
JAV karo laivynui vykdant 
iš anksto paskelbtus karo pra
timus Viduržemio jūros Sidra 
įlankoj, kurią Libija neteisėtai 
laiko savo vidaus vandenimis, 
pratimų erdvę saugą du JAV 
karo lėktuvai buvo apšaudyti 
dviejų Libijos karo lėktuvų. Abu 
Libijos lėktuvai buvo numušti 
raketomis, o JAV lėktuvai svei
ki grįžo į savo bazę.

Lenkijos Solidarumo unijos 
paskelbtas dviejų dienų laikraš
čių darbininkų streikas sustabdė 
daugumos vyriausybės laikraš
čių spausdinimą. Streikas buvo 
paskelbtas protestuojant prieš 
laikraščių, radijo ir televizijos 
vykdomus puolimus prieš uniją, 
neturinčią priemonių į tuos puo
limus atsakyti.

Aliejų eksportuojančiom vals
tybėm nepavyko savo konferen
cijoj pasiekti kompromisinio 
aliejaus kainų suvienodinimo ir 
jo gamybos apribojimo.

Šri Lankos (buvusio Ceilono) 
prezidentas paskelbė krašte iš
imties būklę kilusiom riaušėm 
tarp norinčios atsiskirti Tamil 
etninės mažumos ir Budos re
ligiją išpažįstančios singalezų 
grupės.

P. Korėja paprašė Japoniją 
suteikti jai per 5 metus 10 
bil. dol. paskolos ir paramos. 
Japonija, atrodo, bent iš dalies 
šį prašymą patenkins.

JAV valstybės pasekretoris 
tarptautiniam reikalam Thomas 
O. Enders patarė Nikaragvą val
dančiai juntai sustabdyti Salva
doro partizanam teikiamą pa
ramą, pakeisti jos politiką cent
rinėj Amerikoj ir sumažinti gink
lavimąsi, nes tik tada JAV galės 
vėl teikti Nikaragvai ūkinę pa
ramą.

Sovietinių žinių agentūra 
Tass pirmą kartą paskelbė, kad 
700 Afganistano partizanų per 
4 dienas puolė vieną sovietų 
atsparos punktą prie Pakistano 
sienos, bet buvo atremti.

Prezidentas Reagan sutiko 
perduoti lazraeliui kuriam lai
kui sulaikytų dėl Irako atomi
nės energijos stoties subombar- 
davimo 16 karo lėktuvų.

Nesuskaitomi tūkstančiai Pie
tų Vietnamo vyriausybei tarna
vusių vietnamiečių vis dar te- 
bėra laikomi džiunglėse esan
čiose stovyklose be teismo 
sprendimų ar jiem paskelbtų
kaltinimų.

Buv. prezidento Carter pata
rėjas saugumo reikalam Zig- 
niew Brzezinski mano, kad at
ėjęs laikas JAV-bėm nutraukti 
Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos boikotą ir pradėti pasi
tarimus, kad ji sušvelnintų sa
vo laikyseną Izraelio atžvilgiu.

Gynybos sekretorius Caspar 
W. Weinberger pasiūlė 200 bil. 
dol. planą sustiprinti JAV gy
nybai. Planas numato naujo tipo 
bombonešius, pagreitintą Tri- 
dent povandeninių laivų statybą 
ir MX raketų gamybą.

Sov. S-ga atidėjo Lenkijai jos 
skolų grąžinimą iki 1986 m.

Prie pietinių Ispanijos krantų 
Irano šacho šalininkai pagrobė 
Iranui Prancūzijoj pastatydintą 
karo laivą, bet, negalėdami ap
sirūpinti kuru Prancūzijos uos
tuose, pasidavė Prancūzijos or
ganam. Iranas pareikalavo gro
bikus išduoti, bet Prancūzija su
teikė jiem prieglaudą.

Irano Gorgan mieste buvo nu
žudytas Khomeini asmeninis 
įgaliotinis Seyyed Kazem Nur 
Mofidi.

latos partizanai atrado ten žu
vusių trijų amerikiečių lakūnų 
kaulus ir juos perdavė JAV or
ganam.

MANO NORAS PAKELTI V|SUS 
SUNKUMUS UŽ TĖVYNĘ
Liet Kat. Bažnyčios Kronika Nr. 47. Skyrius ‘fMūsų kaliniai’

Negauname laiškų. Tūkstančiams mūsų tėvynės 
geriausių sūnų rusai “išvaduotojai” atėmė 
žmoniškų gyvenimų. Mes norime ir privalome su
grįžti j savo laisvų Tėvynę. Vytautas Skuodis jau 
mūsų kieme. Už didžiuosius idealus reikia ir 
didžia kaina mokėti. Kad Eucharistijos Bičiuliai 
ir Seserys augtų meile bei savo skaičiumi ir 
neštų Lietuvai atgimimų.

Iš Petro Pauleičio laiškų
Jeigu man siunčiamus laiš

kus praleidžia Maskva, Vilnius, 
Magadanas ar kurie kiti didieji 
Sov. Sąjungos centrai, tai tos vil
kiškos kitų žmonių-atžvilgiu pa
žiūros niekaip negali atsisakyti 
visų tų Rusijos periferijų, mažų 
centriukų, kaip Baraševo (Mor
dovijos), Lesnoj ir kitų beteisių 
žmonių kankinimo vietų, vietinė 
administracija.

Čia kiekvieno tos administra
cijos viršininko savi, grynai as
meniniai, interesai. Visi nori 
lengvo, bet pelningo darbo. O 
vienas iš tokių darbų ir yra mai- 
šikliu darbuotis vergų katile, 
kad nelaimingieji, ten pakliuvę, 
kuo mažiausiai galėtų tarpusavy
je bendrauti, kad su niekuo jie 
laisvai, be svetimų — administ
racijos painiavų, nesusirašinėtų 
ir nieko nežinotų, kas čia pat 
dedasi. . .

Negavau iš eilės net 7-nių ___
laiškų. Kur'jiė nukeliavot Pana- savo nuosavą ryškų veidą. Mums'3'

Rako skautų stovykloje, Custer, Michigan, skautės duoda įžodį. Nuotr. v. Bacevičiaus

Amerikiečių talka Skuodžio 
išlaisvinimo byloje

Califomijos pabaltiečių su
formuotas naujas vienetas, The 
Baltic-American Freedom
League, talkinant amerikiečių 
ekspertų firmai (The Hanna
ford Public Relations Compa- 
ny), yra padaręs savo įnašą 
į lietuvių pastangas išlaisvinti 
Vytautą Skuodį iš sovietų ver
gų stovyklos.

Hannaford firmos pastango
mis buvo suorganizuotas ir pra
vestas JAV kongreso komisi
jos specialus apklausinėjimas 
(rugpjūčio 5), kuriam vadovavo 
kongresmanė Millicent Fen- 
wick (R.-N.J.). To apklausinė
jimo duomenys ir išvados per
duoti senato ir atstovų rūmų 
specialiai komisijai, kuri rūpi
nasi Vytauto Skuodžio bylos 
reikalu, ir vadinamajai “Hel- 
-.iiikio komisijai”, kuri renka 
žinias apie pagrindinių teisių 
ir laisvių pažeidimą
Sąjungoje. Be kitų, apklausinė
jime liudijo kun. X. Pugevi- 
čius, V. Šakalys ir R. česonis.

<Ta proga Hannaford firma iš
siuntinėjo viso krašto dienraš

šiai buvo ir su Zoriano?P. ir su 
Česlovo Stašaičio ir su kai kurių 
kitų laiškais. Tai visiems aišku, 
kad “uolieji” žmogaus teisių 
“gynėjai” tuos laiškus sulaikė, 
kad aš, jų vergas, per 33 metus 
visaip jų išnaudojamas, visiškai 
be kaltės engiamas ir persekio
jamas, nežinočiau, ką rašo man 
artimiausieji bei mylimiausieji 
tautiečiai.

Tų be jokios sąžinės ir savi
garbos žmogaus teisių “gynėjų” 
žodžiai Madride labai saldūs, 
bet tikrovė tiems žodžiams visiš
kai priešinga, net baisi...

Tūkstančiams mūsų Tėvynės 
Lietuvos geriausių Sūnų ir Duk
rų, gražiausiam mūsų jaunimui, 
nišai — “išvaduotojai” — atėmė 
gyvybę, kitiems, jų tarpe ir man, 
— žmogišką gyvenimą. Rusų 
pagrindinis kėslas, ypač į ma
žesnes tauteles — jas asimiliuo
ti. Gi mes turime savo garbin- 

čiams, žurnalams ir radijo ir 
televizijos stotims paruoštą 
medžiagą apie Vytauto Skuo
džio reikalą.

Apklausinėjimo proga Han
naford firma suorganizavo 
Washingtone spaudos konfe
renciją (University Club patal
pose). Joje dalyvavo nęmaža 
amerikiečių laikraštininkų. Iš 
jų paminėtini: Anne Crutcher 
(Washington Star), Vincent 
Drosdik (Human Events), Dale 
Francis (The Catholic Stand
ard), Bill Green (Heritage 
Foundation), Frank Van Der 
Linden (Sacramento. Union), 
Deborah Nelson (Liberty Ma
gazine), John McClain (Chi- 
cago Tribūne), Don Shannon 
(Los Angeles Times), Rizwan 
Šilam (National Journalism 
Center), Juan Walte (UPI),
Joyce Bamatham (Newsweek 

Sovietų Magazine) ir kiti.

Apie Chicagoje įvykusias de
monstracijas (rugpjūčio 17) 
Hannaford firma išsiuntinėjo 
specialius pareiškimus (press

svetimos importacijos, ypač ru
siškos, nereikia, nes ji visur pa
remta melu, žiaurumu, girta
vimu, ištvirkimu. Mano noras, 
mano brolių-sesių norų tęsinys, 
pakelti visus sunkumus už savo 
Tėvynę ir jos vaikus, kad jie ži
notų, su kuo turi reikalą ir kur 
tasai juos veda ...

Su visais broliais ir seserimis, 
kurie tik prisimena mus, per vi
sas Kalėdų šventes, o ypač Kūčių 
vakare, būsime visa siela 
kartu . . .
1980 gruodžio 2 d.

Petras Paulaitis savo 1981 m. 
sausio 9 d. laiške rašo: 

. .. Mes krutame po truputį, 
panašiai, kaip ir anksčiau. Visiš
kai nedirba tik Vaivada — 1981 
... co.ici^ 1 <4 nersirito ccr 
80 metų amžiaus slenkstį, liet 
dar laikosi. Lageryje esame 9 
lietuviai. Prie* likusių 8 prisidė
jo Algis Žiprė, jau už grotų dau
giau kaip 20 metų. Bet sveikata 
nesiskundžia, mat ir amžiaus 
dar ne seno. (Algis Žiprė ilgą 
laiką buvo laikomas psichiatri
nėse ligoninėse, esančiose KGB 
žinioje. Red. pastaba.) Ir kiti, 
nors ir vyresnio amžiaus, kol kas 
dar, ačiū Dievui, laikosi. Sakau

releases) visai Illinois spaudai, 
radijo ir televizijos stotims. Ta 
proga firma stengėsi gauti kiek 
galima daugiau vietos laikraš
čiuose ir laiko radijo ir tele
vizijos stotyse Vytauto Skuo
džio bylos reikalu. Hannaford 
firmos atstovas vyko į Chicagą 
visą tą reikalą kaip galima pil
niau suorganizuoti ir sutvarkyti.

(L. A. V.)

AMERIKA PRIE
SATURNO

Rugpjūčio 25 vakare Ameri
kos erdvėlaivis Voyager II pri
skridę prie Saturno planetos 
62.000 mylių atstume. Į Žemę 
siuntė daugybę geriausių nuo
traukų, kurios parodė, iš ko su
daryta Saturno skrybėlė, fotogra
favo ir Saturno gausius mėnu
lius.

Prieš tai visos televizijos sto
tys rodė Saturno nuotraukas iš 
tolo, padarė specialius pasikal
bėjimus su astronomais. Moksli
ninkai ypatingai daug tikisi iš 
šios erdvėlaivio kelionės. Tai 
didelis Amerikos pasiekimas 
moksle, tolimųjų erdvių tyrinėji
me. šis erdvėlaivis buvo paleis-

Lietuvos, Latviįoe Ir ffNfnil 
latovšp k nspriklsusomybds 
reikalu įnoitos stiprios reaollu- 
cĘos ir JAV Senate ir Atstovų 
ROmuose

Los Angeles, Calif. — ‘'Jau se
niai turėjome pilnai pajudinti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos by
los reikalą JAV Kongrese ir pa
dėti Pabaltijo kraštam nusikraty
ti sovietų vergijos”, — kalbėjo 
senatorius Strom Thunnond (R.- 
S.C.), {nešdamas neseniai JAV 
Senate stiprią S. Con. Res. 21 
rezoliuciją tų kraštų laisvės ir 
nepriklausomybės reikalu. Tai 
yra detali ir stipri rezoliucija, ku
rios turinys buvo pilnai paskelb
tas Congressional Record leidi
ny (1981 birželio 10, S6025 
puslapy). Ta proga jis padarė po
rą pareiškimų: vieną — ameri
kiečių spaudai, kitą — ku
ris buvo įdėtas tą pačią dieną 
minėtame leidinyje. Jis tą pa
reiškimą JAV Senate padarė ž< 
džiu. Prie senatoriaus S. Thui- 
mond rezoliucijos kaip “co- 
sponsor” prisijungė senatorius 
Daniel Patriek Moynihan (D- 
N.Y.).

Senatorius Strom Thurmond 
yra šiuo metu vienas iš įtakin
giausių legislatorių JAV Senate: 
jis yra teisių (judiciary) komisi
jos pirmininkas ir JAV Senato 
pirmininko (JAV vicepreziden
to) pavaduotojas (President pro 
tempore). Jo valstijoje (Soiith 
Carolina) pabaltiečių kaip ir 
nėra. Pabaltijo kraštų bylos rei
kalui jis skiria daug dėmesio; 
yra įsijungęs į Rezoliucijom rem
ti komitetą. Būtų tikslu geros va
lios lietuviam parašyti jam po 
padėkos laiškutį. Jo adresas: 
The Honorable Strom Thur
mond, Senate Office Building, 
Washington, D.C. 20510.

UŽSIENIO SPAUDA APIE LIETUVĄ
Sovietai yra susirūpinę, kad 

įvykiai Lenkijoje nepadarytų įta
kos Pabaltijo kraštam, todėl jie 
ėmėsi ypatingų priemonių ypač 
katalikiškai Lietuvai dar labiau 
izoliuoti nuo Lenkijos. Tai pa
žymi rugpjūčio 3 atspausdinta
me straipsnyje įtakingasis V. Vo
kietijos dienraštis “Frankfurter 
Allgemeine Zeitung”.

