta į normalias 
vėžes.

* Argentinoj vykusius preziden
to rinkimus laimėjo į kairę nuo 
centro esančios radikalų unijos 
kandidatas Paul Alfonsin, surin
kęs 52 proc. balsų. Peronistų 
kandidatas surinko tik 40 proc. 
balsų.

DIDŽIAUSIAS SAUGUMAS PRIE TEISMO
ROMŲ Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 58

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos N r. 58 okupuotoje Lie
tuvoje pasirodė š.m. gegužės 22, 
per Sekmines.

Numeris paskirtas kun. Sigi
tui Tamkevičiui, TTG Katalikų 
komiteto nariui, savo gyvenimu 
paliudijusiam gražiausią meilę 
Dievui ir Tėvynei.

Numeryje rašoma: Kun. A]f. 
Svarinsko teismas, Parašus be
renkant, Pasakoja kun.. Alf Sva
rinsko draugai, Ir vėl nauja au
ka, J. Bieliauskienė antrą kartą 
išeina Gulago keliais, Kratos ir 
tardymai, Mūsų kaliniai, Vely
kinės pabiros, Žinios iš vysku
pijų, Sovietinėje mokykloje, 
Bažnyčia sovietinėse respubli
kose.

Kun. Alfonso Svarinsko
teismas

1983 gegužės 3 LTSR Aukš
čiausiame teisme buvo pradėta 
nagrinėti Viduklės klebono, 
TTG komiteto nario kun. Alfon
so Svarinsko byla. Žinia apie 
teismą tyliai pasklido po Lie
tuvą. Daugelis šia žinia abejojo, 
nes net giminės apie būsimą 
“viešą” teismo procesą nieko 
nežinojo.

Saugo kvartalą
Tačiau gegužės 3 atvykus į 

Vilnių, abejonės išsisklaidė. Le
nino prospekto kvartalas buvo 
apsuptas milicininkų ir kareivių, 
aprenįgtų milicininkų uniformo
mis, o praėjimas į Aukšč. teis
mą ties Respublikine biblioteka 
visiškai neįmanomas — unifor
muoti ir civiliai apsirengę parei
gūnai į teismą praleidinėjo tik 
su spec. kvietimais, o kun. Alf. 
Svarinsko draugai bei pažįsta
mi, suvažiavę iš visų Lietuvos 
kampelių, buvo grubiai milici
ninkų vejami į Lenino prospek
tą ties Respublikinės bibliotekos 
sustojimu.

Neįleido sesers laiku
Net giminėms buvo sunku pa

tektų į teismą. 9 vai. prie teismo 
atėjusiai kun. Alf. Svarinsko se
seriai Janinai Pupkienei saugu
miečiai įrodinėjo, jog nėra jokio 
reikalo jai dalyvauti teisme. Šiai 
nenusileidžiant, liepė ateiti 10 
vai., o atėjus nurodytu laiku, 
pareiškė, kad jau per vėlu, ir į 
salę įleido tik po pietų pertrau
kos.

Neįleido brolio dukros
9:30 vai. prie teismo rūmų 

atėjo teisiamojo kunigo brolis 
Vytautas Svarinskas, kartu su 
juo ėjo ir keletas kunigų. Jie 
visi vargais negalais išprašė 
brolį įleisti į teismą. Vytautas 
Svarinskas pasisakė dėl senyvo 
amžiaus mieste paklystus, todėl 
norėtų, kad į teismą kartu su juo 
būtų įleista ir dukra, tačiau šis 
jo prašymas buvo kategoriškai 
atmestas.

Kunigai į salę nepateko
Kunigams patekti į salę nepa

vyko — pareigūnai aiškino, kad 
nėra vietų, nors salė buvo pus
tuštė, apie 60 žmonių, o dvi eilės 
suolų buvo sustumtos į krūvą.

Kun. Sigitui Tamkevičiui sau
gumiečiai pareiškė: “Jūs kviečia
mas liudininku, pasiimkite iš 
Kybartų kvietimą ir rytoj galė
site dalyvauti.”

Ir taip į teismo salę, išsky
rus brolį ir seserį, nebuvo į- 
leistas nei vienas kunigas, nei 
vienas tikintysis.

Gaudė žmones gatvėje
Dar prieš teismo proceso pra

džią gatvėje, vedančioje į teis
mo rūmus, prasidėjo žmonių 
gaudynės. Į milicijos mašiną 

pareigūnai bandė įgrūsti kunigo 
Alf. Svarinsko šeimininkę Mo
niką Gavėnaitę, mat ši pareiškė 
norą patekti į teismo salę. Už
stojusią šeimininkę kelmietę Re
giną Terešiūtę keturi milicinin
kai prievarta įstūmė į mašiną 
ir pareiškė, kad jie jos jau seniai 
laukia, nuvežė į Lenino rajono 
milicijos skyrių, kur, apkaltinę 
chuliganizmu, apiformino 10 
parų.

Kunigam įsakė važiuoti namo
Sulaikytus kunigus Žalpių - 

kleboną kun. Juozapą Raz- 
mantą, Kybartų vikarą kun. Joną 
Matulionį ir Pilviškių kleboną 
kun. Gvidoną Dovydaitį saugu
miečiai apklausinėjo atskirose 
mašinose ir, įsakę važiuoti į 
namus, paleido, o kai kuriuos
iš jų nuvežė net į autobusų 
stotį.

Rinkosi su gėlėmis, bet 
milicija išvaikė

Apie 12 vai. būrelis tikin
čiųjų bei kunigų su gėlėmis ran
kose, niekieno ypatingai netruk
domi, priartėjo netoli teismo rū
mų. Staiga nemažas milicininkų 
būrys apsupo juos ir pradėjo 
grūsti į netoli stovėjusius auto
busus. Respublikinės bibliotekos 
langus užpildė nustebusių žiū
rovų veidai (vėliau buvo gautas

ji visą kelią garsiai kalbėjo ro
žančių, kurį baigė kalbėti su
klaupę miške. Vos tik išėjo į 
plpntą, jie susistabdė į Vilnių 

įsakymas skaitytojų neprileisti važiuojantį autobusą ir vėl atvy- 
prie langų). Iš milicininkų ran-x prie teismo rūmų. Kai kurie

.VAKARŲ VOKIETIJA NEPRIPAŽĮSTA 
PABALTIJO ANEKSAVIMO

k, išsprūdo ir pabėgo klaipė- j 2 psl.)

Europos parlamento narys Otto von Habsburg nusifotografavo su Vasario 16 gimna
zijos mokiniais, kurie dalyvavo tautybių festivalyje Mainze spalio 8. Festivalį suren
gė Paneuropa-Union Vokietijos skyrius. Dalyvavo Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Živilės Grandbergienės, ir choras, vadovaujamas Arvydo Pal- 
tinio. Nuotr. M. Šmitienės

Dr. Otto von Habsburgas rug
sėjo mėnesį painformavo VLIKO 
pirmininką dr. K. Bobelį apie 
Vakarų Vokietijos poziciją Pa
baltijo atžvilgiu. Jis pacitavo 
aukšto užsienio reikalų ministe
rijos pareigūno laišką, pasak 
kurio V. Vokietijos vyriausybė 
laiko 1939 rugpjūčio 23 pasira
šytą vokiečių - sovietų (Molo
tovo - Ribbentropo) paktą nega
liojančiu. Šis paktas nustojęs 
galioti prasidėjus sovietų - vo
kiečių karui, o gal ir anksčiau. 
Todėl V. Vokietijos vyriausybė 
nebemato reikalo tuo klausiniu 
padaryti ypatingą pareiškimą. 
Panašiai pasisakė ir Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris, 
1980 spalio 30 atsakydamas į 
parlamentaro Horsto Schroe- 
derio (Lueneburg) klausimą.

Laiške taip pat patvirtinama,

dietis Alvydas Vainoras, vėliau 
jis buvo pagautas ir nubaustas 
10 parų areštu.

Sulaikyti buvo rūšiuojami
Sulaikytieji buvo rūšiuojami 

po milicijos mašinas, rūpestin
gai tikrinami jų dokumentai. 
Neturinčius pasų milicininkai 
nuvežė į Lenino raj. milicijos 
skyrių asmenybių išaiškinimui, 
kur, be milicininkų, jų asmeny
bes “aiškinosi” ir tardė KGB 
darbuotojai. Iš autobuso buvo 
iškviesta kaunietė Bernadeta 
Malįškaitė ir nuvežta į Lenino 
rajono milicijos skyrių, kur ap- 
kaltinta chuliganizmu. Saugumo 
parinkti liudininkai melagingai 
teigė, jog ji brovėsi į salę, ne
klausė milicininkų, necenzūriš- 
kai kalbėjo, ir tt, — ir apifor-
minta 10 parų.

Likusius (apie 20 žmonių), iš
aiškinę asmenybes, milicininkai 
susodino į autobusą ir, nuvežę 
į Pirčiupio miškus (apie 50 km), 
paleido.

Vėl grįžo į Vilnių
Autobuse buvo ir kunigai: 

Jonas Matulionis, Jonas Kaunec- 
kas, Rokas Puzonas. Sulaikytie- 

kad V. Vokietijos vyriausybė ir 
toliau nepripažįsta Pabaltijo 
valstybių aneksavimo. Apie tai

EUROPĖJINIO SĄJŪDŽIO 
FEDERALINĖJ TARYBOJ

Inž. A Venskus, Europėjinio 
Sąjūdžio Lietuvių Komiteto 
gener. sekretorius, rugsėjo 30 
dalyvavo šio Sąjūdžio Federali
nės Tarybos posėdžiuose, Briu
selyje.

Šių posėdžių metu, tarp kitų 
dienotvarkės punktų, svarstyti 
Europos kongreso, kuris įvyks 
1984 kovo 22-24 Briuselyje, 
klausimai ir programa. Taip pat 
buvo keliami naujų Europos Par
lamento rinkimų, įvykstančių 
1984 birželio mėn., klausimai,

Vakarus pasiekė pogrindinio 
periodinio jaunimo leidinio Lie
tuvos Ateitis šeštasis numeris, 
pasirodęs 1983. Vedamajame 
straipsnyje taip nusakoma “idea
laus šių dienų jaunuolio” pasau
lėjauta: “Jaučiu, kad kaip medžio 
vaisiaus pumpuras esu glaudžiai 
surištas su savo tautos dešimt
mečių, šimtmečių Tr tūkstant
mečių praeitimi, istorija, ir tik 
jos dėka galėsiu išsiskleisti į 
vaisius Vedantį žiedą. Į mane 
paveldėjimu, kaip medžio šako
mis, iš amžių glūdomos atiteka 
kilnus lietuviško charakterio 
būdas, aukšta moralė . ■. Jaučiu, 
kad privalau ištikimai tarnauti 
tėvynei, nes mano gyslomis sru
vena Algirdo, Kęstučio, Vytauto 
Didžiojo kraujas. Aš negaliu už
merktomis akimis praeiti pro 
pokario metais gatvėse išmėty
tus išniekintus mano tautiečių 
lavonus... AŠ PRIVALAU AU
KOTIS: TARNAUTI SAVO TĖ
VYNEI!”

Šiame numeryje rašoma apie 
patriotinio — religinio jaunimo 
veiklą. Pvz., parapijoje N. jauni
mas “šefuoja tremtyje esančius 
kalinius, ruošia scenarijus, vai

MOKSLO METŲ PRADŽIA ROMOJE

Apie 6000 profesorių ir stu
dentų spalio 24 vakare daly
vavo Šv. Petro bazilikoje įvyku
siose pamaldose, kuriomis buvo 
pradėti nauji studijų metai po
piežiškuose Romos universite
tuose.

Mišias aukojo popiežius Jonas 
Paulius II kartu su 82 kuni
gais, atstovavusiais įvairių uni
versitetų profesoriam bei stu
dentam. Lietuviam čia atstova
vo doktorantas kun. Pranas 
Dauknys, kuris domininkonų 
Šv. Tomo universitete yra įtei
kęs disertaciją apie Bažnyčios 
persekiojimus Lietuvoje.

vyriausybė yra pakartotinai pa
sisakiusi, ypač Parlamente. Pa
vyzdžiui: užsienio reikalų mi- 
nisterio pareiškimas 1970 spalio 
9 ir ministerės Dr. Hamm Brue- 
cher pareiškimai, padaryti 1979 
lapkričio 9 ir 1980 spalio 16.

(Elta)

kuriuose V. Europos kraštų pilie
čiai skatinami kuo gausiausiai 
dalyvauti.

Europėjinio Sąjūdžio reikšmė 
yra didelė, nes jis daug prisi
dėjo prie V. Europos apjungi
mo idėjos suformavimo įvairiuo
se kraštuose, kas yra labai 
aktualu ir šiuo metu.

Prie Europėjinio Sąjūdžio 
priklauso 24 Europos kraštai 
ir 16-ka tarptautinių organizaci
jų. Europos Sąjūdžio Lietuvių 
Komitetas yra įsijungęs į šios 

dinimus įvairiomis progomis, 
kartu švenčia gimtadienius, ko
lektyviai išleidžia karius”. Savo 
laiške Lietuvos jaunimui, trem
tinys Julius Sasnauskas tvirtina, 
jog “mūsų epocha ne mažiau di
dinga ir herojiška už praėju
sias”, ir ragina atmesti dar gają 
“nepūtimo prieš vėją” teoriją; 
“priešų išpuoliai”, rašo jis, “tik 
patvirtina gyvastingumą tų idė-- 
jų, už kurias apsisprendėme”. 
Vasario 16-tosios tema parašy
tame straipsnyje “Lietuva — 
Mano Tėvyne” sakoma: “Bejė
giai ginklai ir kalėjimai prieš 
laisvės ilgesį!” 1980 vėžiu miręs 
kun. Virgilijus Jaugelis, perse
kiotas ir kalintas už savilaidos 
platinimą ir religijos bei tautos 
gynimą, minimas straipsnyje 
“Atgimstančios Lietuvos Žibu
rys”. Spausdinama ištrauka iš 
1943 išleistos B. Daunoro kny
gos Čekisto naguose, kurios ap
rašomi įvykiai “primena šian
dieninius saugumiečių darbo 
metodus”. Rašoma, kaip lietu
vių jaunimas drąsiai ir atvirai 
solidarizavosi su nuteistuoju 
kunigu A. Svarinsku ir suimtuo
ju kun. S. Tamkevičiumi. (Elta)

Pamaldose dalyvavo ir popie
žiškos Lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegijos auklėtiniai, kurie filo
sofiją ir teologiją studijuoja 
įvairiuose Romos universitetuo
se.

Esame pašaukti, — kalbėjo Šv. 
Tėvas šiai rinktinei profesorių 
ir studentų asamblėjai, — esame 
pašaukti Atpirkimo — tai yra 
Jėzaus Kristaus kryžiaus ir pri
sikėlimo paslaptyje ieškoti įkvė
pimo ir jėgos. Šv. Dvasios į- 
kvėpimas telydi mūsų pastangas 
per ištisus studijų metus.

LIETUVIŲ REIKALAI 
RŪPI PRANCŪZAM

Prancūzijos spauda šiuo metu 
dažnai mini kun. Alfonso Sva
rinsko nuteisimą ir kun. Sigito 
Tamkevičiaus areštavimą, ypač 
ryšium su Vakarus pasiekusia 
informacija, kad Lietuvoje bus 
pradėta nagrinėti kun. Tamkevi
čiui iškelta baudžiamoji byla.

Apie du lietuvius kunigus — 
Tikinčiųjų Teisėm Ginti Katali
kų Komiteto narius — rašė 
tokie įtakingi prancūzų laikraš
čiai kaip “Le Monde”, “Le Fi
garo” ir “L’Aurore”, taip pat 
katalikų laikraščiai “La Famille 
Chretienne” ir “La Croix”.

Straipsniuose iškeliama 
abiejų kunigų energinga veikla 
Tikinčiųjų Teisėm Ginti Katali
kų Komitete, pabrėžiami jų nuo
pelnai Lietuvos Bažnyčiai ir jos 
tikintiesiem.

Ilgą straipsnį, užvardintą “Pa
baltijo kraštai — Dievo, kurio 
neįmanoma išvyti”, paskelbė 
taip pat katalikų savaitraštis 
“France Catholiųue”. Straipsnio 
autorius kun. Rene Laurentin 
pateikia trumpą Lietuvos istori
jos apžvalgą, rašo apie religi
jos persekiojimą Lietuvoje, iške
lia lietuvių rezistencinę dvasią, 
mini pogrindžio spaudą. Primi
nęs, kad Prancūzija, kaip ir dau
gelis kitų Vakarų kraštų, nėra 
pripažinusi prievartinio Pabalti
jo valstybių įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, straipsnio autorius 
reiškia pasibaisėjimą grubiu šių 
tautų teisių pažeidimu, kuris 
pasireiškia ir religinės laisvės 
slopinimu. Lietuvos katalikai 
tačiau, rašo straipsnio autorius, 
nenuleidžia rankų, drąsiai kovo
ja už savo teises, nors už tai 
turi mokėti didelę kainą.

Afganistano partizanai nušovė 
du sovietų transporto lėktuvus, 
bandžiusius aprūpinti partizanų 
apsuptą Matu n miesto įgulą ry
tiniam Afganistane.
svarbios tarptautinės organiza
cijos veiklą nuo pat jos įsikū
rimo pradžios — 1947 metų.

(Elta)
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTORINIO GYVENIMO
— Šalčininkuose — rajoniniam 

centre, esančiam į Pietus nuo 
Vilniaus, yra įrengtas gamtos 
muziejus po atviru dangum. 
Daugiausia čia suvežta įvairių 
akmenų, senų ūkio padargų. Pa
našus muziejus jau senokai vei
kia Žemaičių Mosėdyje.

— Sovietiniai garbės titulai 
suteikti dailininkui Valerijonui 
Galdikui — jo amžiaus 60-ies 
metų proga — ir Vilniaus aka
deminio dramos teatro aktoriui 
Tomui Vaisietai.

— Lietuvos valstybinė filhar
monija sezoną pradėjo vargo
nų festivaliu. Tai jau septinta
sis toks festivalis. Spaudoje ra
šoma, kad be lietuvių vargoni
ninkų jame dalyvauja žymiausi 
šalies (Sov. Sąjungos) vargoni
ninkai. Iš lietuvių minimi šie 
vargonininkai: N. Dainienė, V. 
Survilaitė, J. Landsbergytė, B. 
Vasiliauskas, G. Kviklys, L. Mel
nikas ir dar keli nelietuviško-

:> Savaitės I
: įvykiai

Kairioji Surinamo vyriausybė 
įsakė išvykti Kubos ambasado
riui ir 25 kitiem diplomatam 
ir 80 patarėjų ir suspendavo vi
sus su Kuba padarytus susitari
mus.

JAV yra pasiryžusios atšaukti 
kai kurias Lenkijai nuo karo 
būklės paskelbimo 1981 taikytas 
ūkines sankcijas.

Gynybos departamentas pri
pažino, kad Grenadoj per klaidą 
buvo subombarduota viena li
goninė ir kad dėlto yra žuvę 12 
žmonių.

J.T. saugumo taryba vėl priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią Iraną 
ir Iraką tuoj pat baigti karo 
veiksmus Persijos įlankos srity, 
netrukdyti jūrų susisiekimui ir 
nepulti uostų įrengimų.

Kanada ir Trinidadas-Tobago 
sutiko dalyvauti Britanijos 
bendruomenei priklausančių 
valstybių sudarysimuose dali
niuose Grenados saugumui už
tikrinti. Savo sutikimą deklara
vo ir Naujoji Zelandija, bet ji 
reikalauja, kad svetimos kariuo
menės iš Grenados būtų ati
trauktos.

mis pavardėmis. Grojama ro
mantinė ir šiuolaikinė muzika. 
Programoje yra ir lietuvių — V. 
Laurušo “Sonata”, T. Makačino 
“Antroji sonata”, R. Žigaičio 
pjesė “Allegro tęsti - 
vo”, G. Kuprevičiaus “Ar- 
gonautika”, O. Narbutaitės 
“Interludium”, V. Bacevičiaus 
“Kosinuso spinduliai”. Festiva
lis truko nuo rugsėjo 17 iki 
spalio 2. Atskiri vargonų kon
certai buvo Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje. Iš viso atliktas 21 
vargonų koncertas.

— Į pirmaeiles dailininkes pa
vergtoje Lietuvoje kyla Gražina 
Vitartaitė. Jos antroji personali
nė kūrybos paroda, surengta 
Vilniaus dailės parodų rūmuose, 
kritikiu buvo palankiai įvertinta. 
Daugumas jos temų yra šiuolai
kinės, imtos iš kolchozų buities, 
iš jaunimo užsiėmimų.

— Taip pat Vilniaus dailės 
parodų rūmuose buvo surengta 
žinomo dailininko Algimanto 
Švažo kūrinių paroda, kurioje 
buvo rodoma per 300 jo knyg- 
ženklių, estampų.

— Kauno dramos teatras 
Maskvoje — Centriniame vaikų 
teatre — gastroliavo dvi savai
tes. Teatras buvo nuvežęs 
maskviečiams parodyti V. Krė
vės “Šarūną”, J. Grušo tragiko
mediją "Gintarinė vila”, E. Ig
natavičiaus ir J. Vaitkaus ele
ginę dramą “Kelionių piligri
mas”. Be to dar teatras vaidino 
M. Gorkio “Paskutinieji”, M. 
Unto “Svarbiausioji repeticija”, 
I. Radojevo “Raudona ir ruda”, 
A. Strindbergo “Kreditorius”.

— Šiauliai yra savo didumu 
ketvirtas Lietuvos miestas, da
bar turįs 130 tūkstančių gy
ventojų. Tai pramonės centras, 
kuris traukia jaunus darbinin
kus iš sukolchozinto ir kultūriš
kai apleisto kaimo. Šiauliuose 
veikia didelis dviračių fabrikas, 
čia gaminami mopedų (motori
zuotų dviračių) varikliži..Siau- 
liuose pagaminti televižJjos 
priimtuvai eksportuojami net į 
užsienį. Šiauliuose veikia valsty
binis Pedagoginis institutas, 
dramos teatras, rengiamos dailės 
parodos. Neseniai Liet. Mokslų 
Akademijos istorijos institutas 
Šiauliuose surengė mokslinę 
konferenciją, kurioje buvo skai-

toruos paskaitos iš Šiaulių mies
to kultūrinės, ekonominės ir po
litinės istorijos. Ta proga spau
doje pasidžiaugta ką tik baigtu 
statyti dideliu Šiaulių viešbučiu.

— Spaudos žiniomis, neseniai 
atidarytas naujas plentas Jiez- 
nas-Merkinė. Rašoma, kad ke
lias turi plačią asfalto juostą, 
daug naujų tiltų, tiltelių, kryž
kelėse pastatyti viadukai. Keli
ninkai netrukus pradėsią tiesti 
plentą iš Vilniaus į Molėtus. 
Ilgokai užsitęsė automagistralės 
Kaunas - Klaipėda statyba.

— “Rugelio” vardą gavo nau
ja Šančių maisto parduotuvė. 
Iki šiol nuošaliai palikti pramo
ninių Šančių (vienos Kauno da
lies) gyventojai dabar turėsią 
gerą parduotuvę arti savo namų. 
Tokiomis krautuvėmis planuo
jama aprūpinti ir kitas Kauno 
miesto dalis: Vilijampolę, Alek
sotą, A. Panemunę, Petrašiūnus, 
Palemoną.

— Vilnimis dailės muziejuje 
buvo surengta gana turtingi 
vengrų peizažo ir natunnorty 
paroda. 75 paveikslai rodė veng
rų dailės kryptis ir laikotarpius.

— Vilniaus “Draugystės” 
knygyne neseniai buvo surengta 
Rytų Vokietijos spaudos paro
da, pavadinta dešimtadieniu. 
Knygyno lentynose buvo išstaty
ta apie 800 vokiškų leidinių. 
Daugiausia vokiškų knygų iš
leidžia Leipcigo ir Berlyno lei
dyklos.

— Naują vaidybinį filmą 
“Anglų valsas” sukūrė režisierius 
Gytis Lukšas. Svarbiuosius vaid
menis filme vaidina V. Mainely
tė, A. Aukštikalnytė, E. Plešky
tė, G. Knapkytė, H. Kurauskas, 
G. Storpirštis. Scenarijus sukur
tas pagal žinomo anglų rašyto
jo J. Galsworthy pjesę “Džoja”.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

iš pareigūnų juokėsi, kad tikin
tieji veik pirma jų grįžo į Vilnių. 
Vakare, žmonėms išsiskirsčius, 
iš troleibusų sustojimo “Biblio
teka” buvo nuvežti suolai, kad 
atvykusioms į teismą nebūtų 
kur prisėsti.

Nuvežė į tolimas girias
Gegužės 4 toliau buvo gaudo

mi žmonės, atvykę į kun. Alf. 
Svarinsko teismą. Būrelį tikin
čiųjų milicininkai nuvežė į miš
kus už Nemenčinės ir ten po 
vieną (net mergaites) išlaipino 
kelių kilometrų atstumu. Kitus 
vežė į Šalčininkų, į Rūdninkų 
girią, kur irgi panašiai išlai
pino.

Vaiko susirinkusius
Vakare iš teismo išėjusi kun. 

Alf. Svarinsko sesuo susirinku
siems pasakojo apie vykstantį 
teismo procesą, tai nepatiko pa
reigūnams, ir jie ėmė vaikyti^ir 
gaudyti susibūrusius, žmones.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 LarkfleidRoad., Eaai 
Northporth, N.Y. 11731. Tai. 516 368-3740. Namų telefonas vakarai* 
tik išimtinai* atvejai* 516 757-2671. New Yorko of Isas LHo patalpose* 
06-01 114th SL.RichmondHiiL N.Y. H418JTėL 213441-2811. ? ■ |

AUCE*S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių perj|! 
duotuvė. Gėlė* įvairiom progom. 846-5454. 107-04 Jamalca Avė j' 
Richmond HIH, N.Y. į
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SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie ForestP 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves;! 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tai. 296-2244.
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MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-! j 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary; 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Teixelra, Jr. laidotuvių direktorius, Nevjį' 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344-5172. P^' 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

nes, ir, išlaikę porą valandų ma
šinose, nuvežė prie Dubingių 
(apie 50 km ).

Apie 11 vai. prasidėjo gaudy
nės net Lenino prospekte: buvo 
renkami ir sodinami į mašinas 
žmonės, sustoję prie gazuoto 
vandens automatų, prie ledų bei 
spaudos kioskų ir t.t.

Senutė, atvesta į milicijos ma
šiną, dejavo: “12 metų nebuvau 
Vilniuje, šiandien atvažiavau ir 
suėmė. Ar jau į Vilnių drau
džiama važiuoti?” Kiti juokavo: 
“Draudžiama, močiute!” Vienas 
ministerijos darbuotojas sakėsi, 
kad jam 12 vai. reikia būti mi
nisterijoje, bet pareigūnai tik 
šaipėsi ir į prašymus paleisti ne
ragavo.

Kartu su kitais buvo sulaiky
tas ir kun. Alf. Svarinsko sū
nėnas, Lenino prospekte lau
kęs iš teismo išeinančios mo
tinos. Sulaikytieji buvo gabe
nami į gretimus kiemu* ir ten 
saugumiečių bei milicinihkų iū-

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavam. 
1863 Madlson St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliam* tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, Ousens, 
M.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securtties Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commodltles, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA pianu* ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, 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., Shrew*bury, MA 01545. Tel. 617 
852-3665.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVŲ 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat "Muslc of Llthuania”, sekmad!, 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas': 
234 Sunllt Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-1 (h 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside,, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

Susodinę į 3 autobusus, vis^į šluojami. Tie, kurie pakliuvo 
nuvežė-j milicijos skyrių- ktif'^plrmą kartą, buvo “nuvyti pne~
kai kuriuos išlaikė iki 1.1 v. 
nakties. Kartu su tikinčiaisiais
pareigūnai į milicijos mašinas 
įgrūdo ir pašalinius, nieko apie 
teismą nežinojusius, vilniečius; 
tik tuo momentu ėjusius pro šalį;

Vilnius kalba apie

Dubingių ir ten paleisti, kartu 
su jais pakliuvo ir kun. Alf. Sva-
rinsko sūnėnas (motina iki vėly
vo vakaro ieškojo jo po Vil
niaus milicijos skyrius — Leni
no raj. milicijos skyriuje ji įėjo 
į vieno pareigūno, apiforminan
čio baudoms ir areštui paromis

J.T. pajėgų Pietų Korėjoj 
atstovas adm. F. Warren Kelley 
pareiškė, kad į sąmokslą Burmoj 
prieš P. Korėjos aukštus parei
gūnus yra įvelta Šiaurės Korėja.

