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parapijų klausimams svarstyti. 
Tas suvažiavimas bus vaisinges
nis, jei jame dalyvaus kuo gau
sesnis būrys parapijomis besido-

ginu lietuvių asmenų, instituei- jūsų visų talka ir parama.
Mes nuoširdžiai prašome visųjų, organizacijų įtraukti į kon- 

tų darbą parapijose.” lietuviškų parapijų tarybų ar
'Šiose pastangose prašome ir komitetų pirmininkus ir narius,

KVIEČIAME Į POKALBj IR DARBĄ

Lietuviškų parapijų metų komiteto

■ . c '

Savaitės 
įvykiai

Argeotinoc kariuomenė nu
traukė karo veiksmus Falklando 
salose ir pasidavė į nelaisvę, 
nes Britanijos kariuomenė buvo 
jau visai priartėjusi prie' salų 
sostinės Port Stanley. Karo 
veiksmam pasibaigus, vyks ilga 
politinė kova dėl salų priklau
somybės, nes Britanija pasiry
žusi atstatyti ten kolonijinę val
džią, o Argentina savo teises 
į salų suverenumą vėl pakar
tojo ir pabrėžė, kad taikos ne
bus tol, kol salos pereis į 
gentines suverenumą.

Tūkstančiai nusivylusių 
gentiniečių surengė demonstra
cijas prie prezidento rūmų ir 
protestavo prieš vyriausybės nu- kių religinių apeigų, 
sileidimą Britanijai. Policija de
monstrantam išsklaidyti pavar
tojo dujas.

Izraelio kariuomenė dar .tvir
čiau apsupo Libano sostinę Bei
rutą su keliais tūkstančiais pa
lestiniečių ir jų vadu Yassir 
Ara&t

Libano prezidentas Elias 
Šarkis ir ministeris pirminin
kas Shafir al-Wazzan sudarė 6 
narių tautinio išgelbėjimo tary
bą iš vadovaujančių krikščionių 
ir mahometonų karinių vadų, 
bet tuoj pat iš tarybos pasi

TELŠIŲ KAPINES SAUGOK

Ii Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos I 
VISOM PRIEMONĖM TRUKDĖ VĖLINIŲ PAMAI

gavo žodyje į Ameri
ca tarėme, kad "lis 

komitetas nuoširdžiai bandys 
šiais metais visų lietuvių nŲa- __ _____ _______

tis kuo dažniau nukreipti į lie- minčių žmonių į ’visų lietuviš- 
tuviškų parapijų problematiką, kų parapijų Amerikoje. Jam pa

Al

Praėjusiais metais nemažas 
triukšmas įvyko Telšiuose, kai 
bedieviai, pasitelkę miliciją, če
kistus ir kariuomenę, bandė su
trukdyti žmones, kad jie Vėlinių 
metu nelankytų kapinių, neuž
degtų žvakučių prie Rainių miš
kelio kankinių.

Dar prieš Visų Šventų šventę 
Telšių rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas 
Jankus įspėjo kleboną kun. J. 
Pačinską ir vyskupijos valdy- ________ *___
toją kun. A. Vaičių, kad Telšių - rys ėjo prašyti, kad išjungtų pa
kapinėse lapkričio 1 negalima 
šventinti paminklų bei atlikti jo-

Žmonės drąsino į kapines atėju
sius kunigus:

— Nebijokite, mes su jumis!

Pamaldas trukdo garsiakalbiai
Vėlinių procesijos apeigas at

liko Telšių dekanas kun. Anta
nas Striukis ir kun. J. Kaunec- 
kas. Giedojo katedros ir parapi
nės bažnyčios choras.

Tačiau tuo pačiu metu bedie
viai per garsiakalbius transliavo 
simfoninę muziką. Kelios mote-

tinio sąjūdžio vadas Walide

Jei to draudimo nebus paiso
ma, bus nugriautos koplytėlės 
Mergelių kalne ir Garbės kalne
lyje (valstybės saugomi liaudies 
meno paminklai, kur nuo neat
menamų laikų stovi koplytėlės 
ir kur statomi kryžiai).

Be to, Viešvėnuose pamaldas 
leidžiama atlikti tik kun. J. Pu
činskui.

(Viešvėnai yra nuo Telšių į ry
tų pietus, už kokių 6-8 kilomet
rų. Ten kelias skiriasi.* Viena 
šaka nueina į Luokę, Įrita pasu
ka į Varnius. Darb. red.)

Sutrukdo kelionėje

diją. Skrybėlėti saugumiečiai, 
kurie saugojo aparatūrą, atsakė:

— Negalima!
Taip tikinčiųjų maldas, net 

jungtinio choro iškilmingą Li- 
berą nustelbė garsiakalbių cypi
mas. Jis nutilo, kai pasibaigė 
pamaldos kapinėse.

(Ir šitokie dalykai dedasi 20- 
tame amžiuje ir tokioje Sovietų 
Sąjungoje, kuri save laiko kultū
ringa šalimi. Taip galėtų būti 
tik nekultūringų barbarų šalyje. 
Darb. red.)

LAIDOTUVIŲ 
DEMONSTRACIJOS PLUNGĖJE 

1981 spalio 20 Plungėje buvo , 
palaidotas staiga miręs kiebo-

* Pokario metais kun. A. Mite
lius Telšių katedroje labai sėk
mingai dirbo su jaunimu. Be-, 
dieviam tai nepatiko ir išmetė jį 
iš buto. Kunigas apsigyveno 
palapinėje ant šventoriaus.

Būdamas Gaurės klebonu, su
organizavo vaikų chorą. Ir už tai 
valdžios buvo nubaustas — dir
bo durpyne paprastu darbinin
ku. 1981 pavasarį organizavo de
kanus, kad pasipriešintų Religijų 
reikalų tarybos įgaliotiniui ir ne
važiavo į jų kviečiamus pasikal
bėjimus.

Bedieviai dar kartą bandė at
keršyti kun. A. Milėriui — ne
leido palaidoti šventoriuje. Tai 
iššaukė žmonių didžiulę reakci
ją. Laidotuvių procesija paraly
žiavo visą Plungės miestą. Ne
dirbo įstaigos ir parduotuvės. 
Visi skubėjo į gatvę ir prisijun
gė prie laidotuvių procesijos. To
kių demonstracijų, tokio žmonių 
susitelkimo Plungė dar nebuvo 
mačiusi.

Laidotuvių pamaldose daly
vavo apie 10 tūkstančių žmo
nių, per 100 kunigų. Pamokslo 
metu kun. A. Pridotkas įrodinė
jo, kad Gaurės bažnyčią sudegi
no ateistai. Dar kalbėjo kun. Bu-

vadovus, religinių organizacijų 
pirmininkus bei visus kitus bro
lius ir seses, kuriems rūpi lie
tuviškų parapijų reikalai, nedel
siant susirišti su mumis, sie
kiant tarnauti savo Antriesiems 
Namams. Iš savo pusės pažada
me visokeriopą talką ir paramą.

Būsime dėkingi sulaukę iš jū
sų laiškų ateinančio mėnesio 
būvyje. Mūsų adresas: LPM, 
23430 Harms Rd., Richmond 
Hts., OH 44143.

Tepažįsta mus mūsų tikėjimo 
broliai iš mūsų meilės Kristui 
ir ištikimybės lietuvių Bažny
čiai. '*

Lietuviškų parapijų metų 
komitetas

SOVIETAI STIPRINA 
KARINIUS UOSTUS 
BALTUOS JŪROJE

New York Times birželio 15 
pranešė, kad sovietai skubiai 
didina ir platina laivyno ka
rinę bazę Liepojos uoste. Tai 
yra jų nauja programa — pa
didinti karinį įsitvirtinimą Bal
tijos jūroje.

Liepojos kariniš uostas pra
plečiamas ir padidinamas, net 
žvejų uostas perkeliamas visai

Izraelio rimu yirinįninkąs 
Begiu atvyko į JAV, kur jis nu
mato reikalauti, kad 25 mylių 
ruože nuo Izraelio šiaurinės sie
nos liūtų sudaryta demilitari
zuota zona ir kad visos sveti
mos kariuomenės, ty. Sirijos 
taikos priežiūros daliniai ir gink
luoti palestiniečiai, iš Libano 
pasitrauktų.