Laikraštis rašo, kad, ryšium su 
įvykiais Lenkijoje, susisiekimas 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, kuris 
praeityje buvo gana laisvas, da
bar yra beveik visiškai sustabdy
tas. Susirašinėjimas laiškais tarp 
Lietuvos ir Lenkijos yra griežtai 
kontroliuojamas ir dažnais atve
jais laiškai iš Lenkijos visiškai 
nepasiekia Lietuvos, o lenkiški 
laikraščiai Lietuvą pasiekia tik 
tuo atveju, jei juose nėra jokių 
žinių apie Lenkijoje vykstančius
socialinius neramumus.

Švedijos sostinę Stockholmą 
pasiekusiomis žiniomis, toliau 
rašo vokiečių laikraštis, dėl Len
kijos įvykių sovietai sugriežti
nę savo politiką taip pat ir Lie
tuvos katalikų Bažnyčios ir jos 
tikinčiųjų atžvilgiu. Dienraštis 
“Frankfurter Allgemeine Zeit
ung” šia proga supažindina sa
vo skaitytojus su bendra sun
kia Lietuvos Bažnyčios ir jos ti
kinčiųjų padėtimi, primena ka
talikų veikėjų suėmimus, kon-

tas prieš ketvertą metų, atliko 
milijonus mylių ir kuo tiks
liausiai priskrido prie Saturno 
planetos. Priskridęs erdvėlaivis 
visaip sukiojosi, tyrinėjo magne
tizmą, visokias audras, tempe- 
iatūrą ir kitą. Visi daviniai buvo 
perduoti į Žemę.

Amerika tolimąsias erdves 
pradėjo tyrinėti maždaug prieš 
20 metų. Ištyrinėjo Merkurijų, 
Venerą, padarė net jos paviršiaus 
žemėlapį, Marsą, net į jį 1876 
metais nusileido Amerikos erd
vėlaivis; Jupiterį, Saturną. Daug 
tyrinėjimo atliko Voyager 1, pa
leistas 1979.

Erdvėlaivis Voyager 2 skris 
toliau, 1986 pasieks Uraną, o 
1989 — Neptūną.

Stiprios rezoliucijos Atstovų 
Rūmuose

šiame JAV Kongrese (97th 
Congress) yra jau įneštos ketu
rios stiprios rezoliucijos ir Atsto
vų Rūmuose: H. Con. Bes. 5 
— jos autorius kongresmanas 
John NL Ashbrook (R.-Ohio); 
H. Con. Bes. 36 — įnešta kong- 
resmano Samuel S. Stratton (D. 
-N.Y.); H. Con. Res. 56 - jos 
autorius kongresmanas C.W. Bill 
Young (R.-Florida); ir H. Con. 
Res. 109 — įnešta kongresmeno 
James J. Blanchard (D.-Miehi- 
gan).

Rezoliucijų skaičius bei jų rė
mėjų skaičius ir JAV Senate ir 
Atstovų Rūmuose nuolat, didės. 
Yra didelės vilties ir galimybių 
pravesti vieną iš įneštų rezoliu
cijų šiame Kongrese (97th Cong
ress). Dabartinė JAV administra
cija Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
bylos reikalui yra žymiai palan
kesnė, negu kad buvusios praei
ty. JAV prezidentas Ronald Rea
gan yra Rezoliucijom remti ko
miteto narys.

Pilnai judintinas JAV Kongresas
JAV Kongresas visad buvo ir 

yra palankus ir sukalbamas Pa
baltijo kraštų bylos klausimu. 
Sis Kongresas bus tuo klausimu 
sukalbamesnis, negu kad eilė 
praeity. JAV Kongreso balso 
klauso administracija ir visos jos 
institucijos; Kongreso žingsnius 
atidžiai stebi bei seka Maskva.

Rezoliucijų žygis yra vienas iš 
svarbių užsimojimų Pabaltijo 
kraštų laisvės kovoje. Visi geros 
valios lietuviai kviečiami pilnai 
ir nuoširdžiai į tą darbą jungtis. 
Visais reikalais rašyti: Rezo
liucijom remti komitetas, Post 
Office Box 75893, Los Angeles, 
Califomia 90075.

RRK.

krečiai paminėdamas docento 
Vytauto Skuodžio atvejį, pažy
mint, jog turimomis žiniomis, 
Vytautas Skuodis sovietų priver
čiamųjų darbo stovykloje pa
skelbęs bado streiką. Dienraštis 
atkreipia dėmesį, jog Lietuva 
nuo pat okupacijos pradžios pa
sižymėjo pasipriešinimu prieš 
svetimuosius. Lig 1953 metų 
Lietuvoje aktyviai veikė partiza
nų būriai. Vėliau pasipriešini
mas sovietam įgavo kitas formas.

Pasipriešinimo sąjūdyje, rašo 
laikraštis, nuo pat pradžios la
bai svarbų vaidmenį atlieka ka
talikų Bažnyčia, kuri yra žymiai 
stipresnė už evangelikų liutero
nų Bažnyčias Latvijoje ir Esti
joje. Dienraštis primena, kad 
Lietuvos tikintieji masiškai pasi
rašo raštus sovietų valdžiai, rei
kalaudami religinės ir sąžinės
laisvės, protestuodami prieš jau
nimo prievartinį ateistinį auklė
jimą; apie penki šimtai Lietu
vos kunigų pasirašė atvirą laiš
ką, protestuodami prieš vadi
namuosius religinių susivieniji
mų nuostatus, varžančius tikin
čiųjų religinę laisvę.

T okiomis aplinkybėmis ne
nuostabu, jog sovietai baiminasi, 
kad įvykiai Lenkijoje gali pa
veikti ir Lietuvos katalikus. Ko
munistų partijų vadai Pabaltijo 
kraštuose nesiliauja įspėję pa- 
baltiečius apie vadinamojo bur
žuazinio nacionalizmo pavojus 
Pabaltijo kraštų gyvenime.

Saudi Arabijos vyriausybė pa
ragino JAV pakeisti savo politi
ką Artimuosiuose Rytuose, atsi
sakant iš Camp David susitari
mų kylančių taikos pastangų, 
užbaigiant neribotos pagalbos 

teikimą Izraeliui ir pripažįstant 
Palestinos išlaisvinimo organiza
ciją. Tuo pačiu metu Izraelis 
buvo paragintas atsisakyti 1967 
metų kare užgrobtų žemių, pa
naikinti okupuotose arabų žemė
se įsteigtas žydų sodybas, pripa
žinti palestiniečiam repatriacija 
ar kompensacijos teisę ir įsteig
ti palestiniečiam valstybę su 
sostine Rytų Jeruzalėj.
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gausiu premijų išdalinimu ir 
!

70 metų sukakties proga, kon
kursas pasiekė rekordinius 
skaičius. IS viso jauni kūrėjai

rių bendra suma siekia 1820

bendra premijų pinigų
wma. Tačiau Šiemet. Ateities

buvo atžymėti premijomis, ku-

1000 dolerių paaukojo kun. dr.

jai: Vytautas ir Aldona Ka
mantai, "Gediminas ir Vida Kau
linai, Vaclovas ir Asta Klei
zai, dr. Kęstutis ir Vitalija Keb-

LB valdyba kviečia į mokyklą
Dar pavasarį JAV LB krašto 

valdyba kreipėsi į apygardas, į 
apylinkes, pagaliau ir j visą lie
tuviškąją visuomenę, kad susi
rūpintų lietuvišku švietimu, iš 
anksto pasirūpintų papildyti

per 22,000 dol. Mes tikimės, kad 
ir šiais metais Švietimo Taryba 
galės paskirti ne mažesnę sumą, 
jei Jūs tuos vajus savo kolonijose 
tinkamai pravesite. Mes galė
sime duoti tik tiek, kiek Jūs su

irai, Povilas ir Rūta Kiliai, dr. 
Janina Jakševičieriė, Chicagos 
apylinkių Stulginskio mokslei
vių ateitininkų kuopa. Be to, 
Faustina Mackevičienė surinko 
nemažą pinigų sumą iš Atei
ties jaunimo konkurso rėmėjų.

Daugeliui jaunimo toks jo 
kūrybinių pastangų vertinimas

ą 
GAUSUS ATEITIES JAUNIMO 
KŪRYBOS DERLIUS

Federacijos sostinės dar laikė- II — Andriui Valevičiui iš lubinskaitei iš Cleveland 
Muensterio, Vokietijos, III-IV- Heights, Ohio, II — Danai 
V — Vilijai Dėdinaitei iš New Skukauskaitei iš Toronto, III 
Yorko, Viliui Dundzilai iš Cla- — Lorai Vasiliauskaitei iš Glen 
rendon Hills, I1L, ir Jonui $id- Ellyn, III.

si (3), tačiau ryškiau nepasi
reiškė nė vienas moksleivis. 
Tuo tarpu iki šiol prasiverž
davo vos vienas kitas jaunuo
lis iš Kanados; Bet šį 'kartą 
— net penki, iš jų net keturi 
laimėdami pirmąsias premijas. 
Gerai pasireiškė ir Clevelando 
jaunimas (5), neblogai — ir iš 
Europos (3), silpnokai (kaip 
paprastai) — JAV rytinis pa
kraštys. Gaila, nebuvo laimėto
jų nei iš Pietų Amerikos, nei 
iš Australijos.

Ateities konkurso premijų 
įteikimo iškilmės įvyks rugsėjo 
5 Ateities žodžio ir muzikos 
vakare Jaunimo Centre, Chica- 
goje, ateitininkų kongreso 
metu. *

riui iš Streator, III., su Aru 
Žiobs iš S. Barrington, III.

UŽ anketos, studiją: speciali 
premija Vitai Musonytei-Aukš- 
tuolienei iš Chicagos-

Už asmens aprašymą: specia
li premija Rūtai šiūlytei iš 
Ottavvos, Kanados.

Už veiklos fotografijas: I — 
Jonui Kupriui iš Cicero, III.,
II — Edžiui Razinai iš Joliet,
III — Andriui Razgaičiui iš 
Seven Hills, Ohio.

Už meno fotografijas: I — 
Vidai Kuprytei iš Cicero, III.

Už iliustracijas: I — Kristi
nai Juzaitytei iš Plymouth Me- 
eting, Pa., II — Rimai Valiu-

Už prosą: I — Violetai Sla
vinskaitei iš Toronto.

Už veiklos aprašymus: I — 
Mildai Tomkutei iš Canoga 
Park, Calif., II — Gintai Pa
lubinskaitei iš Huntington 
Beach, Calif., III — Ramūnui 
Balčiūnui iš Clevelando.

Už veiklos fotografijas: I — 
Rūtai Musonytei iš Oak Lawn, 
III., II — Henrikui Šatinskui 
iš Syosset, N.Y.

Už meno fotografiją: I — Rū
tai Musonytei iš Oak Lawn, 
III.

mažėjančias lituanistines mo
kyklas. Tuo klausimu nemaža 
buvo rašyta Darbininke. Darbi
ninkui ypatingai rūpėjo lituanis
tinis švietimas, kartkartėmis ra
gino tėvus leisti vaikus į mokyk
lą, ragino leisti į devintą, dešim- 
tė skyrių, nes tie du skyriai la
biausiai nulemia jaunuolio lietu
višką subrendimą.

Rugpjūčio viduryje Krašto 
Valdyba drauge su Švietimo Ta
ryba išsiuntinėjo aplinkraštį LB 
Tarybos nariams, apygardų ir 
apylinkių pirmininkams, litua
nistinių mokyklų vedėjams, 
tėvų komiteto pirmininkams ir 
snaudai.

Ten rašo: “Ar Jūs mūsų pra-

rinksite.”

Lietuvių Bendruomenė kas
met savo aplinkraščiais kreipėsi 
į lietuviškąją visuomenę ir ra
gino leisti vaikus į mokyklą 
Kaip buvo minėta, šiemet su di
deliu entuziazmu kvietė visus į 
darbą, kvietė, kad apylinkės 
kreiptųsi į tuos tėvus, kurie ne
leidžia savo vaikų į lituanistinę 
mokyklą. Prašė, kad sudarytų są
rašus, kad ištirtų priežastis, ko
dėl neleidžia. Kvietė visus iš vi
sų pusių raginte raginti, kad kuo 
daugiau vaikų patektų į lituanis
tinę mokyklą.

Visur mokinių skaičius mažė
ja. Mažėja ir New Yorke. Kadai-

šymą išgirdote? Ar jau pasikal
bėjote su tėvais, kurių vaikai ne
lanko lituanistinių mokyklų? 
Ką iš viso Jūs padarėte šiuo rei
kalu? Labai prašome paskubėti.”

Toliau savo aplinkraštyje pri
simena labai svarbius reikalus:

“Rugsėjo mėnuo — Lietuvių 
Bendruomenės mėnuo, todėl 
tinkamai jam pasiruoškime. 
Tggu kiekviena apylinkė savo, 
vietovėje suorganizuoja Tautos 
šventės minėjimą.

Taipgi kiekviena apylinkė turi 
pravesti vajų lietuviškam švieti
mui paremti. Rinkime aukas ne 
tik Lietuvos išlaisvinimo reika
lams, bet taip pat nemažiau 
svarbiems lietuviško švietimo 
reikalams”.

Toliau rašoma, kad drauge 
siunčiami aukų lapai apylinkių 
valdyboms. “Visos tos rugsėjo 
mėnesį surinktos aukos bus pa
skirtos tiesioginei šeštadieninių 
mokyklų paramai. Su Lietuvių 
Fondo pagalba praeitais mokslo 
metais Švietimo Taryba paskirs
tė lituanistinėms mokykloms

se buvo gerokai per 150, o dabar 
tas skaičius svyruoja tarp 100 ir 
150, artėdamas labiau prie 100. 
New Yorko apylinkėse yra daug 
šeimų, kurios jau turi mokyklinio 
amžiaus vaikų, bet vis delsia, 
vis nustumia. Sako, per toli, ne
patogu.

Reikia nugalėti tuos sunku
mus. Būtinai. Reikia surasti

rihktf tCEOVfežtiPį mokyklą. v.h n':
Ką tuo klausimu padarė New 

Yorko LB apygardos valdyba, 
apylinkės?

Maironio lituanistinė mokykla, 
perėjusi į dešimties metų sis
temą, ypatingai laukia moldnių į 
9 ir 10 skyrių. Daug buvo ragin
ta, kalbėta, bet New Yorko vi
suomenę sunku išjudinti. Kas 
matė ir iš arčiau pažino šių me
tų dešimtojo skyriaus laidą, tas 
gali lengvai palyginti, koks 
skirtumas yra tarp aštuonerių 
metų ir dešimties. Iš dešimtojo 
skyriaus išėjo jau užsiangažavę

(nukelta į 8 psl.)

yra tikra paskata lietuviškai ra
šyti, geriau fotografuoti, gražiau 
iliustruoti.