Sovietų spauda oficialiai pa
tvirtino, kad prieš mėnesį va
karinėj Ukrainoj iš trąšų fabri
ko buvo paleista į Dniestro upę 
bilijonai galionų labai tiršto 
druskų atmatų skiedinio, kuris, 
prasiveržęs per dirbtinio pylimo 
sieną, per 15 km ilgumo ruožą 
pakeliui sunaikino kelius, gele
žinkelio bėgius, namus ir fabri
kus ir ilgam laikui užteršė 
Dniestro vandenis.

Belgijos vyriausybė įsakė iš
vykti sovietų ambasados antra
jam ir trečiajam sekretoriui, Ju- 
ri Štinov ir Aleksandr Kondrat- 
jev.

Turkijos rytinėj daly įvyko 
smarkus žemės drebėjimas, nuo 
kurio žuvo apie 1,000 žmonių 
ir buvo sunaikinta 50 kaimų.

Atlantic Richfield korporacijos 
aliejaus gręžimo laivas Glomar 
JAVA Sea, dirbęs pietinės Ki
nijos jūros srity, audros metu 
nuskendo su 79 žmonėm, kurių 
tarpe 42 buvo amerikiečiai.

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad pagal žvalgybos ži
nias Kuba įsakiusi teroristam 
vykdyti teroro veiksmus prieš 
amerikiečius P. Amerikoj ir ki
tur. JAV įspėjo Kubą, kad jos 
žiūri į tokius reiškinius su di
džiausiu susirūpinimu.

Prezidentas Reagan paragino 
Čilės vyriausybę ir opozicijos 
vadus pradėti pasitarimus dėl 
demokratinės santvarkos grą
žinimo. Tuo tikslu į Čilę buvo 
pasiųstas ir valst. departamento 
patarėjas Edvvard J. Dervvinski.

Dėl JAV karo laivyno lėktuv
nešy Ranger kilusio gaisro žu
vo 6 ir buvo sužeista 35 jūri
ninkai.

galingą kunigą
Gegužės 5 Vilniuje jau plačiai 

buvo kalbama apie kun. Alf. Sva
rinsko teismą, net troleibusuose 
girdėjosi kalbos: “Koks galingas 
kunigas — prieš jį sutelktos di-
džiausios jėgos; Vilniuje, kaip ir 
Lenkijoje, karinė padėtis; neturi 
prieš kunigą įrodymų, todėl ir: 
žmonių į teismą neleidžia”.

Imasi didžiausio saugumo
Tą dieną Lenino prospektu 

jau nuo ankstyvo ryto vaikšti
nėjo būriai milicininkų ir
saugumiečių. 10 vai. sustojftną 
“Respublikinė biblioteka” ap
supo kardonas milicininkų, o 
troleibusai pradėjo važiuoti ne
sustodami. Pareigūnai sulaikė 
visus stotelėje buvusius žmo-

kabinetą, iš kur buvo jėga iš
varyta).

Žmonės, pakliuvę antrą-trečią 
kartą, buvo nuvežti į Lenino 
raj. milicijos skyrių, ten apklau
sinėti, o vėliau nubausti baudo-
mis ar paromis. Po 50 rub. nu
baudė: kun. Antaną Lukošaitį, 
garliavietį Saulių Kelpšą, kau
nietę Kleopą Būdvytytę ir kt; 
10 parų garliavietį Arūną Reka
šių.

Gegužės 6 kartojosi tas pats. 
Buvusius Lenino prospekte mi
licijos pareigūnai ir čekistai
kišo į mašinas ir vežė į mili
cijos skyrių. Nubaudė keliom 
parom arešto.

Tada nemaža aktyvių tikin
čiųjų buvo dirbtinai sulaikyti, 
kad negalėtų nuvvkti i teismą.

UŽSIENIO SPAUDA 
PAGERBĖ HARRIMANĄ

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

pasolipo 

> MEMORIALS
66-86 80 ST , MIDDLE VILLAGE. OUEENS 

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

KVECAS
JONAS 

19 33 + 197 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

Prieinamo* kainos, modernūs įrengimai, patogu* priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusai*, atidaryta* 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnas

metu.

The Foreign Press Association, 
minėdama savo 65 metų gyva
vimo sukaktį, spalio 25 Waldorf- 
Astoria viešbutyje savo pirmąją 
premiją, pavadintą “Sterling 
Services to Humanity”, paskyrė 
ir įteikė buvusiam New Yorko 
gubernatoriui ir valstybininkui 
W. Averell Harrimanui.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
George W. Bali, buvęs JAV Vals
tybės sekretoriaus pavaduoto
jas Kennedy administracijos 
metu ir buvęs JAV ambasado
rius Jungtinėse Tautose prezi
dento Johnson laikais. Jisai api
būdino Harrimano asmenybę 
ir jo ilgametę veiklą Amerikos 
užsienio politikos srityje. Pats 
būdamas demokratu, jis iškėlė 
ir demokrato Harrimano veiklą, 
smarkiai sukritikuodamas da
bartinę administraciją, kurios 
atstovo nebuvo ir todėl atsaky
mo nebuvo.

W. Averell Harriman, kuriam

dabar jau 93 metai amžiaus, 
nors fiziškai nevisai stiprus, 
bet politiškai dar žvalus. Savo 
padėkos žodyje jisai trumpai 
sustojo ties savo veikla Ameri
kos užsienio politikoje. Jis nese
niai lankėsi Maskvoje ir su žmo
na, su kuria jis čia pat daly
vavo šitame pobūvyje, buvo pri
imtas Sovietų Sąjungos vadovo 
Jurijaus Andropovo, ir, sugrįžęs 
namo, ragino tartis dėl atomi
nio nusiginklavimo. Su Sovietų 
Sąjunga susijusi beveik visa 
jo diplomatinė veikla, nuo to 
laiko, kai prez. Rooseveltas jį 
1941 paskyrė būti Amerikos at
stovu, kaip savo asmeniniu am
basadorium ir paskui JAV am
basadorium. Jis buvo prez. Roo- 
sevelto patarėju nelemtų Jaltos 
pasitarimų metu. Vėliau jis buvo 
kitų prezidentų patarėju ir dabar 
laikomas nusipelniusiu, siekiant 
taikos ir sugyvenimo su Sovie
tais.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• (DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: (212) 769-3300
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VLIKO pirmininkas dr. K. Bo
belis ir Valdybos narys inž. 
L. Grimus lankėsi Anglijoje, Vo
kietijoje ir Luksemburge. Pa-

VLIKO VALDYBOS NARIAI 
LANKĖSI EUROPOJE

grindinis šios kelionės tikslas

Mūsų vajus
Kiekvienai spaudai sunku iš

silaikyti, nes nuolat kyla po
pieriaus, darbo kainos. Kyla ir 
pašto kainos. Tad savaime 
reikia ieškoti priemonių, kad 
batų padengtos spausdinimo ir 
.administravimo išlaidos. 
Didieji laikraščiai tai padengia 
iš skelbimų. Ir dar tokiu atve
ju laikraščiai yra labai susirū
pinę, kad jų skaitytojų būtų kuo 
daugiau, kad laikraštis pasklis
tų kuo plačiausiai. Toks New 
York Times kaip rūpinasi savo 

„platinimu. Kiekvieną dieną per 
5 radiją primena, kad tas ir tas jų 
numeryje išspausdinta, įsigykite 
šį numerį, perskaitykite. Taip 
pat ir Daily News ir New York 
Post atkakliai platinamas, 
skambina į namus,.pasiūlo, duo
da visokias lengvatas.
r O kaip lietuviškoji spauda? 
Lietuviškai spaudai dar sunkiau 
išsilaikyti. Jų tiražai nėra dide
li ir tie patys palengva mažė
ja. Skaitytojai išmiršta, kiti išsi
kelia kur nors toliau, taip ir 
siaurėja skaitytojų ratas.

O skaitytojų ratas turėtų di
dėti. Juk mes gyvename tokius 
įdomius laikus, kad be lietuviš
ko laikraščio negali likti nė vie
nas. Kas primins pavergtos Lie
tuvos padėtį, kas aprašys kaip 
ten persekiojami žmonės dėl re
liginių įsitikinimų, kas dedasi 
lietuviškoje mokykloje, kaip iš
augo naujas patriotizmas, nau
jas heroizmas. Iš kur sužinosi, 
kaip vyksta lietuviška kūryba, 
kokios skiriamos premijos, kas 
tas premijas laimėjo irt.t.

Lietuviškasis gyvenimas dar 
verda, kunkuliuoja, dar gražiai 
pulsuoja ir lietuviškoji kūryba. 
O visą tai aprašo tik lietuviš
ka spauda. Su tuo turi susipa
žinti ir jaunimas, kad įprastų 
vertinti ir branginti visa, kas 
lietuviška.

Darbininko laikraštis uoliai 
atliko ir atlieka savo misiją 
— ištikimai tarnauja lietuviš

kiem reikalam, tarnauja Dievui 
ir Tėvynei. Bet ir Darbininko 
skaitytojai mažėja. O norėtųsi, 
kad redakcijos įdėtas darbas 
sklistų kuo plačiau, kuo to
liau.

Šias mintis išskaitė kun. Juo
zas Prunskis, pats būdamas ge
ras žurnalistas, ilgametis spau
dos darbuotojas, daugelio laik
raščių redaktorius. Jis ėmė ir 
parašė Darbininko redakcijai 
laiškutį, kuriame sako: “Jūs esate 
labai mieli. Darbininkas savo 
misiją sėkmingai atlieka. Reikia 
ieškoti priemonių pakelti tiražą. 
Siūlau jums vieną planą: pa
skelbkite naujų prenumeratų 
rinkimo vajų.”

Kad tas vajus sėkmingiau 
vyktų, kun. Juozas Prunskis ski
ria 300 dol. premijom. Tai ne 
pirmas atvejis, kai kun. J. Pruns
kis skiria premijas. Reikėtų tik 
apžvelgti, kiek jis yra paskyręs 
premijom — skiria už įvairią 
veiklą, už literatūrinius, visuo
meninius darbus. Su giliu nuo
širdumu jis remia lietuvišką 
kultūrą ir lietuvišką veiklą.

Ir dabar atskubėjo su 300 
dol. suma, kad Darbininko pla
tinimo vajus sėkmingiau vyktų.

Taigi — tokį Darbininko pla
tinimo vajų ir skelbiame. Skel- ‘ 
biame nuo lapkričio 15 iki Va- į 
sario 1. Skiriamos trys premi
jos. Pirmoji premija — 125 
dol., antroji — 100 dol., trečioji 
premija — 75 dol.

Taigi — kviečiame visus įsi
jungti į šį spaudos platinimo 
vajų. Kviečiame rinkti naujus 
Darbininko skaitytojus. Pri
mename, kad naujiem skaity
tojam Darbininkas pirmus me
tus — 12 dol.

Kviečiame jaunimą sukrusti, 
skautus ir ateitininkus. Turėkim 
tiek ryžto ir drąsos pasiūlyti 
kaimynam, draugam, kurie dar 
neskaito Darbininko. Kiekvie
nas naujas skaitytojas bus Dar
bininkui naujas laimėjimas ir

buvo dalyvavimas XVI-me Pa
saulio Anti-Komunistinės Lygos 
suvažiavime, kuris vyko rugsėjo 
20-22 Luksemburge. Kelionė 
buvo taip pat išnaudota susiti
kimam su lietuviais Huettenfel- 
de, Miunchene ir Londone.

Luksemburge vykusiame 
PAKL suvažiavime lietuviam at
stovavo dr. K. Bolielis ir inž. 
L. Grinius, o stebėtojo teisėmis 
(ne VLIKO lėšomis) dalyvavo ir 
J. Bobelis iš Londono.

PAKL suvažiavime apie 400 
dalyvių atstovavo 75 tautom ir 
9 tarptautinėm organizacijom: 
15 iš Afrikos, 21 iš Azijos ir 
Australijos, 21 iš Europos, 7 iš 
Lotynų Amerikos, 9 iš Artimųjų 
Ryti} ir 2 iš Šiaurės Amerikos. 
Suvažiavimą stebėjo 34 laikraš
tininkai iš 14-os valstybių.

Suvažiavimo atidarymas įvy
ko Europos Parlamento rūmuo
se. Jį sveikino Luksemburgo vy
riausybės atstovai ir Europos 
Parlamento nariai. Pagrindinę 
kalbą pasakė Europos Parlamen
to narys P. Vanderkhoven iš 
Belgijos. Kitų dviejų dienų po
sėdžiai vyko Novatel viešbutyje 
pradedant bendrais pusryčiais

paskata dar uoliau dirbti ir au
kotis savo tautos labui. Suradę 
naują skaitytoją, tuoj praneš
kite jo adresą, tuoj jis gaus laik
raštį, tuoj jis bus paskelbtas 
spaudoje.

Taigi — kviečiame visus įsi
jungti į mūsų vajų!

Dail. Adomo Galdiko sukaktuvinėje parodoje rengėjai ir svečiai. Iš k. I-je eilėje: prel. 
Jonas Balkonas, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, Daneta Railienė, Janė Simutienė, 
Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, dail. Viktoras Vizgirda; Il-je eilėje: Tėv. Leonardas And- 
riekus, sesuo M. Konsolata, dail. Romas Viesulas, dr. Rožė Šomkaitė, dail. Juozas
Bagdonas, Bronys Raila, sesuo M. Ignė, Paulius Jurkus. Nuotr. L. Tamošaičio (nukelta į 4 psl.)

ir baigiant vėlyva vakariene. 
Visų atstovų (po du kiekvienai 
organizacijai) išlaikymą suva
žiavimo metu apmokėjo rengė
jai — Ligue Internationale de 
la.Liberte ir European Council 
for World *Freedom (Europos 
Taryba Pasaulio Laisvei).

Suvažiavimo darbotvarkėje 
buvo PAKL vadovybės ir šešių 
pasaulio dalių organizacijų pra
nešimai, paskaitos ir dalyvių 
klausimai — diskusijos. Taip 
pat buvo sudarytos keturios re
zoliucijų komisijos. Oficiali su
važiavimo kalba buvo prancūzų, 
tačiau bent pusė paskaitininkų 
naudojo anglų kalbą. Sesijų me
tu visos kalbos buvo lygiagre
čiai verčiamos į prancūzų, ang
lų, kiniečių ir ispanų kalbas. 
Suvažiavimo salė ir delegacijų 
stalai buvo papuošti dalyvaujan
čių valstybių vėliavomis. Lietu
vos tautinės vėliavos buvo pa
gamintos Washingtono ponių, 
Reginos Petrutienės ir Reginos 
Liogienės. Ypač dėmesio vertos 
buvo šios paskaitos: Dr. Jacque- 
lyn K. Davis (Institute for For- 
eign Policy Analysis, Cambrid- 
ge, MA): “JAV pasaulinė stra
tegija ir Atlanto sąjunga”; Vla- 
dimir Bukovsky (Stanford Uni- 
versity, CA.): “Vakariečių iliu
zijos: pacifistai prieš taiką”; 
H. Majrouh (Afghanistan Infor
mation and Documentation 
Center, Paris): “Afganistano iš
šūkis ir laisvės kaina” (iliust
ruota paveikslais iš Afganista-

Vliko pirmininkas dr. K. Bobelis (kalba prie pulto) Pa
saulio Antikomunistinės Lygos, suvažiavime Luksemburge 
rugsėjo 21.

no kovų); Sir Walter Walker 
(Britų dimisijos generolas): 
“Būsime vieningi, arba mus pa
kars pavieniui”; Marie France 
Garoud (Institut International 
de Geopolitiąue, Paris): “Deten- 
tė ar apsigynimas?”

Lietuvai suvažiavimo darbo
tvarkėje buvo paskirtas laikas 
antros dienos popietėje po V. 
Bukovskio kalbos. Deja, tai 
buvo atidėta, o vėliau dėl lai
ko stokos neįvykdyta. VLIKAS 
buvo paruošęs rezoliuciją ir in
formacinę medžiagą, kurios 

apie 100 patraukliai apipavi
dalintų aplankų buvo įteikta vi
som atstovybėm. Jokia kita dele
gacija tolygios medžiagos nebu
vo paruošusi.

Abu lietuviai dalyvavo suva
žiavimo diskusijose ir rezoliuci
jų komisijose. Dr. K. Bobelis bu
vo referentu Pasaulinės strategi
jos komisijoje ir pavadavo jos 
pirmininką; inž. L. Grinius daly
vavo Ekonomijos ir prekybos 
komisijos darbuose ir paruošė 
jai rezoliucijas.

Suvažiavimo bėgyje buvo su
sipažinta su daugelio tautų at
stovais. Užmegzti ryšiai padėjo 
išgarsinti okupuotos Lietuvos 
bylą ir bus naudingi ateityje. 
Savo keliu, lietuvių dalyva
vimas davė progą susipažinti 
su kitų tautų problemomis ir 
pasaulinio masto pastangomis 
prieš komunistų agresiją.

Paskutinę suvažiavimo dieną 
dalyviai priėmė 30 iš 34 iš anks
to pasiūlytų rezoliucijų. VLIKO 
pasiūlyta rezoliucija buvo nr. 5: 
“Apie Estijos, Latvijos ir Lietu
vos padėtį”. Buvo taip pat pri
imtos visos rezoliucijų komisi
jų paruoštos bendro pobūdžio 
rezoliucijos. Pasaulinės Anti- 
Komunistinės Lygos pastovus 
sekretoriatas visas rezoliucijas 
turi įteikti adresatam. Luksem
burgo laikraščiai apie suvažia
vimo eigą ir jo paskaitas rašė 
išsamius straipsnius kiekvieną 
dieną.

k OTNTAITĖ Y
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IV VEIKSMAS

Naktis. Miškas. Aplink Vaidevutį sėdi Albinas, 
Petrovas ir Štolcas.

I SCENA
ALBINAS. Šalta naktis. Petrovai, — atkimšk 

dar buteliuką.
PETROVAS. (Atkimšo, pagurguliavo). Tu 

sukvailėjai — būtum galėjęs nueiti pasišildyti 
pas balandžiukę.

ALBINAS. (Pagurguliavęs). Dabar per vėlu — 
jie gali kiekvieną minutę pareit.. . na, ir ta 
senė ubagė jos kamaroj apsinakvojo.

ŠTOLCAS. Čia tau, brol, mažas nepasiseki
mas.

PETROVAS. Aš pasakysiu: ne mažas! Ai, ko
kia mergaitė. Prisipažinsiu tau, Mite, aš bijojau 
kad tu ją tikrai įsimylėsi ir tada pamesi viską, 
mus prigausi, vesi, dar girdėt, kad tas senis 
pinigų turįs.

ALBINAS. Aš ją?
PETROVAS. O kodėl ne? Juk merga gra

žuolė, jaunutė — kraujas su pienu, o tos akys, 

kai pažiūri į žmogų, tai, prisipažinsiu, net saldu 
— nieko nesinori — tik čiupk ir myluok!

ALBINAS. Na, žinoma, iš bėdos ir tokią ga
lima.

PETROVAS. Ei ... ką tu šneki?! Mergička — 
o . .. (Bučiuoja sau pirštų galus).

ALBINAS. Kvaila mužike, be jokio apsišvie
timo. Ar tai tokios permano rankas perėję? 
Srybėliuotos . .. Žieduotos . . . liemenėliai, ro
dos — perluš . . . Kad ir Charkove vieno pulki
ninko žmona taip buvo mane įsimylėjus — sako, 
jei tu išvažiuoji — nusišausiu. Norėjo su vyru 
skirtis, už manęs eit, o kokia turtinga: brili- 
jantai visur.

ŠTOLCAS. Kvailas, Reikėjo ją vesti.
ALBINAS. Atsibodo ji man, paskui ėmiau ir 

išvažiavau.
ŠTOLCAS. O ji?
ALBINAS. Skaičiau laikrašty — nusinuodi

jus iš širdgėlos.
PETROVAS. Meluoji, brol, pulkininko Žmo

na nuodus gers dėl tavęs!
ALBINAS. O tu nieko neišmanai, Petrovai. 

Dėl tokio berno, kaip aš, ne tik pulkininkienės, 
bet ir generolų dukterys, vaike mano, nuodijąs ir 
karias. Gražus aš — tai pirma ir žiūrėt aš moku 
taip, kad kiekvienai ramumą atimu ir tokią jau 
turiu uoslę, kad tuojau žinau apie ką reik su 
kiekviena kalbėti — ant piršto suvyniosi.

PETROVAS. Pasakyk tu ir man — apie ką?
ALBINAS. Pirmiausia apie jos gražumą ir, 

kad kitos tokios pasaulyje nėra, o paskui. . . 
tai jau reik suprast. .. Čia prastos bobos — daly
kas lengvas, kad jau tas senis labai buvo prieš 
mane, tai man reikėjo turėt senę savo pusėj, aš 
ir apsakiau apie namus Rygoj, kur už dešimt 
tūkstančių mano motina parduoda, ir aš čia 
perkuos.

ŠTOLCAS. O. . . brol, gerai su
galvota . ..

ALBINAS. Laišką net turėjau pasirašyt...
PETROVAS. Man nebūtų atėję į galvą . ..

ALBINAS. O tai jaunai putpelei. . . skun
džiaus našlaitis esąs — niekieno nepriglau- 
džiamas, ir jos tėvą žadėjau gelbėt. Esu tikras 
— aš pirmas vyriškis, kurį ji pabučiavo . . .

PETROVAS. Pabučiavo tave gera valia?
ALBINAS. E-e . .. kad nebūtų jūsų rotmist

ras su lažybomis pasiskubinęs, būčiau aš ją 
visai laimingą padaręs . . . tegul džiaugias 
kvaila. . . na, bet ką čia, aš turiu prieš 
save aukštesnį tikslą. Po to atsitikimo su moky
toju Mintaujoj . ..

ŠTOLCAS. Kokio atsitikimo?
ALBINAS. Aš jį sekiau ... o jis ... apsimetė 

mane vagim pamanęs ... ir didžiausį triukšmą 
padarė ... ir ... na tai aš ... garbės žodį sau 
daviau visus tuos inteligentus . .. tuos prakeik
tus maištininkus novyt... smaugt.

PETROVAS. Rusteika ne inteligentas .. .
ALBINAS. Bet Rusteika geras kąsnis. Min

taujoj aš jį matydavau pas aną mokytoją vaikš
čiojant ir čia atsekiau. Oho ... tokį Rusteiką 
sučiupt, kur tiek metų niekas jo neįveikė — tai 
geras laipsnis aukštyn. Ypač dabar, kada jie taip 
sujudo, jau tikrai valdžia pradėjo nerimauti 
dėl Šiaur-vakarinio krašto.

PETROVAS. Žiūrėk, Kražiuose, ar ne akiplė
šos — gubernatoriui, kariuomenei jie priešintis 
išdrįso...

ŠTOLCAS. O vis tai daro visokie raštai... 
jie slapta iš čia į Ameriką bėga. Ten jie nieko 
nebebijo . .. leidžia visokias knygas ir čia siun
čia.

PETROVAS. O pats pasiučiausias tai eina 
Tilžėj — "Varpas” vadinas.

ŠTOLCAS. Buvau aš jų toj redakcijoj — jie 
ten vis už tėvynę ...

PETROVAS. Idiotai... tai ar jie turi kokią 
tėvynę. Jie rusų caro valdiniai — Rusija jiems 
tėvynė. O jeigu jie prieš carą, prieš šventąją 
Rusiją eina — tai jie maištininkai, jie Puga
čiovai prakeikti.

ALBINAS. Kiek aš sužinojau . . . kiek aš su
žinojau . . .

PETROVAS. Tššš . . . eina . . . eina . . . (Iš 
miško išeina du kareiviu, artinas prie akmens).

II SCENA
PETROVAS. Stok!...
I KAREIVIS. Tu stok . . . imkim jį. ..
II KAREIVIS. Žandaras . . .
I KAREIVIS. Petrovas . . . Jūs čia ... o aš 

maniau Rusteika.
ŠTOLCAS. (Išlenda). Ko jūs nestovit ant 

linijos? Ar jums įsakyta vaikščiot po mišką?
I KAREIVIS. Mes savanoriai. Girdėjom, kad 

daug dovanų duos tam, kas nutvers Rusteiką.
II KAREIVIS. Jūs tur būt ir jo laukiat?
ŠTOLCAS. Ir judu čia norėtumėt?
I KAREIVIS. Kompanijoj būtų smagiau.
PETROVAS. Jei čia visi susėsim, kiti keliai 

liks atidaryti.
ŠTOLCAS. Jie gali kaip tik aplink sukt ir 

anoj pusėj trobų ir labai gera vieta.
I KAREIVIS. Norėjome krūmuose laukti... 

liet. . .
II KAREIVIS. (Slaptingai). Ten vaidinas.
PETROVAS. Matėt ką?
II KAREIVIS. Matyt nematėm, tik lyg iš po 

žemių, lyg iš to gluosnio — kur vidury stovi, 
lyg rauda, lyg dejuoja .. . taip bjauriai gailiai, 
net šiurpas ima.

PETROVAS. Jei ten būtų gyvas kas, jei 
kantrabandnešis, tai sėdėtų tyliai.

ŠTOLCAS. O jūs sakot — rėkia?
II KAREIVIS. Nerėkia, tik taip tarytum, de

juoja, lyg peiliu širdį pjauna, mes kad ir dviese... 
o tik žegnojomės -L žegnojomės ir lęad ėjom!

I KAREIVIS. Nejauku labai.
II KAREIVIS. Žandarai, brol, ar neturi kokio 

lašo?. . . Baugu, kad išgąstis ant kepenų neuž
guitų.

(Bus daugiau)
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PAMINĖTA JUNGTINIŲ 
TAUTŲ SUKAKTIS

JAV Jungtinių Tautų draugi* 
jos rūpesčiu spalio 29 įvyko 
23asis metinis Jungtinių Tautų 

koncertas ir pietūs paminėti J.T. 
organizacijos 38 metų sukakčiai, 
pagerbti diplomatinių misijų 
šefus prie JAV ir ambasadorius 
prie Amerikos valstybių organi
zacijos bei jų žmonas. Kartu 
buvo atžymėti pasaulinio susi
žinojimo metai, paskelbti J.T. 
visumos 1981.

Koncertas, įvykęs Kennedy 
centre, buvo pradėtas J.T. su
kakties minėjimu. Jį pradėjo 
Jungtinių Valstybių organizaci
jos Jungtinėm Tautom remti 
pirmininkas ambasadorius El- 
liot L. Richardson. Savo kalbo
je jis pabrėžė J.T. reikalingumą 
ir reikalą jas stiprinti, kad 
ateityje jos galėtų būti efektin
gesnės.