Sov. S-ga įspėjo Izraelį, kad 
Art. Rytai yra netoli nuo Sov. 
S-gos pietinių sienų ir kad Iz
raelio karo veiksmai Libane gali 
paliesti Sov. S-gos gyvybinius 
interesus. Ji taip pat pareikala
vo, kad JAV imtųsi efektyvių 
priemonių sustabdyti' Izraelio 
genocidiniam veiksmam prieš 
palestiniečius.

Popiežius Jonas Paulius H, 
lankydamasis Argentinoj, para
gino vyriausybę greičiau už
baigti karo veiksmus Falklando 
salose.

Prez. Reagan pasiūlė Nato 
valstybių vadų konferencijai su
mažinti Vakarų valstybių ir Sov. 
S-gos kariuomenės Europoj iki 
700,000 vyrų.

JAV karo laivų grupė su lėk
tuvnešiu Kennedy atvyko į Vi
duržemio jūros rytinę dalį gali
mai amerikiečių evakuacijai iš 
Libano vykdyti. Sov. S-ga taip 
pat ten pasiuntė savo 5 karo 
laivų grupę.

Nato valstybių galvų konfe
rencija nutarė sustiprinti Euro
pos karinę gynybą ir siekti pa-

iš parapijų klebonų ir kitų ku
nigų. Taip pat iš parapijų tary
bų, vienuolių, organizacijų ir 
visų lietuvių.”

Nuo to meto jau esame su
rinkę ir paruošę vertingos me
džiagos, kuri gali padėti para
pijoms pradėti darbą, pritaikytą 
kiekvienos jų savitoms aplinky
bėms.

Ta medžiaga, sukaupta infor
maciniame aplanke, yra jau pa
siųsta visų parapijų klebonams, 
vienuolijų vyresniesiems, orga
nizacijų kapelionams ir kitiems. 
Aplanke yra bibliografinių šalti
nių sąrašas, mėnesių temos, 
mintys ir siūlomi renginiai atski
riems mėnesiams (iki spalio 
mėn.) ir švenčių bei įvykių 
kalendorius. Taip pat esame 
paruošę trumpą lietuviškų para
pijų sąrašą, pagal kurį Ameri
koje šiuo metu veikia 100 su 
viršum iš apie 170 lietuvių 
įsteigtų parapijų ir misijų.

Tai pradžia. Mes laukiame 
dabar jūsų visų — klebonų, 
kitų kunigų, parapijų tarybų ar 
parapijų metų komisijų siūly
mų, pageidavimų, patarimų, 
nuomonių. Mes tvirtai tikime, 
kad tik nuoširdus pokalbis tar
pusavyje — tarp parapijų vado
vų ir tarp jų bei komiteto įga
lins mus visus rasti tinkamiau
sius būdus ir priemones pa-

ko išpildyt bet jie vis tiek ėmė energingu kunigu, netarto nu- , jo Inin. Mileriui <K uolum, ir U- 
kliudyti kunigui J. Punskui; kentėjęs už sovo uolurų tikimybę. ' mdenj planuojame suvaž^nų
Telšių autoinspektorius Vaičys 4 r
sustabdė lengvąją mašiną, kurio
je į pamaldas Viešvėnuose va
žiavo kun. J. Pačinskas su talki
ninkais kunigais Vytautu Miku
tavičiumi ir Jonu Kaunecku.

Kun. J. Pačinskas skundėsi, 
kad neturi laiko, kad vėluoja, 
bet jie nepaisė. Jie nepaprastai 
smulkmeniškai ir nuodugniai 
apžiūrinėjo mašiną, tikrino net 
bagažinę. Kunigai nebegalėjo 
laukti, jie pėsti baigė kelionę.

Patikrinimas buvo specialiai 
organizuojamas, kad sutrukdytų 
kelionę, nes prieš tai ir po to 
kitos mašinos nebuvo tikrina
mos. Buvo patikrinta dėl ’ akių 
vos viena kita ir patikrinta tik 
paskubomis.

Pavėlavę kunigai iki pamaldų 
pabaigos nespėjo išklausyti visų 
išpažinčių. Tuo sutrukdymu 
pasipiktinę Viešvėnų tikintieji 
parašė skundą LTSR prokuro
rui.

Po pamaldų šoferiui buvo 
griežtai uždrausta parvežti kuni
gus į Telšius, nors kitomis kryp
timis judėjimas nebuvo uždraus
tas. Rajono pareigūnai tikėjosi, 
kad taip kunigai nesuspės laiku 
grįžti į Telšius, į gedulingą pro
cesiją Telšių kapinėse.

Tačiau po pamaldų kunigus 
parvežti į Telšius pasisiūlė bent 
keli šoferiai.

Po birželio įvykių minėjimo Kultūros Židinio scenoje iš k. Alfonsas Marcelynas, 
Vladas Šakalys, Carl Gerahman, Simas Kudirka, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis, 
Aleksandras Vakselis. Nuotr. Wallace B. Rodgers

kariniam uostui.
Kiek anksčiau sovietai sustip

rino laivyno bazę prie Rygos. 
Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir > 
vadinamoje Kaliningrado sri
tyje, buvusioje Prūsijoje, sovie
tai turi daug tolimo ir artimo 
šaudymo raketų su atominiais 
užtaisais.

egzistencijos klausimu.
Lietuvių pasipriešinimas pri

vertė Maskvą ieškoti kitos išei
ties. 1919 rugsėjo mėnesį Sovie
tų Sąjungos užsienio reikalų 
liaudies komisaras Čičerinas 
laišku painformavo Lietuvos vy
riausybę, kad Rusija, “neturi jo
kių agresyvių ketinimų prieš bu
vusios Rusijos imperijos pakraš
čiuose naujai susikūrusias valsty
bes”, ir pasiūlė pradėti derybas 
dėl karo veiksmų nutraukimo. O 
1920 liepos 12 pasirašytoj Lie
tuvos-Rusijos taikos sutarty 
Maskva užtikrino, kad ji “gera 
valia visiem laikam atsisako nuo 
visų Rusijos suvereniteto teisių, 
kurių 
tautos

- giu”
Tie

esą klastingi: karo veiksmai 
prieš Lietuvą buvo tęsiami kito
mis — ardomosios veiklos — 
priemonėmis. Po dvidešimties 
metų Raudonoji armija vėl įžy
giavo į Lietuvą. Tačiau pasau
lis atsisako pripažinti, kad ši

Jugoslavų komunistą partijos

dūdinių ir kitokių ginklų šu

nis apie "revoliucijos ekspor-

(Elta)

ūkininkai it darbininkai leido

foundlando yra dvi Prancūzijai

Prancūzuos St Pierre ir Miųue-
< ir vokiečiai. Nori Leninas tuo

pradžioj buvo išspausdintas Mi
lošo Prelevičiaus straipsnis apie

mus laimėjo salas valdžiusi 
progresyvinė liberalų partija,

kelio kankiniai. (1941 birželio 
24 besitraukdami bolševikai 
žiauriausiu .būdu nužudė 73

si .darbo partija neišrinko nė 
vieno atstovo.

bakas paskelbė sulaikęs bet 
kuriuos karo veiksmus su Iranu.

Lynden O. Pindding.
Mauritius salos (į rytus nuo 

Madagaskaro) parlamento rinki
mus laimėjo socialistų susivie- kos išdava. ' 

Savo straipsny Prelevičius

ji yra turėjusi lietuvių 
ir jos teritorijos atžvil-

teisėtumą pabrėžia ir jugoslavų 
komunistų partijos žurnale So-

buvo palaidoti vienoje duobėje 
Telšių kapinėse. Apie tai Dar
bininke buvo rašyta š.m. gegu
žės 7. Nr. 18.)

JUGOSLAVAI SMERKIA PABALTIJO UŽĖMIMĄ
vokiečių klasėse ir visuomeni
niuose sluoksniuose.

gražūs žodžiai pasirodė

karas, ir lenkų tauta sumušė 
ir išstūmė sovietinę armiją iš sa
vo teritorijos.