Ankstesniais metais daugiau 
reikšdavosi moksleiviai. Gi šie
met labai stipriai pasireiškė 
vyresnysis jaunimas (19-30 m. 
amžiaus), ypač proza, poezija 
ir straipsnių rašymu. Premijas 
gavo 12 moksleivių ir 27 stu
dentai bei studijas baigusieji 
(iki 30 m. amžiaus).

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
gausiausiai dalyvavo jaunimas 
iš Chicagos ir jos apylinkių 
(16 laimėtojų). Paprastai čia 
stipriausiai pasirodydavo Cice
ro jaunimas; šiemet studentai 
iš šios buvusios Ateitininkų

Premijų laimėtojai
Studentų (Jaunimo 19-30 m.) 
grupėj

Už prozą: I-II premija — 
Linui Palubinskui ir Neriai 
Mėlynytei (abu iš Chicagos); 
III premija — Andriui Tadui 
Klimui iš Rochesterio, N.Y.; 
IV-V premija — Sauliui Kubi
liui iš Romos ir Jonui Alšė- 
nui iš Brecksville, Ohio.

Už poeziją: I — Jolantai 
Malerytei iš Vancouver, Kana
dos, II — Gintai Remeikytei 
iš Chicagos, III — Loretai 
iš Europos.

Už straipsnius: I — Vikto
rui Nakui iš Arlington, Va.,

lytei iš Chicagos.
Už veiklos aprašymus: I — 

Zitai Kripavičiūtei iš Timber- 
lake, Ohio, II — Rėdai Ar
dytei iš Bloomington, III., III
— Vitui Laniauskui iš Cicero, 
III., IV — Ramintai Pemkutei 
iš Sleepy Hollow, III.

Už ateitininkų veiklos “Trum
pai” kroniką: speciali premija
— dr. Romai Olšauskaitei-Kup- 
rienei iš Chicagos.

Moksleivių (jaunimo iki 19 m. 
amž.) grupėj

Už rašinius: I — Natalijai 
Slivinskaitei iš Toronto, II •— 
Vėjui Liulevičiui iš Chicagos.

Už poeziją: I — Linai Pa-

Baltimorėje Šv. Alfonso bažnyčioje birželio 7 aukojamos mišios už ištremtuosius į 
Sibirą. Mišias aukoja Baltimorės arkivyskupas William Borders drauge su klebonu kun. 
Antanu Dranginiu (dešinėje). Nuotr. K. Cesonio

KNYGA APIE
IŠEIVIJOS
VAIDMENĮ LIETUVAI

Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
mėnės Kultūros reikalų komisi
ja (KRK), kuri pradėjo veikti 
1980 pabaigoj, jau yra išvys
čiusi kai kuriuos veiklos barus. 
Pavyzdžiui, yra paskelbusi 
spaudos vajų Australijoj. Pana
šius vajus yra numatoma skelb
ti Pietų Amerikoj, Europoj ir š. 
Amerikoj. Šiuo metu komisija 
ruošiasi išleisti V. Liulevičiaus 
veikalą “Išeivijos vaidmuo ne
priklausomos Lietuvos atkūrihio 
darbe”. Knygos apimtis — maž
daug 500 psl. Ji bus įrišta į kie
tus viršelius. Meniniu apipavi
dalinimu rūpinasi dail. P. Alek
sa. Spausdina Mykolo Morkūno 
spaustuvė Chicagoj. Leidinio fi
nansavimu rūpinasi KRK. Kny- 

ygos išleidiirrui jau yra gauta pa
yrama iš Lietuyių Fondo. 4

Knyga bus pardavinėjama po 
12.50 JAV dol. Tačiau, nežiūrint 
aukštos kainos ir LF paramos, 
numatomas deficitas. Deficitui 
padengti KRK ieško prenume
ratorių ir mecenatų. Prenumera
toriais skelbiami asmenys, kny
gos leidimui paaukoję 25 JAV’ 
dol. Mecenatais skelbiami as
menys, paaukoję bent 50 JAV 
dol. Prenumeratoriai ir mecena
tai bus įrašyti knygoj. KRK malo
niai prašo aukas siųsti šiuo ad
resu: PLB Kultūros reikalų ko
misija, 5620 S. Claremont Ave- 
nue, Chicago, Illinois 60636.

RK

r ŠALY, 
KUR PELIKANAI 
GYVENA

Kelionė Floridos pajūriu
• PAULIUS JURKUS ————

Kai dar buvau pradžios mo
kykloje, didelį džiaugsmą suda
rė gandras, kuris grįždavo į kai
myno topolį prie tvenkinio. Toks 
didelis, už visus paukščius dides
nis. Pirma jis pasirodydavo pa
dangių aukštybėje, apsukdavo 
ratą, nusileisdavo į lizdą ir su- 
kalendavo snapu.

Ir tikėjome tada, kur tu nu
keliausi, rasi gandrą, šarką, var
ną, rasi vyturėlį ir lakštingalą. 
Kitaip ir negali būti. Tokie juk 
pasaulio paukščiai. O pasaulis 
juk toks, kaip ir Žemaitija, kaip 
mūsų kaimelis. Kitoks ir negali 
būti!

Bet štai brolis, grįždamas iŠ 
IGuino Kalėdų atostogų, parvežė 
toki keistą buteliuką. Ant jo pa
rašyta “Pelikan”, nupieštas keis
tas dideliu snapu paukštis. \ i- 
sai nepanašus į gandrą. Ir man 
pastūmė dėžutę. Ir ten buvo pa
rašyta “Pelikan”. Jis pasakė — 
“Tau”.

Atvožiau dangtuką ir net kva
pą sulaikiau — spalvą prie spal

vos, sudėta į keturkampes dė
žutes. Viršelyje tas pats paukš
tis ir tas pats įrašas “Pelikan”.

Spalvų labai norėjau. Niežtė
jo delnai ir pirštai, kad ką tik nu
tverčiau ir galėčiau papiešti. 
Spalvų ten nebuvo. Žemė buvo 
tokia spalvinga, bet mūsų gyve
nimas buvo nespalvingas ir 
skurdus. Tik knygose Įtartais 
galėjom pamatyti spalvotus pa
veikslus, tik bažnyčios altoriuo
se.

Ir dabar štai mano rankose 
vandeniniai dažai — Pelikan! 
Koks geras paukštis, jei pas mane 
atskrido!

Dažai buvo geri, tik aš buvau 
negeras, jų netaupiau. Perse
kiojo, tiesiog žudė baisi aistra 
piešti, dažyti. Bet su kuo? Su 
pieštuku buvau prisukęs ir pri- 
braižęs viską, kas vadinosi po
pieriumi ar buvo į jį panašu.

Kai rankoje Pelikano dažai, 
tai kaip nenurimsi. Kur ir kaip 
spalvinti?! Griebiausi popie
riaus. Ir koks buvo džiaugsmas. 

kai dažai išsiskleidė žvilgančio
mis spalvomis.

Reikėjo man prie popieriaus 
taip ir pasilikti, bet — juk aistrą 
kažkas atsiunčia tada, kai jos ne
reikia.

Tr aš pakilau ir žvalgiausi. 
Kur čia rasti didesnį plotą. Tiek 
dažų!

Į kambarį įėjo duonkepio ga
las. Jis buvo baltai nudažy
tas. Taip ir sustojau ties juo, 
pagautas įkvėpimo. Koks plotas, 
koks baltumas laukia manęs ir 
Pelikano dažų. Kito nieko nebe
lieka, kai imti ir pasireikšti. Su
maniau nupiešti gėlių vainilcą. 
Juk ir pritinka. Duonkepis ver
tas pagarbos, jis iškepa mums 
duonos. Pieštuku nubraižiau gė
les, kurias mokėjau piešti. Tada 
už spalvų!

Ta vieta, kur liejau akvarelės 
dažus, buvo “negruntuota”, la
bai gėrė dažus. Jų neužteko nė 
pusei mano vainiko. Dėžutė 
buvo tuščia, iššluostyta, o toks 
kūrinys nebaigtas! •

Niekas už tai manęs nebarė, 
tik vėliau girdėjau, kad visus 
nustebinau kantrybe, ta aistra, 
kuri verčia žmogų eiti ir dirb
ti, valandų valandas praleisti 
prie mažos lempelės.

Vainikas pagarsėjo ir man su
teikė vainilcą. Atėjo mūsų geras 
mokytojas Stasys Būdavas (ne 
rašytojas Stasius Bfldavas, jie ne
buvo nei giminės). Tas jaunas 
mokytojas žiūrėjo į krosnį, į vai
niką ir suprato mane. Jis pašau
kė mane ir tarė:

— Nuo dabar pieši visus pla
katus ir puoši šauliams sceną!

Stovėjau prie stalo toks mažas, 
skurdus berniukas ir jaučiau 
kažką. Štai, ką padarė tas pasakų 
paukštis pelikanas. Atskrido pas 
mane, su tuo dideliu snapu 
mane pakėlė iki duonkepio 
krosnies, iki miestelio plakatų, 
iki scenos. Tai galėjo padaryti 
tik pelikanas!

Tada prisiminiau, Jcad brolis 
turi buteliuką su tuo pačiu 
paukščiu. Bet jis mane tuoj su
stabdė, — čia ne tau, čia juo
das tušas augalams piešti. Tuo 
metu jis lankė sodininkystės- 
daržininkystės mokyklą.

Manęs nepatraukė buteliukas, 
nes juoda spalva. Juodas ir mano 
raštas.

O kas tas pelikanas?
— Vokietijoje yra toks fabri

kas, kuris gamina dažus ir tušą. 
Jis vadinas “Pelilcanas”.

— Tas paukštis, tas paukštis?
— Na, pelikanas ... — brolis 

daugiau nežinojo.

Bet pelilcanas mane aplankė, 
atnešė man spalvas. Ir nebuvo 
geresnio man paukščio. Vėliau 
pamačiau jį išsiuvinėtą bažny
čios arnote. Paukštis snapu 
draskė savo kiūtinę ir penėjo 
vaikus. Tai Eucharistijos simbo
lis. — kartą paaiškino mūsų 
kunigėlis. Paukštis, kai jo vaikai 
neturi ko valgyti, sudrasko savo 
kritinę ir savo krauju juos mai
tina. Toks ir mūsų Išganytojas 
Jėzus Kristus, miręs dėl mūsų 
ant kryžiaus.

Tas aiškinimas jautriai ir švel
niai palietė mane. Tai simbolis 
viso, kas yra gera. Tai pasiau
kojimo simbolis. Ir jis atėjo pas 
mane, tokį mažą, skurdų berniu
ką, kad pamatyčiau kitą pasaulį, 
kur gyvena spalvos. Atėjo, kad 
nuolatos jų ilgėčiausi.

Pelikane, tu-jaunystės pelika
ne, ko tu tada praskridai pro mū
sų Jcapines, kur mano broliai ir 
sesuo, ir tėtis sugulę? Ko tu 
praskridai pro tas koplytėles, 
kur nuolat pripiltos maldų kaip 
aruodai grūdų? Ko praskridai 
pro kaimynų puošnias gonkas, 
didelius sodus ir ko pasirinkai 
mano namelius, tą aukštą kle
vą, kuris visame horizonte aukš
čiausiai iškyla ir tartum pasako 
— po mano šakom slepias maža 
trobelė su mažu berniuku? Tu 
pasirinkai tą klevą, tą mūsų 
trobelę, tuos kambarius ties 
duonkepiu ir atskridai, su savo 
dideliu snapu atnešęs man spal
vas ir neišdildomą, neišsakomą 
ilgesį — eiti ir eiti, rinkti pa
saulio spalvas, nešti jas širdyje 
ir jas atiduoti kitiems. Tu tai 
nadarei. Pelikane, mano Jaunys
tės legendinis paukštis!

Dėžutė buvo tuščia. Supy- 
liau į ją plunksnas ir savo svajo
nes, vakaro mintis, kad buvo pas 
mane legendinis paukštis — pe
likanas.

Bet metai ėjo, išvedė iš tro
belės į vieškelį ir liepė eiti ieš
koti spfllvų. Ėjau, širdin rinkosi 
liūdnumas, ir užmiršau, kad ma
ne lankė legendinis paukštis. 
Gal kur jis ir gyvena, bet kur, 

kas tai žino. Negi aš kada jį pa
matysiu.

Bet anas legendinis paukštis, 
atėjęs mano jaunystėje, paliko 
dar daugiau nei spalvas — norą 
eiti, ieškoti, skristi, kaip ir jis.

Ir štai vieną kartą sustojau ir 
susimąsčiau, pradžiugau anuo 
vaikišku džiaugsmu. Pelikanas. 
Šį kartą ne pieštas ant dažų 
dėžutės, bet gyvas priešais ma- 
ne. Jis skrido prie pat vandens, 
tiesiog sparnų galais paliesda
mas vandenį, ir jo didelis sna
pas atrodė kaip samtis. Pilkas, 
didelis paukštis.

Tai buvo Floridoje, auksinia
me krante, prie Atlanto.

Ten gyvena pelikanai. Ten 
gyvena ir anas jaunystės svajo
nių pelikanas. Ir jis pašaukė 
mane: atkeliauk, r uzink aną šalį, 
kur auga ar ^inai, citrinos, kur 
palmes šiurpina audringi marių 
vėjai.

Sunkiausia žmogui yra apsi
spręsti ir nueiti iki lagamino, 
pakrauti jį. Vis reikalai verčia 
prie stalo sėsti, eiti į banką, į 
gatvę. Bet jų nebaigsi. Reikia tik 
pastumti visa ir pąjusti savo del
ne lagamino sunkumą.

Palauk, ko aš ten važiuoju? 
Juk atostogų kraštas tik šiaurė, 
tik Kennebunkportas. Bet kiti 
atostogauti važiuoja ir į pietus. 
Dabar kovo mėnuo (1980 metų). 
Ir ten gali būti vasaros mulės, 
jūros atodūsiai vakare, kai mė
nulis vaikšto paviršiumi.

(Bw* daagkm)
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V. Rociūno Į LAISVĘ
Gal kai kas nustebs, gal net 

pasipiktins, kad šitaipųfron-

nau, su žmogaus pavarde suriš- 
damas. Nėra čia ko stebėtis. šį, 
1981 balandžio data apskelbtą, 
tris mėnesius pavėlavusį Į LAIS
VĘ numerį jau mačiau paminė
tą keliose vietose, bet ne visur 
tepasakyta, kad, keletą metų 
Juozo Kojelio redaguotas, nuc 
šio numerio žurnalas perėjo į Va
cio Rociūno rankas. Tad pasi
skubinau pačioj pradžioj pa
skelbti, kad ir aš nepamirš- 
čiau ...