Šių metų minėjimo rengimo 
pirmininkas Thornton F. 
Bradshavv taip pat kvietė vie-

REZOLIUCIJA, KURI GALI 
BŪTI MUM NAUDINGA

Nors pasauliui yra žinomas 
nelegalus Pabaltijo valstybių į- 
jungimas į Sovietų Sąjungą, bet 
jų gyventojų laisvo apsisprendi
mo klausimas dar niekad nebu
vo išsamiai diskutuotas pasau
liniame forume. Norėdami išju
dinti tuo klausimu JAV-ėse ak
ciją, senatoriai Robert Dole (R.- 
Kansas) ir Patrick Leahy (D.-Ver- 
mont) pateiks rezoliuciją sena
te; netrukus ta rezoliucija bus 
pateikta ir atstovų rūmam. Ji 
reikalauja, kad prezidentas Rea- 
gan įsakytų Amerikos atstovam 
Jungtinėse Tautose diskutuoti 
Pabaltijo tautų apsisprendimo 
teisę atitinkamuose komite
tuose, įskaitant Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių komisiją (UN 
Human Rights Commission), 
kuri rinksis vėl 1984 vasario ir 
kovo mėn. Ženevoj. Toks rezo
liucijos pateikimas yra svarbus 
ir reikalingas iškelti tautų apsi
sprendimo bylai ir tuo pačiu 
atkreipti dėmesiui į Sovietų Są
jungos pastovų žmogaus laisvių 
ir teisių negerbimą.

Šių metų sausio mėn. Europos 
parlamentas priėmė panašią re
zoliuciją. Šis parlamentas, di
džiausias politinis forumas Eu
ropoj, susidaro iš 410 atstovų, 
išrinktų 5 metų tarnybai. Atsto
vus renka Europos Bendruome
nės šalių (Common Market) pi
liečiai. Parlamento priimti įsta
tymai veikia tiktai Bendruome
nėj dalyvaujančiose šalyse. Pa
baltijo kraštų laisvo apsispren
dimo rezoliucija, parlamentui 
pristatyta politinių reikalų ko
miteto, buvo priimta plačiu 
mostu (98 už, 6 prieš ir 7 ne
balsavo). Ši europietiška rezoliu
cija reikalauja užsienio reikalų 
ministerių tarybą pateikti Pa
baltijo klausimus Jungtinių 
Tautų dekolonizacijos komitetui 
ir taip pat prašo, kad Pabalti
jo valstybių situacija būtų 
CSCE (saugumo ir bendradar
biavimo komisijos Europoj) per
svarstyta ir akylai stebima.

Busimoji JAV kongreso rezo
liucija pakartoja nepripažinimą 
Baltijos valstybių įjungimo į 
Sovietų S-gą ir patvirtina JAV- 
ių įsipareigojimą žmogaus tei- 

ningai stiprinti Jungtines Tau
tas, kad jos daugiau galėtų 
veikti taikos labui ir daugiau 
gelbėti žmonėms bet kur pasau
lyje.

Pagrindinę šio minėjimo kal
bą pasakė Valstybės sekretorius 
George P. Shultz. Savo kalboje 
jis pažymėjo, kad dėl Jungtinių 
Tautų veiklos nors ir esama ne
mažai nepasitenkinimo, bet jis 
tvirtai tiki Jungtinių Tautų idėja 
ir jos idealais. Toliau jis pabrė
žė, kad prezidentb Reagano 
administracija nenustos savo 
tikslų siekti per Jungtines Tau
tas — tarpais panaudodama 
konstruktyvią kritiką ir nenuils
tamai bandydama ieškoti naujų 
būdų likviduoti konfliktus, stip
rinti bendradarbiavimą ir 
dirbti žmonijos gerovei.

Koncerto programos pagrin
dinę dalį atliko pasižymėjusi 
populiarios ir džiazo muzikos 
vokalistė Ella Fitzgerald.

šių ir laisvo apsisprendimo vi
siem žmonėm klausimais. Rezo
liucijos tikslas — pateikti Pa
baltijo kraštų problemą Jungt. 
Tautų žmogaus teisių komisijai. 
Devintuoju dienotvarkės punktu 
komisija prašoma pasisakyti 
laisvo pabaltiečių apsisprendi
mo klausimais, kaip ji padarė 
prieš 2 metus Afganistano at
veju.

BATUNo (Baltic Appeal to 
the United Nations) nuomone, 
iš žmogaus teisių komisijos ga
lima laukti palankumo, nes ji 
jau yra dariusi panašius spren
dimus, liečiančius Lenkiją ir Af
ganistaną. Nors dekolonizacijos 
komitete tėra tik dvi Vakaram 
draugiškos valstybės, jis vis vien 
gali būti naudingas. Nepalan
kus Pabaltijo klausimų balsavi
mas gali išjudinti akciją kituo
se veiksniuose arba tapti viešo
joj opinijoj akstinu reikalauti 
perbalsavimo ateinančiais 
metais.

Pabaltijo valstybės šiandien 
gyvena priespaudoj, kurios 
klastingiausia forma yra rusifi
kacija. Žemas gimimų nuošimtis 
Latvijoj ir Estijoj kartu su nuo
latiniu slavų veržimusi į Pabal
tijo kraštus yra privedęs valsty
bes iki kritiškos padėties. Tau
tos virsta mažumomis savo kraš
tuose. Rusifikacija smarkiai au
ga ir Lietuvoj. Sovietų konsti
tucija skelbia savo tikslu to
kią “socialinę homogenizaciją”, 
kurios išdava yra lėtas pabal
tiečių genocidas.

Aktyvus tam pasipriešinimas 
Pabaltijo valstybėse tebevyksta 
ir auga, ypač tarp jaunimo,’ ne
įbauginto asmeniniu masinių 
išvežimų prisiminimu. 1979. 
VIII. 23 — Molotovo - Rib- 
bentropo sutarties 40 metų su
kakties proga — 45 estai, lat

viai ir lietuviai pasirašė ir pa
skelbė prašymą atsisakyti tos 
sutarties ir grąžinti valstybėm 
tautų apsisprendimo teisę. Pasi
rašiusieji buvo nubausti darbo 
stovyklomis, ištrėmimu arba už
darymu psichiatrinėse ligoninė
se. 1980 spalio mėnesį tūkstan
čiai estų gimnazistų demonstra-

Po koncerto buvo iškilmingi 
pietūs The Washington Hitam 
viešbutyje. Juose dalyvavo vice
prezidentas ir ponia Bush, o 
garbės svečiais buvo diplomati
nių misijų šefai ir ambasadoriai 
prie Amerikos valstybių orga
nizacijos su žmonomis.

Pietų metu pagrindinę kalbą 
pasakė viceprezidentas George 
Bush, kuris 1971-72 pats yra bu
vęs ambasadorium prie J.T. Sa
vo kalboje viceprezidentas pa
žymėjo, kad Jungtinės Tautos 
yra pagrindinis forumas tarptau
tinei komunikacijai, todėl latrai 
svarbu jas išlaikyti ir stiprinti. 
Amerika juk siekia demokratijos 
idealų, kas yra ir J.T. tikslas.

Minėtose iškilmėse dalyvavo 
Lietuvos atstovas dr. S.A Bač- 
kis ir O. Bačkienė. Jie figūravo 
ir spaudiniuose, susijusiuose 
su J.T. minėjimo renginiais. 
Rengėjų pakviesti koncerte taip 
pat dalyvavo pasiuntinybės tar
nautojas C. Surdokas su žmona.
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vo, reikalaudami geresnių 
mokymosi sąlygų, laisvės Estijai 
ir rusų pasitraukimo. Valdžia 
jėga sustabdė demonstracijas, 
šimtus areštavo, o vadus apkal
tino chuliganizmu. Latvijoj %a- 
nis Skudra nubaustas 12 metų 
kalėti už rinkimą ir platinimą 
Latvijos bažnyčių nuotraukų. 
Pogrindžio spauda tebeklesti, 
ypač Lietuvoj, nors bausmės už 
“antisovietinę agitaciją ir propa
gandą” yra žiaurios.

Nors Pabaltijo valstybės savo 
sienom susisiekia su Sovietų S- 
ga, jos visada buvo vakarietiš
kos. Jų kalbos yra ne slaviš
kos, alfabetas lotynų, ne kiri- 
liškas. Estija ir Latvija yra 
protestantiškos, Lietuva — 
katalikiška; abi Vakarų religi
jos. Istoriškai tos valstybės pri
klausė prie Europos bendruo
menės, ypač tapusios Tautų S- 
gos narėmis savo trumpais ne
priklausomybės metais- tarp 
abiejų pasaulinių karų. Kai Eu
ropa laikosi pasyviai tų valsty
bių žmogaus teisių ir laisvo 
apsisprendimo klausimais, ji 
nepaiso tradicinių pabaltiečių 
ryšių su Vakarų Europa. Kai 
JAV šitaip elgiasi, jos išsižada 
pagrindinių savo konstitucijos 
principų ir padaro bereikšmiais 
savo užtikrinimus remti visuo-

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
IŠRINKTA NAUJA VADOVYBĖ

Amerikos Lietuvių Tarybos 
keturiasdešimt trečias metinis 
suvažiavimas įvyko spalio 22 
Tautiniuose Namuose, Chica- 
goje. Suvažiavimas vieningai 
priėmė centrinių organizacijų 
pasiūlytus kandidatus į naujai 
sudaromą Amerikos Lietuvių 
Tarybą:

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos — dr. Juozą 
Jerome, Ireną Šankus, Alek
sandrą Domanskį, Viktorą Nau
džių, Saulių Kuprį. Į iždo glo
bėjus Vytautą Yucių.

Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos — Martyną 
Gudelį, Antaną Mačionį, Myko
lą Pranevičičių, Kostą Burbą, 
Bronę Spudienę, Antaną Su- 
kauską, dr. Joną Valaitį. Į iždo

Prie *.*. muziko kompozitoriaus Alfonso Mikulskio karsto našlė muzikė Ona Mikulskienė, 
giminės ir artimieji A. Mikulskis mirė spalio 14 Clevelande. Nuotr. V. Bacevičiaus

tinę žmogaus teisių deklaraciją 
ir kitus panašius dokumentus.

Pažįstant Sovietų S-gos ir jos 
sąjungininkų galybę Jungtinėse 
Tautose, lengva suabejoti Pabal
tijo tautų apsisprendimo klau
simo kėlimo jose pasiekimu. Ta
čiau tokių pastangų svarba ne
abejotina. Laikymas pabaltiečių 
klausimo gyvu pasaulinėse or
ganizacijose yra nuolatinis 
priminimas pasauliui, kad so
vietai gresia pasaulio taikai ir 
laisvei. Taip pat, kad pabaltie- 
čiai yra pasiryžę atgauti savo 
kraštams nepriklausomybę. 
Kongreso rezoliucija pasieks 
tuos stikslus. Taip pat duos 
reikšmės okupacijos nepripaži
nimo politikai. Šita rezoliucija 
pagarsins Pabaltijo valstybių 
bylą. Tai proga, kurios pabal- 
tiečiai - amerikiečiai neturi nie
kais praleisti. Dėl to rašykit 
savo senatoriam ir kon grės ma
nam ir raginkit juos remti Pa
baltijo tautų laisvo apsisprendi
mo rezoliuciją Rašys ir latviai ir 
estai.

Skatinama kuo plačiau tele
fonais ar laiškais prašyti savo 
kongresmanus ir senatorius, 
kad šią rezoliuciją paremtų. 
Galima į kongresmanus kreip
tis kad ir tokiu ar panašiu laiš
kučiu: “Please support House 
Concurrent Resolution 192, re- 
ųuesting freedom of self-deter- 
mination for Lithuania, Latvia 
and Estonia by raising this 
ųuestion in the United Nations”. 
Panašiai galima kreiptis ir į sa
vo senatorius.

Rima Šilėnas

globėjus Antaną Sukauską.
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos - Teodorą Blin- 
strubą, Petrą Bučą, Eugenijų 
Bartkų, Praną Kašiubą Aleksą 

Laikūną, Joną Valkiūną. Į iždo 
globėjus Vytautą Abraitį.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros — Aleną Devenienę- 
Grigaitienę, dr. Alg. Budreckį, 
dr. Vytautą Dargį, Grožvydą 
Lazauską, dr. Kazį Šidlauską, 
Julių Kuzą Jr., Teodorą Kuzie- 
nę. Į iždo globėjus Aleksandrą 
Chapliką.

Susivienijimo Lietuvių Ame- 
rikoje-Eufroziną Mikužiūtę, 
Aleksandrą Chapliką, Povilą 
Dargį.

Lietuvių Katalikų Susivieniji
mo Amerikoje — dr. Vladą Ši
maitį, Vytautą Yucių, Thomą E. 
Mack.

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikių Moterų Sąjungos — Ade
lę Gabalienę, Helen Kodis, Dai
ną Danilevičiūtę-Dumbrienę.

Lietuvos Vyčių — dr. Leoną 
Kriaučeliūną, dr. Leonardą J. 
šimutį, Ann Mane Kassel.

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjungos atstovai bus 
pristatyti vėliau.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
— Kęstutį P. Dirkį, Vytautą P. 
Jokūbaitį, Eugenijų Smilgį.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos — Julių Pakalką, Juozą 
Leką, Vandą Casperienę.

Amerikos Lietuvių Respubli
konų Federacijos — Joną Talan- 
dį, Juozą Sulaitį, Kazimierą 
Otal

VLIKO VALDYBOS NARIAI 
LANKĖSI EUROPOJE
(atkelta iš 3 psl.)

Miunchene dr. K. Bobelis ir 
inž. L. Grinius susipažino su 
Radio Liberty lietuvių skyriaus 
vedėju K. Čeginsku ir telefonu 
susisiekė su kitais radijo prog
ramos darbuotojais. Svar
biausias šio susitikimo tikslas 
buvo išsiaiškinti padėtį ir gali
mas išeitis ryšium su planuoja
mu bendro Pabaltijo respublikų 
radijo skyriaus sudarymu. Atsi
žvelgiant į tris skirtingas kal
bas ir skirtingas lietuvių, latvių 
ir estų padėtis, toks sujungimas 
gali būti lietuviams nenaudin
gas. Lietuviai atstovauja bent 
pusei Pabaltijo gyventojų, nors 
JAV kiekvienai tautai skiria po 
tiek pat personalo ir programos 
laiko.

Miunchene buvo taip pat pa
tikrintas VLIKO archyvų stovis 
ir pasvertos galimybės juos per
vežti į JAV.

Huettenfelde lankėsi inž. L. 
Grinius, kuris susipažino su Va
sario 16 gimnazijos personalu ir 
Lietuvių Kultūros Instituto 
Centru. Vasario 16 patalpose 
taip pat yra VLIKO archyvo da
lis ir buvo teiraujamasi apie 
galimybes šį archyvą perkelti 
į JAV. Pokalbiuose su vietos vei
kėjais inž. L. Grinius turėjo 
progą išsiaiškinti ELTOS vokie
čių kalba atgaivinimo sąlygas.

Amerikos Lietuvių Demokra
tų Lygos atstovai bus pristaty
ti vėliau.

-o-
Suvažiavime sudarytoji nauja 

Amerikos Lietuvių Tarybos val
dyba savo pirmąjį posėdį sušau
kė spalio 25 savo būstinėje 
Chicagoje. Dalyvavo visi nariai.

Valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirm. dr. Kazys Šidlaus
kas, vicepirmininkai: Teodoras 
Blinstrubas, Povilas Dargis (po
sėdy jam atstovavo Eufrozina 
Mikužiūtė), dr. Leonas Kriauče- 
liūnas, inž. Viktoras Naudžius, 
dr. Vladas Šimaitis, dr. Jonas 
Valaitis ir naujai vicepirminin
ku išrinktas respublikonų atsto
vas Jonas Talandis. Sekretorius 
inž. Grožvydas Lazauskas, pro
tokolų sekretorius adv. Alek
sandras Domanskis, iždininkas 
Mykolas Pranevičius, finansų 
sekretorius Petras Bučas. Na
riai: Stanley Balzekas, Jr., Daina 
Danilevičiūtė-Dumbrienė, Ju
lius Pakalka, Eugenijus Smil- 
gys, stud. Ramunė Tričytė. At
stovas Washingtone dr. Jonas 
Genys.
—

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašomo pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti 

“Lietuviu Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Llth- 
uanian Rights Fund, Ine.”) ir siųsti adresu: 5620 So. 
Claremont Avė. Chfcago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių TelMms Gili Fendul ■,, liti ——- .. i
Pavardė, vardas.—--------------------- --------------------------- —r

I i
Adresas

Malonu pranešti, kad spalio mė
nesį naujasis Elta-Pressedienžt 
biuletenis, Redaguojamas K. Ba
rono, jau išleistas. '

Londone dr. K. Bobelis ir inž. 
L. Grinius lankėsi Lietuvių Na
muose. Draugiškuose pokalbiuo
se buvo aptarti Didžiosios Bri
tanijos lietuvių reikalai ir pasi
keista nuomonėmis dėl VLIKO 
rūpesčių ir darbų. Abu VLIKO 
valdybos nariai susipažino su 
nauju Europos Lietuvio redakt<£ 
rium Jz. Mašanausku. Tos pačios 
dienos vakare abu VLIKO nariai 
padarė pranešimą susirinkusiai 
lietuvių visuomenei, kurios tar
pe buvo Lietuvos atstovas Vifj- 
cas Balickas su ponia, Didžib- 
sios Britanijos Lietuvių S-gos 
pirmininkas Jaras Alkis, inž. Juo
zas Vilčinskas ir kiti.

(Elta)

HARTFORD, ;;
CONN. ;

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjimas rengiamas lap
kričio 13, sekmadienį, Švč. Tre
jybės lietuvių parapijos bažny
čioje. Rengia Hartfordo ramovė- 
nai.

Mišios už žuvusius karius dėl 
Lietuvos laisvės ir okupanto nu
kankintus lietuvius bus 9 v.r.

Po mišių bažnyčios salėje iš
kilmingas minėjimas. Kalbės 
Aleksandras Vakselis iš Ne'w 
Yorko. Po minėjimo — kavutė. 
Įėjimas — laisva auka. ,

Lietuvių visuomenė kviečia
ma gausiai atsilankyti.

WATERBURY, 
CONN.
Paskaita apie šv. Kazimierą ,

Artėjančio šv. Kazimiero ju
biliejaus proga lapkričio 13, 
sekmadienį, 2 v. popiet Šv. Juo
zapo mokyklos salėje, 29 John 
Street, Waterbury, Conn., kalbės 
Vytautas Volertas tema — Šv. 
Kazimieras karys ir šventasis. 
V. Volertas yra šv. Kazimiero 
500 metų sukakties minėjimo 
komiteto pirmininkas. Kaip ži
nome, prelegentas dar yra rašy*- 
tojas, visuomenininkas ir veika
lus daugelio organizacijų veikė1- 
jas. Vietos ir apylinkės visuome*- 
nė kviečiama atsilankyti. 8

Šią paskaitą rengia Šv. Kazr- 
miero jubiliejaus minėjimo viep
tos komitetas. '4
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Pokalbiai su baltųjų 
.RŪMŲ PAREIGŪNAIS
'< Spalio 14 Washingtone, 
Z Americans for Due Process pra

šymu, įvyko susitikimas su įvai- 
riais Baltųjų Romų pareigūnais.

^tyšium su Office of Special 
Investigations vedamom išpilie- 
tinimo ir deportavimo bylom.

> Linas Kojelis, Associate
> Director for Ethnic and Catholic 
'"Affairs of the Office of Public
Liaison, sudarė Šio susirinkimo 
programą ir sukvietė atitinka
mus asmenis iŠ Baltųjų Rūmų 
štabo jame dalyvauti. Dalyvavo: 
dr. John Lenczowski — Director 
of European and Soviet Affairs 
iŠ National Security Council, 
adv. John G. Roberts Jr. — As- 

-sociate Counsel to the President, 
Michael Gale — Associate Di
rector of the Office of Public 
Liaison for Jewish Affairs ir Li
nas Kojelis.

Americans for Due Process 
.kvietimu dalyvavo: Kirkland & 
Ęllis firmos adv. David E. 
Springer, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Teisinio Komi- 
teko narys adv. Povilas Žumba- 
kis, Americans Against the De- 
famation of Ukrainians pirmi
ninkė Alexandra Shwed, Baltu

APKLAUSA APIE SOVIETINIO 
PAŠTO VYKDOMUS PAŽEIDIMUS

Gintė Damušytė, Lietuvių In
formacijos Centro darbuotoja, 
spalio 4 dalyvavo Amerikos 
kongreso pašto komisijos Wash- 
ingtone sušauktoj apklausoj 
apie sovietų pašto pažeidimus.

Kongresmanas Benjamin Gil- 
man iš New Yorko, kuris jau 
eilę metų rūpinosi šiuo 
klausimu, pareiškė kad 
per pastaruosius dvejus 
metus pakilo sovietų pašto kliu
dymai ...” Jo įstaiga, vadovau
jant asistentui David E no, "su
rinko daugiau kaip 1300 ekspo
natų dokumentinės medžiagos. 
Iš pabaltiečių pusės didesnę 
dalį šios medžiagos, būtent su
grąžintus bei dingusius laiškus 
ir siuntinius, pašto tarnautojų 
ir kalėjimo administratorių pa
sirašytus kvitus ir panašiai, ko
misijai pristatė Lietuvių Infor
macijos Centras, Amerikos Estų 
Taryba, Pasaulio Latvių Fede
racija ir BATUNas (pabaltiečių 
organizacija prie Jungtinių Tau
tų).

Apklausai pirmininkavo 
kongresmanas Robert Garcia iš 
New Yorko. Dalyvavo 12 liu
dytojų, kurie atstovavo 7 šiuo 
klausimu besirūpinančiom žmo
gaus teisių organizacijom. Jų 
tarpe lietuvių interesam atsto
vavo Lietuvių Informacijos 
Centro darbuotoja Gintė Da
mušytė iš New Yorko.

Iš pradžių, anot Gilmano, bu
vo manoma, kad sovietų pašto 
kliudymo taktika buvo taikoma 
vien Sovietijos žydam, “bet ne
trukus pamatėm, kad visų tau
tinių ir religinių grupių paš
tas yra trukdomas”.

Žydų atstovai pasakojo, kad 
sovietai nepraleidžia kvietimų, 
kuriuos norintieji emigruoti 
turi gauti iš Vakarų prieš pa
duodami prašymus išvykti. Da
mušytė savo pranešime pabrėžė, 
kad Lietuvos gyventojų dau
guma yra pasiryžę pasilikti 
savo tėvynėj. Taigi siuntinių bei 
laiškų nutrūkimas dar labiau 
apsunkina jų ir taip sunkias 
gyvenimo sąlygas okupanto val
džioj.

New Yorko diecezinis laikraš
tis “The Tablet” spalio 22 d. 
laidoj cituoja Damušytės prane
šimą apklausos metu. “Sovietai 
bando izoliuoti Sovietijos gyven
tojus nuo gyvybinių paramos 
ir draugystės šaltinių”, pareiš
kė Gintė Damušytė, liudydama 
Brooklyno Lietuvių Informa
cijos Centro, Lietuvių Katalikų 
Religinės šalpos padalinio, var
du. “Sąžinės kaliniai ir jų šei
mos yra ypatingai terorizuo
jami.”

Be kita ko, Damušytė apklau
sos metu išryškino, kad siunti
niai dažnai grįžta sužaloti ir 
apvogti. Dažnai sovietai nepra

Laisvės Lygos direktorė Daiva 
Kezienė ir Americans for Due 
Process koordinatorė Rasų Ruz
gai tienė.

Susirinkimą atidarė L.. Kojelis. 
Diskusinį memorandumą dėl 
dabartinės išpilietininao proce
dūros reformos pateikė adv. 
Springer. Paliestos šios sritys: 
1) apkaltintojo teisė į gynybos 
advokatą, jei jis neturi tam fi
nansinių išteklių, 2)teisė į pilie
čių teismą (jury trial), 3) lygus 
prieinamumas ( equal access) 
prie išteisinamos ir kaltinamos 
medžiagos. Taip pat iškelta ne
pripažinimo politikos paneigi
mas, liudininkų bauginimas bei 
kt

Memorandumas buvo papil
dytas ir pabrėžtini punktai pa
teikti visiem dalyvaiijantiern, 
remiantis faktais ii tiesioginiu 
patyrimu. Baltųjų Rūmų pa
reigūnam buvo palikta gan daug 
informacinės medžiagos. Pla
nuojami tolimesni susitikimai 
iškelti ir išsamiau itaiSkinti iš- 
kilusiom procedūrinėm proble
mom O.S.I. vedamose bylose.

leidžia siuntinių, kad atseit jų 
turinys prasižengia apriboji
mam, nors iš tikrųjų viskas to
bulai atitinka jų reikalavimus. 
O kai grįžta siuntinys, siuntė
jas yra priverstas dar kartą 
padengti pašto išlaidas bei so
vietų inspekcijos mokestį. Atro
do, kad ir tokio puikavimo 
sovietam neužtenka, ne s dažnai 
siuntiniui trūksta sv ori o — 
dingsta kava, kakava, džiovinti 
vaisiai. Aliejaus plastikiniai bu
teliai būna pradurti, taigi vis
kas išsilieja ir sugadina kitus 
siuntiny esančius daiktus.

0 dažnai pasitaiko,kad iš viso 
dingsta siuntiniai. Vienas siun
tėjas nusiskundė, kad š.m. va
sario mėn. pasiųstas siuntinys į 
Lietuvą dar nepasiekė adresato.

Komisija bei apklausoj daly
vaują Amerikos palto pareigū
nai buvo painformuoti apie 
Amerikos JungtinėseVadstybėse 
veikiančias sovietų aprobuotas 
siuntinių agentūras, kurios ima 
nežmoniškai aukštus mokesčius 
už siuntinių persiuntimą. Buvo 
pageidavimų, kad Amerikos 
federalinė valdžia prižiūrėtų jų 
veiklą.

Protestuota ir dėl nepropor
cingai aukštų sovietinių muitų.

Ryškiausi apklausos momen
tai lietė susirašinėjimą su sąži
nės kaliniais.

Krikščionių organizacijos di
sidentam gelbėti prozininkas 
dr. Emest Gordon pareiškė, kad 
jis bandė susirašinėti si* docen
tu Vytautu Skuodžiu Jis Skuo
džiui buvo išrūpinę tarptautinį 
advokatą. Savo laiike prašė 
Skuodį sutikimo leisti šiam ad
vokatui jį ginti ir atsto'vauti jo 
byloj. Pakvitavimas grįžo su 
svetimu, neįskaitomu parašu.

Laisvės Radijo estų skyriaus 
korespondentas Sergėjus Solda- 
tovas, ne per seniausiai išspru
kęs iš okupuotos Estijos, patvir-

MARYTĖS BIZINKAUSKAITĖS
DEBIUTAS ELIZABETHE, N.J.

Elizabetho lietuvių tarpe yra 
įsigyvenusi tradicija kiekviene- 
riais metais spalio mėn. turėti 
rimtą, su gera programa rengi
nį. Šiemet tai įvyko spalio 29, 
Šv. Petro ir Povilo panųpijos sa
lėj.

Renginio pagrindinė tema 
buvo pirmutinio lietuviško laik
raščio “Aušros” šimtmečio su
kakties minėjimas, Šio lietuvių 
tautos istorinio įvykio proga bu
vo specialiai pakviestas mūsų vi
sų gerai žinomas kompetentin
gas žumalistas-raiytojas Pau
lius Jurkus. Savo išsamioj paskai
toj jis labai ryškiai n uivietė 
tų laikų pirmutini! slaptos

Tą pačią dieną įvyko susiti
kimas su Valstybės Departa
mento pareigūnais: Mary Beth 
West — Office of the Legal 
Advisor, Carl Troy — Office of 
Consular Affairs, Dale Hėr- 
spring— Deputy Director EUR/ 
EEY, Ronald J. Neitzke — 
Office of the Consular, John Ze- 
rolis — Baltic Affairs Officer.

Šios sesijos sukvietimą ko
ordinavo Jungtinio Baltų Komi
teto vedėja Anita Bedelis. Daly
vavo aukščiau išvardinti asme
nys iš Americans for Due Pro
cess kartu su advokatais D. 
Springer ir P. Žumbakiu. Vado
vavo adv. Ernestas Raskauskas. 
Ilgiau sustota prie JAV-ių su
tarties su Sovietų Sąjunga, re
miantis medžiaga, gauta adv. 
Raskausko per Freedom of In
formation Act. Iškeltos proble
mos, liečiančios JAV-ių okupa
cijos nepripažinimo politiką Pa
baltijo tautom.