Autorius primena, kad ir pats 
Leninas, 1920 kalbėdamas apie 
nepavykusią Raudonosios armi
jos invaziją į Lenkiją, pripaži-

, Žmonės į Telšių kapines rin
kosi su gėlėmis ir žvakėmis. 
Prie kapinių juos pasitiko mi
licija, o kapinėse dar ir čekis
tai. Buvo būrelis ir kareivių, 
ginkluotų durtuvais ir revolve
riais.

16 raketų, jas sumontavo ant

Maskvos ekspansija j Pabaltijį 
ir kitas Rytų Europos šalis kriti
kuojama iš marksistinio taško. 
Autorius pabrėžia, kad sovieti
nės anoįjos įvykdytas “suvere
ninių Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybių teritorijų” užėmi-

metais. Anot jo, kai lenkai ko- 
vesi savo tarttorųoj (Vanuvos

stumti i Sali. Tai buvo tautinis

Pasmerkdamas Maskvos inva
ziją į Lietuvą, Latviją ir Esti- ____ ___________

ją 1940 metais, Prelevičius vis cijalizam išspRnsdintas straips- 
dėlto mėgina teisinti mėginimą* * " ...................
įvesti sovietinę sistemą Pabalti
jy 191&metais. Tai tipiška jugo- 
sjavų komunistų “šizofrenįja”: 
kilnus Leninas, baisus Stalinas.

----------- ----------------------t—------------« Prelevičius turėtu žinoti, kad 
čiam mirti badu; juos užpuldi- į918 lietuviai, latviai bei estai 
nėjo ir užmūšinėjo iš pasalų”. j Raudonosios armijos užpuoli-

Leninas prisipažino, kad rau
donoji kavalerija su savo nušilk 
rusiom uniformom sukėlė revo
liucijos šmėklos baimę visose



BUYUS FUNERAL HOME, Mario Talaelra, Jr. laidotuvių direktorius,

JUOZO ANDRIULIO Real Estats, namų pardavimai, visą rūšių apdrau- 
diNiak Incoma Tas pildymas, (staiga veikia naujo) vietoj — OHLfRT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Ava., Woodtiaven, N.Y. Talof. 347-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite btttl J. Andriulio.klljentals. _________

tėra tik trys dramų rinkiniai. 
Juozo Marcinkevičiaus “Keis- 
tuolių akademija”, K. Sajos

nis kritikas prisipažįsta, jog kai- sveikinimas su Varniais”, R. ša
limais metais buvę ir vargte iš- velto “Paparčio šešėly”, V. Ka- 
vargtų knygų, kad nedrįstąs iš- raliaus aforizmų knyga “Aureo- 
vardinti romanų, kuriems būsią lės ir kepurės”, R. Vinciūnienės

IATERGTOSLIETUVOS 
KUlTORINIO GYVENIMO

panorama — 80*’ išėjo 1981

tik tais metais. Knygoje
puokštė”, A. V

kausko "Atabradai”.

savaitės 
įvykiai

A. Tendzegolskio humoreskos 
“Jausmų sutramdymas”.

Įžanginį straipsnį lyrikos ap
žvalgai pateikia žinomas kriti
kas doc. Vitas Areška. Glaustai 
aptaria kiekvieną tų metų lyri
kos knygą. Po to seka recenzi
jų ištraukų mozaika. Lyrikos 
knygų sąrašas taip pat nemažas: 
St Anglickio “Nenusileisk, gra
žioji saule”, P. Balčiūno “Ta
kažolė”, A. Baltakio “Marato
nas”, B. Baltrušaitytės “Žolynų 
prieglaudoj”, A. Bernoto “Pa
glostyk žolę”, V. Brenciaus “Gė
lių lietus”, A. Dabulskio “Die
novidžio žemė”, J. Degutytės 
“Tarp saulės ir netekties”, A. 
Drilingos “Jūrų romansai”, L. 
Gutausko “Svetingumo namai”, 
J. Jakšto “Vakaro pavojus”, D. 
Kajoko “Žeme kaip viršūnėmis”, 

. , , J. Kalinausko “Kalbėk, paukšti”,
kevičiaus “Šermukšnių lietus”, J. p. Keidošiaus “Įrašai”, R. Ke

turakio “Veidą matau”, V. Ma- 
čiuikos “Provėžos”, J. Mačiuke
vičiaus “Apie tave ir tau”, Jst. 
Marcinkevičiaus “Būk ir pa
laimink”, M. Martinaičio “Tie 
patys žodžiai”, Ė. Matuzevičiaus 
“Variacijos ir sugrįžimai”, E. 

---, —------------------- — Mieželaičio “Pasaka”, A. Miški- 
kinoji sostinė”, V. Sirijos GĮr^—nio-^^Ant Ligąjo ežero krašto”, 
“Bėgimas nūd šešėlio”, M. Šluc- A. Pabijūno satyriniai eilėraš- 
kio “Uostas mano neramus” ėiai “Angelo plaukai”, D. Pau-

mečio slenkstį, kad esą gerokai 
nuzulintų temų. Iš viso per 1980 
metus esą išleista 40 grožinės 
prozos knygų, tarp jų 13 naujų 
romanų. Po tos įvadinės apžval
gos. duodamos atskirų knygų re
cenzijų ištraukos. Iš tos mo
zaikos susidarome a p y - 
pilnį prozinės kūrybos vaizdą.

per karo veiksmus Libane yra 
žuvę apie 12,000 civilinių gy
ventojų.

Saudi Arabijos karalius Kha- 
lid mirė dėl širdies atakos, tu
rėdamas 69 m. amžiaus. Nau
juoju karalium tapo sosto įpė
dinis princas Fahd, o sosto įpė
diniu — princas Abdullah.

Vietnamo užs. įeik. min. 
Nguyen Co Thach pareiškė, kad 
vyriausybė sutiktų paleisti iš 
darbo stovyklą visus vietnamie
čius, jei JAV sutiktų juos įsi
leisti. Valstybės departamentas 
paaiškino, kad dauguma sulaiky
tųjų galėtų teisėtai emigruoti 
į JAV, bet kad Vietnamo vy
riausybė neduoda jiem išvažia
vimo vizų.

Sov. S-gos užs. reik. min. 
Gromyko pareiškė JT nusigink
lavimo konferencijai, kad Sov. 
S-gos prezidentas Brežnevas iš
kilmingai pasižadėjęs pirmas 
nevartoti branduolinių ginklų.

* JAV prezidentas Reagan nu
mato atsisakyti susitikti su čia 
atvykstančiu Izraelio min. pir
mininku Begia ir sulaikyti 75 
F-16 karo lėktuvų pardavimo 
pranešimą kongresui, jei Izra
elis nepasitrauktų iš Libano.

Popiežius Jonas Paulius II 
buvo trumpam nuvykęs į Švei
cariją, aplankė Tarptautinį Rau
donį Kryžių ir pasakė kalbą 
Tarptautinės darbo organizaci
jos konferencijoj.

Sov. S-gos organai painfor
mavo prieš kurį laiką iš Sov. 
S-gos pabėgusio šachmatų meis
terio . Viktor. Korčnoj Leningra
de gyvenančią žmoną Bella ir 
sūnų Igor, kad jie gali išvykti 
pas Šveicarijoj gyvenantį vyrą 
ir tėvą.

Iš Lenkijos civiliniu lėktuvu 
pabėgo į Švediją lakūnas su 
draugu ir 3 asmenų šeima ir 
kariniu lėktuvu 3 lenkai į V. 
Berlyną ir pasiprašė politinės 
globos.'

Sov. S-gos organai sutiko iš
leisti į užsienį ten ilgai bada
vusią gen. Jeršovo dukterį Tat
janą Lozanski pas jos Roches- 
tery gyvenantį vyrą.

Somalijos organai areštavo 7 
asmenis, jų tarpe ir krašto vice
prezidentą Ismail Ali Abokar 
už sąmokslo rengimą prieš vy
riausybę.

Sov. S-gos policija apsupo 
Maskvoj susidariusios nepri
klausomos nusiginklavimo gru
pės butą ir neleido dalyvauti 
tam bute sulauktoj konferenci
joj. Jos vadas Sergęj Batovrin 12 akademinių institucijų) šiai 
buvo areštuotas.