Vienas iš pačių įdomiausių 
rašinių — Balio Gaidžiūno “Ką 
darėme Lietuvos nepriklauso
mybę smaugiant?” Čia kalba 
Vliko narys, vienas iš jo steigė
jų 1944 pradžioj. Kalba apie Vy
riausią lietuvių komitetą, Vliko 
prototipą, ir apie Lietuvos ta
rybą, Vliko oponentę. Nedaug 
čia paaiškėja, kodėl nacių oku
pacijoj, rizikuodami pelnyti ne
laisvę, net mirtį, mūsų politikai 
iškart žaidė dviejose smėlio dė
žėse, bet keletas įdomių mo
mentų atskleidžiama. Lai ir dau
giau tokių rašinių Į LAISVĘ 
spausdina, ir kitų politikų, įvy
kių sūkury dalyvavusių, nes tai 
— istorija. Beje, po poros pus
lapių patriotinių eilių (Balio 
Gaidžiūno ir Antano Vaičiulai
čio) vėl susitinkam su Vliku . . . 
po 36-erių metų. Tai Rimvydo 
Šliažo vaizdus reportažas apie 
1980 gruodžio 13-14 Toronte 
įvykusį Vliko seimą. Su.kokiais 
priešais šiame seime kovota, 
paaiškės iš šios trumpos reporta
žo citatos: “Pats klaikiausias 
pergyvenimas Toronte buvo 
klausytis dr. Bobelio asmeniškų 
puolimų ant čia pat sėdinčių 
ar nedalyvaujančių PLBnės vei
kėjų”. Vliko-LB konfrontacijos 
tema persunktas visas rašinys. 
Dabar nė nesistebim. Stebėsis 
mūsų pasenę vaikai ir vaikų vai
kai 2015 metais .. .

Aštuoniolika su puse žurnalo

SUKAKČIŲ GRANDINĖ
Knyga Soviet Genocide in 

Lithuania, kurią parašė dr. J. Pa
jaujis, buvo išleista Manyland 
Books leidyklos su reikšminga 
1980 data — Lietuvos pavergi
mo 40 m. sukakties metais, nors 
iš spaudos ši knyga išėjo tik 
šiemet, kai minim kitas reikš
mingas sukaktis:

40 m. nuo genocidinių išve
žimų pradžios (iš viso geno
cidas pareikalavo 600,000 su vir
šum lietuvių aukų, kaip rašoma 
dr. J. Pajaujo knygoj).

40 m. nuo didvyriško tautos 
sukilimo 1941 birželio 23, kuria
me dalyvavo apie 100,000 par
tizanų, ir taip pat nuo Lietuvos 
suverenumo atstatymo paskelbi
mo bei Laikinosios Vyriausybės 
sudarymo.

Dr. J. Pajaujo knygoj šie tra
giški ir didvyriški įvykiai vaiz
džiai aprašomi. Bet ir jo paties 
gyvenimas su jais rišasi.

1940 tik keliom savaitėm pra
ėjus nuo Raudonosios armijos į- 
žygiavimo į Lietuvą, jis su pir
maisiais 2000 areštuoti} veikėjų 
atsidūrė Lukiškių kalėjime.

1941 meti} sukilimo metu 
buvo pogrindžio vadovybės į- 
trauktas į Laikinąją vyriausybę 
(darbo ir socialinių reikalų mi- 
nisteriui).

Pulk. K. Škirpa savo knygoj 
Sukilimas Lietuvos suverenu
mui atstatyt 1973 rašo kaip ne
priklausomybės atstatymas ir 
Laikinosios vyriausybės sudė
tis buvo paskelbti per laisvą 
radiją, dar Sovietam iš Lietuvos 
neišsinešdinus. Tai buvo drąsus 
žygis. Dr. Pajaujis tada buvo dar 
sovietų užimtam mieste — 
Šiauliuose. Štai kaip jis pats pa
sakoja pulk. Škirpos knygoj:

“Eidamas kažkuria siaura gat
vele netoli gelžkelio stoties, aš 
staiga išgirdau kaip iš vieno 
nedidelio vienaaukščio namelio 
sklinda — Lietuvos himno gar
sai! Sustojau, kaip įdiegtas. Įsi
žiūrėjęs pamačiau per langus.

Apaštališka dvasia dvelkia ir 
svainiui bei savo sesutei rašytas 
laiškas.

1935 metų liepos vienuolik
tosios laiške jis užsimena sirgęs 
ir išgulėjęs ilgiau kaip du mė
nesius. Ir šiame laiške jis kalba 
kaip apaštalas: “Gerieji tėveliai, 
aš šį kartą norėčiau duoti jums 
vieną patarimą. Jeigu jūs norite, 
kad jūsų šeimoje būtų ramybė ir 
kad viskas eitų gerai — paka
binkite nors viename kambary
je Švenčiausios Jėzaus Širdies 
paveikslą ir per devynis mėne
sius iš eilės pirmąjį mėnesio 
penktadienį prieikite išpažinties 
ir priimkite šventą Komuniją. 
Jei padarytumėt šį maldingumą, 
galėtumėt būti tikri, kad jūsų 
šeima turės Dievo palaimą ir 
mirus būsit išganyti..

Draugas, brolis, apaitalas
Tokia yra mūsų švento lietu

vio gyvenimo santrauka. Tai že
maitis, kuris, anot jo biografo 

. Murari, turėjo “grakščią liniją ir 
gražią išvaizdą” ir visuomet 

nę% įžengiau ir aš į trobą. Susi- buvo “giedrios, žavios nuotaikos 
rinkusieji buvo paprasti žmonės, pats įsikūnijimas”. Tai “ne žino-

Prabyla V. Vaitiekūnas, dr. Br. 
Nemickas, Gintė Damušytė ir 
Vladas Šakalys. Visi apie knygą 
turi pasakyti ir gero, ir blogo. 
Beje, “bloga” neretai yra tai, 
ko autorius neparašė. Labai 
nejaukiai atrodo redaktoriaus 
įsimaišymas į VI. šakalio refe
ratą su dviem ilgom pastabom 
(pirmoji — daugiau kaip pusės 
puslapio!). Dargi su tokiom, ku
rios nieko nepaaiškina, skaityto
jo pritarimo neranda, tad visiš
kai nereikalingos. Jei jau taip 
knietėjo prie to referato nagus 
kišti, tai bent reikėjo palaukti VI. 
Šakalio minčių dėstymo pabai
gos, juoba, kad jo ir pasisako
ma paskutiniuoju iš keturių.

Labai naudinga dr. Viktoro 
Stankaus informacija apie Kento 
universiteto lituanistikos lobius. 
Džiaugsmą kelia pokalbis su LB 
Kultūros tarybos pirm. Ingri
da Bubliene apie išleisimą pa- 
papildomą LE tomą (kad gi tai į 
Dievo ausį!). Prisimenama PLB 
garbės pirmininko Stasio Barz- 
duko 75-erių metų amžiaus su
kaktis. Labai entuziastiškas J. 
Kj. (Juozo Kojelio) straipsnis 
apie Informacijos centro Kali

fomįjoj įsteigimą ir puikų jo 
veiklos išbandymą organizuojant 
VI. Šakalio bei S. Kudirkos susi
tikimą su JAV spauda bei poli
tikais.

Pirmame iš trijų vedamųjų 
prisimenamos trys sukaktys: 150 
metų .nuo 1831 m. sukilimo: 
40 metų nuo tautos sukilimo 
prieš sovietų okupantus; 30 
metų nuo Lietuvių Fronto Bi
čiulių sąjūdžio įsteigimo. Antra
me vedamajame, pavadintame 
“Didvyrių žemė”, Gediminas 
Kijauskas, S.J., prisimena dabar- 

darbininkų rūbais, himno gar
sam skambant, daugelis šluostė
si ašaras. Netrukus radijofbno 
kalbėtojas perskaitė Lietuvos 
suverenumo atstatymo aktą ir 
paskelbė sudarymą Laiki
nosios Vyriausybės, kurios sąs
tate perskaitė ir mano pavardę, 
kaip darbo ir socialinių reikalų 
ministerio . . . Reikėjo tad dingti 
iš miesto.”

Šios visos svarbios birželio 
mėn. sukaktys pasipildo dar 
viena asmenine sukaktim: šie
met birželio 10 suėjo 8 metai 
nuo dr. J. Pajaujo mirties. A.S. 

ŠIRDIES GIESMĖ
PETRIUKUI

. VYTAUTAS A. DAMBRAVA

ir pavyzdžiu prie* kftus veiks
nius statoma Lietuvių Bendruo
menė.

Pirmąjį egzaminą Vacys Ro- 
ciūnas išlaikė neblogai. Bend
radarbių Rytuose jam gal bus 
lengviau rasti ir kitiems nume
riams, negu redaktoriui Los 
Angelėse. Tik, dėl Dievo mei
lės, verčiau numerį ar du visiš
kai praleisti, tegu žurnalas ne- 
sivėluoja!

MŪSŲ SPARNAI
Gero laikrodžio tikslumu lie- I 

tuvių evangelikų reformatų pus
metinis žurnalas, šį kartą jubilie
jinis Nr. 50, aukso viršeliais pa
puoštas, išėjo, kaip žadėta, birže
lio mėnesį. Šiame numery ypač 
gausu gerų portretinių bei gru
pinių nuotraukų, tiek šiuolaiki
nių, tiek darytų prieš kelias de
šimtis metų.

Biržietė žurnalistė Alek- 1 
sandra Vaisiūnienė, po II pasau
linio karo apsigyvenusi Vene- 
cueloj, įdomiai aprašo kūrimąsi 
tame tropikų krašte ir savo pro
fesinį, gailestingosios sesers, 
darbą. Kitu, trumpesniu, rašiniu 
ji jautriai prisimena Biržus. Dai- 
lininkas-skulptorius, o ir rašto 
žmogus (Jokūbas) Dagys pager
biamas 75-erių metų sukakties 
proga dedamu puslapio portretu, 
keliom kitom su jo gyvenimu bei 
kūryba susijusiom nuotraukom, _ 
Jurgio Jašinsko straipsniu ir 
savo paties autobiografiniu 
trumpu rašiniu.

Pats militantiškiausias refor
matas Viktoras Karosas reiškiasi 
beveik visuose MŪSŲ SPARNU 
* numeriuose. Šį kartą skaitom jc 
15 puslapių straipsnį “Religijos 
vaidmuo Lietuvos laisvės kovo
je”. Jis “įrodo”, kad LKB Kro
nika po poros numerių sugedo ir 
ne tik nebenaudinga, bet kovoj 
už Lietuvos laisvę jau žalinga.. . 
Nepaisant to, kad mane ir gal 
daugelį skaitytojų-V- Karoso 
straipsniai nuteikia priešingai j® 
tikslams, jūoį’ skaifi'ii su di
džiausiu malonumu, nes parašy
ti sklandžiai, gražia kalba, leng
vu stilium.

Hermano Tumo straipsnis 
apie Kristijoną Donelaitį, dviejų 
šimtų metų sukaktį nuo poeto 
mirties minint, paliečia ir sen- 
prūsių istoriją aplamai. Straips
nis baigamas bene Sauerveino 
parašytu “Tėviškės himnu”, 
kurio porą posmų visokiom pro
gom giedodavom Didžiojoj ne
priklausomoj Lietuvoj, “su- 
aukštaitintai” pradėdami eilutė
mis “Lietuviais esame mes 
gimę, / Lietuviais norime ir 
būt. . .”. H. Tumas pateikia net 
septynis posmus, kurių pirmasis 

gus, o angelas”, kaip ne vienas 
buvo viešai pasakęs.

Saleziečių įstaigos direktorius 
tėvas Toigo, džiaugdamasis Pet
riuko biografijos pasirodymu Ita
lijoj ir pelnytu jo dorybių iš
kėlimu, sakėsi pats laukiąs va
landos, kada galėsiąs sutikti 
Petriuką danguje: esąs išsiilgęs 
su juo draugauti. Toigo žo
džiais, Petriukas iš dangaus pa
dėsiąs saleziečiam, ypač pašau
kimų reikale.

Petriukas visur siekė tobuly
bės ir žodį “tobulai” naudojo 
savo meditacijose ir pasiryži
muose. Mokėjo kūną palenkti 
dvasiai. Buvo kuklus pasiryžė
lis. Mokėjo pergyventi nepasi
sekimus ir juose lygiai, kaip 
skausme, sunkioj ligoj ir net 
mirties valandoj giliai įprasminti 
savo gyvenimą, pašvenčiant 
viską, ir patį save, Jėzui ir Die
vo Motinai.

Jei kas Petriuko gyvenimą 
vadintų paprastu, tai galima būtų 
pridėti, kad tame paprastume jis 
buvo nepaprastai didingas ir 
savo šventume daugeliui nepa
siekiamas, ar tai būtų atsidavi-

Maralin Niska, įvairių operų pagrindinė solistė, nusilenkia 
publikai Metropolitan Operos scenoj, po sėkmingo pasiro
dymo pagrindiniame vaidmeny Verdi “I Vespri Siciliani” ope
roj. Ši solistė dainuos lietuviam Kultūros Židiny rugsėjo 
27, sekmadienį, 4 vai. popiet.

skamba šitaip: “Lietuvininkai 
mes esam gimę, / Lietuvinin
kai mes turim būt, / Tą garbę 
gavome užgimę, / Tą ir neturim 
leist pražtūt”. Kadangi pirmųjų 
dviejų eilučių ritmas šlubuoja ir 
prašyte prašosi iš “lietuvininkų” 
po vieną i išmetamos, abejoju, 
ar tai yra autentiškas kūrinys. 
Būtų gerai, kad sekančiame nu
mery MtSŲ SPARNAI paaiš
kintų, iš kur šią septynių p>osmų 
giesmę H. Tumas paėmė, o dar 
geriau-, jei pateiktų originalo 
fotostatinę kopiją.

Jurgis Jalinskas užbaigia per 
kelis numerius nusitęsusį objek
tyvų straipsnį apie Lietuvos ka
talikų-protestantų santykius, 
pavadintą “Fanatizmas ir tole
rancija”. Jonas Jokubonis vėl tę
sia prieš porą metų nutrauktus 
spalvingus “Papiliečių padavi
mus”. Valerijos Anysienės “Pa
žymėtini metai” atidengia le- 
gendarinės 1931 m. sukilimo he
rojės Emilijos Platerytės kai ku
riuos biografinius bruužus. Šis 
rašinys neseniai buvo spausdin
tas kitame žurnale ar laikrašty, 
tik neprisimenu kuriame. Nege
rai, kad M S redakcija to nepa
žymėjo.

mas pareigai, ar pagarba ir 
klusnumas vyresniesiem, ar gi
liai įprasminta kentėjimų dvasia 
įgaliausiai jo negęstanti meilė 
Viešpačiui.