Palikta tokio pat turinio in
formacinė medžiaga, kaip ir 
Baltuosiuose Rūmuose. Lau
kiama atsakymų iš Valstybės 
Departamento j iškeltus pasiū
lymus. Tikimasi tolimesnių su
sitikimų, kurie detaliau apibrėž
tų ir išspręstų procedūrines 
problemas.

Americans for Due Process 
Informacija

tino, kad, būdamas kaliniu, nie
kad negavo nė vieno laiško 
iš Vakarų. O šalia jo sėdintis 
estas Olafas Tammarkas tvirti
no ir įrodė, komisijos nariam 
prašant, kad Soldatovui jis pats 
pasiuntė į lagerį keletą regist
ruotų laiškų, kurių kvitukai jam 
buvo sugrąžinti — pasirašyti 
nežinomo asmens, ir jo laiškai 
aiškiai neperduoti adresatui.

Damušytė tvirtino, kad laiš
kai kaliniam dažnai grįžta su 
antspaudu “adresatas nežino
mas”, nors faktai įrodo ką kita. 
Šis fenomenas ypač jaučiamas 
su Permės srity įkalintafsiais 
— jau eilę j metų, nepraeina nė 
vienas laiškas iš Vakarų Vikto
rui Petkui, Baliui Gajauskui ir 
Henrikui Jaškūnui.

Šalia liudijimo Damušytė ko
misijai įteikė 14-kos puslapių 
reportažą su kalinių laiškų iš
traukom, paimtom iš Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos 
numerių. Čia patys kaliniai 
vaizdžiai pasakoja, kaip susi
rašinėjimas yra kliudomas. Re
portaže taip pat suglaustai ir 

atskirai aptartas Sadūnų šeimos 
pašto trukdymo atvejis.

Taip pat į bylą buvo įvesta 
visai nekalto turinio “National 
Geographic” knyga, kuri buvo 
pasiųsta kun. Alfonsui Svarins
kui, dar jam gyvenant laisvėj 
Viduklėj. Knyga buvo sugrąžin
ta siuntėjui su antspaudu “im
portas uždraustas”.

Apklausa prasidėjo 10 vai. ry
to ir baigėsi po 2 vai. popiet. 
Sesijoj dalyvavo spauda ir apie 
60 stebėtojų.

Po apklausos liudytojai buvo 
pakviesti į kongresmano Gil
mano įstaigą vaišių. Ten buvo 
progos išsamiau išsikalbėti šiuo 
klausimu su Amerikos pašto pa
reigūnais.

Amerikos kongreso pašto ko
misija išstudijuos pateiktus liu
dijimus bei pasiūlymus, padarys 
išvadas ir išleis apklausos lei
dinį.

LIC

spaudos reikšmę lietuvių at
gimimui.

Meninėj programos daly pir
mą kartą šios apylinkės lietuviai 
turėjo didelį malonumą išgirsti 
naują, kylančią meninę jėgą, 
solistę Marytę Bizinkauskaitę. 
Ji iš pat pirmo įžengimo į sce
ną užimponavo auditoriją. Graži 
jos išvaizda, kultūringa scenos 
laikysena, veriantis didelių spin
dinčių akių Žvilgsnis, gyva jau
nystės šypsena tuoj Užvaldė 
publiką.

Dėl staigaus oro atšalimo ji 
turėjo slogą, ir iki dainavimo 
Elizabethe nepavyko jos visiškai 
atsikratyti. Negalėjo pilnumoj

SVEIKINAME SUKAKTUVININKUS!1

J. E. vyskupas Vincentas Brizgys, kuris lapkričio 10 šven
čia savo gyvenimo 80 metų sukaktį. Į kunigus įšventintas 
1927 birželio 5, vyskupu konsekruotas 1940 gegužės 19. 
Dabar gyvena Chicagoje. Ilgiausių metų sukaktuvininkui!

Simas Sužiedėlis Darbininko redakcijoje darbo metu. Jis 
lapkričio 10 švenčia savo gyvenimo 80 metų sukaktį. Dabar 
gyvena Brocktone, Mass. Ilgiausių metų sukaktuvininkui!

pasirodyti, buvo trukdoma siek
ti subtilumo bei šilto spalvin
gumo, todėl ir trumpino savo 
numatytą programą.

Pradžioj atliko J. Siniaus 
“Našlaitės dainą”, St. Šimkaus 
“Kur bakūžė samanota” ir J. 
Stankūno “Ko vėjai pučia”. To
liau New Jersey lietuvių tauti
nių šokių grupė “Liepsna” pašo
ko kelis šokius. Akomponuotoja 
Frances Covalesky solo paskam
bino Mozarto “Turkų maršą” 
(iš sonatos A dur).

. Antroj programos daly solistė 
atliko A. Kačanausko “Mano 
rožė”, V. K. Banaičio “Neplauk, 
Kastyti” (Rūtelės ariją iš operos 
*‘Jūratė ir Kastytis”) ir J. Stan
kūno “Irenos valsą” (parašytą 
atminti Irenai Stankūnaitei-Sil- 
va, kuri jau dveji metai, kai iš 
mūsų tarpo iškeliavo).

M. Bizinkauskaitę turi stiprų 
įpinto sopraną, ryškaus skambe
sio baisą, gerai pastatytą. Čia 
reikia duoti kreditą Bostono 
konservatorijai. Ji šią mokyklą 
pereitą pavasarį baigė. Dabar į- 
Stojo toliau mokytis į Curtis 
institutą Philadelphijoj, Master 
operos klasę. Kartą per savaitę 
lanko New Yorke Boris Gol- 
dovskio vadovaujamą Opera 
VVorkshop. Dabartiniu metu 
studentų kolektyvas ruošiasi 
pastatyti G. Puccinio operą 
“Madama Butterfly”, kurioj ir 
Marytė turės progos vaidinti.

Ji yra muzikali, švariai into
nuoja muziką, įdeda nuo
širdumo jausmo ir širdies mei
lės į kiekvienos atliekamos dai
nos žodžius. Be abejo, dar reikės 
padirbėti lietuviškoj tarsenoj ir 
daugiau išieškoti interpretacijoj. 
Žinoma, reikia atsiminti, kad ji 
yra ketvirtos generacijos lietu
vių kilmės dukra, tad jai nėra 
lengva ta lietuviška dvasia per
siimti.

M. Bizinkauskaitės talentas, 
tvirtas ryžtas ir gera mokykla 
išugdys naują meninę jėgą. Ji 
turės galimybės patekti ir j Met
ropolitan operos sceną.

Linkim jai geros sėkmės voka- 
linėj srity, pasiekti meno aukš
tumas ir nepamiršti lietuviškos 
kilmės.

J. SL

— Susivienijimo Lietuvių Ar
gentinoje kultūros komisija rug
sėjo 18 surengė “Aušros” šimt
mečio minėjimą. įžanginį žodį 
tarė komisijos narė Irena Sima- 
nauskienė. Paskaitą skaitė prof. 
dr. Ernestas Paršelis. Sv. Tomo 
Akv. universiteto filosofijos fa
kulteto dekanas. Buvo surengta 
ir lietuviškos spaudos parodėlė.

— LB Cape Cod apylinkės 
valdyba per savo iždininkę Ire
ną Jansonienę su sėkmės linkėji
mais Darbininkui atsiuntė 25 
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

— Pasitarimam tarp Vliko ir 
PLB sudarytos komisijos. Iš Vli
ko pusės: inž. Liūtas Grinius 
— pirm., Teodoras Blinstrubas 
ir Vladas šoliūnas. Iš PLB pu
sės: inž. Algimantas Gečys — 
pirm., dr. Kazys Ambrazaitis ir 
inž. Juozas Danys. Pasiūlyta 
pasitarimus pradėti Chicagoj 
pasirinktinai lapkričio 19, 26 
arba gruodžio 3.

— Dr. Elena Armanienė, Vli
ko valdybos teisinė patarėja ir 
iždininkė, atstovavo Vlikui rug
sėjo 11 Washingtono Constitu- 
tion Hali įvykusiame sovietų 
numušto Korėjos lėktuvo aukų 
pagerbime. Pagerbimo metu 
kalbėtojai paminėjo pavergtas 
Pabaltijo valstybes. Žuvusio 
kongresmano L. P. McDonald 
našlė Kathryn McDonald, priim
dama dr. Armanienės užuojautą, 
pareiškė: “Lietuviai yra narsūs 
žmonės”. (E.)

— A. a. Justinas Gečiauskas, 
teisininkas, Algimanto Gečio, 
PLB vicepirmininko visuomeni
niam reikalam, tėvas, po staigios 
ligos mirė spalio 26 ryte Phi- 
ladelphijoj, Pa. Buvo sulaukęs 
88 m. amžiaus. Velionis buvo 
gimęs Panoterų km., Deltuvos 
valsč., Ukmergės apskr. Nuliū
dime liko žmona Jadvyga, sūnus 
Algimantas su šeima, broliai ok. 
Lietuvoj ir giminės. Palaidotas 
spalio 29 iš Šv. Andriejaus baž
nyčios Prisikėlimo kapinėse Phi- 
ladelphijoj.

— Kun. dr. Feliksas Jucevi
čius, sugrįžęs iš Romos Kana- 
don, apsigyveno Prisikėlimo pa
rapijoj Toronte ir talkins pasto- 

' ratiniame darbe. Prisikėlimo 
' parapijai Vadovauja lietuviai 
pranciškonai.

— Prisikėlimo parapijos, To
ronto, Ont., choro 30 metų veik
los minėjimas įvyks lapkričio 
12 su koncertu, vakariene ir šo
kiais.

— Rochesterio jaunimo “Teat
ras vienas” Vl-tam Teatro festi
valiui, kuris įvyks Padėkos sa
vaitgalyje Chicagoje, stato S. 
Čiurlionienės dramą “Aušros 
sūnūs”. Režisuoja Andrius Cie- 
minis.

— George Gudauskas paskir
tas dienraščio The VVashington 
Post korespondentu Europoj. Jo 
bazė yra Paryžius.

— Katarinos Pečkaitienės kū
rinių paroda Chicagos Jaunimo 
Centro žemutinėje salėje
vyko spalio 21-23. Buvo išsta
tyti 39 paveikslai, siuvinėti go
belenų būdu. Tai Žmuidzina
vičiaus, Stančikaitės, Kelečiaus, 
Millet, Gogho, Matisse ir kitų 
autorių kūrinių reprodukcijos. 
Parodoj buvo darbai, sukurti 
Amerikoje nuo 1951. Menininkė 
gyvena Marriville, Ind. Parodą 
globojo Lietuvos dukterys.

— Lietuvaitė Liza Tender 
yra JAV ambasados Paryžiuje 
antroji sekretorė. Prieš tai ji bu
vo JAV konsulate Lyone. Pa
ryžiuje perkelta iš JAV konsu
lato vizų skyriaus į ambasado
riaus kabinetą kaip speciali pa
dėjėja ir to skyriaus šefė.

— Teisininkas Aleksandras 
Dabšys, Los Angeles, Calif., il
gametis Darbininko skaitytojas 
ir rėmėjas, parašė laišką ketu
riolikai JAV vyskupų, kurie va
dovauja atominių ginklų užšal
dymo sąjūdžiui. Jis jiem pri
mena, kad nė vienas popiežius 
nėra pasmerkęs atominių ginklų, 
kaip apsigynimo priemonės. Ag
resoriai yra sovietai. "Jie paver
gė mano gimtąjį kraštą Lietuvą, 
Rytų Europą, Jie yra Kuboje ir 
kai kuriose Afrikos ir Azijos 
vietovėse. Jie planuoja palaidoti 
tave ir mane. Ačiū Dievui, kad 
mūsų prezidentas Reaganas 
visą tą situaciją supranta geriau, 
negu kai kurie mūsų vyskupai.” 
Taip baigia savo laišką A. Dab
šys Amerikos vyskupų grupei.



6 • DARBININKAS • 1983 lapkričio 11, Nr. 44 INK! — AUŠROS METAI — 1983 i

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. Šveikauskienė sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų 
ir patarimų teisiniais klausimais Dar
bininko skaitytojam. Klausimai siųs- 
tini jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attomey-at-Law, Boston 
Flve Bank Bldg., 1895 Centre St., 
Boston, MA 02132

NAMAI IR TESTAMENTAS

KLAUSIMAS
Kai vedžiau savo žmoną, bu

vau našlys. Su pirma žmona tu
rėjau vieną dukterį, su dabarti
ne — turiu du vaikus. Kartu 
su žmona turiu vienos šeimos 
gyvenamus namus ir tris 
sąskaitas banke. Be to, savo var
du turiu šešių šeimų namus, ku
riuos įsigijau prieš tai, kai ve
džiau savo dabartinę žmoną.

Dabar einam senyn, ir reikia 
savo reikalus sutvarkyti. Norė
čiau savo šešių šeimų namus 
palikti dukteriai, bet mano žmo
na nesutinka, kelia skandalą. 
Sako, kad ir jai priklauso pusė 
šių namų, nors jos vardo nuo
savybės popieriuose nėra.

Tariausi su savo advokatu. Jis 
man sako, kaip ir Tamsta sakai, 
kad žmonos negalima iš testa
mento išimti. Vaikus — taip, 
žmonos — ne. Sako, jei jai ne
paliksi jos dalies, ji galės visą 
testamentą sugriauti.

Man atrodo, kad tai yra dide
lė neteisybė. Kadangi su žmona 
visą kitą turtą turiu bendrai, 
mano ir jos vardu, tai man, pvz., 
mirus, jai atitektų visas bendras 
turtas. Po mūsų abiejų mirties 
turtas tektų mudviejų vaikam. 
O kaip gi su mano dukterim? 
Juk ji taip pat mano paties vai
kas.

Ar nėra kokio nors kito būdo 
taip reikalus sutvarkyti, kad, 
man mirus, mano paties įsigytas 
ir žmonai niekada nepriklausan
tis turtas tektų mano dukteriai? 
Būčiau dėkingas už greitą atsa
kymą.

Skaitytojas

ATSAKYMAS
Vienintelis būdas Tamstos 

problemai išspręsti yra vadina
masis “trust” (arba “living 
trust”), kurį turėtum sudaryti 
dabar. Turėtum pasitarti su 
savo advokatu, kaip geriau būtų 
tą “living trust” sudaryti. Mat. 
Tamstos aprašomomis aplinky
bėmis, “trust” turi būti taip su
rašomas, kad. Tamstai mirus.

SOL. G. ČAPKAUSKIENĖS 
PLOKŠTELĖ

Vilnius Records of Canada 
praneša lietuviškosios muzikos 
ir dainos mėgėjam, jog naujau
sias sol. Ginos Čapkauskienės 
lietuvių ir tarptautinių kompo
zitorių lengvosios muzikos dai
nų albumas jau išleistas ir pla
tinamas.

Albume įdainuoti šie kūriniai:
Pirmoje pusėje: Dainos gimi

mas (H. Radausko — B. Bud- 
riūno), Mergaitė (Maironio — J. 
Stankūno), Gintarėlis (L. And- 

Ginos Čapkauskienės plokštelės sutikimo proga Montrealyje iš k. muzikas Jonas Govėdas, 
solistė Gina Capkauskienė, muzikas Aleksandras Stankevičius, “Vilnius” plokštelių 
direktorius Danielius Mališka.

žmona negalėti} prisikabinti, 
teigdama teisme, jog tas “trust” 
buvo sudarytas “vietoj testa
mento”, kad būtų išvengta jai 
palikti tai, kas pagal įstatymą 
jai priklauso.

Nors daugumas valstijų pri
pažino, kad, nepaisant motyvų, 
dėl kurių “trust” buvo sudary
tas, “trust” nėra testamento “pa
kaitalas”, o galioja kaip “trust”. 
Naudinga taip jį surašyti, kad 
nei žmona, nei kas kitas netu
rėtų jokio pagrindo prie jo prisi
kabinti. Tai yra galima padary
ti.

Nežinant Tamstos finansinių 
aplinkybių, kaip, pvz., ar Tams
tai dabar yra reikalingi pinigai, 
kuriuos gauni iš tų šešių šeimų 
namų nuomų, ar ne, — yra sun
ku pasakyti, ar Tamstai patarti
na sudaryti “revocable” ar “ir- 
revocable trust” (tai reiškia, ar 
“trust” dokumentą taip surašyti, 
kad, jei vėliau norėtum, galėtum 
jį atšaukti arba ne). “Irrevo- 
cable (neatšaukiamas) trust” 
turi ir pozityvių, ir negatyvių 
aspektų. Todėl, nežinant visų 
detalių Tamstos aplinkybių, nie
ko konkretaus negalima Tamstai 
patarti. Pasakykit savo advoka
tui, kad norit su juo pasitarti 
dėl “living trust” sudarymo.,

Ar Tamsta kada pagalvojai, 
kad gali namus perleisti dukte
riai dabar? Jei nuomos reikalin
gos Tamstos pragyvenimui, — 
tada gali perleisti namus dukte
riai, paliekant sau vadinamąjį 
“life estate”. Tai reiškia, kad, 
kol Tamsta esi gyvas, galėsi 
rinkti nuomas, mokėti mokes
čius ir kitas išlaidas, kaip da
bar darai. O Tamstai mirus, na
mai automatiškai tektų dukte
riai, kaip “remainderman”.

Šitokiu atveju Tamstos advo
katas sudarytų reikalingus do
kumentus turtui dukteriai per
leisti ir tuo pačiu laiku Tamstą 
painformuotų apie galimas pa
likimo mokesčių pasekmes.

Apie 90% valstijų tokiam per
leidimui nėra reikalingas žmo
nos sutikimas, nes namai vien 
Tamstos vardu.

riekaus — G. Gudauskienės), 
Vandens malūnėliai (H. Nagio 
— A. Stankevičiaus), Serenada 
(J. Baltrušaičio — J. Govėdo),

Antroje pusėje: Kad maty čiau 
vėl Neapolį (V. Herbert), Lop
šinė (W.A. Mozart), Viena, mano 
sapnų miestas (A. Sieczynski), 
Paskutinė rožė (F. Von Flotovv), 
Pavasario balsai (J. Strauss).

Orkestracija: J. Govėdas su 
pianinu ir harpsichordu, muzi
kantai iš Montrealio simfoninio

DETROITO LIETINIŲ ŠVENTĖ
ALFONSAS NAKAS

Prieš keletą savaičių esu ra
šęs, kad Detroito lietuvių kata
likų Dievo Apvaizdos parapija, 
dabar persikėlusi į priemiestį 
Southfieldą, ruošiasi minėti 75- 
rių meti} gyvavimo sukaktį, nes 
ji kun. Kazimiero Valaičio buvo 
įsteigta 1908 metais. Sukaktis 
iškilmingai paminėta šeštadienį, 
spalio 15, ir sekmadienį, spalio 
16. Šiame reportaže papasakosiu 
apie keturis svarbiausius iškil
mių momemtus, laikydamasis 
chronologinės tvarkos.

Minėjimas ir balius
Šeštadienio (X.15) vakare 

per penkis šimtus žmonių susi
rinko į parapijos Kultūros centro 
išpuoštą salę. Po kokteilių aš
tuntą valandą svečiai susėdo 
prie apvalių, baltai dengtų, gė 
lėmis išpuoštų stalų. Prie garbės 
stalo buvo pasodintas vysk. Vin
centas Brizgys ir šeši svečiai ku
nigai. Minėjimą atidarė parapi
jos tarybos pirm. Vytas Petrulis. 
Minėjimui vadovavo ir abiem 
kalbom (lietuviškai bei angliš
kai) įžanginę kalbą pasakė dr. 
Vytautas Majauskas. Jis glaus
tai atpasakojo parapijos istoriją 
išskaičiavo gausius atliktus dar
bus, o angliškoje dalyje sumi
nėjo kai kurių jau mirusiųjų 
ir dar gyvų parapijos veikėjų 
— ankstesniųjų ateivių — pa
vardes. Parapija, kaip žinome, 
pradžioje vadinosi šv. Jurgio 
vardu ir tik nuo 1949 gavo1 
dabartinį vardą.

Meninę dalį atliko Rimo Kas
pučio vedamas mišrus parapijos 
choras (jo visi moteriški balsai, 
apie pora tuzinų, tai jaunos 
moksleivės, studentės, ar tik ką 
mokslus baigusios; vyrų tarpe, 
šalia sūnų bei dukrų, dainuoja 
keturi tėvai). Pianinu akompo- 
navo Vidas Neverauskas. Tai 
viena dalyvių grupė. Antroji — 
Rusnės Kasputienės vado
vaujama tautinių šokių grupė 
“Audinys” — apie du tuzinai iš
tisai jaunų šokėjų. Mišrus cho
ras iš viso gražiai atliko septy
nias lietuvių kompozitorių dai
nas, o šokėjai sušoko šešis šo
kius, paskutinį, “Aštuonnytį”, 
ir mergaičių chorui pritariant. 
Programa buvo pilna žodžio 
prasme meniška ir sulaukė entu
ziastiškų ovacijų, ypač iš tų pa- 
rapiečių, kurie būdami trečios- 
ketvirtos kartos čia gimę lietu
viai, retai į “dypukų” pobū
vius tesilanko, tad retai besu- 
siduria su tokiu dideliu būriu 
grakštaus, balsingo, dvikalbio 
jaunimo.

Vakaro iškilmės baigėsi vaišė
mis ir šokiais, R. Kaspučio or
kestrui “Romantikai” grojant.

Paroda
Nors paroda veikė abi dienas, 

tad galėčiau ir kitoj vietoj ap-

orkestro. Dirigentas: Aleksand
ras Stankevičius.

Albumo kaina: 14 dol. Kana
doje ir 12 dol. JAV. Gaunama 
pas leidėjus, knygų platintojus 
ir Darbininko administracijoje. 

rašyti, bet kadangi atidaryta 
šeštadienį ir baliaus metu dau
gelio apžiūrėta, pastabas apie ją 
šioje vietoje pateikiu.

Paroda buvo dviejų dalių, 
nors sutilpo į tą pačią parodų 
saliukę. Didžiąją patalpų dalį 
užėmė Juozo Janiūno bei Gra
žinos Urbonienės audiniai ir 
Viktoro Veselkos medžio droži
niai. Viename salės gale spietė
si Antano Dainiaus parūpinti 
keli istoriniai parapijos ekspo
natai (kaip pirmosios bažnytėlės 
varpas, keletas mūrinės šv. Jur
gio bažnyčios plytų, ir t.t.) bei 
kelios dešimtys senų, vertingų 
nuotraukų (mediniai ir mūriniai 
šv. Jurgio bažnyčios pastatai, 
Dievo Apvaizdos bažnyčios pa
statas Schaefer gatvėj, griau
namų mūrų vaizdai, klebonų 
portretai, grupinės senos pa- 
rapiečių nuotraukos) ir Jono Ur
bono nuotraukos iš gausaus ju
dėjimo dabartiniame parapijos 
centre. Paroda tikrai verta visų 
dėmesio ir turbūt visi, kas į iškil
mes atėjo, neliks jos neapžiūrė
ję. Neapsakomai gaila, kad per- 
mažai amerikiečių (turiu galvoj 
tikrus amerikiečius, nepažįstan
čius lietuvių kultūros) iškilmėse 
tedalyvavo, tad ir parodą 
tematė.

Pamaldos
Sekmadienį (X.16) pusės vie

nuoliktos pamaldoms prisirinko 
sklidina bažnyčia. Įneštos šešios 
vėliavos. Su vysk. Vincentu Briz
giu mišias koncelebravo parapi
jos klebonas kun. Viktoras Kriš- 
čiūnevičius ir šie penki kuni
gai: Mykolas Kundrotas, Valte
ris Stanevičius, Leo Sheltreau, 
Albert Cylwicki ir Amold Kos- 
co. Giedojo anksčiau minėtas 
parapijos mišrus choras (visos 
mergaitės su tautiniais drabu
žiais). Pasižymėjusių parapijos 
veikėjų įspūdingai buvo nešamos 
dovanos: vysk. Motiejaus Valan
čiaus išleista šimtametė mal
daknygė, Vargo mokyklos skulp
tūrėlė, Sibiro mergaičių mal
daknygė “Marija, gelbėk mus”.
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Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronika ir parapijos dokumentų
dėželė. Dalį giesmių giedojo visi 
maldininkai, Pranui Zarankai 
diriguojant. Skaitymus atliko 
Asta Jurgutytė, Audra Kaputytė, 
Linas Mikulionis, Benediktas 
Neverauskas. Alfonsas Kasputis 
ne tik prieš pamaldas davė pa
aiškinimus, bet ir perskaitė šv. 
Tėvo palaiminimą.

Vysk. V. Brizgys pamokslą 
pradėjęs džiaugėsi, kad jam tekę 
kartą būti dar ir senojoje šv. 
Jurgio bažnyčioje, paskui 1949 
šventinti pirmąją Dievo Apvaiz
dos bažnyčią, 1972-siais — šven
tinti dabartinę ir štai dalyvauti 
75-rių metų sukaktuvėse. Dėko
jo buv. JAV LB KV pirm. Vy
tautui Kutkui, kad rūpinosi Lie
tuviškos parapijos metų paskel
bimu. Kalbėjo apie tautinių baž
nyčių svarbą ir skatino niekad 
nuo savų parapijų nebėgti. Vie
nos rūšies pavyzdžiu nurodo 
\Vinnipego (Kanadoje) para
piją, kurios teritorija tęsiasi 150 
mylių spinduliu. Kitos dvi, So. 
Bostono ir Philadelphijos pa
rapijos, buvę juodųjų apsemtos, 
parapiečiai neišlakstę, juodųjų 
antplūdis atslūgo ir parapijos 
tebesilaiko. Kritikavo tuos, 
kurie daug kalba apie Vatikano 
II dvasią, bet apie tą “dvasią” 
nieko nežino. Linkėjo šiai para
pijai kaip tautinei sulauti šimto 
metų ir žadėjo atvykti į iškil
mes, jeigu būsiąs kviečiamas . . .

Pamaldos užtruko apie pus
antros valandos. Progai išleista 
mišių maldų ir giesmių knyge
lė duota kiekvienam išsinešti 
prisiminimui.

Padėkos vaišės
Po pamaldų vėl visi rinkosi į 

didžiąją Kultūros Centro salę. 
Vėl naujai dengti stalai, vėl gar
bės stalas vyskupui, kunigams 
bei parapijos žymūnams. Ir da
bar pirmąjį žodį tarė V. Petru
lis. Programai vadovavo Valen
tina Černiauskienė. Ji iškėlė 
ankstesnių emigrantų nuopel
nus šią ir kitas, parapijas ku-

(nukelta į 7 psl.)
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ŠV. JURGIO PARAPIJA IR . 
ROCHESTERIO LIETUVIAI. ) 
Paruošė Antanas Sabalis. Išleido j 
šv. Jurgio parapijos mecena- L 
tai. Rochester, N. Y. Viršelis — ų 
dail. Aldonos Sabalis-Runne. .t 
Iliustruota nuotraukomis. 164 b 
psl.

Leidinys skirtas parapijos 75 .♦ 
metų sukakčiai. Bet jis kartu -i 
yra ir Rochesterio lietuvių isto- > 
rija.

Leidinio pradžioj savo žodžius ■ 
taria Rochesterio vyskupas Mat- ? 
thew H. Clark, Šv. Jurgio para- .! 
pijos klebonas tėv. Justinas Vaš- > 
kys, OFM, ir leidinio paruošė- > 
jas Ant. Sabalis.