Grožinės prozos bibliogra
finiame sąraše randame šiuos 
romanus: V. Bubnio. “Pilnaties 
valanda”, V. Dautarto “Senojo 
gluosnio pasaka”, Petro ir Povilo 
Dirgėlų “Šermenų vynas”, Jono 
Dovydaičio “Mašinų žmogus”, 
Antano Drilingos “Laimės kūdi
kio gyvenimas”, G. Kanovičiaus 
“Palaimink ir la’pus ir ugnį”, 
Aneliaus Markevičiaus “Žaban
gai”, V. Martinkaus “Lašai”, A. 
Paltaroko “Žaizdras”,/Vyt. Pet-

Požėros “Šalnos” (dvi dalys), 
V. Sirijos Giros “Kai neliepsno
jo tik vanduo”, P. Treinio “Jie- 
varo tiltas”, A. Zurbos “Prospek
tas nesibaigia priemiestyje”. Ke
lių romanų išleistos antrosios lai
dos: J. Avyžiaus “Chameleono 
spalvos”, H. Korsakienės “Lai-
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čiūnaitės “Pavasario fleita”.
Apie vaikų literatūrą kalba 

Aleksas Baltrūnas ir Jonas Lin
kevičius. Po jų seka atskirų kny
gų recenzijų ištraukos. Biblio
grafinis sąrašas gana ilgas, ta; 
čiau jame gausu Jr senesnių 
kūrinių, kaip M.-Valančiaus, Šat
rijos Raganos, Žemaitės, Mairo
nio, S. Nėries, A. Venclovos, 
E. Mieželaičio kūrinėlių. Iš nau
jų knygų tėra: J. Avyžiaus “Juo- 
dažvaigždis arkliukas”, R. Bud
rio “Raudonas žuvėdrų krantas”, 
L. Grudzinsko “Laiškai iš elnių 
miško”, V. Miliūno “Skrisk, žu
vėdra”, S. Tomarienės “Burtų 
paukštis”, S. Gedos “Mėlynas 
autobusiukas”, L. Gutausko 
“Dangaus kalvis Perkūnas”, A. 
Matučio “Margaspalvė genio 
kalvė”, J. Nekrošiaus “Žiedai, 
žiedai, bitutės darbai”, V. Pal
činskaitės “Lietaus nykštukai”, 
R. Skučaitės “Susiradom smuiko 
raktą”, J. Šiožinio “Kiškučių 
vasara”, V. Skripkos “Giedras 
mano rūpestėlis”, M. Martinai
čio vaidinimas “Pelenų antelė”.

Literatūros mokslo ir kritikos 
apžvalgą pateikia keli autoriai. 
1980 metais išleistos kelios ge
ros kritikos knygos: V. Kubiliaus 
dvi monografijos — “Kazio Bo
rutos kūryba” ir “XX amžiaus 
lietuvių poetai”, A. Zalatoriaus 
“XX amžiaus lietuvių^ novėfo'-’*,

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS--JONAS, sav. Whtor Garden Tavam. 
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<. ; opi indytės “KritftSSs

paskyrė beveik vieną miErjorią akvarelės”, L, Lisenkaitės mo- 
dolerių. .Šalia šios fundacijas nografija “AleksandrasGndaitis- 
studiją sponsoriuoja ir JAV Vals- Guzevičius” (nors šis autorius ir 

------- -—.j— tybės departamentas. 4 nevertas tokios monografijos), 
Centrui. Norima supažindinti Projekto vadovybė kreipėsi į kolektyviniai <kubai — “Meni- 
visuomęnę su šių renkamų dūo- Lietuvių Informacijos Centrą, nto vertimo pri^enioš”, uAnta- 

x " * nas Vienuolis literatūros moksle
ir kritikoje”. '

Apie vertimus į lietuvių kalbą 
ir iš lietuvių kalbos kalba keli 
autoriai (Valdas Petrauskas, E. 
Matuzevičius,'S. Geda, S. Sa
bonis). Vertimų bibliografija ga
na gausi, tačiau vertingų kūri
nių visai nedaug. Pakartojami 
seniau išverstų N. Gogolio, L 
Turgenevo, A. Bloko, H. Sien- 
kevičiaus knygų vertimai. Iš
versta daug niekuo nepatrau
kiančių sovietinių rašytojų kūri-

1982 birželio 9 spaudoj buvo 
paskelbta, kad nuo 1970 metų 
atvykusieji iš Lietuvos skubiai 
atsilieptų Lietuvių Informacijos tybės departamentas.

prašydama sudaryti neseniai at
vykusių asmenų sąrašą, kuriuo 
jie naudosis studijos tikslam. 
Studijos vadovybė tada tiesio
giai kreipsis į atvykusius ir kvies 

_  _______________ dalyvauti studijoj, v suteikiant 
Project”. Šios penkerių metų interviu ir pan. Žjnios bus ren- 
studijos tikslas: pasinaudoti at- karnos konfidencialiai. ' 
vykusiųjų žiniomis bei patirtimi Nuo 1970 metų atvykusieji 
ir surinkti duomenis apie So- okupuotos Lietuvos nuolati

niam apsigyvenimui Amerikoje 
yra raginami šioj studijoj daly
vauti, kad ir pabaltiečių intere
sai bei patirtys būtų įtrauktos

menų tikslu.
Iš Sovietų Sąjungos nuo 1970 

metų į JAV atvyko per 125,000. 
Devynių profesorių kolektyvas 
yra užangažuotas padaryti studi
ją, pavadintą “Soviet Interview

Nuo 1970 metų atvykusieji

vietų Sąjungos socialinę, eko
nominę bei politinę sistemą, iš
tirti, kokiais būdais Sovietų Są
junga pasikeitė nuo 1950 metų, 
kai Harvardo universitetas pada
rė panašią studiją.

“Soviet Internet Project . 5) Lietuvių Informacijos Cent- veikalai verčiami ne iš origina-
blausiai atsiliepkit (iki liepos lų, prancūzų, švedų kai kurie

R. Millar iš University of Illi
nois Urbana-Campaign.

National Council for Soviet 
and East European Research 
(privati, ne pelnui skirta funda
cija, kuri bendradarbiauja su

tingų vertimų priklauso vokie
čių epas “Nibelungų giesmė”.

Tarp 1980 metais įnirusių ra
šytojų yra “rašytojas” Justas Pa
leckis (1899-1980), Remigijus 
Markūnas (1938-1980) ir Bronius 
Radzevičius (1940-1980). Pasta
rasis ypač vertinamas už roma
ną “Priešaušrio vieškeliai”, 
vaizduojantį • pokario kartos

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 8-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54tfi Avo„ Baysldo, 
N.Y. 17384. Tol. 212 229-9134.
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dą-pavaidę, adresą, gimimo 
datą, atvykimo metus, profesiją

Sovietų Sąjungoj. Rašyti Lithua- 
nian Information Center, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, New 
York 11207. '

nimo

lis buvo spausdinama “Pergalė-

dame fabulos ir intrigos.
“Literatūros panoramoje — 

80” išspausdinta ir 1980 metų 
mėnesinė literatūrinio gyve
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Rezoliucijos žygyje

kartu* lankėsi T afrirjjjnjo '*J Esti
joje; j Lietuvą nuvykti galimy
bių neturėjęs, tačiau palaikęs 
ryžius ne tik su latvių ir estų, 
bet ir su lietuvių tautinio pa-

Rauschkulb ir jų procesoriumi 
dr. Stove McHiupe. Dalyvavo 
keli žymūs vengtų veikėjai (kai 
kurie atvykę ii San Diego),

Jau ne pirmą kartą lietuviai 
girdi įvairias rezoliucijas, ku
rios ir juo* paliečia. Dabar štai 
triukšmingai ir labai greitai pra
ėjo rezoliucįja apie pabaltiečių

Spaudimas buvo išvystytas la
bai planingai ir taikliai. Visi 
uoliai talkino. Kiek skambinimų 
atliko visi žymieji.mūsų visuo

tinta senato ir atstovų rūmuo
se. Rodos, nė nespėjom apsi
dairyti, net suvokti, kas čia de
dasi, kai rezoliucija kaip me
teoras sušvito ir pasiekė savo 
tikslą — buvo priimta ir se
nate ir atstovų rūmuose.