Todėl jau šiandien iš bažny
čių vitražų spinduliuoja jo at
vaizdas. Todėl tėvai ir broliai 
saleziečiai prašo jo globos ir už
tarimo pas Aukščiausiąjį. Todėl 
pagaliau ir mes šioj mišių au
koj prašom jį tarpininkauti, sau
gant ir globojant mūsų gražųjį 
jauniną.

Keturiasdešimt ketverius me
tus šios valandos laukė aspiran
tas salezietis Petras Perkumas, 
kol Venecuelos lietuvių šeima, 
kaip kadaise tiek daug kartų jis 
pats, suklupo Švenčiausio Sak
ramento adoracijai, melsdama 
Lietuvai laisvės, o mūsų jauni
mui ir sau — dangaus palaimos. 
Prašykim Visagalį, kad šioji 
mišių auka, aukojama Petriuko 
brolio kunigo Antano, o taip pat 
ir mdsų maldos, siunčiamos per 
abiejų brolių rankas, vieno že
mėj, kito danguj, būtų dangaus, 
priimtos.

Petriukas gyvendamas kalbėjo 
apie savo menkystę. Jis ją skel
bė, eidamas dorybės keliu. Tad 
kokia turi būti mūsų menkystė, 
kai mes — tik “klystantys žmo
nės, maldauja malonės”? Išpa
žintim gailestingajam Dievui 
savo menkystę, siųsdami širdies 
giesmę Jėzui per šį kilnų ir 
skaistų Žemaitijos Petriuką.

Ir šiame numery daug žinių 
apie evangelikų reformatų bei 
liuteronų veiklą. Tarp biržiečių 
nuotraukų yra net trys su ilga
mete Biržų gimnazijos gimnasti
kos mokytoja, Sadutės kūrėja, 
apie kurią rašiau pereito MS 
numerio apžvalgoj ir kuri, 
pranešimu iš Lietuvos, š.m. va
sario 21 mirė, eidama 88-tuosius 
amžiaus metus.

Alfonsas Naka4

— Dr. Vytautas Klemas, De- 
lasvare'iiniversitėto profesorius, 
pakviestas Jungtinių Tautų šią 
vasarą pravesti Šri Lankos kran
tų tyrinėjimus. Baigęs tyrinėji
mus, prof. Klemas vadovaus hid
rologijos simpoziumui Hydera- 
bade, Indijoj, kuris globojamas 
National Science fundacijos. 
Ketvirtajam Mokslo ir kūrybos 
simpoziumui dr. Klemas organi
zuoja jūros mokslų ir gamtos ap
saugos sesiją. Simpoziumas 
įvvks Padėkos dienos savaitgalį 
Chicagoj.

— Tautodailės paroda Chica- 
goj, Jaunimo Centro mažojoj sa
lėj, įvyks spalio 16. Rengia skau
čių seserijos vadija.

į altorių garbę
Pabaigos žodžiais prašau Vieš

patį, kad šventas Petriuko pa
vyzdys vestų mus, o labiausiai 
mūsų brangųjį jaunimą prie 
Kristaus, uždegdamas jį aukoti 
savo gyvenimą ir save Jėzui ir 
Marijai.

Kartodamas jaunimo draugo 
kun. Stasio Ylos eilėraščio žo
džius, maldauju:

Pašauk, o Viešpatie, jaunystėj 
Drąsiausius brolius ir seses! 
Tegu tautos kelius pašvęs, 
Kad Tavo pergalė pražystų.
Lietuvių “katalikiškasis jau

nimas turi įsigilinti ir perprasti 
Kristaus Karalystės mintį, — 
tiksliai primena prelatas Vytau
tas Balčiūnas, — suprasti, kad 
šalia šių dienų civilizacijos tech
nikos ir mokslo pažangos reikia 
ugdyti ir stiprinti žmogaus mo
ralines vertybes, meilę Kristui ir 
Jo atneštai tiesai, kad Jis ir Jo 
tiesa viešpatautų paskirų as
menų, šeimų, mokyklų, visuo
menės ir valstybės gyvenime. 
Su Juo ir Jame kiekvienas žmo
gaus darbas turi būti pradėtas 
ir baigtas.”

Dėkokim Dievui ir šventa
jam Don Bosco, kuris Katalikų 
Bažnyčiai ir Lietuvai davė 
Petrą Perkumą — brolį, draugą 
ir apaštalą. Peržvelgę jo trumpu
tį žemišką, bet dangaus ženk i il
gais nusagstytą gyvenimą, mes 
galim kartoti su giliu įsitikini
mu, ką saleziečiai sakė, Petriu

Algirdas T, mdthfirgit — 
TRYS DRAMOS. Barzda. Pas
kutinis piknikas. Sudiev, ma
no karaliau. Chicago 1980. Ap
lankas Zitos Sodeikienės. Išlei
do Algimanto Mackaus Knygų 
Leidimo Fondas. Tiražas 600 
egz. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė. Kietais viršeliais. 176 psl. 
Kaina 8 dol.

Algirdą Landsbergį jau anks
čiau teko mum. apibūdinti 
“kaip talentingą rašytoją, rašantį 
lietuviškai ir angliškai. Reiškę
sis poezijoj ir beletristikoj, iš
skirtinai gabiai reiškiasi kaip 
dramaturgas”.

Į šią knygą sudėtos dramos 
nėra naujos. Jos ne vienam skai
tytojui bei žiūrovui yra pažįs
tamos iš spaudos bei scenos. 
Geras dalykas, šią knygą skai
tant, iš naujo jas prisiminti.

Albina Kašiubienė — ŽIR
GELIAI. Eilėraščiai. Čikaga — 
1980 m. Viršelis Viktoro Liau- 
kaus. Išleido “Laisvoji Lietu
va”. Tiražas 1000. Spausdino 
Morkūno spaustuvė. 232 psl. Kai
na 5 dol. Knyga gaunama pas 
leidėja, pas platintojus ir pas 
autorę.(1813 Ogden Avė., Lisle, 
III. 60532).

Autorę pažįstam iš periodi
kos. Rašo eilėraščius vaikams. 
Atskirais rinkiniais anksčiau, ro
dos, nesirodė. Į šį rinkinį su
dėta palyginti gana daug eilė
raščių — apie du šimtus. Jų 
tematika: Lietuva, motina, metų 
laikai, Velykos, Kalėdos, visko 
po truputį. Gražios mintys, tik 
eiliavimas nerūpestingas, nors 
yra ir dailiai sueiliuotų posmų, 
kaip, pavyzdžiui, šis (iš eilėraš
čio “Pirmoji komunija”):

Mano švarią, baltą sielą 
Dievas laimina iš sosto, 
Mano palenktą galvelę 
Kunigėlis glosto.

Kun. B. Pacevičius — ŽINGS
NIAI PRIEŠ NEVILTĮ. Toronto. 
1980 m. Viršelis Aldonos Toto- 
raitienės. Korektūra Zitos Didž- 
balienės. Spaudė Litho-Art Ltd. 
Iliustruota nuotraukomis. 376 
psl. Autoriaus adresas: 1011 
College St., Toronto, Ont M6H 
1A8.

Tai paties autoriaus gyvenimo 
istorija — atsiminimų knyga, 
kurioj liečiamas opus pašaukimo 
klausimas.

“Savo gyvenimo vingiuose”, 
rašo autorius, “galiu įžiūrėti tik 
Dieviškos apvaizdos nutiestą 
kelią, mielų tėvelių nepaprastą 
nuoširdumą ir mamytės nuo
stabų pamaldumą, — sau asme
niškai nieko nepriskirdamas”.

Vertas dėmesio šis autoriaus 
pasisakymas: “Jei ir niekas tų 
eilučių neskaitytų — man pa
čiam būtų įdomu peržvelgti nu
eitą kelią, kurio šiuo metu ne
įstengčiau pakartoti”.

Autorius ėjo sunkiu gyvenimo 
keliu, ryžtingai siekdamas savo 
pašaukimo — kunigystės. Lie
tuvoj vikaravęs ir kapelionavęs, 
Vokietijoj studijavo teologiją ir 
muziką, buvo klebonu, vavova- 
vo savo įsteigtam chorui ir dra
mos sambūriui. Vadovavo cho
rui ir Anglijoj. Atvykęs į Ka
nadą, taip pat plačiai reiškėsi 
kultūrinėj veikloj.

Savo gyvenimo vingiuose au
torius reiškėsi įvairiais talen
tais: muziko, poeto, dramatur- 

režisieriaus, dailininko, 
kai kurie iš tų talentų 
tik mėgėjiško pobūdžio 
poezija), bet vis tiek jie 
ir vietos ^sąlygose labai 

ko, 
Nors 
buvo 
(pvz.
laiko
tiko.

šia 
sudomina.

knyga autorius skaitytoją 

kui sutikus seselę mirtį, užmer
kiančią akis žemei ir jas atve
riančią amžinai dangaus laimei: 
“Petriukas yra tikrai šventasis!” 

Viešpatie! Išmokyk mūsų jau
nimą ir mus visus sekti Petriu
ko pavyzdžiu! Marija, sužadink 
jaunime dvasinio pašaukimo 
malonę! Leisk, Jėzau, Petrui 
Perkumui būti šventojo Kazi
miero talkininku, saugant ir glo
bojant brangų ateities žiedą — 
mūsų jaunimą!
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Kunigų Vienybė ir JAV Lie
tuvių Bendruomenė yra labai 
susirūpinusios lietuviškų para-

saulio Lietuvių Katalikų Bendri* 
ja, jos mecenatu yra kun. dr. 
Juozas Pnmsltis. Pasiūlymus, 
kam premijų skirti, iki rugsėjo 1 
siųsti adresu: Dr. J. Songaila, 
1011 College St, Toronto, Ont 
M6H 1A8. Canada.

j pasiūlymus, sugestijas, infor- 
macgas. Siūlymas įsteigti atski
rų politiniams reikalams fondų 
nebūtų naudingas dėl šių prie
žasčių?

Dienos įvyks 1983 Chicagoj. Jo
se bus šie renginiai: VI-sis Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimas, Vl-oji JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų Šventė, Pasau
lio lietuvių sporto žaidynės, V- 
ojo Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongreso atidarymas, mėtomai, 
bdtfirimai ir kiti rengimai. Šias 
Pasaulio Lietuvių Dienas motin 
PLB valdyba, taflonama spetia-

Antrasis Vatikano susirinki
mas sako, kad turim aprūpinti 
visų žmonių poreikius, palaikyti

rioį nebūtų lietuviškų pamaldų, 
tenebeka nė vieno tikinčio lie
tuvio, kuris nelankytų lietuviškų 
pamaldų. Tegu mūsų parapijos 
tampa ne ^ tišb^mo, bet ir lie
tuvybės tvirtovėmis. Kai kartu 
visi vieningai-dirbsim, tada ir

— Lietuvių Mokslo ir korytos 
1 poziume medžiagų mokslų 

sesijai vadovaus dr. Stepas Ma
tas iš Independence, Ohio. Šio
je sesijoje paskaitas skaitys inž. 
Eugenuos Vilkas iš Califomįjos, 
inž. Edvardas Klimas iš Inde
pendence, Ohio, inž. Kęstutis 
Smalinskas Livonia, Mich, 
inž. Donatas Šatas iš Warwick, 
R. I. Diskusijose dalyvaus dr. A 
Damušis ir Gintautas Rėklaitis.
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JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba karta su Kunigu 
Vienybe visų lietuviškų paiapųų 
sustiprinimui artimoj ateity 
ruošiasi karta su kitų liętaviškr 
konfesijų atstovais paskelbti 
LIETUVIŠKOS PARAPIJOS 
METUS.

Taigi, mieli klebonai, dvasiš
kiai ir pasauliečiai, per tuos lie
tuviškos parapijos metus mes tu
rim, kiek tik galima, stipriau 
palaikyti ir ugdyti lietuviškas

lanko artimiausiose bažnyčiose 
ir nesistengia lankyti savų lietu
viškų parapijų. Argi mes norim, 
kad kunigai laikytų lietuviškas 
pamaldas angliškai kalbantiem? 
Pasauliečių, ne tik kunigų, pa
reiga rasti ir busti beturiu kil
mės žmones. Mes tarim tai .su-

žiauš, Sibiro tremtinys, mirė lie
pos 21. Jis 1912 buvo atvykęs 
į Ameriką. Čia jis plačiai veikė. 
Į Lietuvą grįžo 1921. Nusipirko 
ūkį ir gražiai gyveno. Bolševi
kams užėmus Lietuvą, jis buvo 
ištremtas į Sibirą, kur išbuvo 11 
metų. Paskui pasisekė sugrįžti 
į tėvynę. Jo vaikai, gyveną Ame
rikoje, darė žygių jį atsiimti, 
taip 1964 jam pasisekė atvykti 
į Ameriką. Prieš kelerius me
tus, kviečiamas dukters Geno
vaitės Plukienės, apsigyveno 
Santa Monica, Calif. Liepos 25 
jis buvo palaidotas iš Šv. ^Ka
zimiero bažnyčios Šv. Kryžiaus 
kapuose. Liko nuliūdime žmona 
Veronika, sūnūs Vytautas, Sta
sys, Kazys su šeimomis ir dukra 
Genovaitė.

Ptok. Jonas ir Veronika And- 
rašiūnai rugpjūčio 2 šventė savo 
vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį. Buvo atlaikytos mišios. 
Vaišės įvyko dukters ir žento 
Navickų namuose, čia buvo su
sirinkę visi kultūrininkai

Tą dieną visi mokiniai, senie
ji ir naujieji, R vai- būti 
mokyklos kieme. Visi tėvai pra
šomi leisti savo vaikus į šią

zo Jurgnčio, koncertuos Santa
ros-Šviesos dvidešimt aštuntaja
me suvažiavime rugsėjo 10-11

puikus balius su soliste p. Vi- 
džiūniene iš Phoenix, Arizonos. 
Tai bus visos parapijos džiaugs
mo šventė. Ir šios sukakties 
proga parapijos kiemas naujai iš
piltas, bažnyčios vidus išdažy
tas, presbiterija ir didžioji na
va išklota naujais kilimais, pa
darytos lietuviško stiliaus mišių 
kėdės, įrengtas memorialinis šv. 
Kazimiero langas, pakeistos 
dvi gipsinės statulos medinėmis. 
Tikimasi, kad spalio 25 bus pa
statytas ir kryžius užpakalinėje 
bažnyčios sienoje.

pija savo 40 metų sukakties mi
nėjimą baigia spalio 25. Tą die
ną 10:30 bus padėkos mišios, o

a. Atskirti, kur politinis, kur 
nepolitinis šalpos reikalas, dau
geliu atvejų būtų nelengva. 
Dėl to gautųsi painiava ir ne
tikslumai: vieni gautų dvigu
bai, kiti nieko, vieni dažniau, 
kiti rečiau, nes sunku būtų

vedami į išganymą tokie, kokie 
jie yra. Juk ir lietuviai yra Die
vo vaikai, todėl ir jiem yra skirta 
vieta pas Jį. Dabartinis popie
žius Jonas Paulius II, kalbėda
mas Chicagoj kelionės metu, pa
brėžė tą mintį: “Mano nuošir
dus sveikinimas Amerikos lietu
viams. Likite ištikimi Kristaus 
Bažnyčiai! Branginkite kilnias 
tautos tradicijas! Tegloboja jus 
Dievo Motina Marija! Garbė Jė- 
zuiKristui”.