Leidiny yra šie skyriai: Pir- ; 
mieji lietuviai Š. Amerikoje, Ro- 
chestery kuriasi lietuviai, Inkor- , 
poruojama Šv. Jurgio lietuvių > 
katalikų parapija, Draugijos, 
labai daug prisidėjusios para- ‘ 
piją organizuojant, Kovoje dėl’ . 
tėvų žemės nepriklausomybės, 
Antrasis karas ir lietuviai, 1949- 1 
1970 metai, 1970 - 1982 metai. 
Šiuose skyriuose randam daug 
skaitytojui įdomių trumpų sky- 1 
relių.

Leidinys užsklendžiamas ra
šiniu “Žvilgsnis į ateitį”, kurio • 
ištraukas čia cituojami

“Žvelgdami į Šv. Jurgio para- ■ 
pijos praeitį, minėdami garbin
guosius šios parapijos kūrėjus, 
pastebėjome, kad jie į šį kraštą 
atvyko ieškodami geresnio duo
nos kąsnio, nors dar jauni, bet ■ 
ne visai tuščiomis rankomis. ■ 
Jie atsivežė iš Tėvų žemės vieną 
iš didžiausių turtų — pasitikė
jimą Dievu ir Jo šventa Baž
nyčia, ir tas pasitikėjimas juos 
lydėjo per visas jų nelengvo gy- ■* 
venimo dienas.

Paliktajame krašte parapija 1 
buvo vienintelė ne tik religinė, 
bet ir tautinė — visuomeninė 1 
tvirtovė, apie kurią telkėsi tų ■ 
laikų visas apylinkės gyveni
mas (...)

Todėl ir pirmieji ateiviai pa
siekę Amerikos krantus, dar : 
gerai nesušilę, daugely vietų, 
kaip ir Rochestery, neturėdami 
nuolatinio lietuvio kunigo, jo 
ieško kaimyninėse lietuvių susi
telkimo vietovėse.

Jei kai kuriose vietovėse kur- ■ 
darni parapijas turėjo visokių 
tarpusaviu nesusipratimų, mai- ' 
šėsi su lenkais, tai Rochesterio 
lietuviai visų tų bėdų neturėjo. 
Neturėjo ir skilimo į neprigul- 
mingas parapijas.

Praėjo 75 metai, bet Rocheste
rio šv. Jurgio parapijiečiai iš- ; 
tvermingai (...) žvelgia į atei- ; 
tį su ta pačia drąsia viltimi, 
kuria gyveno šios parapijos stei
gėjai.

Tai, kas buvo 1960-1970 me
tais, jau praeityje. Buvusios siu
vyklos, malūnai yra gerokai iš-. 
retėję, bet už tai Kodak, Xe- . 
rox, General Motors ir kt. fab- -4 
rikai savo teikiamais darbais* 
ir visame krašte pirmaujančia J 
technika traukia iš viso krašto* 
įvairius darbo specialistus. At-» 
vyksta ir lietuvių, kurie neatsi
sako pasinaudoti savo protėvių - 
sukurta parapija.”

TAUTOS KELIAS. Nr. 2 (1980 
lapkritis). Gautas Vakaruose 
1982. Išleido Pasaulio Lietuvių. 
Bendruomenė, 5620 S. Clare- 
mont Avė., Chicago, III. 60636.’. 
Serijinis leidinys Nr. 10, kuria-* 
me pateikiami pilni autentiški 
okupuotoj Lietuvoj leidžiami 
pogrindžio patriotinės spaudos 
tekstai. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė 1982. Tiražas 1,000: 
egz. 88 psl. Kaina 4 dol. Pre
numerata: 6 leidiniai — 20 dol.

Numeris skirtas Vytauto Di-; 
džiojo mirties 550 metų sukak
tuvėms paminėti. Turinys: Di
dysis Lietuvos valdovas. Tautos 
laisvės bei savarankiškumo- 
problemas apmąstant, Kame 
slypi laimė. Koks tas skambesys?; 

Tauta gyvena kalboje, Tautos; 
gyvybę žudanti ranka, “Švytu
rio” publikacija “Žlugimo ii- 
vakarėse”, Lenkijos darbininkų- 
kova už laisvąsias profsąjun
gas, Z. Ivinskio “Lietuvos isto
rija”, Kronikinės žinios.

r
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ROCHESTERIO PARAPIJOS SUKAKTIS

Spalio 23 Rochesterio Švento 
Jurgio lietuvių parapija atšventė 
deimantinę savo sukaktį. Šventę 
pradėjo illalmingomis mišiomis, 
kurias aukojo du vyskupai (Ro
chesterio diecezijos vyskupas M. 
Clark ir vyskupas V. Brizgys), 
lietuvių pranciškonų provincijo
las tėvas Paulius Baltakis, OFM, 
parapijos klebonas tėvas Justi
nas Vaškys, OFM, ir dar apie 
dešimt kunigų iš arti ir toli.

Pamaldom nekasdieniškumo 
teikė dar ir solistės Ginos Čap- 
kauskienės bei Bendruomenės 
choro giedojimas, šalia altoriaus 
pakabinti dailūs Živilės Vid- 
mantienės įrašai, skelbią šios
dienos iškilmių prasmę, ir dido
kas būrys tautiniais drabužiais 
apsirengusio jaunimo, kuris 
prieš mišias pasitiko, o po mišių

Rochestery, N.Y., minint lietuvių Šv. Jurgio parapijos 
75 metų sukaktį, dalis celebrantų iškilmingų mišių metu. 
Nu<»tr. Vyt. Staškevičiaus

išlydėjo visą celebrantų procesi
ją

Toks jaunimo įsijungimas, 
matyti, stebino ir net žavėjo 
vietos vyskupą. Kai pavasarį 
šventėm švento Pranciškaus ju
biliejų, vyskupas juos pamatė 
pirmą kartą. Tada buvo graži 
diena. Vyskupą ir kunigus jau
nimas pasitiko lauke ir atlydėjo 
į bažnyčią. Dabar buvo šalta, 
lijo gana smagus lietus, ir vys
kupas net per pamokslą prisi
pažino, kad visą rytmetį sukęs 
galvą ir rūpinęsis, kaip tas jau
nimas galės jį pasitikti tokią ne
gerą dieną. Sakėsi labai nuste
bęs, kad jie ir čia, bažnyčioj, 
mokėjo parodyti nemažiau išra
dingumo.

Po pietą visi rinkosi kitam 
miesto pakrašty švęsti antros, 
jau pasaulietiškos, sukaktuvių 
dalies. Čia susirinko arti pusės 
tūkstančio parapiečių ir parapi
jos svečių. Pasidairęs galėjai su
sitikti prieš septyniasdešimt 
penkerius metus toj parapijoj 
krikštytų, galėjai sutikti čia gi
musių ir augusių, bet gyventi 
pasirinkusių kokį kitą pakraštį, 
o dabar tos sokakties proga vėl 
panūdusių sugrįžti ir pasidai
ryti po senąją savo parapiją. 
Kai rengėjai pradėjo galvoti 
apie sukaktuvių banketą, net ir 
didžiausias optimistas netikėjo, 
kad tokia daugybė galėtų su
plaukti.

Banketo programa buvo ne
perkrauta, gerai suplanuota. 
Solistė Gina Capkauskienė pa
dainavo keturias dainas ir dvi 
operų arijas, Bendruomenės 
choras tris dainas ir St. Šim
kaus kantatą “Atsisveikinimas 
su tėvyne” su Gina Čapkaus-

Rochesterio LieL Bendruomenės choras banketo metm Prie
šais iš kairės solistai Vytautas Žmuidzinas, Birutė Cypie- 
nė ir Gina Capkauskienė. Nuotr. Vyt. Staškevičiaus

DETROITO LIETUVIŲ ŠVENTĖ

(atkelta iš 6 psl.)

riant, džiaugėsi naujųjų ateivių 
laime prie parapijų priklausyti, 
ragino taip auklėti jaunimą, kad 
jis niekada neišsižadėtų tautinės 
parapijos ir "Pulkim ant ke
lių” giesmės.

Minėdama kai kuriuos nusi
pelniusius parapijos steigėjus 
bei jų vaikus, įvardijo Jurgį 
Kasevičių, kuris buvęs šv. Jurgio 
bažnytėlėj pakrikštytas 13- 
tuoju. Prie mikrofono apie pa
rapijos praeitį pakviesti kalbėti 
Marija Kasevičienė, Sophie Za- 
ger ir prof. dr. Justinas Pikfl- 
nas.

Meninę (gal geriau sakyti pra
moginę) programėlę atliko “Ži

kiene ir vietos solistais Binite 
Čypiene ir Vytautu Zmuidzinu. 
Chorą dirigavo Jonas Adomaitis, 
o visiem akomponavo Raimon
das Obalis. Jadvygos Reginienės 
vadovaujamas “Lazdynas” pa
šoko keturis tautinius šokius. 
Kalbėtojais bei sveikintojais 
banketas irgi nebuvo perkrau
tas. Buvo tik šeši kalbėtojai: 
vietos vyskupo vardu kalbėjo jo 
atstovas kun. J. Mulligan, vys
kupas V. Brizgys, provincijolas 
tėvas Paulius Baltakis, OFM, 
parapijos tarybos pirmininkas 
R. Liutkus, kongresmanas F. 
Horton, ir visas kalbas šiltu 
žodžiu užsklendė klebonas tė
vas Justinas Vaškys, OFM.

Visi kalbėjo gana taupiai, bet 
kiekvienas pasakė gražių min
čių, pabėrė linkėjimų ir nepagai
lėjo net patarimų. Vyskupas 
Brizgys net primygtinai patarė 
nejudėti iš esamos vietos, laiky
tis į ją įsikibus, nors tuo tar
pu bažnyčios aplinka darosi ne
jauki ir net nesaugi, nes atei
sianti diena, kai toji aplinka 
vėl pasikeis į gerąją pusę, kaip 
neseniai pasikeitė Philadelphi- 
joj. Pranašystė gal ir buvo gera, 
tik vargu ar atsirado, kas ja 
būtų patikėjęs. Bent čia rašan
čiam tokių neteko sutikti. Viena 
vyresniosios kartos moteris net 
pasakė: “Kad taip būtų: iš vys
kupo burnos tiesiai į Pono Die
vo ausį”. Kongresmanas F. Hor
ton prie savo sveikinimų dar 
prijungė ir Washingtone ant 
kongreso rūmų plevėsavusią vė
liavą.

Neišplėsta programa paliko 
daug laiko susirinkusiem pasi
matyti, atsipažinti su seniai be- 

burio” lituanistinės mokyklos 
mokinukų grupė, pašokdama 
porą tautinių šokių (paruošė 
mokyt Vida Skiotytė-Zambo) ir 
dainininkės seserys Kristina ir 
Regina Butkūnaitės.

Po vaišių, kurios buvo duo
damos nemokamai, paskutiniu 
kalbėjęs parapijos šeimininkas 
kun. V. Kriščiūnevičius dėkojo 
visiems parapiečiams, ypač iš
kilmių rengėjams, ragino neuž
miršti Lietuvos ir ten paliktųjų, 
neapleisti parapijos ir sulaukti 
jos šimtpjo gimtadienio.

Sukakties proga išleistas 44 
puslapių leidinys “Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapija”, re
daguotas Lifldos Rugienienės, 
gausiai iliustruotas.

si matytais, pabendrauti, išsišne
kėti, net pašokti. Daugelio ran
kose buvo matyti ir ką tik iš 
spaudos išėjusi Antano Saba- 
lio “Šv. Jurgio parapija ir Ro
chesterio lietuviai”, kurią ten 
pat norintieji galėjo įsigyti.

Kai viskas taip sklandžiai rie
dėjo, kai viskas buvo laiku ir sa
vo vietoj, atrodė, kad visą ren
ginį surengti buvo vien juokų 
darbas, o iš tikrųjų darlro ir 
rūpesčių buvo marios. Pats

ST. PETERSBURG, 
FLORIDA

Lietuvių klubo narių visuoti
nis susirinkimas klubo sa
lėje įvyks lapkričio 12. Bus ren
kama nauja valdyba ir svarsto
mi kiti reikalai.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos St. Petersburgo sky
rius ruošia kultūrinę vakaronę 
lapkričio 16, trečiadienį, 4 vai. 
popiet Lietuvių klubo didžiojoj 
salėj. Dail. Antanas Rūkštelė 
skaitys paskaitą “M. K. Čiurlio
nis — Lietuvos didysis meni
ninkas, tapytojas ir muzi
kas”. Paskaitininkas supažindins 
su M. K. Čiurlionio asmenybe 
ir jo kūrybą pailiustruos skaid
rėmis.

Romo Kalantos šaulių kuopos 
dešimtmečio ir Lietuvos kariuo
menės atkūrimo minėjimas vyks 
lapkričio 27 Šv. Vardo bažny
čioj, Gulfpbrte, o lapkričio 30 
Lietuvių klubo patalpose. 

PRANCIŠKONŲ PRISIKĖLIMO IR LIETUVOS 
KANKINIŲ PARAPIJOS TORONTE (KANADOJE) 

ŠV. KAZIMIERO METŲ PROGA 
1984 M. KOVO 1 - 17 D.

RENGIA MALDININKŲ — TURISTŲ KELIONĘ Į 
ROMĄ, ASYŽIŲ, EGIPTĄ IR ŠV. ŽEMĘ

Prie šios kelionės mielai gali prisidėti New Yorko bei apylinkės lietuviai. New Yorko grupė 
atskirai keleiviniu Alitalia lėktuvu iš New Yorko skris | Romą, ten ji susijungs su Toronto 
grupe, su ja kartu gyvens viename viešbutyje ir kartu keliaus. Kelionės pabaigoje kiekviena 
grupė skirtingais lėktuvais grįš atgal į Torontą ir New Yorką.

KELIONĖS KAINA — $2,680 (kanadiškais) arba $2,180 (USA), j tą kainą įeina visi skri
dimai lėktuvais, kelionės apšaldytais autobusais, viešbučiai (I klasės, gyvenant po 2 viename 
kambary), maistas, gvidai, įžangų bilietai Ir daug kitų priedų.

Kurie po šios oficialios kelionės norėtų ILGIAU PASILIKTI Italijoje arba kur nors pake
liauti už jos ribų, tai kiekvienas galės padaryti privačiai net iki balandžio 30 d. (!) Tik 
šiuo atveju prie papiginto transatlantinio grįžimo bilieto reikės primokėti nedidelį priedą.

KELIONĖS TVARKARAŠTIS (suglaustai):

kovo 1 d., ketvirtad. vak. — iš Kennedy aerodromo išskrendama Į Romą;
kovo 2 ir 3 d., penktad. ir šeštad. — Romos bažnyčių ir įžymybių lankymas;
KOVO 4 D., SEKMAD. — 500 M. ŠV. KAZIMIERO JUBILIEJINĖS MIŠIOS VATIKANE, AUKOJAMOS 

ŠV. TĖVO JONO PAULIAUS;
kovo 5 d., pirmad. — kelionė Į Asyžių ir kt šv. Pranciškui brangias vietas,
kovo 6 Ir 7 d., antrad. ir trečiad. — skrendama į Egiptą, apžiūrimas Kairas, aplankomos piramidės, 

sfinksas ir kt;
kovo 8 d., ketvirtad. — kelionė per dykumą atvėsintu autobusu į Jeruzalę, pakeliui sustojant prie 

Raudonosios jūros, Sinajaus kalno ir kt įžymybių;
kovo 9 - 16 d. — Jeruzalės miesto Ir šv. Žemės lankymas — Paskutinės Vakarienės kambarys, 

Alyvų kalnas. Kryžiaus kelias, Šv. Karsto bazilika, Lozoriaus kapas; Beūlejus, Nazaretas, 
Jerichas, Kapamaumas, Tiberlja, Halfa Ir kt miestai; Taboro kalnas, Mirties jūra, 
Genezareto ežeras ir kt
Kasdien aukoiamos šv. Mišios kokioje nors mūsų tikėjimu i brangioje Ir atmintinoje vietoje; 

kovo 16 d., penktad. — grįžtama į Romą;
kovo 17 d., šeštad. — atskirais lėktuvais Iš Romos išskrendama į Torontą ir New Yorką.

REGISTRUOTIS IK11983 M. GRUODŽIO 7 D. Kartu sumokamas depozitas ($200 USA).
Rašyti, teletonuotl arba informacijų reikalu KREIPTIS Į PRANCIŠKONUS PRISIKĖLIMO PARA

PIJOJE TORONTE:
Franciscan Fathors — Parlsh of the Resurrection
1011 College Street 
Toronto, Ontario M6H 1A8 
Canada

Telefonai: 1-416-533-0621
1-410-533-0077

ESANT BŪTINAM REIKALUI, ribotas informacijas New Yorko gali duoti T. Placidas Barius, OFM, 
darbo dienomis Ir darbo valandomis (8 v.r. • 5 v.v.) skambinant j pranciškonų spaustuvę 
(1-212) 827-1350.

svarbiausias sukakties rengimo 
variklis buvo parapijos klebo
nas tėvas Justinas Vaškys, OFM. 
Sukakties rengimo rūpestis jam 
pradėjo nebeduoti ramybės 
daugiau negu prieš trejus metus. 
Tik jo rūpesčiu buvo surastas 
žmogus, kuris apsiėmė parašyti 
parapijos istoriją, tik jo skati
nama parapijos taryba sudarė 
šventės rengimo komitetą, kurin 
įėjo jis pats, Laimutė Lelie- 
nė, Frank Mockevičius, Regina 
Blavesčiūnienė, Rimvydas Liut
kus, Aldona Olienė, Regina Ur- 
lx>nienė, Algis Bulsys, Algis Ja
nuška, Jan Naujokienė ir Rai
mondas Obalis. Tik jų ir jų 
talkininkų rūpesčiu bei darbu 
šventė taip sklandžiai ir dailiai 
praėjo.

Keliais žodžiais prabėgus tą 
ročesteriečiam ypatingo prisi
minimo vert:} dieną, reikia dar 
paminėti komiteto parengtą ir
dailiai išleistą programos leidi
nėlį, kuriame įdėta ne tik vaka
ro programa, bet ir vyskupų, 
provincijolo bei klebono sveiki
nimai su fotografijomis ir trum
putė parapijos istorija angliškai 
ir lietuviškai. Tą leidinėlį gavo 
kiekvienas banketo dalyvis, tai 
jeigu kas nepajėgė ar nepaslin- 
ko įsigyti Antano Sabalio kny
gos, tos šventės prisiminimui 
turės ne vien paprastą progra
mos lapelį.

(j.)

Adolfas Aidukas ruošia pa
veikslų parodą lapkričio 27-30 
Lietuvių klubo mažojoj salėj.

Kan. J. Tumo-Vaižganto mi
nėjimas surengtas spalio 2 Lie
tuvių klube. Paskaitą apie šį 
iškilųjį lietuvį skaitė inž. Me
čys Krasauskas.

Lietuvių klubo rudens sezo
no atidarymas vyko spalio 15. 
J šias iškilmes įsijungė iš New 
Yorko atvykę Federalinės Lietu
vių kredito unijos Kasos atsto
vai, įsteigę savo skyrių St. Pe- 
tersburge.

Lietuvių klubo choras pradė
jo naują sezoną spalio 21. Cho
ro dirigentas yra muz. P. Armo- 
nas. Repeticijos vyksta penkta
dieniais klubo mažojoj salėj.

St. Petersburgo “Saulės” li
tuanistinė mokykla naujus 
mokslo metus pradėjo rugsėjo 
10. Mokykloj dirba mokytojos:

KONKURSAS
JAUNIMUI
APIE ŠV. KAZIMIERĄ

Šv. Kazimiero mirties 500 me
tų sukakties minėjimo komite
tas pavedė “Ateities” žurnalo 
redakcijai skelbti konkursą jau
nimui apie šv. Kazimierą.

Konkurse gali dalyvauti jau
nimas nuo 15 iki 30 metų 
amžiaus.

Tema: Rašinių tema turi būti 
apie šv. Kazimierą bei jo reikš
mę mum šiandien.

Žanrai: Rašinių žanrai gali 
būti įvairūs: proza, poezija, 
straipsnis ir kt.

Mecenatas: Kun. dr. Juozas 
Prunskis skiria 1000 dolerių su
mą premijoms.

Premijos: Konkurso kūrinių 
vertinimo komisija turi pilną 
teisę padalinti 1000 dol. sumą 
savo nuožiūra premijom pagal 
dalyvių amžių, žanrus ir kt.

Rašinys pasirašomas slapy
vardžiu ir nurodomas auto
riaus,-ės amžius, Autoriaus,ės 
slapyvardis, tokroji pavardė ir 
vardas bei adresas ir telefonas 
užrašomi ant atskiro lapelio, 
kuris įdedamas į mažą voką. 
Mažas vokas užklijuojamas ir 
kartu su rašiniu, įdėjus į di
desnį voką, siunčiamas adresu: 
JAUNIMO KONKURSUI, 7430 
South Maplewood Avė., Chica- 
go, III. 60629, USA.

Terminas. Visi rašiniai verti
nimo komisiją turi pasiekti iki 
1984 liepos 10 vidurnakčio.

Premijų laimėtojai bus pa
skelbti Lietuvių Katalikų Kong
rese 1984 rugsėjo 1-2 Toronte.

Premijuoti rašiniai tampa Šv. 
Kazimiero mirties 500 metų su
kakties minėjimo komiteto nuo
savybe ir bus atspausdinti “Atei
ties” žurnale. Nepremijuoti ra
šiniai autoriams negrąžinami, 
bet gali būti spausdinami susi
tarus su jais.

Konkurso vertinimo komisijos 
narių pavardės bus paskelbtos 
vėliau.

“Ateities” redakcija

vedėja M. Peteraitienė, R. 
Moore, T. Demčiukienė ir G. Pu- 
niškienė. Išrinktas tėvų komite
tas pareigomis pasiskirstė taip: 
pirm. D. Bobelienė, vicepirm. 
A. Didžbalienė, sekr. R. Moore, 
ižd. M. Bucelavičius, narė G. Pu- 
niškienė. — L.Ž.K.

— Cleveland, Ohio, Lietuvių 
Amerikos piliečių klubas, įsikū
ręs prieš 72 metus, 1975 įstei- 
gė kultūrinę 1000 dol. premiją. 
Pirmoji premija 1977 paskirta 
Vaciui Rociūnui. Vėliau premi
jas gavo: Ona Mikulskienė, Jur
gis Malskis, Rytas Babickas. Šių 
metų premija padalinta po 500 
dol tarp visuomenininko-moky- 
tojo Juozo Žilionio, švenčiančio 
deimantinę sukaktį, ir žurnalis
to Tomo Brazaičio, Clevelando 
Plain Dealer biuro vedėjo Wash- 
ingtone. Kandidatus atrenka 
speciali komisija ir pristato Lie
tuvių Namų patikėtinių tarny
bai. Šių metų nominacijų komi
siją sudarė Milda Lenkauskienė, 
Vida Bučmienė ir Romas Zors- 
ka.

— Korp! F rate mitas Lituanica 
75 metų sukakties minėjimas 
Clevelando Lietuvių Namuose 
įvyks lapkričio 20.

— Chicagos miesto burmist
ras H. VVashington suruošė pri
ėmimą Chicagos konsularinio 
korpuso nariam. Miesto rotušės 
oficialiame priėmimų kamba
ry burmistras ir jo kabineto 
nariai priėmė svečius. Priėmime 
dalyvavo Lietuvos gen. konsulė 
J. Daužvardienė ir vicekonsulė
M. Kriaučiūnienė. Priėmimo 
protokolinę tvarką prižiūrėjo 
burmistro įstaigos protokolo še
fė Rozalija Locaitytė-Clark.

— Dr. Rimantas Karka buvo 
paskirtas Toronto Ortodontistų 
specialistų sąjungos pirmininku. 
Ši sąjunga apima apie 200 To
ronto bei aplinkinių miestų orto
dontistų. Valdybos paskirtis yra 
paruošti metinės veiklos (post- 
graduate) programą, palaikyti 
ryšius su baigiančiais Ontario 
valstijos odontologijos mokyklos 
ortodontistais, taipgi su visos 
Kanados ir Amerikos Ortodon
tistų sąjungomis, ruošti paskai
tas, seminarus, pakviečiant pa
skaitininkus iš įvairių Šiaurės 
Amerikos miestų. Dr. R. Karka 
turi Toronte savo privačią Orto- 
dontikos praktiką ir dėsto savo 
srityje Toronto universitete 
Odontologijos fakultete.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
centro valdyba, įvertindama 
Darbininko spaudos darbą, at
siuntė 100 dol. auką laikraš
čiui stiprinti. Nuoširdus ačiū.

— Dail. Marija Ambrazaitienė 
sutiko įeiti į VI Teatro festi
valio vertinimo komisiją at
rinkti geriausiem aktoriam. 
Festivalis įvyks Padėkos savait
galyje Chicagos Jaunimo Centre. 
Rengia LB Kultūros taryba.

— Arūnas R. Kaminskas, ne
seniai baigęs muzikos mokslus 
bei dirigavimą Illinois ir North- 
vvestern universitetuose ir ten 
įsigijęs muzikos magistro laips
nį, yra pakviestas Illinois Sim
foninio orkestro vadovybės būti 
to orkestro dirigentu-asistentu. 
Tose pareigose jis jau pradėjo 
dirbti.

— Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoj rugsėjo 24 surengė 
pavasario šventę. Programą at
liko jaunimas. Ariana Rastaus- 
kaitė paskambino pianinu. Ad
riana Jocytė, pati pritardama 
gitara, padainavo kelias ispaniš
kas ir lietuviškas dainas. Ži
bučių ansamblis padainavo dai
nų lietuviškai, ispaniškai ir vie
ną angliškai. Pavasario kara
laite išrinkta Ariana Rastauskai- 
tė, princesėmis — Adriana Sta- 
lioraitytė ir Klaudija Deveikytė.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. J. Barkus, Omaha, Nebr., 
B.A. Kwets, Englewood Cliffs,
N. J., G. Daunys, Syosset, N.Y. 
Užsakė kitiem: V. Senu ta, Brock- 
ton, Mass. — V. Senu tai, Alex- 
andria, VA. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsaky
tojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 12 dol. At
naujinant — visiem 15 dol. me
tam.
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Br. Railos knygų sutiktuvės K. Židinyje spalio 14. Iš k. 
— kalba pats knygos autorius, klausinėja P. Jurkus.
Nuotr. P. Bivainio

BR. RAILOS NAUJŲ KNYGŲ 
SUTIKIMAS K. ŽIDINYJE

Bronys Raila yra pirmaeilis 
žurnalistas — publicistas, pa
stoviai rašąs spaudoje ir nagri
nėjąs įvairias šių dienų temas. 
Perleidęs per laikraščius, vėliau 
savo straipsnius perredaguoja
— sutrumpina, sujungia, pa
pildo. Taip sudaro knygą, kuri 
yra apjungta kokios nors vienos 
vedamos minties.

Be laikraštinės žurnalistikos, 
jis dar pastoviai kalba per Ra- 
dio Liberty, paliesdamas sktua- 
lius klausimus, kurie iškyla oku
puotoje Lietuvoje. Ir tas kalbas 
vėliau surenka j atskirą knygą.

Šiemet pasirodė dvi jo kny
gos — viena sudaryta iš straips
nių, tilpusių spaudoje, kita — iš 
radijo kalbų. Pirmoji knyga va
dinasi — Raibos agavos, antroji
— Kitokios Lietuvos ilgesys. 
Pirmąją išleido Nidos Knygų 
Klubas Londone, antrąją — Vil
ties draugija Clevelande, leidi
mą parėmė vienas mecenatas. 
Šios abi knygos yra vienuolik

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant —gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės j SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts La ne, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637.

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

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

MUITU APMOKĖTUS SIUNTINIUS

Į Lietuvą ir SSSR. Šia proga dėkojame mūsų ištikimiem 
klijentam ir linkime laimingų atostogų. Visiem užtikriname 
puikų patarnavimą.

Primename mūsų klijentam, kad visi siuntiniai, siun
čiami per GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC., yra V/O 
Vneshposyltorg įstaitos autorizuoti ir apdrausti.