Ir kodėl ji taip greitai buvo

kas nesigailėjo nei laiko, nei 
lėšų — skambino, po kelis kar
tus skambino, ir prašė to ir to.

Pridėkime dar ir laiškų koor
dinuotą akciją. Ir ji beldė į

sipriešinimo aktyvistais.
Prieš konferenciją ABL lygos 

vadovybė su Levitsky turėjo 
privatų pokalbį, kuriame jis 
papasakojo savo patirtį Sovietų 
Sąjungoje. Taip pat buvo pa
liesti Baltų laisvės dienos įsta
tymo, Amerikos Balso progra
mų, prof. Vytauto Skuodžio ir 
kiti reikalai. Levitsky domėjosi 
ir tarpusaviais didžiųjų baltų

A Rezoliucųos idėją iškėlė Bal
tų Laisvės Lyga. Savo idėjai 
jgyvendinti ji dar pasitelkė ir

Daugumoje visos organizaci
jos talkino ir padėjo, visokiais 
badais rėmė šį žy£į. Tai ir 
parodo, kad galime dirbti sutar-

lietuviškos organizacijos. Tiesa, 
buvo balsų, kurie sakė, kad 
samdinių talkos šiame žygyje 
nereikia. Vieni patys mes gali
me viską padaryti.

Washingtone, kur tūkstančiai 
valstybės tarnautojų, reikia ir 
pažinčių ir gudrumo, kad galė
tum prieiti ir vieną ar kitą 
klausimą pravesti per kongresą. 
Prisipažinkime, lietuviškos pa-

me pasikviesti ir kitus, kurie 
arčiau gali prieiti prie valdžios. 
Taip juk buvo visais laikais, 
visos vyriausybės, didžiosios or
ganizacijos, siekdamos kokio 
vieno ar kito tikslo, pasitaikina 
specialistus, žinovus, pažįsta
mus valdžios žmones ir taip 
įgyvendina savo sumanymus.

Tegu tai būna pavyzdžiu, kaip 
reikia sutartinai dirbti ir grei
tai bei efektyviai pasiekti savo

buvo paaiškinta, kad visos orga
nizacijos principiniais klausi
mais sutaria, nors praktiškoje 
veikloje kartais ir iškyla tam 
tikrų nuomonių išsiskyrimų. Jis 
pagyrė ABL lygos aktyvumą, 
pažadėjo paremti Baltų laisvės 
dienos įstatymo pravedimą ir ra
gino neužsidaryti bendruome
niniuose getuose. Jei norite pa
keitimų Amerikos Balso progra
mose, kalbėjo jis, turite nuolat 
Ir stipriai spausti Valstybės de
partamento ir Tarptautinės Ko
munikacijos Agentūros atitinka
mus pareigūnus, pateikdami sa- 
vo konkrečius pasiūlymus.

kurie ABL lygai įteikė didesnę 
auką.

Prie spaudos stalo sėdėjo Jua- 
nita Jogue (“US Nevirs and 
World Report”), Alan Bock 
-(“Santa Anna Eegister”), Ray 
N. Kabaker (Voke of America), 
Mark Bodziak (“National Catho- 
lic Register”), Los Angeles ar
kivyskupijos oficiozo “The 
Tidings” redakcijos atstovas su 
Melvyn Levitsky padarė pasi
kalbėjimą.

Konferencijos salėje buvo iš
statyta Lietuvių Informacijos 
Centro New lorke paruošta 
rezistenciją Lietuvoje vaizduo
janti dokumentini paroda.

Programai vadovavo ABL ly
gos pirmininkas Antanas Mažei
ka. Jo pakviestas Los Angeles 
apskr. tarybos narys Mike An- 
tonovick tarybos vardu įteikė 
specialius žymenis-rezoliucijas' 
nesenai Vakaruose atsiradu- 
siems baltų rezistencijos akty
vistams: Romui Giedrai (liet), 
Sergei Soldatov (estas) ir Olafs ___________ .__ _____ ______
Brūvers (latv.). Visi trys padarė įteisins Baltijos valstybėms pa- 
pareiš kimus, kad tuos žymenis darytą skriaudą, tačiau Amerika

ALB Lygos veikėjas Jonas Matulaitis (kabėje) »« įžymiais

riimą pavergtose tėvynėse vel
iančios rezistencijos vardu.

Perskaičius prezidento Reaga- 
no gautą telegramą (Darbinin
ke išspausdinta Nr. 23), kalbą 
pasakė Melvyn Levitsky. Apta
ręs žmogaus teisių vietą Ameri
kos užsienio reikalų schemoje . 
ir žmogaus teisių padėtį Sovie
tų Sąjungoje, kalbėtojas plačiau 
sustojo prie Baltijos valstybių 
problemų. Čia jis pareiškė, kad 
Baltijos valstybių okupacija esąs 
unikalus atvejis pasaulio istori
joje. Rusų įvykdyta trijų ne-

atnešė laisvo apsisprendimo tei-

Sovietinė priespauda savo bru
talumu pralenkia visas kitas isto
rijoje žinomas priespaudas.

Sovietai tikėjosi, kad laikas

patpgu eiti ir reikalauti, įtai-

miem. - .—
Ir ši veikla buvo labai pla

čiai išvystyta, suderinta, tiesiog 
profesiniu tikslumu atlikta. Iš 
Washingtono pasamdyta firma 
juorganizavo platų informacijos

lėtų paskambinti vienam ar ki
tam kongreso atstovui, net nu
rodė, kur skambinti, ką kalbėti, 
ko reikalauti.

Į šį darbą įtraukė šimtus žmo
nių. Juk buvo kongreso atsto
vų ir tokių, kurie tiesiogiai gal 
net nesikalbėtų su pabaltiečiais, 
bet dabar, sudarius ištisą rėmė
jų grandinę, ir jiem nebuvo 
patogu atsilikti, ir jie parėmė 
rezoliuciją.

formuoti senatą, atstovų rūmus, 
kad jie pajustų, ir pabaltiečių 
galią. .i

. Dažnai mūsų tarpe būna ir 1 
tokios istorijos, kad po sėkmin
go žygio imame sakyti: tai mano' 
dėka, tai mano dėka. Taip be
kalbant, žmonės net įsikarščiuo- j 
ja, susiginčija. Taip nukenčia 
ir organizacinė veikla.

Šį kartą nesiginčykime. Tik J 
džiaukimės, kad tai mūsų visų 
sutartinė veikla. Visų! Vienas 
dirbo daugiau, kitas mažiau. 
Įvairios buvo sąlygos, kiekvie
nas pagal tas sąlygas ir prisi
dėjo.

Džiaukimės savo žygiu ir vi
sada taip ryžtingai ir bendrai 
dirbkime ir toliau. Rezultatai 
visada bus kur kas geresni nei 
pavienio veiklos pagarsinimas.

Los Angeles žmogaus teisių konferencijoj gegužės 23 prie 
Lietuvoje vykstančio pasipriešinimo parodos. H k ABL 
lygos pirmininkas Antanas Mažeika, Mike Antonovicli — L.A. 
apskrities tarybos nary% Melvyn Levitsky — Valstybės 
departamento aukštas pareigūnas. Nuotr. D. Barauskaitės

Dėl žemėlapių — nepraleis
kite nė vieno atvejo*,* jei žemė
lapiuose prasilenkiama su ofi
cialiu vyriausybės nusistatymu. 
Visada reaguokite.

Dėl sąžinės kalinių — niekad 
jų nepamirškite. Judinkite jų 
reikalą visais kanalais. Jei tuoj 
pat rezultatų ir nepasirodo, savo 
akcijos nenutraukite. Buvę atsi
tikimų, kad rezultatai atėję tik 
po 27 metų. Kai už juos kovo
jama, jų būklė ir kalėjimuose 
pagerėjanti.

Ar Lenkijos įvykiai tarėjo 
atgarsį Baltijos valstybėse? — 
Taip. Žmonės juos sekė ir pa
matė, kad sovietai nevisagaliai. 
Sustiprino jų viltis. Tapo drą
sesni.