Garsusis “Ezul Familiae” do
kumentas ir popiežius Paulius 
VI ganytojiškame laiške rašė, 
kad kunigai turi būti aukštos ko
kybės, pasišventę, išsilavinę 
ir įaugę į žmonių kalbą ir į jų 
papročius, tiktai tada jie galės 
įeiti į savo žmonių tarpą.

Tačiau pažvelkim ir į kitą me-

žatartvV ,Xi — ir tautinių grupiųJįfpg&^bųUEa^ 
tas, 93 metų 4Mn?f;- mūsų visų, tiek dvasiškių, 

tięk pasauliečių, šventa pareiga 
lietuviškas parapijas išlaikyti 
lietuviškomis. Žmonės turi būti

šeima, kuriai .priklausom, norė
dami , atrasti savo asmeninę 
reikšmę bei vertę.

činskaitė, ižd. Ričardas Tendze- 
golskis ir narys Arminas Lipšys. 
Kontrolės komisiją sudaro inž. 
Juozas Sabas, Antanas Veršelis 
Sr. ir Eugenija Laučienė. Gar
bės teismą sudaro pirm. Justinas 
Lukošius, pavaduotojas Vincas 
Bartasevičius, nariai V. Bartuse
vičius ir Marytė Šmitienė, 
kandidatas Mečys Landas.;

dėsniu mastu. Iš tikrųjų taip 
ir įvyko. Po metų Balfas jau 
stovėjo prieš 100,000 lietuvių 
tremtinių problemą, nes reikė
jo juos apginti nuo grąžinimo 
sovietų okupuoton Lietuvon, 
reikėjo juos gelbėti maistu ir 
drabužiu, reikėjo rūpintis jų 
perkėlimu iš Europos ir įkur
dinimu. Mes pamenam, kad 
tuos didelius darbus Balfas at
liko su dideliu pasišventimu, 
dideliu rūpestingumu ir gilia 
pareiga.

Šiandieną mūsų tautiečių 
vargai ir rūpesčiai nėra pasi- W Šalpos organizacijų, 
baigę. Balfas ir šiandieną su 
tuo pačiu pasišventimu toliau 
rūpinasi mūsų tautiečiais, ne
žiūrint, kuriame krašte bėdos 
yra juos ištikusios, nežiūrint 
jų įsitikinimų ar pažiūrų, nes 
Balfo tikslas yra padėti ken
čiantiems ar į vargą pateku
siems lietuviams ar lietuvių 
kilmės asmenims bet kurioj 
pasaulio dalyj. Galima dar pri
dėti, jog ilgų metų patirtis

NEW HAVEN
Poezijos vakaras įvyks rugsė

jo 19 d., 6 v.v. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje New Havene, 
Conn. Tomas. Venclova kalbės 
apie ok. Lietuvos poeziją, skai
tys iš savo kūrybos ir atsakinės į

kn{ svarstomi iškilę aktualūs 
reikalai, šiemet spalio 24-25 
Detroite šaukiamas Balfo sei
mas (vyksta kas 3 metai), ku
riame kviečiami gausiai daly- 
•vauti visų skyrių atstovai, kad 
apsvarstytų visas aktualijas, pa
darytų reikalingus nutartoms ir 
išrinktai naują Balfo tarybą ir 
mugą centro valdybą.

Ypatingai dideli darbai laukia 
Balfo ateity, kai Lietuva at
gaus nepriklausomybę, nes 
tada nualintas kraštas ir išvar
ginti "tautiečiai bus reikalingi 
ypatingai didelės pagalbos.

b. Šalpos politinis pobūdis __ F- Andriftnas

RUOŠIAMASI LIETUVIŠKOS 
PARAPIJOS METAM



1 ■' —1

Inž. Jonę SuveizdĮ-SuvĮ prisimenant
Kai žmonės pasitraukia iš 

mūsų tarpe, tik tada supranta
me, ko esame netekę. Pasitrau
kė ir Jonas Suveizdis-Sovis. 
Mirė jis 1981 sausio 25 širdies 
infarktu Overlook ligoninėje, 
Summit, N.J. Pasitraukė drau
gam palikdamas nuoširdžius pri
siminimus, savo nebaigtus dar
bus, savo darbą Lietuvai.

Jis buvo reta asmenybė, su

veno pas savo draugą. Jam daug 
padėjo sesuo Dara ir svainis Al
bertas — Jankūnai, kurie dabar 
gyvena Ancaster, Ont. Kaune 
kaip laisvas klausytojas lankė 
paskaitas universiteto technikos 
fakultete.

1944 birželio 10 vokiečiai su
rado, kur jis gyvena. Civiliai ap
sirengę gestapininkai apsupo jo
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ir savo darbe aukštai iškopti. Jo 
pirmoji profesija buvo Lietuvos 
kariuomenės karininkas. Kai ap
linkybės nuvilko uniformą, jis 
tuoj sugebėjo susikurti savo 
antrąją profesiją — baigė inži
neriją.

Jis buvo gimęs 1916 birželio 
4 Mikalių kaime, Papilio vals
čiuje, Biržų apskrityje, ūkininkų 
Jono ir Elzbietos Variakojytės- 
Suveizdžių šeimoje. Buvo pas
kutinis vaikas keturių vaikų šei
moje, — dvi seserys ir du bro
liai.

Kai lankė pradžios mokyklą, 
tėvai nusprendė leisti jį mokytis. 
Pradžios mokyklą jis baigė 1928 
metais. Bet tada šiaurės Lietuvo
je ilgas ir nuolatinis lietus 
sunaikino ir prigirdė visą laukų 
derlių. Padėtis buvo labai bloga, 
nes buvo beveik badas. Tais me
tais Jonas ir pasiliko namuose. 
Į Biržų gimnaziją išvažiavo tik 
1929 metais, įstojo į antrą klasę. 
Gimnaziją baigė 1936.

Tų pačių metų rudenį įstojo 
į Karo mokyklą Kaune, kur mo
kėsi trejus metus. Mokyklą bai
gė 1939 ir gavo jaunesnio lei
tenanto laipsnį. Buvo paskirtas į 
Plungėje esantį 4-tą artilerijos 
pulką. (Tame pačiame pulke tuo 
metu tarnavo ir Aleksandras 
Vakselis.)

Kilus 1941 Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos karui, pulkas stovėjo 
Pabradės poligone. Iš ten buvo 
varomas į rytus. Čia Jonas pa-

Jonas Suveizdis-Suvis

kliuvo į didelį pavojų ir tik lai
mingu būdu liko gyvas.

Tais pačiais 1941 metais jis 
pradėjo dirbti Zarasuose draudi
mo inspekcijoje kaip inspekto
rius. Čia jis įsitraukė į pogrin
dinę veiklą prieš okupantus vo
kiečius.

1943 metais atostogas pralei
do tėviškėje. Grįždamas į Zara
sus, gavo iš draugų perspėjimą, 
kad jo ten ieško vokiečiai. Grį
žęs į tėviškę, sužinojo, kad ir tė
vai buvo tardomi, kur jis gyve
na. Tada nedelsdamas išvyko į 
Kauną ir nesiregistravęs apsigy-

kai tuoj pagavo ir nuvežė į Dar
bo Rūmų požeminius kalėjimo 
kambarius. Patalpino mažoje 
siauroje vienutėje, kur per die
ną turėjo stovėti stačias. Nakti
mis jį tardė.

Bet tuo laiku jau artėjo fron
tas. Vokiečiai traukėsi iš Kauno. 
Tik tada ir jonas išsivadavo iš 
to kalėjimo.

Tais pačiais neramiais ir aud
ringais metais turėjo pasitraukti 
ir iš Lietuvos. Apsigyveno Aust
rijoje. Po karo studijas tęsė Inns- 
brucke ir Karlsruhe. Baigė 
technikos aukštąjį mokslą 1947 
metais.

1948 metais į Ameriką jį at- 
kvietė teta, motinos sesuo, kuri 
gyveno Hartford, Conn. Čia jis ir 
apsigyveno, dirbo braižykloje. 
Čia jis gydėsi ir nuo plaučių 
džiovos. Vėliau pradėjo studi
juoti. 1959 rugsėjo 1 baigė New 
Yorko technologijos kolegiją, 
studijavo mechaninę inžineriją. 
Jis buvo priimtas ir į inžinierių 
draugiją ir gavo visus leidimus 
verstis inžinieriaus profesija.

Įtemptas darbas tada jį nu
vargino, ir jis turėjo pirmąją 
širdies ataką. Po mėnesio, dar 
gerai nepailsėjęs, vėl grįžo į 
darbą. Kaip inžinierius jis dirbo 
mechanikos, chemijos ir elekt
ros srityse. Be tarnybinio darbo, 
ruošė naujus išradimus. Vienas 
išradimas buvo, kaip pagerinti

Lietuviai amerikiečių spaudoje
Laikraštis “The Daily Tran- 

script” gegužės 27 rašė, kad 
Branda Bates (tikroji jos pavar
dė — Birutė Bataitis) Miltono 
Meno draugijos metinėje paro
doje už piešinius laimėjo pirmą 
premiją, o Frank Gerulskis — 
antrą vietą.

Birželio 2 rašė, kad Nicholas 
kolegijoje Robert M. Kuninge- 
nas iš Dedham gavo bakalauro 
laipsnį iš biznio administraci
jos.

Birželio 3 rašė, kad Brian J. 
Balukonis iš Dedham gavo ba
kalauro laipsnį iš biologijos 
North Adams kolegijoje.

Birželio 12 rašė, kad Carol T. 
Adakonis gavo bakalauro 
laipsnį iš maisto ir mitybos sri
ties Framingham State kole
gijos.

Boston Herald-American b.r- 
želio 15 įdėjo Juzės Matjo: -

kienės padėkos laišką, kur&o ji 
dėkoja laikraščio bendradarbiui 
Peter Gelzinis už jo gerą straips
nį tame pačiame laikraštyje šv. 
Petro lietuvių parapijos reikalu.

The Boston Globė birželio 16 
įdėjo Associated Press trumpą 
žinutę iš Floridos, kad Justice 
Department padavė pareiškimą 
atimti Amerikos pilietybę Ka
ziui Palčiauskui, kuris II-jo pa
saulinio karo metu buvo Kauno 
miesto burmistru.

Tai dar viena bolševikinio 
melo provokacija, kuriai talkina 
ir dar **kažin kas”.

Boston Herald American bir
želio 23 įdėjo latvio Aristides 
Lambergs laišką, kuriame jis 
rašo apie birželio 14 įvykusią 
Baltic Holocaust demonstraciją, 
kurią amerikiečių news media 
ignoravo, atseit, Amerikos žinių 
tarnyba tam genocidui pritaria.

badą alyvai iš akmens anglių 
gauti. Antras, kaip pagaminti 
elektrą iš vandenyno bangavimo. 
Jis kalbėjo, kad ir New Yorkas, 
ir New Jersey būtų pilnai ap
rūpinti pigia elektros energija. 
Tuos projektus žadėjo patentuoti 
išėjęs į pensiją.

Paskutinė jo darbovietė buvo 
Foster and Wheeler Energy 
Corp., Livingston, N.J. Jis čia 
buvo vadovaujančiose parei
gose. Padarius projektus, dažnai 
tekdavo keliauti į kitus konti
nentus, atidaryti fabrikus, įmo
nes. Konstruavo ir kompiuterius^

Amerikoje būdamas, jis su
trumpino ir savo pavardę, kad 
būtų patogiau kitiems ištarti, iš

ALGIMANTUI TAMOŠAIČIUI

Lietuvoje žUvon'‘ '
Algimantas Tamošaitis

tragiškai žuvus Lietuvoje, Jo tėvui Liudui Tamošaičiui, 
mūsų laikraščio bendradarbiui ir žinomam fotografui, 
gilią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Darbininko redakcija ir administracija

Bičiuiį ramovėną LIUDĄ TAMOŠAITĮ, tragiškai mirus jo 
sūnui

INŽ. ALGIMANTUI TAMOŠAIČIUI
okupuotoje Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame

N. Y. skyriaus ramovėnai

PADĖKA
Mirus mūsų brangiai žmonai ir motinai

LIUCIJAI NAUDŽIŪTEI- 
JANKŪNIENEI,

susilaukėme Įvairių mūsų organizacijų, giminių, bičiu
lių ir pažįstamų nuoširdžios užuojautos ir paguodos 
žodžių asmeniškai, per laikraščius ar laiškais. Jos 
atminimą pagerbdami, daugelis aukojo Tautos Fon
dui, Lietuvių Kultūros Fondui ar mūsų spaudai, kaip 
Darbininkui, Dirvai ar Draugui, paremti ar papuošė 
Jos karstą gėlėm. Už Jos sielą buvo užprašyta daug 
šv. mišių ir ilgalaikių maldų. Negalėdami čia tisų 
išvardinti, dėkojame visiem, kurie bet kuriuo būdu 
pagerbė Jos atminimų, atsisveikino su Ja ar paly
dėjo J Jos amžino poilsio vietą.

Dėkojam šv. Petro Ir Povilo parapijos klebonui 
tam. Petrui Žemelklul už sukataėjlmą rožinio, šv. mišių 
aukų, pernoktą Ir pridedamųslas —eM** už Jos sielą; 
Svč. Trejybės parapijos klebonui prelatui Jonui Schar- 
nul už iv. mišių auką Ir Šv. Kazimiero parapi
jos klebonui tam. Vytautui Palubinskui už vadovavi
mų maldom prie karsto, palydėjimų Į kapines Ir apei
gas ir giesmes prie jos kapo. Taip pat esam dė
kingi LB NY apygardos pirmininkui Aleksandrui Vekse
liui, LB NJ apygardos valdybos nariui Juliui Veb- 
lalčiul Ir bičiuliui Antanui Rugiui už atsisveikinimo žo
džius; Juliui Vobiaičlul, Matui Jatkauskul, Baliui Miš
kiniui k paraptyos chorui už giesmes Ir grojimų smul
ku ar vargonais Šv. mišių melu Ir Brazlnskl Funerai 
Home už rūpestingas k sklandžias laidotuves.