Mes turime dešimtis tūkstančių patenkintų klijentų 
Ir kviečiame visus pasinaudoti mūsų patarnavimais arba 
per pagrindinę Įstaigą, arba per kurį nors žemiau nu
rodytą skyrių:

CENTRINĖ ĮSTAIGA:

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

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

BALT1MORE, MD. 21244,3206 Eastem Avo 
CHICAGO, ILL. 60618, 2877 N. Mllwaukee 
CLEVELAND, 0HK> 44100,3401 West 25th Street 
DETROIT, MICH. 48310,6720 Mlchlgan Ava. 
HAMTRAMCK, MICH. 48212, 11415 Jos Campau 
LOS ANGELES, CA 00026, 2841 Suneet Btvd. 
MINNEAPOLIS, MINN. 5Š418,2422 Central Ava. N.E. 
NEW BRITAM, CONN. 06062,07 Shuttle Meadow Ava. 
NEW YORK, N.Y. 10003,101 First Avenua 
NEW YORK, N.Y. 10003,75 East 7th Street 
CLEVELAND (PARMA), OHIO 44134,5432 State Road 
PHILADELPHIA, PA. 10116, 10182 Busdeton Ava. 
PHILADELPHIA, PA. 10123,1013 N. Merahall St . 
ROCHESTER, N.Y. 14621, 601-683 Hudson Ava. 
SAN FRANCISCO, CA. 04122, 1236 Nkrth Ava. 
SEATTLE. WASH. 08125,11551 8th Place N.E. 
SOUTH RIVER, N J. 08882,168 WhMohoed Ava. 
8YRACU8E, N.Y. 13204, 212 S. Wllbur Ava. 
TRENTON, NJ. 00611, 703 8. Broad Street 
WHEATRIDGE, CO. 00033, 4330 Quay Street 
WORCHESTER, MASS. 01001, 02 Harrtoon Ava.

toji ir dvyliktoji Br. Railos pub
licistinė knyga.

Br. Raila pastoviai gyvena 
Los Angeles, Calif. Kai išleidžia 
naują knygą, jis paskui perva
žiuoja per kelias lietuviškas ko
lonijas, supažindina su savo 
knyga, skaito ištraukas iš tos 
knygos, taip pat skaito ir pa
skaitas.

Šių dviejų knygų išleidimo 
proga jis taip pat pasikėlė ke
lionėn. Drauge keliavo ir jo 
žmona Daneta. Jiedu aplankė 
eilę miestų: Chicagą, Clevelan- 
da, Torontą, Bostoną, Hartfor
dą, New Yorką. Kelionę baigė 
Philadelphijoje. Iš ten grįžo vėl 
į New Yorką, pasisvečiavo ke
lias dienas pas Aldoną ir Stepą 
Mackevičius ir spalio 20 išskri
do į Los Angeles, Calif.

Tokiose knygų sutiktuvėse kiti 
kalbėjo apie jo knygas, kalbėjo 
ir jis pats, daug ką paaiškin
damas, transliavo savo kalbų 
pavyzdžius iš kasetės. Kalbėjo 
ir grynai literatūrinėm temom,

(901)342-2374
(312) 235-0040 
(21 S) 741-0082
(313) 804-5350 
(313) 365-6350 
(213)413-0177 
(612)788-2545 
(203)224-0820 
(212)062-7064 
(212)674-3830 
(216)740-3033 
(215) 660-1150 
(215)025-8070 
(716) 544-2151 
(415) 564-7061 
(206)363-5556 
(201) 257-2113 
(315) 476-6066 
(600)303-0466 
(303) 422-4330 
(617) 706-3347

Vaižganto minėjimas.
AUKOS LITUANISTIKOS KATEDRAI

Kodėl penktadienio vakare?
Iš anksto susidaro kelionės 

planą, kur ir kada bus. New Yor- 
ke jis lankėsi spalio 14-20. Tas 
savaitgalis buvo labai apkrau
tas visokia veikla. Vyko moky
tojų suvažiavimas, dail. A. Gal
diko paroda. Tai buvo spalio 15 
ir 16. Taip knygų sutiktuves te
ko rengti spalio 14, penktadie
nio vakarą.

Chicagoje dažnai būna įvairūs 
kultūriniai renginiai ir penkta
dienio vakare. Pas mus New 
Yorke tai neįprasta. Kai toks re
tas svečias atvyko, tai reikėjo 
ir pasinaudoti jo apsilankymu, 
reikėjo surengti knygos sutiktu
ves. Tai ir atliko Vaižganto 
Kultūros Klubas.

Spalio 14-tos vakarą Kultūros 
Židinyje buvo sutirštinta veikla. 
Didžiojoje salėje buvo įrengia
ma dail. Adomo Galdiko paroda. 
Žemutinėje salėje repetavo New 
Yorko tautinių šokių ansamblis 
Tryptinis, Perkūno kambaryje 
vyko vyrų choro repeticija Gi 
posėdžių menėje buvo abiejų 
knygų sutiktuvės. Žmonių atsi
lankė per 40. Tokiam skaičiui 
patalpų pilnai užteko.

Pirmoji knyga
Sutiktuves pradėjo ir jom va

dovavo Paulius Jurkus. Jis ir su
pažindino, kas tos dvi knygos, 
kas jose rašoma, kaip rašoma.

Prisiminė lietuviškos publi
cistikos praeitį, kaip ji prasidė
jo Aušroje, kaip paskui šuoliais 
augo, kaip suklestėjo nepriklau
somoje Lietuvoje, kaip Br. Raila 
įsijungė į lietuvišką spaudą.

Toliau aptarė “Raibas aga
vas“. Šioje knygoje aprašoma 
visa eilė rašytojų. Aprašomas 
Jurgis Savickis, Mykolaitis-Puti
nas, Salomėja Neris, Spalis — 
Giedraitis, Stasys Santvaras, 
Bernardas Brazdžionis, Juozas 
Švaistas, Vytautas Alantas ir 
kiti. Straipsniai parašyti kokia 
nors proga — tai jų knygų 
pasirodymo proga, kokios nors 
sukakties, premijos įteikimo pro
ga. Straipsniai, kurie buvo pa
rašyti anksčiau, vėliau papil
dyti naujausia medžiaga. Pvz. 
plačiai papildė straipsnį apie 
Jurgį Savickį, nes autorius mirė, 
jo palikimas žuvo, kaip ieškota 
to palikimo.

Įdėti ir keli pasikalbėjimai su 
autoriumi. Ir jie padaryti kokia 
nors proga.

Knygos autorius yra puikiai 
išsilavinęs, vartoja visą literatū
rinį žodyną, aptarimus. Yra į- 
žvalgus ir moka grakščiai ir 
šmaikščiai valdyti žodį. Puose
lėdamas lietuviškas literatūros 
temas, jis lietuvius rašytojus pri
artina prie skaitytojų, supažin
dina su jų kūryba ir jų prob
lemomis.

Antroji knyga
Pereita prie antros knygos, 

kuri susidarė iš kalbų per 
radiją. Ji apibūdinta gana trum
pai. Plačiau kalbėjo pats auto
rius, kas tas radijo žumalizmas, 
ar jis dabar reikalingas. Ypač 
jis pabrėžė tai, kad prie šios 
technikos, kai veikia geležinės 
uždangos, tik radijo žumalizmas 
palaiko ir nuteikia okupuotą 
tautą. Radijas perduoda žinias, 
informacijas, komentarus, taip 
žmonės pavergtoje Lietuvoje 
nėra uždusinti.

Kodėl jis kalba per Laisvės 
Radiją, nes jis yra laisvas, ne
varžomas kokių valdžios nuo
statų. Ten galima aštriau pasi
sakyti.

Tas kalbas jis parašo pasi
naudodamas aktualiausia lite
ratūra, įvairia spauda. Temos 
visada parenkamos tokios, kad 
jos išryškinti) kokius nors oku
panto užmąsčius, ką nors at
skleistų naujo, ko jie nežino.

Programos vadovas paklausė 
keletą klausimų — ar tos prog-

— Šv. Kazimiero metus Bra
zilijos lietuviai numato pravesti 
iškilmingomis pamaldomis Sao 
Paulo katedroj, kur mišias 
aukos vietos kardinolas. Pamal
dos bus kovo 4. Numatoma pla
čiai paskleisti šv. Kazimiero 
biografiją, surengti minėjimą ir 
parodą.

Aukos gautos 1983 nu rugsėjo 
■tartį

Po $1,000.00: dr. Kazy* Ambro- 
zaitia, Cheetertoo, IN; Dzūkų drau
gija, P. Nedai pintu; Tėvai Jėzuitai, 
Chicago, IL Irena ir Albertas Kere
liai, Palos Park, IL Gabrielė ir 
Edmundas Kocsonai, Chicago, IL 
Gražina ir James Liautaud, Cary, 
IL Jonas Mikeliūnaa, East Chica
go, IN; dr. Mykolas Morkūnas, 
Chicago, IL dr. Marija J. Norušytė, 
Chicago, R

Po 8600.00: Lithuanian Catholic 
Alliance, F. Donarovich, ižd.; Jurgis 
ir Veronika Šklėriai, Hot Springs 
Village, AR

Po 8400.00: Knights ar Lithua- 
nia — Vytis Council 29.

Po 8300.00: Stasys Griežė-Jur- 
gelevičiua, Dorchester, MA (ii viso 
8700.00h Malvina ir Jonas Kliveč- 
kos, Woodhaven. NY.

Po 8250.00: Antanas ir Bronė 
Jucėnai, Centerville, MA.

Po 8200.00: Marija Dymšienė, 
Hot Springs, AR Jadvyga Gaudušie- 
nė, Chicago, IL; Juozas ir Stasė 
Grabauskai, Hot Springs, AR Vin-

ramos girdimos Lietuvoje, ar 
apsimoka jas organizuoti, ar 
visas jo parengtas kalbas per
davė į Lietuvą ir k.

Svečias klausimus išaiškino, 
kad programos tikrai girdimos. 
Jos girdimos sunkiau Vilniuje, 
bet provincijoje girdimos gerai. 
Jas palaikyti ir organizuoti bū
tina, nes tai yra vienintelė pa
vergtos tautos tikra, nemeluota 
informacija. Jis buvo parašęs 
porą kalbų ir Lenkijos krizės 
klausimu. Tos buvo sulaikytos, 
pastebint, kad apie tuos klausi
mus pirmiausia turi kalbėti len
kai. Tos abi kalbos yra įdėtos į 
šią knygą.

Visų tų kalbų ir kritikų pa
grindinė mintis, kad autorius 
ilgis kitokios Lietuvos. Iš čia 
ir išaugo knygos pavadinimas.

Du kalbos pavyzdžiai
Pabaigai buvo pademonst

ruotos dvi jo kalbos, jo paties 
įkalbėtos geroje studijoje. Buvo 
parinkęs aktualijas iš amerikie
čių spaudos. Kalbėjo 
apie amerikietį žurnalistą Bra
zaitį, kaip jis lankėsi Sovietų 
Sąjungoje, kaip aplankė ir Lie
tuvą. Jis yra trečios kartos lietu
vis, žino lietuviškas problemas, 
tai ir labai taikliai daug ką 
pastebėjo. Jo pastabos drauge ir 
Br. Railos komentarai kritikavo 
režimo sistemą.

-o-
Programa užtruko apie porą 

valandų. Paskui buvo vyno ir 
sūrio vaišės, kurios tikrai buvo 
jaukios. Patalpos nedidelės, tai 
visi neišsiblaškė į platumas, o 
drauge pasišnekučiavo.

Parduota nemaža knygų, dau
giau “Kitokios Lietuvos ilgesys”, 
nes ji pigiausia, tik 5 dol., gi 
“Raibos agavos” — 10 dol. Au
torius knygas autografavo.

Jei šių knygų sutiktuvės būtų 
rengtos patogesniu laiku, tikrai 
būti} publikos daugiau atsilan
kę. Bet ir šis renginys buvo 
reikalingas ir naudingas. Drau
ge ir prasmingas, gražiai pra
ėjęs.

Abi Br. Railos knygos gauna
mos Darbininko administraci
joje. (p.j.)

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW TOKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLERRWEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, (vairiausios 
mėsos, lietuviška duona ir Įriti produktai

Užeikite - įsitikinsite!
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caa Klova, Bell Gardena, CA (ii viso 
$500.00); a-a. prot dr. Z. Ivinskio ir 
aju prof. dr. J. Pažino atminimui — 
Antanas Mažiulis, S. Boston, MA; 
Balys ir Marija Raugai, Ddran, NJ; 
Joeeph Starke, Ontario, Canada.

Po $100.00: dr. Stasys ir Aldona 
Bačkaičiai, Great Faile, VA Mi- 
chael Braukus, Scranton, PA kun. 
Jonas Burkus, Hot Springs, AR K. 
Čepaitis, Etobicoke, Canada; Albina 
Lipčienė, New Haven, CT, L ir B. 
Medžiukai, Los Angeles, CA; Stasys 
ir Salomėja Jankauskai, Hot 
Springs, AR (ii viso $110.00h dr. 
Rūta ir Mečys Jauniikiai, East 
Northport, NY; Jonas Juodis, 
Gennantown, NY; dr. Vincas Rasla- 
vičius, Wyoming, IL Vytautas 
Raivytis, Hot Springs, AR A ir K. 
Rožėnai, Hot Springs, AR Vincas ir 
Vanda Simanavičiai, Hot Springs, 
AR K ir J. Staaiunaičiai, Hot 
Springs, AR; dr. Antanas ir 
Konstancija Valiuikai, Barrington, 
RI (ii viso $120.00); V. ir G. Žukaus
kai, Chicago, IL.

Po $80.00: Eilėn ir Alex Wam- 
Vamaa, La Grange Park, IL.

Po $50.00: Stasys Aušrota, Sun. 
city, CA; Petras ir Paula Balčiūnai, 
Hot Springs, AR Danutė Baltienė, 
Milton, MA; Kantrimas Cibas, Vis
ta, C A Tomas Dambrauskas, Hot 
Springs, AR; Vytas Dūkas, San 
Diego, CA; H. ir A. Dūdai, Hot 
Springs, AR; Aldona Griikus, Chica
go, IL; Izabelė ir Juozas Laučkai, 
Bethesda, MD (ii viso $100.00); 
Feliksas Mandeikis, Centerville, 
MA Henrikas ir Irena Miklai, Great 
Neck, N Y; a.a. Jono R Simana
vičiaus atminimui — Pasaulio Lietu
vių Jaunimo sąjunga; Edward ir 
Shirley Pavilonis, Racine, WI; P. ir 
M. Radžiai, Hot Springs, AR kun. 
Jonas Ruokis, Putnam, CT; P. ir S. 
Šlapeliai, Centerville, MA Zenonas 
ir Ona Tamošauskai, Hot Springs, 
AR; K. ir G. Trečiokai, Union, NJ; 
Dana Vilimienė, Hot Springs, AR J. 
ir O. Žemaičiai, Hot Springs, AR 
Marija ir Vladas Židžiūnai, Center
ville, MA.

Po $45.00: Erdvilis ir Rymantė 
Janulaičiai, Hyannis, MA.

Po $40.00: Juozas Gramas, Oak 
Lawn, IL (iš viso $50.00); Jonas ir 
Veronika Rutkauskai, Hyannis, MA.

Po $35.00: Jonas ir Dalia Pautie- 
niai, West Bamstable, MA

Po $30.00: Jonas Šepetys, 
Detroit, MI (iš viso-$80.00); Jonas ir 
Irena Vilgaliai, Great Neck, NY.

Po $25.00: Zigmas Grybinas, 
O’Fallon, IL (iš viso $50.00); Petras 
ir Jadvyga Klioriai, S. Euclid, OH; 
Juozas ir Albina Lukai, Phila
delphia; Benediktas Lungys, Chica
go, IL; S. ir Elena Mineikos, Cneter- 
ville, MA; J. ir A. Rasiai, Cambridge, 
MA; Pranas ir Hortenzija Šapalai, 
Lemont IL; Albertas ir Irena Šulins
kai, Cleveland, OH.

Po $20.00: S. ir G. Everlynai, Hot 
Springs, AR Antanas Guronskas, 
Hot Springs, AR Vladas Jančaus- 
kas, Hyannis, MA J. ir A Kalvė
nai, Hot Springs, AR P. Kregždie- 
nė, Hot Springs, AR Juozas ir Elena 
Kuncaičiai, Dorchester, MA; M. ir J. 
Mackevičiai, Centerville, MA; Anta
nas ir Juzė Matjoškos, Dorchester, 
MA; G. Meiliūnienė, New York, NY; 
L Minginienė, Hot Springs, AR A. 
ir M. Pakščiai, Centerville, MA; 
Vytautas ir Eugenija Rastoniai, 
East Sandwich, MA; R ir N. 
Sabaliūnai, Hot Springs, AR; J. ir I. 
Siručiai, Hot Springs, AR M. šlegai- 
tienė, Hot Springs, AR H. ir O. 
Šlepavičiai, Hyannis, MA

Po $15.00: J. ir E. Ambrozaičiai, 
Centerville, MA; Kazys ir J. Baro
nai, Manomet, MA (iš viso $65.00); 
E. ir T. Bliudnikai, Centerville, MA; 
V. ir J. Lendraičiai, Centerville, MA; 
Meichael ir Rose Marie Ryan, Beth- 
page, NY.

Po $10.00: P. ir A Austėjai, 
Centerville, MA Viktoras Bakžys, 
Dorchester, MA; I. ir M. Beleckai, 
Hot Springs, AR Ed. Eitas, East 
Wareham, MA; Bronius ir O. Gudo
niai, Hot Springs, AR I. ir E. Janso
nai, Osterville, MA; Juozas Jusys, 
Worcester, MA (ii viso $41.00); J. ir 
E. Kontautai, Centerville, MA S. ir 
J. Kontrimai, Centerville, MA M. 
Krutulienė, Centerville, MA J- 
Mataa, Hot Springs, AR A Mickū- 
nienė, Centerville, MA; Jonas Mika
lauskas, Maratoną Mills, MA 
Semaška ir teima, New Britan, CT; 
A Šliūpienė, Centerville, MA; P. ir 
S. Snūdžiai, Hot Springs, AR K. ir 
E. Simanavičiai, Maratoną Mills, 
MA; Kęstutis Stepšys, Grand 
Rapids, MI (iš viso $25.00); O. ir V. 
Vaitkai, Worcester, MA; Z. ir A. 
Vieškalniai, Centerville, MA; V. ir E. 
Vizgirdai, Centerville, MA.

Po $5.00: P. Deveikis, Hot 
Springs, AR; L Gudelienė, Hot 
Springs, AR E. ir I. Krasauskai, 
Hyannis, MA; O. ir P. Mekas, W. 
Hyannisport, MA.

Aukų rugsėjo mėn. surinko: 
JAV LB Aurora apylinkė $50.00 (iš 
viso $100.00); JAV LB Bushwick 
apylinkė $300.00; JAV LB Cape Cod 
apylinkė $1,336.00; JAV LB Flori
dos Auksinio Kranto apylinkė 
$250.00; JAV LB Hot Springs 
apylinkė $2,160.00 (iš viso $2,210.00); 
JAV LB Kennebunkport apylinkė 
$100.00; JAV LB Palm Beach apy
linkė $250.00 (iš viso $450.00); JAV 
LB Waterbury apylinkė $250.00 (iš 
viso $350.00).

Pagal pasižadėjimus gauta:
Po $1,500.00: Rimvydas Šilba

joris, Columbus, OH ($150.00 iš viso 
$750.00).

Po $1,000.00: dr. Jurgis Gimbu
tas, Arlington, MA ($500.00 ir viso 
$1,000.0Q); Antanas ir Cecilija Maka
rai, Hot Springs, AR ($100.00 iš viso 
$200.00); Juozas ir Eugenija Pažemė- 
nai, Queens Village, N Y (iš viso 
$1,000.00); Linas Raslavičius, 
Huntington Beach, CA ($800.00 iš 
viso $1,000.00); dr. Antanas ir Jani
na Stankai, Stuart, FL ($200.00 iš 
viso $500.00); Rimantas L Vaitkus, 
Paradise Valley, AZ ($500.00 iš viso 
$750.00); Bronius ir Stasė Vaškeliai, 
Easton, PA.($500.00).,

Po $600.00: Jolanta R. 
Raslavičiūtė, Chevy Chase, MD 
($200.00).

Po $500.00: Birutė Navickienė, 
Lemont, IL ($100.00); a.a. Onos 
Tonkūnienės atminimui — Ritonė ir 
Teodoras Rudaičiai, Oak Lawn, IL 
($300.00); Alina Skrupskelienė, 
Chicago, IL ($300.00 iš viso $500.00).

Po $300.00: dr. A. Grushnys, 
Wichita, KS ($100.00 iš viso $200.00).

Po $250.00: Vitalis Švažas, 
Bellevue, WA ($100.00 iš viso 
$200.00).

Po $200.00: Antanas Būga, 
Chicago, IL ($100.00 iš viso $150.00); 
Bladas Daukantas. St Petersburg 
Beach, FL ($25.00 iš viso $175.00).

Po $100.00: kun. Andrius Sen
kus, Lake Worth, FL ($50.00 iš viso 
$100.00); dr. Rasa Šilėnaitė, Rapid 
City, SD ($75.00 iš viso $100.00); 
Juzė Kašėtaitė Speare, Plattsburgh, 
NY ($25.00 iš viso $100.00h Eglė 
Rukštelytė-Sundstonn, Forest Park, 
IL ($30.00 iš viso $90.00).

Iž visos širdies dėkojame auko
tojam. Pirmasis Įmokėjimas uni
versitetui 200,000 doL Jūsų dėka 
lapkričio 4 Įvykdytas. Kitų metų 
{mokėjimui (100,000 dol.) aukos 
siunčiamos čekius rašant Ir siun
čiant: Lithuanian World Communlty 
Foundation, 5620 So. Claremont, 
Chicago, III. 60636.

Lėtų telkimo komitetas, 
JONAS KAVALIŪNAS, 
pirmininkas
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MARUOS ŽUKAUSKIENĖS 
DAILĖS PARODA

PASIŽYMĖJĘS MOKSLE

Marijos Žukauskienės tapybos 
..korinių paroda surengta spalio 
23-24 Kultūros Židinio mažojo

je salėje. Buvo išstatyta 29 nau- 
' ji jos darbai.

Parodą rengė ir ją globojo 
. Lietuvių Atletų Klubas, nes 
. Marija tame klube aktyviai reiš
kiasi. Tai buvo trečioji jos paro
da K. Židinyje.

Atidarymas buvo šeštadienio 
vakarą. Jį pravedė Vacys Stepo- 
nis, žodelį apie dailininkę tarė 
Paulius Jurkus. Pati dailininkė 

‘ padėkojo rengėjam ir svečiam 
; už dėmesį jos menui. Paskui 
buvo vaišės — kavutė.

Marija Žukauskienė tapo dau
giausia tapybiniu peiliu, so
driai dėdama dažą, išgaudama 

. paviršiaus virpėjimą ir įvairu- 

. mą. Mėgsta tapyti gėles, me
džius, mišką, miesto scenas, gat
ves ir namus, sodybas, jūrą 
su žuvėdromis, lietuviškus kry- 

' žius. Ji atvira visam pasauliui 
> ir gamtai.
; Komponuodama savo paveiks
lą, ji mėgsta sutelkti dėmesį

■ į patį centrą. Paveikslo centre 
įstatomas medis, kryžius, taip 
padalija paveikslą beveik į ly- 

.gias dalis, į dešinę ir kairę. 
'Akcentuodama horizontalią lini
ją, irgi ją praveda centre, cent
re sukryžiuoja su vertikalia lini
ja. - .

Ji mėgsta pirmame plane už
akcentuoti trikampį. Štai namai 
'iš kairės ir iš dešinės. Jų lini
jos subėga į centrą, o priekyje 
— darželis, kurio forma tri
kampis. Arba miesto gatvėse na
mai užskliaučia priekinį trikam
pį. Panašiai ir Miško scenoje. 
Tas priekinis planas, tas trikam
pis, jos traktuojamas tamsiom 
spalvom. Koloritas duslus. Tai 
sudaro atramą jau visam pa
veikslo koloritui, tai yra jos 
kompozicijos akcentas.

Sis paveikslo centro pamėgi
mas ir šis tamsusis trikampis 
pirmam plane eina per visą jos 
kūrybą, jau tie elementai buvo 
ir ankstesnėse jos parodose.

BALTŲ ATSTOVYBES
J. TAUTOSE KLAUSIMAS

Šalia pilnateisių narių atsto
vavimą Jungtinėse Tautose ste
bėtojų teisėmis turi kai kurios 
valstybės, pavyzdžiui Pietų Ko
rėja, dėl kurios narystės nepa
siektas susitarimas, arba Vatika
nas ir Šveicarija, kurios pačios 

.pilnateisiais nariais būti ne
siekia. Iš rezistencinių sąjūdžių 
-tokį statusą yra įgijusi arabų 
■Palestinos Išlaisvinimo Organi- 
.zacija (PLO).

Amerikos Baltų Laisvės Lygos 
posėdžiuose kelis kartus buvo 
svarstomas klausimas, ar baltam 
irgi būtų naudinga siekti tokio 
atstovavimo statuso, kaip PLO. 
Pilniau tas klausimas buvo svars
tomas rugsėjo 28 posėdy, į kurį 
buvo pakviestas ir Baltųjų Rūmų 
viešųjų santykių skyriuj dirbąs 
Linas Kojelis. Po ilgesnių dis
kusijų buvo padarytas nutarimas 
baltų atstovavimo stebėtojo tei
sėmis Jungtinėse Tautose gali
mybes pradėti formaliai tirti.

Ji yra impresionistė. Detales 
praleidžia, perduoda bendrą 
įspūdį. Ypač tai matyti jos tapy
tose gėlėse. Ištaigios, gražios 
gėks, žvilga nuo lietaus ar ra
sos.

Jos gėlės tiesiog liepsnoja, 
tartom dega ir kyla, skleidžiasi 
į visus šonus. Pats žiedas be 
detalių, o tik primena žiedą 
plačia savo potepe. Tai ir suda
ro įspūdį, kad gėlės “liepsnoja”, 
veržiasi, nerimsta.

Jurginų didelis gulsčiai su
komponuotas paveikslas parodė 
jurginus tiesiog besisukančius, 
besiblaškančius. Jų galvos net 
didesnės už natūralias galvas, 
kad būtų užimta kompozicinė 
erdvė. Kitur tapydama gėles, 
mėgsta pabrėžti ir vazos ar 
puodo vaidmenį, o čia ją pagau
na to judesys, tas jurginų pa
vasariu is siautėjimas, ir vazos 
vaidmuo jau pasidaro antraei
lis. Taip tapo jurginus dėl to, 
kad patys jurginai linksta, svy
ra, kad ir jų galvos kepurėtos, 
sudėtos iš daugybės dalelių. Kai 
liečia šviesa, tos galvos juk vir
pa, lyg sukasi.

Gi tulpes traktuoja jau kitaip. 
Čia pabrėžiama vertikali linija
— žiedai keliasi į viršų ramiai, 
išdidžiai.

Ji mėgsta rudas, gelsvai rudas 
spalvas. Tai ir sudaro jos savi
tą koloritą, kuris primena senąją 
olandų tapybą.

Gėlių paveiksluose kartais vy
rauja melsvas koloritas.

Paveikslai buvo gerai įrėmin
ti ir paroda gražiąi bei sko
ningai sutvarkyta. Pardavė 13 
paveikslų.

Žavi jos didelė meilė menui
— konkrečiai tapybai. Ji nesibi
jo darbo, tad nedelsdama tegu 
sūeJda naujų problemų — naujų 
špreiidirnų. Tai visa “realizuojasi 
tik darbu.