Dėl Skuodžio: Amerikos vy
riausybė niekada nesustos kelti 
savo piliečio įkalinimo reikalų. 
Nenuleiskite rankų ir jūs.ir kai kurios kitos demokrati

nės valstybės okupacijos ir po 
40 metų nepripažįsta. Laikas 
neužgydo visų žaizdų. Baltų 

^rezistencijos kovotojai tą žaizdą 
r^pairike gyvą. -Šalia prineipmio 
Į okupacijos nepripažinimo fakto,

Levitsky išdėstė praktiškus JAV 
vyriausybės veiksmus, kuriais 
tą nepripažinimo politiką pare
mia. Tačiau jis pakartotinai pa
brėžė vieną dalyką: kiek Ameri
kos vyriausybė šioje srityje bus 
aktyvi, daugiausiai priklauso 
nuo pačių tautinių baltų bend
ruomenių. Ištvermingai ir atkak
liai turite dirbti ir kelti Balti
jos kraštų problemą vyriausybė-

Į je, kongrese ir viešojoje opini
joje. Be Jūsų veikimo mūsų (t.y. ganizavimo ir pravedimo. Gauta

pelno ABL lygos veiklai finan
suoti ir laimėta pavergtų tėvy
nių reikalui įtakingų draugų.

J. Kj.

vyriaūsybės) akcijos nebūtų.

Keliami klausimai buvo geri, 
nebuvo plepalų. Levitsky atsa
kymai konkretūs:

niniams reikalams patarėjo? — 
Atsakymo nežino. Spauskite

Po vakarienės visi turėjo pro
gos su Levitsky asmeniškai pa
sikalbėti. Labai draugiškas vy-

ras. Savo pažadą padėti praves
ti Baltų laisvės dienos įstatymą 
jis dabar vykdo ir Washingtone 
artimai bendradarbiauja su Han- 
naford firmos pareigūne Leslie 
Dutton.

Amerikiečiai, konferencijoje 
dalyvavę žurnalistai ir kiti kita
taučiai reiškė komplimentus 
dėl gražaus konferencijos suor-

NEIŠTIKIMA MARTELĖ
PRANAS MUNDEIKIS

Esu jau sakęs, kad pelytė 
Cypė užbaigė savo laimės die
nas tragiškai. Po to kurį laiką 
manęs niekas naktimis nebepri- 
keldavo: niekas . nebegraužė 
knygų, nebedraskė laikraščių ir 
mano žurnalų, kurių visada turė
jau krūvą ant grindų prie sienos, 
šalia supamosios kėdės ir knygų 
lentynos; sakytume, buvo pato
gumas, atsisėdus poilsio, ranka 
pasitiekti kurį žurnalą ir jį čia 
pat be didesnio vargo pavartyti. 
Mat, mane buvo užpuolęs kaž
koks keistumas: kai tik į tą su
pamąją kėdę atsisėsdavau, nebe
galėdavau perskaityti nė poros 
puslapių neužknarkęs pilnu 
miegeliu...

Po kiek laiko, lygiai toje pa
čioje vietoje, kur būdavo ant 
grindų, netoli lango, ta popierių 
srūva, pasirooe įtartini gyvyoes 
ženklai: jok* valgomas daiktas 
nebegalėjo būti per naktį pe
nkta* ant lango, nepaliesta*. Pa
galimi vieną dieną, rodoa, kad tą 
padą, kada vagy* mane surišo 
ir apipMSOę o uu oovo gBgu- 
žė* trisdešimta, kada vėl atsisė
dau į supamąją kėdę pavartyti 
žurnalų, pasirodė iš po tos pa-

Wf I-V — tcmn wir| luzrascių nuros mimu 
dedu* ir jaunas sankrita; ir ilgai 
laukti nereikėjo, Imi pasirodė 

pati visa: ji buvo beveik juoda, 
snukelis pilkas, nosytė rožinė, o 
papilvėlė — irgi pilka.

— Juodapilkė! — su džiaugs
mu šūktelėjau ir linksmai nusi
juokiau.

Šį kartą mano pelytė buvo la
bai daili: mažutė, gražutė ir, 
sakyčiau, gero auklėjimo.

Niekada didelės širdies pe
lėm* nesu turėjęs, bet . ši gra
žuolė, kaip tokiai* atvejais sako
ma, “mane užbūrė” ... Net pa
galvojau, kas ją auklėjo ir kas 
buvo jo* tėvai.

Kai tik taip pagalvojau, tuojau 
ir kilo įtarimas: tikriausiai ji bu
vo našlaitėlė, užmigo ir subren
do pati viena, vargelyje; ko gero, 
jo* gimdytojai galėjo būti tie

kampe gyvendami, man žalą'be- 
darydami, privertė mane Juo* nu
skriausti... Sutinku, kad tada 
su pelytė* Cypė* vyru Riebuiliu 
pasielgiau negražiai: (mesti į ka- 
nalizacgą ir dar paspausti ranke
ną, kad nusiplautų, kai dabar pa
galvoju, nebuvo jok* “gyvybės 
dovanojimas” ar pasigailėji
mas ... Gerai, galima teisinti*, 
kad tai buvo pelė:, niekam neti
kę*, dargi kenksminga* sutvėri
mą*; bet vi* tiek vidini* baisa* 
kazkocmi man MiMpnenBS* 

tavo, lyg būčiau padaręs ne taip, 
lyg būčiau buvęs kaltas.

Bet ši jauna “bujtininkė” bu
vo kitokia: ji ne tik mokėjo dai
liai elgtis, bet ir mane patį 
vertė su ja apsieiti visiškai ki
taip: užuot gaudęs ar mušęs, 
aš pamilau tą juodapilkę ir pra
dėjau jai tarnauti.

Pirmiausia turėjau sugalvoti 
jai vardą. Ilgai galvojau, buvo 
nelengva pavadinti tokią dailią 
ir mandagią mano naujausią gy
ventoją, kol vieną dieną, ir pats 
nustebęs, ištariau tą keistą žodį.

— Nagi.:. Martelė!... — 
Supdamasis savo supamojoje kė
dėje, patenkintas šypsojausi su
radęs tinkamiausią žodį: tas lai
mingas žodis labiausiai nusakė 
mino naujosios ir jauniausios 
ir dailiausio* “.nuomininkės” iš
vaizdą ir elgesį; tuo labiau, kad 
tas žodis pritiko, jai ir kaip 
vardai. ,

Jau kuris laikas dairausi, ar 
nepasirodys kurią dieną su jau
nikiu ... O gal iš karto, nieko 
man nesakiusi,-*ū ; visa krūva 
vaikų, — - be Jaunikio ir be 
tėvo.

O vis nieko ,ir atteku; įL vi* 
tebebuvo ištikimai mandagi: 
kaip visada, iškišdavo Snukelį 
fl po popierių, ir vi* viena; 
nei ji manę* Mojo, net man 
daug bėdų darė. Lengvai ją g*-

- - s* j-n. f—.of X* - -i- -Mjau užminti ir sutreicra amu, 
sulenkęs kokį žurnalą, pirmu 
smūgiu priploti prie grindų, bet 
neturėjau už ką;’ nei aš drįsau, 
nei ji manę* bįjojo. Mano įta

rimas, kad ji našlaitėlė ir, ko ge
ro, mano ankstesniųjų “nuomi
ninkų” vaikas, vis didėjo, nes ji 
ir elgėsi taip, lygtas kampelis 
būtų buvęs jos: čia ji gimė, čia 
ji gyvena — čia jos gimtinis 
kampelis.

O taip, dažniausiai man ne
matant, ji apeidavo ir kitus kam
pus, bet šitoje vietoje, ir niekur 
kitur, tarp kitų popierių ji gyve
no. Sakyčiau, ta nė vieno ne
pasirašyta “sutartis” ir jos išti
kimybė man patiko ir mane 
džiugino: taip gyvenom jau be
veik visus metus, lyg būtume 
kažkada kažkur nuo seno susita
rę vienas kitam niekuo nekenk
ti.

Galimas dalykas, taip ir 
buvo: man buvo nepatogu dėl 
ano išsišokimo,, o jai kampelis 
po šitais popieriais buvo jos tė
viškėlė.