Kazimieras ir Kastytis Jankūnai

New Yorko lietuviai labai ge
rai pažįsta Liudą Tamošaitį, fo
tografą, kuris lanko lietuviškus 
parengimus ir fotografuoja. Jis 
talkina Darbininkui, pristatyda
mas New Yorko lietuviškosios 
veiklos nuotraukas. Jo nuotraukų 
randame ir Laisvojoje Lietuvoje, 
Drauge, Dirvoje ir kitur.

Praeitą savaitę jis gavo tele
gramą, kad rugpjūčio 17, pirma
dienį, Vilniuje tragiškai žuvo jo 
sūnus Algimantas Tamošaitis. 
Kaip žuvo, iki šiol dar nežino
ma. Palaidota^ rugpjūčio 19 Vil
niuje. Liko žmona Marija ir duk
ra Jūratė, devynerių metų.

Jis buvo gimęs 1940 kovo 24 
Kaune. Tėvas, Liudas Tamošai
tis, yra suvalkietis, gimęs Majo- 
riškių kaime, Vilkaviškio vals
čiuje. Baigęs Vilkaviškio gimna
ziją ir Karo mokyklą Kaune, jis 
atsidūrė Telšiuose. Kurį laiką 
tarnavo komendantūroje, paskui 
mokesčių inspekcijoje. Ten su
sipažino su Stefanija Juodeikyte 
iš Tulžiškės vienkiemio, Tryškių 
valsč. Ją vedė. Paskui iš Telšių 
persikėlė į Kauną, kur dirbo Fi
nansų ministerijoje. Kaune 
jiems ir gimė sūnus.

Karo metais Liudas Tamošaitis 
stojo tarnauti į Lietuvos Rinkti
nę, su kariuomenės daliniais pa-

Algimantas Tamošaitis, tra
giškai žuvęs rugpjūčio 17 
Lietuvoje.

sitraukė iš Lietuvos. Gyveno 
Vokietijoje, po karo kurį laiką 
gyveno Anglijoje ir paskui per
sikėlė į Ameriką, apsigyveno 
New Yorke. Žmona, likusi Lie
tuvoje, augino sūnų. Sūnus 
baigė Politechnikos institutą 
Kaune, buvo mechanikos inži
nierius, gyveno Birštone ir dir
bo savo profesijoje. Jo motina, 
Liudo Tamošaičio žmona, mirė 
prieš porą metų Kaune.
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Pavergtų tautų savaitės minė
jimą Bostone gražiai aprašė Bos
tono didieji laikraščiai, o taip pat 
rodė ir televizijos stotys žinių 
programoj. Tai didelė pažanga 
žinių tarnyboj. To pasiekta pa
darius žygius pas ją po “Bui
tie Holocaust” tylos.

Lietuviai pranciškonai lei
džia šiuos laikraščius bei žurna
lus: Darbininką —■ savaitinį laik
raštį, Aidus — kultūros žurnalą, 
Sv. Pranciškaus Varpelį — reli
ginio turinio žurnalą.

Suveidžio pasidarė Suvis. Gyve- 
Suveizdžio pasidarė Suvis Gyvė
sius namus. Turėjo daug knygų, 
paveikslų, visokių meniškų da
lykų, mėgo klasinę muziką, 
mėgo ir pakeliauti, aplankė Pe
ru, Meksiką, Maroką.

Buvo jautrus kitų vargam, au
kojo dideles sumas labdarai, or
ganizacijoms ir lietuviškai veik
lai paremti. Pagal jo testamentą, 
jo palikimo didelė dalis paskirta 
įvairiems Lietuvos reikalams, 
stipendijoms, lietuvybės išlaiky
mui.

Jo laidotuvėmis rūpinosi se
suo Dara ir svainis Albertas Jan
kūnas, su kuriais jis visada pa
laikė glaudžius ryšius. Sesuo jo 
pelenus išvežė palaidoti lietu
vių kapinėse Toronte. L.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Rugsėjo 15 Joe Casper išrin
kimui į miesto tarybą vyks už
kandžiai ir pasitarimas Nevvmar- 
ket Steak Housfe, 274 Southamp- 
ton St., So. Boston, nuo 5 iki 
7 vai. vakaro. Auka — 50 dol.

Spalio 3-4 — dail. Jono Rū- 
tenio dailės paroda So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
antro aukšto salėj. Parodos ati
darymas spalio 3, šeštadienį, 
5 vai. vakaro. Atidaryme kalbės 
rašytojas Stasys Santvaras. Paro
dą globoja So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija.

Spalio 4, sekmadienį, Laisvės 
Varpo rudens renginys, kuriame 
Hamiltono lietuvių dramos teat
ras Aukuras, veikiąs jau 30 metų, 
suvaidins Birutės Pūkelevičiū- 
tės veikalą “Antroji Salomėja
painiavose”.

Lapkričio 15 — bazaras Šv. 
Petro lietuvių parapijos parėmi
mui. Visi lietuviai kviečiami 
prisidėti prie šio bazaro pasise
kimo rankdarbiais ir kitokiomis 
dovanomis.

LAISVĖS VARPAS Sekma
dieniais 11:30-12:10 vai. 740 
banga iš WCAS 12:10-1:00 vai. 
1460 banga iš WBET Vedėjas 
Petras Viščinis 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Telef. (617) 
586-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 bangos sekm. nuo 1 iki 
1:30 vai. Veda S. ir V. Minkai, 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Masa. 02127. Telef. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirinki 
mes. ‘.... *

8^*1*-* j/‘/i;-... .o.inioit

BAilKBY mnu
Postogepaidbath ūmius

įtars Ultat MIIKIINrBHIIMiSjg^n
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- |jK\"^ .'A y * < 
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings ||Q^'

C-\ Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- '* '"V 
fe-?; ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
jr - kuriuo laiku. Jūsų siuntę gavęs, bankas tuoj į- 

traukia sumą į sąskaitą. Prisideda ir užtikrini-
Fl ma*. kad jūsų pinigai P*,no sukščlausius

Jr ' procentus, '
S IMuR leidžiamus įstatymų.

V Dėl lengvo taupymo bū- . *

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500 |

arba rašykit paduotais adresais. ■

ri South Boston / 
'Savings Bank!

4iirjrs rsf J

‘Anjber Hdidays”
1981 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO/NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

rugsėjo 17 
rugsėjo 24 
spalio 8 
gruodžio 26

- $1059.00
- $1059.00
- $1019.00
- $ 979.00

Visos grupės aplankys KAUNĄ Ir TRAKUS, bus 'lydimos 
vadovų. Prie šių grupių galima Jungtis Iš VISU AMERIKOS ir

Registracijos reikalu krulpkMM J: - dSESp

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
IS3 Wost Broadeay, pe. boa 118, So. Boston, Maso. 0812

TEL.617 — 2SS47M

Norlntlem atsikviesti gimine* atostogom — sutvarkome



Maironio lituanistinėje mo
kykloje nauji mokslo metai pra
sideda rugsėjo 12, SeStadienį, 
įprastinėje vietoje, Holy Child 
Jesus mokykloje, 111 St ir 85 
Rd. kampas, Richmond Hill. Pa
mokų. pradžia 9 vai. ryto. Vaikus 
reikia atvesti į apatinę salę. 
Kviečiami visi mažiukai į vaikų 
darželį ir pirmą skyrių. Kaip ži
nia, mokykla yra dešimties me
tų , veikia vaikų darželis, pa
rengiamoji klasė tiems, kurie 
nemoka lietuviškai arba silpnai 
moka, paskui nuo pirmojo sky
riaus iki dešimtojo. (Žiūr. veda
mąjį). Anksčiau buvo manyta 
mokslo metus pradėti rugsėjo 
5, bet dėl Darbo dienos savait
galio pradžia nukelta vieną sa
vaitę — į rugsėjo 12.

Tautos šventės minėjimas 
bus rugsėjo 13. Drauge minima 
ir Marijos Gimimo šventė. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
mišios bus 11 vai. Organizaci
jos dalyvauja su vėliavomis. Pa
mokslą pasakys kun. K. Puge- 
vičius. Po sumos parapijos salė
je bus akademinė dalis, kuria 
rūpinasi LB I-oji apylinkė. Jai 
vavovauja Vyt Radzivanas.

Tėv. Kornelijus Bučinys 
OFM, Darbininko redaktorius, 
šios savaitės gale grįžta iš To
limųjų Rytų, kur jis su grupe 
ekskursavo tris savaites.

Kultūrinis šaulių savaitgalis 
vyksta Darbo dienos savaitgalį 
pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte. Iš New Yorko 
vyksta grupelė šaulių.

Antanina Binkins, fotografė, 
mūsų laikraščio bendradarbė, 
buvo sunkiau susirgusi ir ligo
ninėje išgulėjo apie porą mėne
sių. Dabar yra sustiprėjusi, grį
žusi namo ir toliau gydosi. Lin
kime jai greitai pasveikti ir to
liau sėkmingai fotografuoti. 
Taip pat ir jos vyras Charlis 
Binkins yra fotografas ir daug 
nuotraukų atsiunčia Darbinin
kui.

Antanas Patamsis, Ft. Meyers, 
Fla., užsisakydamas lietuviškų 
leidinių, pridėjo Darbininko 
spaudai paremti 31 dol. auką. 
Darbininko administracija nuo
širdžiai dėkoja spaudos rėmėjui.

LB Cape Cod apylinkės val
dyba paskyrė 20 dol. auką Dar
bininko spaudai paremti. Dar
bininko administracija už auką 
nuoširdžiai dėkoja.

LB Washingtono, D.C. apylin
kė atsiuntė 10 dol. auką Dar
bininkui paremti. Darbininko 
administracija nuoširdžiai dėko
ja.

Kovų dėl Lietuvos nepriklau
somybės II tomas, kurį leidžia 
Karys, bus pristatytas skaityto
jam rugsėjo 20, sekmadienį, 4 v. 
popiet Kultūros Židinyje.

Penki sūnūs ir visi sportininkai. Romo Kezio šeima. Iš k. LA Klubo sporto vadovas 
ir Laisvės Žiburio direktorius Romas Kazys. Už jo stovi sūnūs iš k. Algis, Edvardas, Ričardas, 
priklaupę — Rimas ir Vytis. Nuotr. Romo Bričkau*

Dr. Vytauto Slavinsko 2 metų 
mirties sukakties proga mišios 
bus aukojamos rugpjūčio 30, 
sekmadienį, 10 vai. pranciško
nų vienuolyno koplyčioje. Visi 
artimieji ir draugai kviečiami 
pamaldose dalyvauti.

Atlanto rąjono skautų stovyk
la iš Bolston, Mass., pasveikino 
Darbininko redakciją. Laiške ra
šoma: “Mintimis ir žodžiais 
siunčiame jums Atlanto rajo
no lietuviškos skautijos stovyk
los “Aušra” sveikinimus ir paža
dą visur ir visuomet dirbti Die
vui, Tėvynei ir Artimui.” Svei
kinimą pasirašė 33 asmenys, ku
rie vadovauja šiai stovyklai.

A. a. Andriui Skučui mirus, 
E. Purelienė, gyvenanti Holly- 
wood, Fla., vietoj gėlių prie 
karsto Darbininkui atsiuntė 25 
dol. auką. Darbininko administ
racija už auką nuoširdžiai dė
koja.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, pranciškonų vienuolyno 
viršininkas, buvo išvykęs atosto
gų į Kennebunkportą, Maine, 
dalyvavo ateitininkų sendraugių 
stovykloje, literatūros vakare. 
Grįžo rugpjūčio 23.

Maldininkų kelionė už ken
čiančią Lietuvą rengiama rugpjū
čio 30, sekmadienį. Vykstama į 
Šiaurės Amerikos kankinių 
šventovę Auriesville, N.Y. Du 
autobusai išvyksta 8:30 v.r. nuo 
Shalins šermeninės, 9 v. sustoja 
Židinyje, kur vykstantieji galės 
palikti savo automobilius. Grįž
ta apie 9 v.v. Ten nuvažiavus, 
2 vai. bus Kryžiaus keliai, 4 
vai. koncelebruotos mišios. Gie
dos Apreiškimo parapijos choras, 
kalbės kun. Michael Bourde- 
aux iš Anglijos.

Perkūno choro vakaronė, pra
dedant 1981-1982 metų darbo 
sezoną, bus rugsėjo 19, šešta
dienį, Kultūros Židiny. Toks tra
dicinis metų pobūvis būdavo 
pavasarį, baigiant darbą. Šiemet 
taip susidėstė, kad jo surengti 
buvo neįmanoma. Tai dabar jis 
nukeliamas į rudenį, į naujo se
zono pradžią. Pobūvy dalyvauja 
choristai, jų šeimos ir kviestiniai 
svečiai.

Algirdo monografija šią savai
tę pradedama spausdinti pran
ciškonų spaustuvėje. Jos prista
tymas visuomenei bus lapkričio 
21 Kultūros Židiny. Tą dieną 
bus paminėta ir kuopos veik
los 10 metų sukaktis. Knygą 
leidžia Simo Kudirkos šaulių 
kuopa Brooklyne.

Elena Bublaitienė paaukojo 
50 dol. Algirdo monografijai iš
leisti. Tuo ji tapo knygos gar
bės leidėja. Simo Kudirkos šau
lių kuopos valdyba, kuri šią kny
gą leidžia, nuoširdžiai dėkoja už 
šią gražią auką.

DaiL Česlovas Janutas praeitų 
savaitę buvo paguldytas į St. 
John’s ligoninę. Dabar jis turi 
sunkumų su plaučiais, kuriuose

Pranas Dulevičins-Dul is, ke
letą savaičių išgulėjęs Motber 
Cabrini ligoninėje Manhattane, 
rugpjūčio 24 iš ligoninės grįžo 
namo.

Vincas Rastenis jau kuris lai
kas sunkokai serga. Susikompli
kavus ligai, neseniai jis buvo pa
guldytas Mother Cabrini ligoni
nėje. Iš jos grįžo praeitą savaitę 
ir toliau gydosi namie.

Petras Povilaitis iš Great 
Necko, N.Y., buvo susirgęs ir 
buvo paguldytas ligoninėje, kur 
jam padarytos net dvi operaci
jos. Iš ligoninės grįžo rugpjūčio 
17 ir dabar gydosi ir stiprėja 
savo namuose.