Sėkmės jos tolimesnei 
kūrybai, (p.j.) 

atitinkamus tarptautinės teisės 
specialistus tam klausimui išstu
dijuoti ir duoti rekomendacijas. 
Jei atrodytų, kad galimybės rea
lios, Baltų Laisvės Lyga dėl pro
jekto įgyvendinimo tartųsi su 
baltų diplomatinėmis tarnybo
mis ir centrinėmis laisvinimo 
veikloje dalyvaujančiomis or
ganizacijomis bei atskirais as
menimis, kad šiuo klausimu bū
tų pasiektas kiek galima pilnes
nis aktyviosios baltų visuome
nės susiderinimas.

Amerikos Baltų Laisvės Lygos 
valdyba taip pat kreipėsi į JAV 
atstovų rūmų narį kongresma- 
ną Duncan Hunter (R-CA), pra
šydama pradėti kongrese akciją 
sustabdyti importui Sovietų Są
jungos prekių, kurias pilnai ar iš 
dalies gamina politiniai kaliniai. 
Jam buvo nurodytas Smoot-Havv- 
ley Tariflf Act, kurio 307 para
grafas labai aiškus:

“Allgoods, wares, articles and

DaiL dr. Marija Žukauskienė taria žodį jos korinių parodos 
atidarymo proga Kultūros Židiny.

PASIŽVALGYKIM PO 
DAYTONA BEACH

Taip jau reikalai susiklosto, 
kad po keleto dešimčių metų ir 
vėl imam mantą ant savo pe
čių ir keliaujam į naujas vietas, 
ieškodami ramesnio, gražesnio, 
patogesnio gyvenimo. Mat, to, 
atrodo, reikalauja ir užtarnau
tas poilsis. Juk savo amžiaus 
pačius gražiausius metus dau
gelis iš mūsų praleidom did
miesčiuose, sunkiai bedirbdami 
fabrikuose ar įstaigose, pelny
dami duonos riekę. Tad, artė
dami į gyvenimo saulėleidį, ir 
ieškom ramybės ir poilsio.

Toks “tautų kilnojimasis”, sa
vaime aišku, nesveikas reiški
nys. Tokie iškeliavimai į kitas 
vietas menkina sanųjų kolonijų 
gyvenimą, o neretai tokios ko
lonijos ir visai sunyksta. Bet, 
stebint gyvenimo nuotaikas, to
kių kolonijų sunykimas yra le
miamas daug svarbesnių aplin
kybių, tad ieškantieji naujų gy
venviečių neneša pilnos atsa
komybės už lietuviškų židinių 
menkėjimą.

Kaip ten bebūtų, svarbu, kad 
“keliautojai” spiestųsi į naujas 
vietas, per daug neišsibarstytų, 
kad ir šiltuose kraštuose, šiuo 
atveju Floridoj, išaugtų naujos 
lietuviškos salelės. Kaip atrodo, 
dabar taip ir nutinka.

Apie Floridą, ten įsikūrimo 
galimumus mūsų spaudoj daug 

manufactured wholly or in part 
in any foreign country by convict 
labor or forced labor . . . shall not 
be entitled to entry at any of the 
ports of the United States, and 
the importation thereof is hereby 
prohibited.”

Kongresmanas Hunter tuo rei
kalu susidomėjo ir paprašė Bal
tų Lygą pateikti sąrašą asmenų, 
kurie galėtų kongrese liudyti. 
Lietuvių Politinių Kalinių Są
jungos valdyba pažadėjo tokį 
sąrašą paruošti.

Antanas B. Mažeika 
Baltų Laisvės Lygos 

vicepirmininkas

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijos Katalikių Moterų Są
jungos skyriaus metinė šventė 
bus gruodžio 11. Paskaitą apie 
šv. Kazimierą skaitys kun. dr. 
Feliksas Jucevičius.

— Amsterdamo lietuviai, Olan
dijoje, Kražių skerdynių 90 metų 
sukaktį niošiasi atžymėti paroda, 
siekiant tokiu būdu plačiau su
pažindinti olandų visuomenę su 
sunkia dabartine persekiojamos 
Lietuvos Bažnyčios ir jos tikin
čiųjų padėtimi. Parodos tikslas 
bus parodyti, kad Lietuvos ka
talikai, kaip caro priespaudos 
režimo laikais, taip ir dabar, ryž
tingai kovoja už religinę laisvę 
ir kitas pagrindines žmogaus tei
ses. Lietuviškoji paroda bus su
rengta Amsterdame, o vėliau 
bus eksponuojama ir kituose 
Olandijos miestuose. 

rašoma. Lietuviai į Floridą at
kreipė dėmesį, ir daugelis ten 
keliasi nuolatiniam apsigyveni
mui.

Amerikiečių didelės žemių su
pirkimo ir statybų bendrovės, 
supirkusios didžiausius žemės 
plotus pigiomis kainomis, 
ruošia planus naujiem miestam. 
Tokie projektai stipriai rekla
muojami, giriamos vietovės, su
randami jų planam vykdyti tal
kininkai, gerai atlyginami, ir to
kiu būdu naujose gyvenvietėse 
įperšami pirkti sklypai, statomi 
namai ir bandoma įsikurti.

O jeigu kartais apie tokius 
projektus kiek kritiškiau atsi
liepiama, tai suinteresuotieji 
smarkiai supyksta, ‘net tokiem 
“kritikam” grasinama.

Taip neturėtų būti. Juk kiek
vienam valia viešai savo nuo
monę pareikšti, tačiau juk nie
kas negali atbaidyti žmogaus 
nuo įsikūrimo ten, kur jam pa
tinka, kur jis nori.

Gal tik besikuriant reikėtų 
atkreipti dėmesį į gyvenimo są
lygas vyresniojo amžiaus žmo
nėm. Neužtenka vien ramy
bės, paukštelių čiulbėjimo, ža
lumų. To visur rasim. Net ir 
didesniųjų kurortinių miestų 
priemiesčiuose.

Bet labai svarbu, kad, apsi
gyvenęs naujoj vietoj, nesijaus
tom vienišas, tarp keliolikos šei
mų, kad ir labai artimų ir mie
lų.

Žmogui reikia gyvos, tuo pa
čiu ir ramios gyvenimo aplin
kos. Daktarai, ligoninės, apsi
pirkimo centrai, pramogų 
vietos, na, ir pajūris (jeigu jau 
gyveni Floridoje) yra būtini 
išėjusiam į užtarnautą poilsį.

Antra vertus, besikurdamas 
Floridoj, turi įsidėmėti, ar, rei
kalui esant, galėsi savo nuosa
vybę parduoti greitai ir l>e di
desnių nuostolių. Žinoma, pirš- 
dami vietoves gyventi, bendro
vių tarnautojai tuo nesirūpina. 
Jiem svarbu tik sklypų parda
vimas.

Tad, prieš bandydami įsikurti 
Floridoj, gerai pagalvokim — 
kur?

O šiuo atveju vis dėlto aš 
noriu pasižvalgyti po Floridos 
gana įdomų kampelį, turintį 
įžymaus kurorto vardą, nuo
stabiai gražų, kieto smėlio, šva
ri] pajūrį, Daytona Beach.

Neturiu intereso šią vietovę 
aukštinti, girti ar įkyriai rekla
muoti, kad čia lietuviai būriais 
skubėtų kurtis. Bet, kadangi šią 
vietą gerai pažįstu, čia net pats 
savo saulėleidį praleisiu, tad 
pasikeisti nuomonėmis būtų 
pravartu.

Čia dauguma lietuvių nuosa
vybes yra įsigiję tarp Atlanto 
vandenyno ir didžiosios Halifax 
upės. Daytona Beach sudaro 
plačios apylinkės su atskirais 
pavadinimais, kaip Ponce Inlet, 
South Daytona, Daytona 
Shores, Port Orange, Ormond 
by the Sea, Ormond Beach ir

JAUNUOLIS

Petras Vytautas Dičpinigaitis, 
dr. Juozo ir Irenos Dičpinigai- 
čių sūnus, šį rudenį pradėjo stu
dijuoti mediciną New Yorko 
universitete (New York Univer- 
sity School of Medicine).

Kolegiją ir paruošiamuosius 
medicinos mokslus baigė tame 
pačiame New Yorko universite
te šį pavasarį aukščiausiais ga
limais pažymiais (Summa Cum 
Laude), gaudamas bakalauro 
laipsnį tBachelor of Arts in Bio- 
chemistry).

Savo šeimoje Petras turi du 
medicinos daktarus: savo tėvą 
ir vyresnįjį brolį Juozą. Tad ir jis 
apsisprendė pasekti jų pėdomis.

Pradžios mokslą Petras išėjo 
§v. Tomo parapijos mokykloje 
Woodhavene. Ją baigė 1975 su 
keturiais garbės pažymėjimais 
ir trim stipendijomis. Visa jo 
klasė, baigdama šią mokyklą, 
laimėjo 5 stipendijas, iš kurių 
net trys teko Petrui: į Regis 
High School, St. Francis Prep. 
H.S. ir Catholic War Veterans. 
Nors ir buvo gavęs 4 metų sti
pendiją į Regis H.S., bet pasirin
ko Archbishop Molloy H.S., ku
rią anksčiau buvo baigę du jo 
vyresnieji broliai: med. dr. Juo
zas ir a.a. Tomas.

Tais pačiais metais Petras la
bai gerais pažymiais baigė ir 
Maironio lituanistinę mokyklą.

Kitą rudenį jis įstojo į Arch
bishop Molloy High School, ku
rioje labai sėkmingai mokėsi 
visą laiką, priklausydamas 
National Honor Society. Šią 
gimnaziją iš 400 savo klasės 
draugų baigė antruoju.

1979 rudenį įstojo į New Yor
ko universitetą, gaudamas New 
York University Presidential 
Scholarship ir New York State 
Regents stipendijas.

kitos. Kaip minėjau, Daytona 
Beach — sparčiai augantis gra
žaus kurorto miestas. Pajūrio 
— 25 mylios. Modernios ligoni
nės, prekybos centrai, daug pra
mogų, vietoj daktarai, bankai ir 
kitos įstaigos. Lengvai pasiekia
ma miesto butobusais.

Už Halifax upės kelių mylių 
aplinkoj labai gražūs nauji gyve
namųjų namų rajonai. Gatvės 
gražiai išplanuotos. Palikta aug
menija. Ošia pušys, palmės ir 
kiti amžinai žaliuojantys me
džiai. Na, ko, ko, o paukštelių 
čiulbėjimo, kalnelių, ramumos 
ir gražių vaizdų kiek tik širdis 
trokšta. Tokiose vietose gyven
damas, ne tik jauti ramybę, 
bet ir per kelias minutes pasie
ki pajūrį ir kitus reikalingus 
centrus.

Tad drąsiai ir teigiu, kad tik 
tokiose vietose mes turėtume ir 
kurtis.

Dažnai esu klausiamas, ar 
Daytona Beach ir apylinkėse 
gyvena daug lietuvių. Galiu at
sakyti, kad pastarųjų kelerių 
metų laikotarpy čia apsigyveno 
gana daug šeimų, net ir jaunų. 
Visi gražiai įsikūrė. Kiti dar turi 
darbus. Yra susiorganizavę į 
Daytona Beach ir apylinkių 
Amerikos lietuvių klubą, ruošia 
šventes, minėjimus, ryškėja ir 
kultūrinė veikla. Taigi Daytona 
Beach rikiuojasi į Floridos 
gražiųjų ir tinkamų lietuviam 
gyventi vietovių eiles.

Jurgis Janušaitis

Prel. P. Bulovas prisaikdina naujai įtrinkta Lietuvos vyčių 
Vidurinio Atlanto Apygardos centro valdybą. Apygardos 
suvažiavimas įvyko spalio 23 Auiros Vartų parapijoje, Man
hattan, N.Y. Šeimininkavo 12 kuopa. Dalyvavo 120 su 
virtum delegatų ir svečių. Nuotr. D. Bnlvičiotės

Petras Vytautas Dičpinigaitis

Čia per visus 4 studijų metus 
visą laiką jis buvo dekano gar
bės sąrašuose ir priklausė stu
dentų garbės draugijoms: PHI 
BETA KAPPA ir Caducean Pre- 
Medical Honor Society. Studijų 
metu už pažangumą moksle 
gavo New York University 
Founders Day Award For Aca- 
demic EKcellence. Už pažangu
mą chemijoje buvo apdovanotas: 
John Granger Brovvn Award ir 
Chemical Rubber Company 
Avvard.

Dėl savo pažangumo moksle 
į medicinos mokyklą Petras 
buvo priimtas dar pernai pava
sarį “by early decision”, tai yra 
visais metais anksčiau negu 
normaliai.

Daug keliavo
Petras, kaip ir visi kiti šio 

universiteto prezidentiniai sti
pendininkai, kasmet gaudavo 
po nemokamą kelionę į užjū
rius.

Tokiu būdu pirmaisiais me
tais teko pakeliauti ir pamatyti 
istorines ir įdomias Izraelio vie
tas, kaip Jeruzalę, Betliejų, Na
zaretą, Mirties jūrą ir kitas vie
toves.

Antraisiais metais teko pama
tyti vakarinę Afriką, trečiaisiais 
— Ispaniją ir Maroką.

Šių metų sausio mėnesį šis 
būrelis studentų turėjo progos 
nuskristi į Suomiją, į Sovietų 
Rusiją ir į Lietuvą. Čia Petrui 
pavyko suorganizuoti pakan
kamą skaičių norinčių nulėkti į 
Vilnių. Iš 43 atsirado 37 norį pa
matyti Lietuvą. Tad po Helsin
kio, Leningrado ir Maskvos teko 
pusantros dienos pabūti Vil
niuje.

Vilniuje
Vilnius visiem be išimties pa

tiko, ir visi buvo labai paten
kinti. Petrui pasisekė Vilniuje 
susitikti su keletu savo pusbro
lių ir pusseserių.

Ši studentų grupė buvo ro
doma ir Vilniaus televizijoje, ku
ri turi specialią programą, pa
vadintą “Mūsų svečiai .

Bebūnant Maskvoje, tuo laiku 
kaip tik vyko krepšinio rung
tynės tarp rusų ir Lietuvos rink
tinių. Visų didžiausiam nustebi
mui Maskvos stadione žiūrovų 
tarpe lietuvių buvo žymiai dau
giau negu rusų. Lietuviai čia bu
vo atvažiavę iš Lietuvos. Nei 
ilga kelionė nebuvo jiem kliū
tis. Lietuvių plojimai Lietuvos 
rinktinei visiškai nustelbdavo 
nišų šūkavimus.

Tas rungtynes laimėjo lietu
viai.

A.T.

h
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, at

siųsdami prenumeratos mokes
tį, prisidėję aukomis už kalen
dorių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

Po 20 dol. — J. Zubavičius, 
Sunny Hills, Fla., Sister Paule- 
ta, Brooklyn, N.Y., dr. A. Druk- 
teinis, Bedford, N.H.

15 dol. — J. Ardys, Fairview, 
Pa.

Po 10 dol. — J. Valaitis, Stam- 
ford, Conn., R. Boris, Dear- 
bom, Mich., American Lithua- 
nian Club, Amsterdam, N.Y., A. 
Januška, Milton, Ma., M. Sla
vinskas, New Hyde Park, N.Y., 
P. Kunigėlis, Williston Park, 
N.J., V. Šoliūnas, Lemont, III., 
dr. D. Surantas, Rockford, III.,
M. Darey, Colonia, N.J., prof. 
dr. V. Mantautas, West Hart
ford, Conn., F. Monchun, Wind- 
sor, Conn.

Po 6 dol. — K. Jankūnas, 
Lodi, N.J., B. Kondratas, Quaker 
Hill, Conn.

Po 5 dol. — M. Minikauskas, 
Westboro, Mass., B. Kokarski, 
Flemington, NJ., P. Maleckas, 
Hillside, N.J., A. Naujokas, Nor- 
ridge, III., B. Janulis, Cleveland, 
Ohio, R. Rajus, Richmond Hill,
N. Y., Sisters of Jesus Crucified, 
Elmhurst, Pa., J. Kasauskas, Lin- 
den, N.J., S. Dėdinas, Viena, 
Austria, V. Petrauskas, Clark 
Summit, Pa., kun. A. Račkaus
kas, Brooklyn, N.Y., E. Kezie- 
nė, Woodhaven, N.Y., kun. I. 
Gedvilą, Providence, R.I., A. Le- 
sinskas, Salem, N.H., H. Baja- 
lis, Los Angeles, Calif., H. Kaz
lauskas, Philadelphia, Pa., B. 
Žiogas, Orfield, Pa., J. Juozai
tienė, Cleveland, Ohio, S. Ze- 
bertavičius, Parlin, N.J., J. Skur- 
denis, Brooklyn, N.Y., A. Gruo
dis, VVappingers Falls, N.Y., G. 
Alinskas, Clifton, N.J., E. Liobė, 
VVoodhaven, N.Y., J. Miežins- 
kas, Chicago, III., J. Vidūnas, 
Worcester, Mass., E. Jankus, 
Woodhaven, N.Y., dr. D. Ma
žeika, Le Roy, N.Y., A. Mace
lis, Bowie, Md., S. Bakutis, St. 
Petersburg, Fla., R. Markevi
čius, VVoodhaven, N.Y., V. Didž- 
balis, St. Petersburg, Fla., A. Ma
linauskas, VVoodhaven, N.Y., J. 
Budzinauskas, Waterbury, 
Conn.

Po 3 dol. — S. Kligys, Catons- 
ville, Md.

Po 2 dol. — kun. J. Baltrū
nas, Esperance, N.Y., C. Taut
kus, Melrose Park, III., T. Vit
kauskas, Brockton, Mass., J. Do- 
bužinskas, VVoodhaven, N.Y., V. 
Ogden, Pennsboro, VVest Va., E. 
Jankauskienė, VVoodhaven, N.Y., 
M. Pakštys, Fairfax, Va., K. Bu- 
ragas, Richmond Hill, N.Y., G. 
Vidmantas, Rochester, N.Y.

Po 1 dol. — H. Januškevi-

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
VVoodhaven, N.Y. 110Ė1 

WE DELTVZR

296-4130

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.

čius, Yonkers, N.Y., O. Žilius, 
Crafsbury Common, VT.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

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, Švei
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, trumpelės 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 jaunimą 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.

MŪSŲ MAŽIESIEM
A. Gustaičio, Algis Trakys ir 

Tarsiukas Šleivys. Apsakymėliai 
su iliustracijomis. 2 dol.

Grybs, grybs. Dainorėlis su 
daigom. 3 dol.

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

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

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

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

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Šios bei kitos lietuviškos kny

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

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

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
pvaSiuimiu opianKii, nugarai* pavogiai avvtni. jio puau nama o 
doL Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn. N.Y. 11207.

Užsakau “LNhuanlan Cookory” už 8 dol. Psrsluntlmas- 
Poatago M c.

Vardas, pavardė

MaiMa^sIs amėuA ivumaviBt gaiva •....... —...........   —..... ................

Miestas*, valstija, Zlp_____________________________________

Daug lietuviškų plokštelių turi 
Darbininko administracija. 
Skambink 212 827-1351 Ir pra
šyk. kad plokštate atsiųstų į 
namus.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Gina Čapkas. Solistė Gina 
Capkauskienė šioj plokštelėj į- 
dainavo: B. Budriūno “Dainos 
gimimas”, J. Stankūno “Mer
gaitė”, G. 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: 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve ir Vytimi bei įra
šu “Llthuanlan and proud 
ofit” : vaikam (boy’ssize) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man’s 
s iže) S (34-36), M (38-40), 
L (42-44), XL (46-48). Kaina 
su persiuntimu tik 7 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

NAUJAUSIA 
E. JUCIŪTĖS 

KNYGA
Igarkos Naujamiestis. Doku

mentinis reportažas iš lietuvių 
tremtinių gyvenimo Sibire. Įriš
ta į kietus viršelius kainuoja tik 
10 dol. Taip pat dar gauna
ma E. 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.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

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

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

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

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

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

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

Bronys Raila, Raibos agavos. 
Įrišta. 12 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. 20 
dol.

G. Galva, Ernestas Galva
nauskas, politinė biografija. Kie
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, VVenn die Sowjets 
kommen. Vokiečių kalba apie 
sovietų žiaurumus okupacijos 
metu Pabaltijo kraštuose. 12 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

LIETUVIŲ LIETUVIAM

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

Skyriai Chicąoje, III. Ir St Petersburg, Ra.

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

KASA už paprastas taupomas sąskaitas moka 9%

Už IRA pensijų Indėlius dabar moka13%

Už didelius Ir mažus Certiflkatus duoda kiek galima 
aukščiausius procentus.

Visiems nariams lengvomis sąlygomis suteikia visų 
rūšių paskolas Ir mortglčius.

Tiesioginiai priima arba keičia Sočiai Socurlty * - *-*---

Duoda Money Orders Ir keičia asmtnIBkua arba algos 
CMIUS.

KASOS jatalga veikla savaitdi Sienomis nuo 9 vai. ryto Iki 8 vaL vakaro, o 
penktadieniais Iki 6 vsl. vsk. Ir šefo* ientais Iki 5 vai. vakaro.

Visus kvlečlsm dėti santaupas į lietuvišką KASĄ.

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

ui 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakoj imtu iš Lietuvos laisvės ko- 
viį, J_ Jankausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietu
vos vaizdeliai” arija to paties au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Caumama Darbininko administ- 
ntijoy, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Keliautojų dėmesiui
Juo asas Kaributas yra para

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

3ALTK 
TOLIAS

SPECIAL114 DIENŲ 
EKSKURSIJA 

SU 11 DIENŲ LIETUVOJE 
Proga sutikti naujus Matus 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

Galima gauti skanios, rupios, lietuviškos sveikatos 
duonos iš Bruno’s kepyklos Chicagoj.

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

110—21 Jamaica Avė.
{kampas 111 St.) 
547-9225

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom made fur and sheep- 
skln coats and other leather 
goods. The lowest prlces ln 
nelghborhood. Ūse our lay- 
away plan.

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

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 
IŠMOKTI

Introduction to Modem Lith- 
uanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas vai
kam. Paveiksluotas — 6 dol.

Pridedama persiuntimui po 1 
dol. už kiekvieną knygą.

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

Atidarą nuo 8 iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
iki šeštadienio
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BROCKTON, MASS.
Pum takte* M*r$*l

Jėzaus Nukryžiuotojo vienuo
lyno motiniškojo namo žaliuo
janti sodyba rugsėjo 15 papuoš
ta nauja Sopulingosios Dievo 
Motinos statula. Ant aukšto aš
tuonkampio pastovo pritvirtinta 
Marijos, sopulingosios Dievo ir 
mūšy motinos, statula. Aplink 
pastove septynių Marijos skans
enų meniški skulptūros paveiks
lai. Prieky, aštuntame pastovo 
.plote iškalta: “Our Lady of Sor- 
rorw" ir apačioje “Kun. Salia
mono dovana”. Aplink paminklą 
vieta gėlėm ir dailiai plytelėmis 

. išklota aikštė.

sveikesnieji gyventojai. Po šven
tinimo iškilmių seselės svečius 
pakvietė vaišėm bei pokalbiam.

{ šią vietą Brocktone Jėzaus 
Nukryžiuotojo seselės po dauge
lio kliūčių nugalėjimo 1945 per
kėlė iš Ehnhurst, Pa., savo moti
niškus namus ir novicijatą. Tuo
met Jėzaus Nukryžiuotojo sese
rys savo naujai vietai globėja 
pasirinko Septynių skausmų 
Dievo Motiną. Globėjos pager
bimui kun. Saliamono Mažei
kos palikimu Romoje užsakytas 
šis paminklas. Paminklo aukoto
jas kun. Saliamonas iškilmių ne
besulaukė, nes mirė 1982 sausio

, Paminklą pašventino Bostono 
.diecezijos vysk, augziliaras Tho-

20, sulaukęs 69 m. amžiaus. 
Velioniui šventinimo iškilmėse

mas V. Daily. Dalyvavo kuni- atstovavo jo sesuo Saliomėja
gai: vienuolyno kapelionas Alan 
Nagie, A. Abračinskas, prel. V.

— sesuo M. Annunciata, kelias 
kadencijas buvusi šios kongre-

jBalčiūnas, prel. J. Sullivan, R. 
*Crowley, A. Kantautas, V. Cu-

gaeijos viršininkė, o dabar esanti 
valdyboje patarėja švietimo rei- Sopulingosios Motinos šventovė. Iš d. vysk. Thomas V. Daily, sesuo M. Annunciata- 

Mažeikaitė ir neatpažinta — Nukryžiuotojo Jėzaus-Sopulingosios Dievo Motinos vie
nuolyno seserys.

Kanuoinenės šventės 
minėjimas

*kuras,V. Jaskevičius, SJ, P. Bal- 
>kan, A. Janiūnas, S. Saulėnas, 
jj. Žuromskis, E. McDonay, J. 
tKenney, A. Jezewskis. Taip pat 
| dalyvavo vienuolyno viršininkė 
įsės. M. Rūta, motiniško namo 
♦ seselės, Šv. Juozapo senelių ir St. 
IMary’s Vilią, Pa., globėjos, 

Brocktono, So. Bostono, Nor- 
woodo, Conn. ir Pa. parapinių 
mokyklų mokytojos. Matėsi pa
minklui plano paruošėjai Ski
lius su žmona ir Charles su 
Michael Altieri. Dalyvavo Šv.

,Juozapo senelių globos namo

kalam.

Virš motiniško namo durų į- 
rašytas toks užrašas: “Our Lady 
of Sorrovv Convent”. Prieangyje 
vienoj sienoj kaba įspūdingas 
Sopulingosios Motinos paveiks
las, kitoj sienoj . — Nukry
žiuotasis. Svečitj kambarių sie
nos papuoštos lietuvių dailinin
kų paveikslais bei lietuvių liau
dies meno dirbiniais.

E. Ribokienė

MAIRONIO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS VAKARAS-BALIUS

♦t
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A.A.
MARIJA VAITEKŪNIENĖ

mirė 1982 lapkričio 21. Mirties pirmųjų metinių proga 
už Velionę šv. Mišios bus aukojamos Apreiškimo 
lietuvių parapijos bažnyčioje, 259 North 5th St, Brook- 
lyn, N.Y., lapkričio 24, Padėkos dieną, 9 vai. ryto.

Kviečiame visus draugus ir pažįstamus prisiminti 
Velionę savo maldose.

Nijolė ir Aleksas Vaitekūnai

PENKTOSIOS MIRTIES METINĖS
Š. m. gruodžio mėn. 5 d. sueina penkeri metai, 

kaip Viešpaties Valia užbaigė šios žemės kelionę mūsų 
mylima mamytė

A.A.
IRENA TARABILDAITĖ RUSECKIENĖ

Šviesiam Jos atminimui prisiminti, šia liūdną sukaktį 
minint, užjos sielą bus aukojamos šv. Mišios:

gruodžio mėn. 11d. 12:30 ir 5:00 v.v. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, Los Angeles, ir

lapkričio mėn. 27 d. 9 v.r. Švč. Trejybės bažnyčioje, 
Hartforde.

Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus prisi
minti m irusią ją ir už jos sielą pasimelsti.

Tesuteikia Jai Dievas amžiną ramybę.
Liūdinčios dukros su šeimomis
Giedrė Mickienė ir Danguolė Banevičienė

Tradicinis Maironio lituanis
tinės mokyklos vakaras-balius 
buvo spalio 22 Kultūros Židiny
je. Jį rengė mokyklos tėvų ko
mitetas, talkinamas visos mo
kyklos.

Jau virto tradicija, kad tie 
mokyklos baliai yra išradingi, 
puošnūs ir pasižymi savo gera 
nuotaika. Ir dar pridėkime, kad 
juose yra daug jaunimo.

Tėvų komitetas įdeda daug 
darbo ir sielos į salės papuo
šimą. Praeitais dvejais metais 
salė buvo puošiama lyg jūros 
dugnas, lyg kokios pajūrio pa
krantės. Palubyje buvo paka
bintas tinklas, meniškai ištemp
tas, papuoštas žvejų plūdėmis. 
Plūdės kabėjo ir ant sienų.