Aišku, maistą, kurį norėdavau 
pats suvalgyti, tnūte-vau laikyti 
po geležimi; jos jauni dantukai 
buvo labai aštrūs: tik gelėžį 
palikdavo... Uoslę ji turėjo taip 
pat labai moterišką o sportinin
kė berro anridčtaaics klasės: 
dauginė kaip deši*l( savo ūgių į 
virių ištekdavo. jau man 
pradedu* Įmukti, ji užsilipdavo 
ant lango, fr visa, k|te*» rasdavo, 
būdavo Jos: sūri* - ne sūris, 
mėsa — ne mėsa, duona — ne 
duona (ypač avižinė), romėniš
kieji salotai, pomidorai, kriaušės, 
mėlynosios slyvos. Kartais ir 
bulbės nebūdavo numetamos I 

šalį;kažkodėl nepal i ėsdavo nei 
obuolio, nei kopūsto ...

Man pasidarė linksma, kad 
nebe vienas, kad tunu priglau
dęs gyventoją, kuri ne tik ne
moka “nuomos”, bet ir 'išlaiky
mo” reikalauja...

Aišku, kad niekam nesiskun
džiau! Argi kitos moteriškutės 
ne panašiai elgiasi?

Šią vasarą apačioje naujas mūsų 
namo savininkas graikas iškraus
tė krautuvininką, kuris turėjo il
gametę pigią sutartį su senuoju 
savininku, ir išnuomojo tą apleis
tą patalpą už keturgubai dides
nę kainą graikams, kurie bent 
penkis mėnesius griovė, vertė, iš 
naujo kalė, obliavo, dažė ir prieš 
pat Kalėdas atidarė naują, gražų 
restoraną.

Kaip sakoma, net akys nu
švito! Visa apylinkė apsidžiau
gė. Akyse šviesiau pasidarė ir 
man. Penkiolika metų čia gyve- 
nu, o nebūdavo kur pasidėti, 
ypač kai rimtesnis žmogus kada 
užsukdavo. Panašesnės vietos 
būdavo už keleto blokų,odabar 
— pykšt, pokšt, čia pat, net tame 
pačiame name: ir kavos, ir dar 
Bdlūaa V* i-—- ^1—1*—KliCUa Kų HK KCuCU KNuBCIdlU • • • 
Ko dar daugiau norėtumei žmo
gui po šitfekos metui

uziaugiausi m, aziaugesi ir 
graikai. Km jiems! Jeigu mano 
Į)ini£u)€ piOlOSIt BuMcJO • • • 
Atidarymo dieną obuolinė ban
delė su kava buvo doleri* tris
dešimt, o šiandien, tik po mėne
sio, jau doleri* keturiasdešimt 

penki, plius taksai... Ta pati 
obuolinė bandelė turėdavo pen
kias skilteles obuolio, šian
dien kandu, pažiūriu — jau 
tik trys skiltelės ... O jie šypsosi 
plačiausiai ir žiūri, kuris sve
čias daugiau arbatpinigių palie
ka ...

. Gal visa tai tebūtų buvę vie
ni niekai. Bet va! Jau kelinta die
na, o gal jau savaitė ir kita, 
nebematau savo Martelės ...

Susirūpinau: nebežinau, ar 
jau negyva mano Martelė, ar ją 
graikai paviliojo. Virtuvė ten, ša
lia virtuvės kepykla: moterims 
taigi beveik viskas I Ko gero, 
mano Martelė pamiršo ir ištiki
mybę man. Taigi nieko ir nebe
laukiu: nusileidžiu Iš šešto ankš
to keltuvu žemyn ir tiesiai prie 
to restorano šeimininko graiko, 
kad jį kur balo*!

— Žiūrėk! Tamsta jaunesnis ir 
gražesnis... -Šeštame aukšte aš 
turėjau labai gražią pelytę... 
Kam paviliojai?! Esu tikras, ji 
čia!

Prudžiųje graikas nusįjuokė:

(mdtottaįdpst)



Maironio mauzoliejus prie Kauno katedros dabar.

VLADUI ŽILINSKUI 70 METŲ KURSAI

Pokario Lietuvos poezija: nuo

h*s, jeigu pri- 
nutaria nevyk- 

dalyvių skaičius 
_ Pirmenybė bus tu* 

teikiama tiem, burių anketos

Lietuvių kalba
Lietuvių kalbos gramatikos 

pagrindai — Mykolas Dranga.

Lietuvių kalbos kirčiavimas
- dr. Antanas Klimas. .

kilo iš paties jaunimo. Pirma
sis įvyko 1974. Per aštuonerius 
metus pateikti 37 skirtingi kur
sai — gramatikos pagrindai, kal
bos kultūra, kirčiavimas, fono
logija, dailusis skaitymas, rašy
ba, vertimų motetas, lietuvių 
poezija, proza, literatams semio
tika, kritika, lietuvių mitologi
ja, proistorė, senosios Lietuvos 
valstybės vystymasis, tautinis at
gimimas, Lietuvos nepriktauto- rinksis ii 10

Ansktyvoji lietuvių proza: 
1890-1930 m. — Violeta Ke
lertienė.

ir. ...

Bendrinės lietuvių kalbos ra
šyba bei skyryba ir kalbos kul
tūra — kun. Juozas Vaišnys, SJ.

Poetas Maironis, įžymusis lietuvių tautos atgimi
mo dainius, Kauno kunigų seminarijos rektorius

Anketas siųsti ir dėl infor
macijų kreiptis adresu: PLJS 
Ryšių centras, Seminarų komi
sija, 5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636.Lietuvių literatūra

Lietuvių romanas — dr. Ilo
na Gražytė-Maziliauskienė.

Socialiniai mokslai
Lietuvos fizinė aplinka — dr. 

Kazys Ėringis. '■>
Lietuvių kultūra lyginamojoje 

perspektyvoje — dr. Algis Mic- 
kūnas ir dr. Vytautas Kavolis.

Baltų proistorė ir mitologija 
— dr. Marija Gimbutienė.

Dalyvių patogumui veiks pe
riodikos ir knygų biblioteka bei 
knygynas, kur bus galima įsi
gyti kursam vadovėlius ir kitų 
knygų. Vakarais bus įvairios 
programos, bet daugiausia laiko 
bus skiriama individualiom stu-

Lietuvos pasiuntiniui Vytau
tui Gyliui persikėlus į Kana
dą, V. Žilinskas Lietuvos diplo
matijos šefo skiriamas Lietuvos 
charge d’afiaires Stockholme 
(be atlyginimo, nes Švedija Lie
tuvos finansines atsargas perda
vė Sovietų Sąjungai; todėl jam 
teko duoną pelnytis kitan dir
bo vyr. revizorium Švedijos pra
monės viešojo atsiskaitymo 
įstaigoj). 1953 atvyko į JAV. 
Pradžioj dirbo New Yorke vie
los atskaitomybės importo fir
mose. Nuo 1967 pradžios pra
dėjo dirbti vyr. buhalteriu

Vladas Žilinskas gimė Latvi
jos Liepojoj 1912 balandžio 6. 
Su tėvais 1918 persikėlė į Lie
tuvą. Gyveno Radvilišky, Vilka
višky, Ukmergėj. Jo tėvas dirbo 
Lietuvos pašto žinyboj.

Septyniolikos metų būdamas, 
1929 baigė Ukmergės gimnazi
ją. Pradėjo studijuoti Vytauto 
Didžiojo universitete, Kaune, 
technikos mokslus. Po pusme
čio finansų ministerija pasiuntė 
jį į Daniją studijuoti ekonomi
nių mokslų. V. Žilinskas 1934 
baigė Danijos aukštąją prekybos 
mokyklą “sumina cum Įaudė”. 
Tais pat metais pradėjo dirbti 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terijoj. Po ketvertų metų ski
riamas Estijon Lietuvos pasiun
tinybės sekretorium. 1939 Lie
tuvos užsienio reikalų ministe- 
ris Urbšys- paveda jam- charge 
d’afiaires pereigas Danijoj stei- 
giamoj Lietuvos pasiuntinybėj. 
Deja, prasidėjus karui, Danija 
buvo užblokuota, o Lietuvos 
pasiuntinybė nebuvo suorgani
zuota. Tokiu būdu Vladas Ži
linskas tapo Lietuvos pasiunti
nybės Švedijoj sekretorium.

ILFORD bendrovėj, kurioj pa
kilo į finansų valdytojus ir 1977 
išėjo į pensiją.