Jonas ir Valerija Sileikiai 
prieš porą savaičių iš Woodha- 
veno persikėlė gyventi į Dayto- 
na Beach, Fla.

Zuzana Dvereckienė mirė 
rugpjūčio 16, sekmadienį. Palai
dota rugpiūčio 19 d. Hollis ka
pinėse. Gyveno Bayside, N.Y., 
pas savo marčią.

Kęstutis Miklas kitą savaitę 
tarnybos reikalais išvyksta į Eu
ropą, kur jis išbus tris savaites, 
lankydamas įvairius kraštus. Jis 
dirba Microprint bendrovėje, 
yra vienas iš vadovaujančių as
menų. Bendrovė rūpinasi, kaip 
nufotografuoti ir suglausti kny
gas, įvairius leidinius. Pavyz
džiui, į pašto atviruko dydį jie 
sumažinę patalpina knygos 100 
puslapių. Puslapiams perskaity
ti jau yra specialios mašinos.

Dail. Prano Lapės paroda bus 
lapkričio 7, ne lapkričio 14, 
kaip buvo anksčiau skelbta. 
Lapkričio 14, dėl Laisvės Žibu
rio rudens koncerto, ši paroda 
nukeliama vieną savaitę anks
čiau. Parodą rengia ir globoja 
vyr. skaučių židinys Vilija. Ati
darymo vakarą dail. Pr. Lapė 
skaitys paskaitą apie lietuvių 
dailės terminiją, gi sekmadienį 
rodys skaidres .ir kalbas.bend
rais lietuvių dailės reikalais.

Laisvės Žiburio radijo rudens 
koncertas bus lapkričio 14 Kul
tūros Židinio didžiojoje salėje.

Katalikų universitetui Wash- 
ingtone paremti Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje buvo surinkta 
230 dol.

New England Distrid 
KNIGHTS OF LITHUANIA 
is sponsoring a trip from 
Bridgeport, Conn. to Wash- 
ington, D.C. week-end of Sep 
tember 12-13. Cost: $75.00 per 
person, includes bus transport- 
ation, hotel room, in and out 
baggage charges, taxes and tip 
for the driver (two persons in 
a room). Contact: Mrs. Alphon- 
se Trainis 1-203-372-8818.

LIETUVOS VYČIŲ Nev 
England apskritis rugsėjo 12-13 
savaitgalį ruošia kelionę iš 
Bridgeport, Conn. į vVashing- 
ton, D.C. Kaina: 75 doleriai 
asmeniui, įskaitant transportaci- 
ją autobusu, mokestį už baga
žą, “taksus” ir “tipus” šofe
riui (du asmenys kambaryje). 
Kreiptis į: Mrs. Alphonse Trai
nis 1-203-372-8818.

Lietuvių Katalikų Kimiau 
Vienybė yra išleidusi naują 1981 
metų laidą Žinyno, kuriame tei
kiamos žinios apie lietuvius ku
nigus, parapijas, vienuolynus, 
organizacijas ir kitokias katali-

Tėv. Petras R—iflesi, OFM, 
Darbininko administratorius, iš
vyko porai savaičių atostogų, 
jį tuo metu pavaduoja Tėv. Kle
mensas Zalalis, OFM.

narna kreipiantis adresu: Lith- 
uanian American Catholic 
Services, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Lietuvių Katalikų Ręligte* 
Šalpa neseniai išleido lietuvių 
pranciškonų spaustuvėj spaus
dintą brošiūrą “Frozen Inferno”. 
tai Dalios Grinkevičiūtės auto-
biografiniai bruožai ir įspūdžiai 
iš tremties Jakutijoj. Iš rusų kal
bos į lietuvių kalbą verte Pau
lius Vaduvis, o iš lietuvių į 
anglų kalbą vertė Milda Danys.

Aktoriaus Juozo Boley-Bule- 
vičiaus, gyvenančio New Yorko, 
brolis Ray Boley, gyvenąs Ari
zonoj, balandžio 26 buvo gražiai 
aprašytas Phoenixe leidžiamo 
dienraščio priede “Arizona”. 
Ray Boley rekorduoja indėnų 
muziką.

Paieškomas Aleksandras 
Lopeta, anksčiau gyvenęs: 22 
Felan Avė., Norwood, Mass. 
Paieško Lietuvoje gyvenanti jo 
sesuo, kuri jau kokie keturi me
tai negauna iš jo laiško. Gal jis 
yra persikėlęs kitur gyventi, o 
gal jau miręs. Kas apie jį bet ką 
žino, prašom pranešti: Mrs. M. 
Šulskis, 85-35 117 St, Kew Gar- 
dens, N.Y. 11418.

NAUJI LEIDINIAI
R. Spalio — Auksinio saulė

lydžio gundymai, 10 dol.
J. Kreivėno — Mirties lage

riuose ir tremtyje, 12 dol.
V. Gidžiūno — Šv. Pranciš

kaus dvasios spinduliavimas, 
5 dol.

K. Grigaitytės — Marių vėjui 
skambant 4 dol.

V. Volerto—Greitkelis, 6 dol.
J. Vizbaro — Alšėnų kuni

gaikštytė, 8 daol.
M. Aukštaįtės — Ant marių 

krašto, 10 dol.
A. Šapokos — Lietuvos istori

ja, 18 dol.
Šios bei kitos knygos ir plokš

telės gaunamos Darbininke, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 
11207. Persiuntimo išlaidom 
pridedama 1 dol.

Leonardas Kerulis — Išvež
tųjų sąrašas, 22 dol.

K. Bradūnas — Užeigoje prie 
Vilniaus vieškelio, premijuota 
poezijos knyga, 6 dol.

Suaugusi moteris ieško kam
bario šeimoje. Skambinti: MI 
7-3971.

Išnuomojamas gražus butas 
pirmame aukšte iš šešių kamba
rių Jamaica Hill, prie gero susi
siekimo. Skambinti darbo die
nomis nuo 8 v.v. iki 11 v.v. tel. 
658-6777.

Canarsie sekcijoj parduo
damas 2 šeimų mūrinis namas 
už labai gerą kainą, įrengtas 
moderniai, su visais patogumais. 
Teirautis tel. 738-0866.

WANTED: fu| tinto Ihre In 
cook, long tonp pr short term 
for eeven resldcėto ūt the Lat
viam Veterane Cėntir “Roto” 
In the CatokM reeūH area near 
Hunter Moentofa. Setery 
negottebte. Pteeee contact 
Lsopoto Apeito, weekdaye 
bettoeen and 10:00 PM.
TeL 212 325 Uit. M CoMecL

Richmond HiH prie gero susi
siekimo išnuomojamas butas iš 
trijų gražiai įrengtų kambarių 
antrame aukšte. Pageidaujamas 
vienas dirbąs asmuo. Skambin
ti po 7 vai. vak. 441-5846. jį organizuos New Yorko apygar-

VfONY — Dr. M. Sfemoneit, dos valdyba ir apylinkės? Kaip 
lietuvis, draudHa sveikatą, ne- kitur organizuos? Būtina imtis 
darbingumą, penėjai, lygybę.»iniciatyvos ir rinkti aukas. Au- 
fN.T., N.J. ir Onė ) Apsidraus- kos pėdės mokykloms išsilaikyti, 
darni pas jį, suta«pysfi90%-50% 
premijos monąjuną. sjrauaimo
i vairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
<ML3SOO. Velt, savaitgJtoisi 201 
654-3750.

Newyorkietė Rasa paviliojo
Detroito Kastytį

Beveik kaip lietuviškoj pasa
koj, tik reikia paaiškinti keletą 
nereikšmingų skirtumų. Jauna
sis — ne žvejys, o skautas. Jau
noji — ne jūrų mergelė, bet irgi 
skautė. Rūmai ne Baltijos gelmė
se, o Long Islande, beribio At
lanto pakrantėj. Šiaip, sakau, 
viskas, kaip anoj pasakoj, o mer
gelės vardas — juk vanduo pa
čia gražiausia prasme ... Neiš
aiškinamas ilgesys atginė detroi- 
tiškį į New Yorką, mezgėsi drau
gystė, gimė meilė, atėjo vedybų 
diena.

Rasa Milukaitė ir dr. Kastytis 
Karvelis 1981 liepos 18 buvo su
tuokti Apreiškimo parapijos 
šventovėj, Brooklyne. Mišias 
aukojo ir .sutuoktuvių apeigas at
liko kun. Jonas Pakalniškis. Šv. 
Pauliaus laiško ištrauką apie 
meilę skaitė jaunosios brolis Al
binas Milukas. Jaunųjų palydą 
sudarė sesutė Nida Milukaitė ir 
brolis dr. Vidas Karvelis. Vargo
nais grojo ir lietuviškas giesmes 
solo giedojo Viktoras Ralys, o 
“Avė Maria” lotyniškai nepa- 
prastai gražiai atliko amerikietė 
soliste — sopranas.

Vestuvių puota įvyko Westbu- 
ry Manor rūmuose, Westbury, 
N.Y. Trumpu žodžiu ją pradėjo 
jaunosios tėvas Vytautas Milu
kas, programai vadovavo brolis

Repeticijas Perkūno choras 
pradeda rugsėjo 22, antradienį, 
7:30 Perkūno choro kambary 
Kultūros Židiny. Valdyba prašo 
dalyvauti visus. Taip pat kviečia 
ir naujus dainininkus ir dainos 
mėgėjus įsijungti į choro eiles. 
Patirsite daug džiaugsmo, puo
selėdami lietuvišką dainą, ir ki
tiems suteiksite džiaugsmo. Ki
tos choro repeticijos bus penkta
dienio vakarais.

Kviečia 
į mokyklą
(atkelta ii 3 psl.)

lietuviškam darbui, patys nori 
ateiti ir dirbti mokykloje, lietu
viškose organizacijose. Per tuos 
dvejus metus jie tiek sustiprėjo, 
kad jiems jau malonu pasilikti 
lietuviškoje bendruomenėje, or
ganizuoti jaunimą, dalyvauti 
veikloje.

Mokyklos pačios iš savęs ne
išsilaiko. Reikia paramos. Ne
maža duoda ir Švietimo Taryba. 
Dabar Krašto Valdyba imasi ini
ciatyvos organizuoti aukas per 
rugsėjo mėnesį. Iki šiol esame 
įpratę gausiai aukoti Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Dabar 
kviečia aukoti švietimo reika
lams. Reikalas labai svarbus, nes 
tik per lietuviškąjį švietimą, 
auklėjimą turėsime prieauglio 
savo organizacijoms. Tik tokiu 
būdu pratęsime lietuvybę atei
nančiose kartose.

Reikalas labai svarbus. Kaip 

pagerins ir mokslo priemones, 
kurias reikia sumoderninti, kad 
labiau patrauktume mokinius, 
kad savo kursus vaizdingiau 
dėstytų mokytojai.

Kviečiami visi prisidėti auka! 

ir pabrolys dr. V. Karvelis. Gau
ta daugybė sveikinimų iš Lietu
vos ir kitų pasaulio vietų. Šo
kiams grojo Thomas orkestras. 
Maždaug pusantro šimto svečių 
būry buvo daug jaunimo iš kelių 
JAV miestų.

Jaunoji Rasa Karvelienė gimė 
ir augo New Yorko metropolio 
ribose. Baigė Molloy kolegiją 
ir gavo bakalaureatą iš matema
tikos. Šiuo metu ruošiasi ma
gistrės laipsniui. Kento valstybi
niame universitete vieną vasarą 
lankė lituanistikos seminarą. 
Baigusi Maironio lituanistinę 
mokyklą ir ketverius metus pati 
ten mokytojavusi. Veikli skau
tuose ir Jaunimo Sąjungoj, tad 
eina motinos, skautininkės Li
lės Milukienės, pėdomis.

Jaunasis Kastytis Karvelis 
gimė ir augo Detroito apylinkėj. 
Į Wayne valstybinį universitetą 
įstojo 1971 ir biologijos moks
lus 1975 baigė magna cum Įaudė 
pažymiu. Tame pačiame univer
sitete 1979 pavasarį sėkmingai 
baigė medicinos mokslus ir gavo 
medicinos daktaro laipsnį. -Gy
dytojo praktiką atlikęs JAV jūrų 
laivyne, šią vasarą pradeda dar
bą Bethesda jūrų laivyno ligo
ninėj, prie Washingtono, D.C. 
Baigęs Detroito lituanistinę mo
kyklą, dainavęs jaunimo choruo
se, šokęs tautinius šokius. Nuo 
mažens aktyvus skautas. Elenos 
ir dr. Kazio Karvelių lietuviš
kai išauklėtas sūnus.

Valio naujai, jaunai lietuviš
kai porai!

A.N.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Pavasaris. Dainuoja dvynukai 
Šalčiai iš Vokietijos: Pavasaris, 
Tyliai vakaras slenka. Ramona, 
Oi aš norėčiau, Noriu dainuot, 
Po stikliuką, Tu prisimink, Ant 
Nėrio kranto, Ant melsvo ežero 
bangų, Daug daug dainelių, Pra
žydo jazminai, Tau įteikiu aš 
gėlytę. Kaina 10 dol.

Putinai. Aidas, Hamiltono 
mergaičių choras, dainuoja: Ge
gužio aitvarai, Tave matau, Be
auštant! aušrelė, Ko liūdi, berže
li, Plaukia sau laivelis, Meilė 
grįžta, Lopšinė, Putinai, Papar- 
tėlis žydį, Prisimink, Serenada, 
Pasėjau dobilą, Pamylėjau va
kar, Trys seselės, Dainuokim po 
du. Vadovas Jonas Govėdas.

Žiemelyte su jumis, solistė 
dainuoja šias dainas: Grąžink 
mus Tėvynėn, Kažkur toli, toli, 
Kad aš našlaitėlė, Štai ji mano 
žemė, Žvaigždelė, Neverk, mo
tule, Malda, Dedikacija, Belais
vis, Kodėl?, Mano dalia, Mirtis 
ir mergaitė, Avė Maria.

Antenas Keblys, baritonas, 
dainuoja: Ko vėjai pučia, Oi 
griežle, griežlele mano, Tų mer
gelių dainavimas, Jei nori valiąj 
būti, Gale tėvo sodo, Stok ant 
akmenėlio, Eik, Jonuli, namo. 
Dėdės Jono polka. Ar ateis, Kai 

širdį tau skausmas, Marija, Moti
na malonės, Neapleisk mūsų. 
Motinėle, Kląjūnui, Rūta, Gar
sus mano Vilnius, Udrio daina, 
Kur bakūžė samanota.

Trys paskutinės plokštelės 
kainuoja po 8 dol. kiekviena. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207.