Dariaus - Girėno pagerbimui
Šiemet rengėjai pasinaudojo 

Dariaus ir Girėno sukaktimi 
ir’jų garbei skyrė savo salės 
papuošimus. Scenos gilumoje, 
kur stovi raudonas skydas, ant 
jo buvo nupiešta lėktuvas ir že
miau įrašyta — Lituanika. Nu
piešta baltam popieriuje, kurio 
viršus baigėsi lenkta forma. 
Atrodė, kad tai kokia bokšto 
anga, ir pro ją matai lėktuvą. 
Nupiešė Arūnas Bukauskas, ku
ris su savo broliu ir mama ne
seniai atvyko iš Lietuvos, ir da
bar visi trys dirba kaip Židinio

tvarkytojai, prižiūrėtojai. Jis 
gerai piešia, ten lankė M.K. 
Čiurlionio vardo vidurinę mo
kyklą, kur piešimas ir visoks 
menas yra plačiai išeinamas.

Salės palubyje buvo paka
binti du dideli išskėsti parašiu
tai. Už jų švietė šviesos ir atro
dė lyg kokios mirksinčios žvaigž
dės. Originalus papuošimas. Gi 
į visus langus buvo pridėta 
žydinčių rudens gėlių ir žaliuo
jančių lapų.

Kaip įprasta, tėvų komitetas 
surengia gražias vaišes—valgių 
stalą pastato ties scena ir jį gra
žiai išpuošia.

Pradžioje buvo kokteiliai, o 
publikai susirinkus, prasidėjo ir 
programa, kurią atliko pantomi
mikas Paulius Rajeckas.

Pantomimikos menas
Tai jaunas vyras, sėkmingai 

Įjesireiškiąs šioje profesijoje, 
Skoningai ir sumaniai organi
zuojąs pačias programas. Daug 
ką jis vaizdavo, — kelionę į 
Lietuvą, baisų sapną Lietuvoje, 
virvės traukimą, sunkiųjų svars
čių kilnojimą, kelionę New Yor- 
ko požeminiais traukiniais, ro
botą ir kita.

Pats yra parinkęs muziką, ku
rią leidžia per garsiakalbius 
iš juostelės. Muzika pritaikyta 
jo atliekamiem numeriam. Prieš

kiekvieną numerį keičia apran
gą, bet daugiausia vyrauja 
juodos spalvos treningas.

Įdomiausia, kad jis įtrau
kia ir publiką, įtraukia jaunus 
žiūrovus. Šiuo atveju iš salės 
pasiėmė du berniukus ir įjungė 
į savo vaidybą. Ypač puikiai 
pasireiškė antras berniukas, ku
ris pagavo jo sunkiųjų svorių 
kilnojimo techniką ir ją perdavė 
žiūrovam. Kaip paskui paaiškė
jo, tie berniukai tai atliko be 
jokios repeticijos, neįspėti.

Dovanos mokyklai
Programai pasibaigus, tėvų 

komiteto pirmininkas Gintas Že
maitaitis visiem padėkojo, pa
kvietė į sceną mokyklos vedėją 
Aldoną Marijošienę ir Vytautą 
Alksninį, kuris kredito unijos 
Kasos vardu mokyklai įteikė 
500 dol. auką. Auką priėmė mo
kyklos vedėja.

A.A.
ALFONSAS 
BURNEIKA

mirė spalio 11

Hartford, Conn.

Velionis buvo gimęs ligininkų kaimo, Merkinės 
parapijoj. 1925 įsigijo mokytojo cenzą. Vadovavo Alsė
džių, Joniškio, Kuršėnų pradžios mokyklom. 1935 pra
dėjo dirbti Lietuvių AKC Bendrovėje “Audeklas” Kaune. 
Yra buvęs AKC B-vės direktorium, sekretorium Ir kasi
ninku. AKC darė gerą apyvartą. 1940 rusam okupavus 
Lietuvą, “Audeklas” buvo nacionalizuotas. Okupantų 
sudaryta administracija Velioni paskyrė gaminių Inspek
torium. Čia dirbo ir vokiečių okupacijos metu.

Okupuotoje Lietuvoje liūdi dvi seserys Ir vienas bro
lis, o čia žmona Vincenta.

Mielas tautieti, Ilsėkis ramybėje.

A.Ą.
JUSTINUI GEčlAUSKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Jadvygai, 
sūnui Algimantui su šeima.

Stefa ir Vaclovas Biručiai

Komiteto pirmininkas taip 
pat paskelbė, kad dail. Česlo
vas J anų šas ir, Paulius Jurkus 
gautus pinigus už scenos pa
puošimą Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjime paauko
jo mokyklai.

Po to prasidėjo pačios vaišės. 
Tuoj sugrojo spalvingas ir nuo
taikingas Joe Thomas orkestras. 
Stalai buvo skoningai ir rūpes
tingai jaunųjų mamyčių papuoš
ti, o prie stalų patarnavo jau
nos vidurinių skyrių mergaitės. 
Jos tikrai rūpestingai ir su meile 
prižiūrėjo savo stalus ir svečius.

Šį kartą atsilankė gana daug 
jaunimo, jaunųjų tėvų. Jaunimo 
galėjo būti apie pusę. Visi sta
lai buvo užimti. Gi publikos 
buvo apie 250.

Visi palinkėjo mokyklai ir to
liau taip gražiai laikytis, lietu
viškoje dvasioje ugdyti jaunimą 
ir visada nuotaikingai ir skonin
gai surengti savo pobūvius. Toks 
ir šis buvo — šis rudens ba
lius — jaunatviškas, tvarkingas 
ir nuotaikingas, (p.j.)

JURA STRIMAITIS, ADVOKATĖ 
— KEHOE, DOYLE, PLAYTER. 
NOVICK A STRIMAITIS — Nine 
Hamilton Place; Boston, MA TEL.: 
817 - 338-0070 Lynn, MA, TEL.: 817 
599-8188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi įvairiose 
srityse.

Sutaupysite pirkdami pas mus 
tauriuosius ir gaivinančius gėrimus

UŽSAKYTI GALIMA VIENINTELĖJE 
LIETUVIŠKOJE LIKERIO PARDUOTUVĖJE

“VANDA”
Atsiimti galima “Lito” būstinėje adresu:

88-01 114th St 
Rlchmond HM, N.Y.

Skambinti telefonais: 212 441-2811 arba 515 997-7855

Kaip ankstyvesniais, taip ir 
šiais “Aušros” metais Bostono 
Lietuvių Karių Veteranų Sąjun
ga Ramovė rengia Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 65 metų su
kaktuvių minėjimą lapkričio 20.

Minėjimo tvarka: 9 vai. ryto 
Petras Viščinis per “Laisvės 
Varpo” radijo valandėlę pada
rys Lietuvos kariuomenės kūri
mosi apžvalgą.

10:15 vai. iškilmingos pamal
dos So. Bostono lietuvių Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje, ku
rių metu giedos Montrealio lie
tuvių vyrų oktetas, vadovauja
mas muziko A. Stankevičiaus.

3 vai. p.p. iškilmingas posė
dis So. Bostono Lietuvių Pilie
čių D-jos 3-čio aukšto salėje, 
368 W. Broadvvay.

Po himnų ir invokacijos, po 
pagerbimo kritusių ir mirusių 
dėl Lietuvos laisvės savanorių 
kūrėjų, sovietų ir nacių kanki
nių, po Dariaus ir Girėno mir
ties 50-čio prisiminimo, įnešus 
vėliavas, dienai pritaikytą pa
grindinį žodį pasakys dr. A. Va- 
liuškis iš Barrington, R.I.

Meninę programą atliks minė
tas vyrų oktetas ir kompozito
riaus prof. Jeronimo Kačinsko 
vadovaujamas Berklee muzikos 
kolegijos Trio.

Po programos pobūvis su vai
šėmis, varu, loterija ir kit. Pel
nas skiriamas lietuviškai spau
dai paremti.

Visi dalyvaukime prisiminime 
ir pagerbime tų, kurie kovojo, 
o kiti net žuvo už Lietuvos 
laisvę. Būtų tušti mūsų žodžiai 
apie meilę tėvynei Lietuvai, jei
gu mes nepagerbtume ir nepri
simintume tų, kurie kovojo už tą 
laisvę.

Mūsų ligoniai
Juozas Kapočius, enciklopedi

jų leidėjas, po sunkios ope
racijos sugrįžo į namus ir šei
mos globojamas sveiksta.

Prof. Simas Sužiedėlis, encik
lopedijos redaktorius, taip pat 
paliko ligoninę ir sveiksta 
namuose.

BOSTONO RENGINIAI
Lapkričio 13 Šv. Petro parapi

jos kalėdinis bazaras So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

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

Lapkričio 26 Lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto rengia
mas balius So. Bostono Lietu
vių Piliečių D-jos salėj.

Lapkričio 27 Jono Vanagaičio 
šaulių kuopos 25 metų sukakties 
minėjimas.

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

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

MEM0EA

‘Ajpber
Paskutinė šių matų EKSKURSIJA Į LIETUVĄ išvyksta: 
GRUODŽIO 26 d. - $1175.00 su NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMU VILNIUJE
(Maskva 2, Vilnius 5, Ryga 3, Leningradas 2, Helsinkis 1)

1984 METŲ EKSKURSUOS | LIETUVĄ prasideda 
BALANDŽIO 18 D. REGISTRUOJAME JAU DABAR. Šiuo 
reikalu skambinkite: 1-800-722-1300 (ToU Free), 
iš Massachusetts Ir Kanados: 1- 817-288-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 Wetf Broadway, p.o. box 116 

South Boston. Mass. 02127

įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIENĖ Ir Albina RUDŽlONIE- 
NE. Norlntlom atsikviesti gimines atostogom sutvarkome do
kumentus. Prlces are baeed on double occupancy and are 
subjoct to ctiengea.

C



U • DARBININKAS • 1983 lapkričio11, Nr. 44 1883 — AUŠROS METAI - 1983

DARBININKAS

Kultūros Židinyje šį savaitgalį: 
lapkričio 12, šeštadienį, gintarų 
paroda didžiojoje ir mažojoje 
salėse. Rengia Liet. Tautodailės 
Institutas.

Vaižganto minėjimas buvo 
numatytas surengti lapkričio 
13, sekmadienį. Dabar dėl susi
dėjusių aplinkybių nukeliamas 
vėlesniam laikui.

Korp! Neo Lithuania 61 metų 
sukakties proga lapkričio 13, 
sekmadienį, 11 vai. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje bus auko
jamos koncelebracinės mišios 
už mirusius korporacijos narius. 
Šios apylinkės Neo Lithuania 
korporantai kviečiami dalyvauti 
pamaldose.

Iškilmingos jaunimo pamaldos 
bus gruodžio 4, sekmadienį, 12 
vai. Kultūros Židinyje. Mišių 
metu giedos Volungių choras iš 
Toronto. Pamaldos rengiamos 
ryšium su Kultūros Židinio de
šimtmečiu, kuris bus paminėtas 
specialiu banketu gruodžio 3 ir 
kuriame dainuos Volungės.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo narių susirinkimas bus 
lapkričio 16, trečiadienį, 7 v.v. 
įprastinėje vietoje, Congrega- 
tional bažnyčios salėje, 85-27 
91 Street, Woodhavene. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

Liet. Kat. Moterų draugijos 
29 kuopos susirinkimas bus lap
kričio 13, sekmadienį, 1 v. po
piet pas pirmininkę E. Kezienę, 
80-69 90 Avė., Woodhavene. Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti.

Su prof. Juozo Brazaičio Raš
tų keturiais tomais susipažinimą 
rengia Lietuvių Fronto Bičiulių 
New Yorko sambūris gruodžio 
18, sekmadienio popietėj, Kultū
ros Židinio mažojoj salėj. Dr. J. 
Girnius skaitys paskaitą: Brazai
tis — literatūros mokslininkas.

Leidinys apie šv. Kazimierą 
lietuvių liaudies mene ir lietu
vių dailininkų kūryboje kruopš
čiai rengiamas. Buvo spaudoje 
paskelbtas atsišaukimas, kad 
lietuviai dailininkai atsiųstų 
savo sukurtų kazimierinių pa
veikslų nuotraukų. Jau atsiliepė 
pirmieji dailininkai: bent kelis 
darbus atsiuntė skulptorius 
Aleksandras Marčiulionis, 
Eleonora Marčiulionienė, Bro
nius Murinas, sesuo Mercedes, 
Ilona Brazdžionienė, Vytau
tas Ignas. Taip pat telkiama 
medžiaga ir iš įvairių knygų. 
Perfotografuojama. Fotografavi
mo darbus atlieka Liudas Tamo
šaitis. Knygą leidžia tėvai mari
jonai.

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 saloje

Bus išstatyti gintaro rinkiniai: Inos Nenortienės Iš 
Bostono, Marijos Žukauskienės, Gražinos Šimukonlenės, 
Mildos Kvedarienės, T. Nakienės Ir kitų.

INA NENORTIENĖ 6 v. kalbės apie gintarų
Parodoje dalyvauja LT! narė IRENA JANKAUSKIENE 

su savo spalvingais kHImais

Mažojoje salėje bus gintaro Išpardavimo statai, atgaiva.
Valgius parų oi E. Kezienė su savo talkininkėmis.
Veiks loterija.
Kviečiamo visus apylinkės lietuvius atsivesti bent po 
vienų kitatautį 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 vienų dienų — šeštadienį.
Laukiamo visų!

RENGĖJAI

Birutė Venskuvienė — Pasau
lio Lietuvių Katalikių Organi
zacijų Sąjungos (PLKOS) valdy
bos įgaliotinė tarptautiniam ry
šiam buvo specialiai nuvykusi iš 
Paryžiaus į lietuvių katalikių 
moterų organizacijos veiklos 75 
metų sukakties minėjimą, kuris 
buvo spalio 22 Toronte, Kana
doje. Ji taip pat ten spalio 23 
dalyvavo PLKOS Tarybos posė
džiuose ir padarė pranešimą 
apie tarptautinę veiklą.

Už a.a. Olgą Ilgūnienę pirmų
jų mirties metinių proga mišios 
bus aukojamos lapkričio 12, šį 
šeštadienį, 10 vai. pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje. Draugai 
ir pažįstami prašomi mišiose 
dalyvauti.

Arūnas Paliulis, Darbininko 
skaitytojas iš Stamford, Conn., 
atsiųsdamas metinę prenumera
tą, pridėjo 100 dol. Dosniam 
geradariui už spaudos rėmimą 
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

. A. a. Visvaldo Mlačiūno atmi
nimui Olga Audėnienė, Sigitas 
ir Daiva Banaičiai, iš Oregon, 
paaukojo Tautos Fondui 50 dol. 
Tautos Fondas už auką dėkoja.

Lietuvos vyčių biuletenis, lei
džiamas Lietuvos reikalų komi
sijos, spalio numeris jau išsiun
tinėtas vyčiam. Kaip paprastai, 
sutelkta daug aktualios medžia
gos apie religijos persekiojimą, 
surinkta medžiaga ir apie čia 
teisiamus lietuvius, kurie kalti
nami kaip veikę karo metu prieš 
žydus, apie Mėlynosios Armijos 
sąjūdį ir Lietuvos laisvinimo 
darbus, apie Allentown vyskupo 
surengtas pamaldas už Lietuvą. 
Įdėtas vienas puslapis iš Chi- 
cagos latvių leidžiamo biulete
nio, nurodoma, kur laiškus rašy
ti, kaip reaguoti. Biuletenį re
daguoja Bemice Aviža, o Lietu
vos reikalų komisijos pirminin
ku yra dr. Jokūbas Stukas.

Maspetho Lietuvos vyčių kuo
pa organizuotai dalyvavo pa
maldose už religijos laisvę. Pa
maldos buvo spalio 30 St. Agnės 
katedroje. The Long Island 
Catholic laikraštis, leidžiamas 
Hempstead, N.Y., lapkričio 3 
laidoje įsidėjo nuotrauką, kaip 
vyskupas prieš pamaldas sveiki
nasi su žmonėmis. Pirmame pla
ne matosi Lietuvos vyčių grupė 
ir jų plakatas.

Išnuomojamas mažas kam
barys su baldais vyrui ar mote
riai Woodhavene, N.Y. Skambin
ti po 6 v.v. tel. 847-7306.

Liet. Kat. Akademijos Ne v 
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 Moksle 
Akademijos suvažiavimą, kuris 
buvo St. Petersburge, Fla. Dr 
prof. VI. Jaskevičius skaitys pa
skaitą apie žemaičių dievus ii 
deives. Po susirinkimo—kavutė

Kultūros Židinio dešimtmečio 
proga bus išleistas specialus lei
dinys, kuriame bus apžvelgta 
Židinio veikla per 10 metų. 
Sukaktuvinis Židinio banketas 
— balius bus gruodžio 3 , šeš
tadienį. Programą atliks Toronto 
Volungių ansamblis.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos (PLKOS) 
pirmininkė dr. Aldona Janačie- 
nė, vicepirmininkės Marija Lu- 
šienė ir dr. Apolonija Radzi- 
vanienė, valdybos narės Pranė 
Ąžuolienė ir Vida Penikienė 
spalio 22-23 iš New Yorko buvo 
nuvykusios į Torontą,kur daly
vavo lietuvių katalikių moterų 
organizuotos veiklos 75 m. su
kakties minėjime ir PLKOS ta
rybos posėdžiuose. Šiose isto
rinėse iškilmėse taip pat daly
vavo ir Regina Balsienė, New 
Yorko Lietuvių Katalikių Mo
terų Kultūros Draugijos valdy
bos sekretorė.

Lietuvių Atletų Klubo valdy
ba reiškia padėką asmenim, 
padėjusiem ruošiant dail.M. Žu
kauskienės meno parodą spalio 
22-23. Dėkojama dail. M. Žu
kauskienei už sutikimą leisti 
globoti jos parodą. Paroda savo 
pasisekimu parėmė klubą mora
liai ir finansiškai.

Kristina Brazlauskienė mirė 
spalio 14 Panevėžyje, Lietuvoje. 
Buvo apie 90 metų. Buvo gimu
si Gruzijoje, jos mergautinė pa
vardė buvo Lelešvili. Ištekėjo už 
lietuvio veterinarijos daktaro 
Aleksandro Brazlausko, kuris 
caro laikais buvo Gruzijoje. Po 
karo visi grįžo į Lietuvą ir ap
sigyveno Panevėžyje, kur A. 
Brazlauskas buvo Panevėžio ap
skrities veterinarijos gydytojas. 
Jis mirė 1934. Kristina Braz
lauskienė, kad ir būdama gru
zinė, gerai išmoko lietuviškai, 
pamilo Lietuvą ir lietuviškai iš
augino savo šeimą. Jos viena 
dukra Viktorija liko Lietuvoje 
ir globojo savo motiną. Čia 
Woodhavene gyvena kita jos 
dukra Elena Bublaitienė, Provi- 
dence, R.L, gyvena trečia dukra 
Ona, gi sūnus Jonas gyvena 
London, Ont., Kanadoje. Taip 
pat liko anūkų ir proanūkių— 
Bublaitienės dukra Brigita su 
dviem vaikais, sūnaus Jono duk
ra su dviem vaikais. Mišios už 
a.a. Kristiną Brazlauskienę buvo 
lapkričio 9 pranciškonų vienuo
lyno koplyčioje Brooklyne. Mi
šias užprašė Bronė ir Antanas 
Reventai ir jos sesuo Marija 
Punkrienė, kurie gyvena St. 
Petersburge, Fla. Ei. Bublai
tienė dėkoja už jos motinos pri
siminimą ir už užprašytas 
mišias.

Kalėdinių kortelių tautiškais 
bei religiniais motyvais, su lie
tuviškais įrašais, galima gauti 
Darbininko administracijoje. 12 
kortelių su persiuntimu 5 dol. 
Užsakyti adresu: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Toronto Volungės choras, kuris gruodžio 3 dalyvaus Kultūros Židinio 10 metų jubi
liejaus programoje.

Vytės Nemunėlio — Bem. 
Brazdžionio vaikų poezijos rink
tinė, pavadinta “Mažųjų die
nos”, bus spausdinama pran
ciškonų spaustuvėje Brooklyne. 
Rankraštis jau atsiųstas. Tuoj 
prasidės rinkimo darbai. Rinkti
nę leidžia speicalus komitetas, 
kurį sudarė Los Angeles ateiti
ninkai sendraugiai.

Daily News, rašydamas apie 
Grenadą, įsidėjo sužeistų karių 
spaudos konferencijos nuotrau
ką, kur yra ir viena lietuviška 
pavardė Al Siciunas, seržantas 
22 metų iš Omahos, Nebr.

IŠTIESTOS RANKOS

Tegul Balfas mūs gyvuoja, 
Šelpia žmones jų varge. 
Pasistenkime šiandieną 
Būt su Balfu mes drauge.

(Alb. Kašiubienė)

Lietuvių tauta neša prievar
tos, skausmo, pažeminimo jun
gą. Trūksta jiem ir medžiaginių 
dalykų. Jų vilties žiburėlis — vi
sų mūsų drauge ištiestos rankos 
pagalbai. Nedidelė jų dalis turi 
Vakarų pasaulyje giminių ar 
pažįstamų, juos šelpiančių. Jų 
mintys nukreiptos į Balfą. Bal
fas padėti gali tik su ateinan
čiomis aukomis.

Balfo 100-ojo skyriaus vajus

Centrinėje bibliotekoje 42- 
oje gatvėje Manhattane visą 
liepos mėnesį ir dalį rugpjūčio 
buvo New Yorke leidžiamų ma
žumų spaudos paroda — Minori- 
ty Press Exhibition. Paroda 
buvo įrengta bibliotekos korido
riuose. Buvo išstatyta daugybė 
laikraščių. Iš lietuvių laikraščių 
buvo išstatyta Darbininkas, Vie
nybė, Tėvynė, Latvių Laiks, to
liau ėjo estai, lenkai, gudai, se
nieji rusai, kroatai, suomiai, 
graikai, slovėnai, kubiečiai, či
liečiai, švedai, norvegai, airiai, 
žydai. Buvo išstatyta ir daug 
knygų, ypač išleistų žydų ir ja
ponų.

Aušros 100 metų sukakties 
minėjimas Baltimorėje ren
giamas lapkričio 20. Apie Auš
rą kalbės Paulius Jurkus. Ren
gia Lietuvių Bendruomenės 
Baltimorės apylinkė. Minėjimas 
bus Lietuvių Namų klevų kam
baryje.

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

AUŠROS VARTŲ PARAFUOS 
TTTULIARINĖ ŠVENTĖ 

švenčiama lapkričio 20, sekmadienį.

2 vai. popiet koncelebracinės mišios.
Mišias aukoja Ir pamokslų sako vysk. V. Brtegys

Po mišių metiniai parapijos pietūs

Prašome iš anksto rezervuoti vietas — 212 286-2848

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

KULTŪROS ŽIDINIO SUKAKTIS
Gruodžio 3, šeštadienį, atšvę- 

sime pirmojo Kultūros Židinio 
dešimtmečio sukaktuves. Ta 
proga Židiny įvyks koncertas ir 
balius. Koncerto programą at
liks jaunas, bet jau puikiai pasi
žymėjęs Toronto “Volungės” 
choras, vadovaujamas patyru
sios dirigentės Dalės Viskon- 
tienės. “Volungė” susikūrė 1976 
ir iš pradžių turėjo tiktai mer
gaičių sąstatą, su kuriuo bema
tant iškilo į pirmaeilį dainos 
vienetą. Tos mergaitės jau kartą 
dainavo New Yorke ir taip su- 

tęsiasi. Daugelis jau atskubėjo 
su aukomis. Vėl keletas stam
besnių aukotojų: 500 dol. au
kojo kun. dr. Matas Čyvas, Al- 
bany, NY; po 100 dol.: Elena 
ir Will Bamet, Manhattan, Jur
gis A. Bobelis, Long Island City, 
dr. Leonilda ir Juozas Giedrai
čiai, E. Northport, NY, Eugenia 
Pakulis, Rehoboth Beach, DE; 
po 50 dol.: Ariane ir Jonas Bort- 
kevičiai, N. Brunswick, N J. Vy
tautas Dudėnas, Manhattan, 
Vladas Kalytis, Great Neck, NY, 
Aleksandra ir dr. Juozas Kazic
kai, Greenvvich, CT, Leokadija 
ir Viktoras Milukai, Plainview, 
NY; po 30 dol.: Anna S. ir Al
fonsas Mažeika, Jamaica, dr. Ju
lita Trojanienė, Maspeth.

Labai ačiū šiem ir visiem 
kitiem aukotojam, kurie jau at
siuntėte šio vajaus proga Bal- 
fui. Tad būkime su Balfu drau
ge. Prašome ir laukiame.
Balfo 100-tojo skyriaus valdyba 

LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMO 

MINĖJIMAS
įvyks lapkričio 20 d.

Minėjimas prasidės 11 vai. koncelebraclnėmis mišio- 
mis už žuvusius ir mirusius karius bei partizanus 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje.

Pamoksią pasakys TEV. LEONARDAS 
ANDRIEKUS, OFM.

Tuoj po mišių minėjimas bus tęsiamas Apreiškimo 
parapijos didžiojoje salėje.

MINĖJIMO PROGRAMA:
Atidarymas
Invokacija — KUN. A RAČKAUSKAS 
Lietuvos gen. konsulo A. SIMUČIO žodis 
Pagrindinė kalba — LB N.Y. apygardos 
pirmininkas A VAKSELIS

Meninę programų atliks New Yorko vyrų choras 
PERKŪNAS, vadovaujamas muziko VIKTORO RALIO.

Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis. 
Įeinant Į salę aukojama.
Minėjimų rengia ir visus atsilankyti kviečia

RAMOVĖNAI, ŠAULIAI, BIRUTIETĖS

žavėjo publiką, kad po to dar 
ilgai buvo klausinėjama — kada 
“Volungė” vėl atskris pas mus??

Dalės Viskontienės įtakoje 
“Volungė” tuo tarpu išaugo į 
pilną mišrų chorą — jaunąj: 
gražų, aukšto muzikinio lygio 
dainos ansamblį. Šitoks jis su
grįš į New Yorką gruodžio 3 
ir pasirodys Židinyje 10 metų 
jubiliejaus proga. Nepraleiskime 
progos pamatyti ir išgirsti To- 
ronto lietuvių pasididžiavimą 
— šaunųjį “Volungės” chorą. J

Nepamirškime taip pat pa
gerbti ir pasveikinti New Yor
ko lietuvių pasididžiavimą — 
Lietuvių Kultūros Židinį, stovin
tį ant kalnelio jau 10 metųį 
Be Židinio mes neturėtume pa
stogės nei savo veiklai, nei sve
čių atsilankymui. Prieš 10 metų 
Židinyje galingai nuskambėjo 
Lietuvos himnas, poškėjo šam
pano kamščiai ir liejosi džiaugs
mas bei viltis, pabaigus statyti 
lietuvių kultūros tvirtovę. Ta 
tvirtovė yra lyg lietuvybės uos
tas plačioje Amerikos jūroje, 
kur skamba lietuviškos dainos; 
klesti menas, auga jaunimas ir 
glūdi viltys išlikti gyviem Lietu
vos ateičiai.

Visi, kas tik gali, planuoki
me gruodžio 3 susirinkti į Ži
dinį maloniam koncertui, bi
čiuliškam pasilinksminimui ir 
savo lietuviškos pastogės de
šimtmečio šventei. Nežinia, kiek 
dešimtmečių dar sulauksime 
ateity, bet nepraleiskime šio 
istorinio momento, kuriame da
bar gyvename.

Alg. Š.

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, buvus Amerikos delegacijos 
narys Madrido konferencijoje ir buvus LB Krašto 
valdyboa vicepirmininkas

KVIEČIAMI VISU