Vladas Žilinskas yra buvęs 
skautas, tautininkas. Būdamas 
Švedijoj, įsijungė į Lietuvos re
zistentų eiles. Protestais prieši
nosi Lietuvos okupacijai, apie 
tai rašė didžiuosiuose švedų 
laikraščiuose. Stalino laikais or
ganizavo ryšius su Lietuvos 
Laisvės Kovotojais. Jis yra Lie
tuvių Rezistencinės Santarvės

tos tautos rezistencija, pogrin- 
džio spauda ir daug kitų.

Seminaruose yra dėstęs 21 
lektorius, jų tarpe lingvistai, li
teratai, rašytojai, archeologai, is
torikai, politinių, ekonominių 
ir kitų mokslo sričių specialis
tai, daugumas dėstantys JAV 
ir Kanados aukštosiose mokyk
lose. Lektoriai dėsto laisvalaikiu 
be finansiško atlyginimo.

Seminarų reikalam yra suda- 
Sumanymas ruošti seminarus ' ryta komisija, kuriai vadovau

ja Mindaugas Pleškys. Kiti'ko
misuos nariai: Vita ir Rimas 
Aukštuoliai, Povilas Binkis, Su- 
san Bolanos, Romas Kasparas, 
Rūta Nainytė-Sušinskieąė, Li
nas Rimkus, Emilija ir Romas 
Sakadolskiai.

Devintojo seminaro programa 
skirstoma { tris pagrindines sri- 
tfc lietuvių kalbą, literatūrą ir 
socialinius mokslus. Dalyviai 

_______ r __________ _ ” keršų ir privalės
rnybės atkūrimas ir jos prara- lankyti mažiausiai keturis; bent

Devintasis lituanistikos se
minaras įvyks rugpjūčio 8-22 
Ohio valstijoje. PLJS Ryšių 
centro ruošiamas seminaras ski
riamas vidurinį mokslą baigu
siam jaunimui, ieškančiam pro
gos tobulintis lituanistikoje. 
Seminaras taikomas laisvai kal- 
bantiem, skaitantiem ir rašan- 
tiem lietuviškai, pasirengusiem 
lankyti universitetinio lygio kur
sus.

įrašomi į laukiančiųjų sąrašą.
Norintieji gauti įskaitas (un- 

dergraduate credit — Lithua- 
nian Cnlture and Civilizatton) 
iš Kent Valstybinio universite
to turės atskirai registruotis ir 
užsimokėti papildomą mokestį.

lr»» ir nebesulaukiu. Ir nebeži- “esvarou, nada parašyti.
a mno Motete bu. priimami * t*

tikima, ar jau ii tikrųjų jos ne- »\ ** lietuvių, bet ir anglų kalba pa-
rašyti veikalai.

1944 iki šiandien — dr. Rim
vydas Šilbajoris.

Seminaras įvyks “Loyola of 
the Lakęs” amerikiečių jėzuitų 
rekolekcijų namuose netoli Ak- 
rono miesto. Vieta nesunkiai 
pasiekiama sausumos ir oro ke
liais, bet nuošali, toli nuo mies
to triukšmo, supama ūkių, kalvų 
ir ežerų. Namai' aprūpinti vi
sais bendrabučio patogumais.

Seminaro mokestis vienam as
meniui yra 260 JAV dol. Tai 
įskaito maistą, patalynę, kai ku
rias mokymosi priemones ir 30 
dol. registracijos mokestį. -Dėl 
finansiškų sunkumų negalį už
simokėti Seminaro mokesčio, 
asmeniškai kreipiasi į viešus 
fondus.

Dalyviai renkasi sekmadienį, 
rugpjūčio 8 po pietų ir skirsto
si 'rugpjūčio 22 prieš pietos.

,-r • į _ s v
Seminarui regįstruojainasi tik 

dviem savaitėm, užpildant an
ketą ir kartu su 30 JAV dol. 
registracijos mokesčiu pasiun- 
čiant PLJS Ryftų centro Semi
narų k 
kestis 
imtas

Maironio laidotuvės Kaune. Dešinėje — organizacijų vė
liavos ir vainikai. Gilumoje matosi kan. J. Meškauskas. 
Dar toliau eina vienuolės. Kairėje stovi grupelė. Priekyje — 
pulk. Pranas Saladžius, Lietuvos Saulių Sąjungos vadas.

DEVINTASIS LITUANISTIKOS 
SEMINARAS

PREMIJA UŽ 
MOKSLO VEIKALĄ

tuanistinės tematikos humanita
rinio turinio mokslo veikalus ar
ba eseistinių straipsnių rinki
nius.

NEIŠTIKIMĄ MARTELĖ

(atkelta iš 3 psl.)

Spaudos draudimo metu jis 
savo poezija išreiškė tautinius 
siekimus ir savo poezija labiau
siai veikė visuomenę. Dėl to 
jis ir buvo pavadintas tautinio 
atgimimo dainiumi, savo poezi
jos įtaka sukūrė vadinamąją mai
roninę mokyklą.

Jis savo šūkiais, savo entu
ziazmu šaukė prie darbo jau
nuosius, prikėlė gražiąją senąją 
Lietuvą, visiem atidengė Lietu
vos gamtos grožį ir dainavo 
apie naujus laikus — laisvąją 
Lietuvą.

Maironis senamiestyje, netoli 
Kunigų seminarijos, turėjo gra
žius namus. Tai buvę didikų 
Pacų rūmai. Juos įsigijo 1909 
Maironis ir čia pavertė lietuviš
kos veiklos namais. Čia buvo 
salė lietuvių susirinkimui. Nuo 
1936 metų čia įkurtas jo vardo 
muziejus. Dabar yra Lietuvos 
rašytojų muziejus.

Iš šių namų poeto karstas 
su didele iškilme buvo palydė
tas į Kauno katedrą. Visame 
kelyje iš abiejų pusių stovėjo 
kariuomenės garbės sargybos, 
nešami ilgi vainikai. Susirinko 
visa aukštoji dvasininkija, vals
tybės valdžios atstovai. Mairo
nis buvo laidojamas valdžios 
lėšomis.

Po iškilmingų pamaldų, jo 
karstas buvo padėtas specia
liame mauzoliejuje šalia kated
ros. Prie kapo yra jo portre
tinis reljefas ir jo paties pa
rinktas įrašas iš poemos “Ra
seinių Magdė”:
Kaip man gaila to balto senelio, 
Kurs, užstojęs ant amžino kelio, 
Jau nebkelsis ant balso varpų 
Ir ant kelio ainius pasodinęs, 
Nebepasakos bočius atminęs, 
Nepratars iš šaltųjų kapų!

Rašiniai — dr. Antanas Kli
mas.

tt — 1982 gruodžio 31.
T f*-------------n- - v t nM- Xmrormacuų reiKaiais Kreipeis | 

kultūros tarybo* pirm. I. Bub
lienę (23430 Karau Rd., Rich- 
mend Hta, Ohio 44143. Tek

tarybos narys. Švedijoj atstova
vo lietuviam estų ir latvių or
ganizacijose, JAV — Lietuvių 
Rezistencinei Santarvei Vliko 
seimuose.

Dabar gyvena saulėtoj Flori
doj, Treasure Island, su žmo
na Dorothy. Turi tris gabius 
sūnus, baigusius aukštuosius 
mokslus.

Karo audros, Lietuvos okupa
cijos nutraukė gabaus lietuvio 
diplomatinę karjerą. Linkėtina, 
kad Vladas Žilinskas greičiau 
užbaigtų savo knygą “Lietuvos 
diplomatijos sutemose”.

Bromus Bieliukas



Minėjo, kad nuolat ir nuolat 
reikia Sovietų Sąjungą pulti, nu
rodyti jų baisius darbus. Kad 
šis puolimas batų stipresnis, rei-

KELKIMELIETŲVOS BYLA JUNGTINĖSFTAUTOSE 
Btatfla tvykty » Kalantas ntMkpmas K. ZkHnyjs

apie 400.000

IMt bMeUoSS, Nr. M • DARBININKAS • S

• Mišias koncelebravo kun. J. Pa- 
kalniškis, kun. A. Ra&auskas 

r'-ir kun. V. Pikturna, kuris pa- 
įsakė ir pritaikytą prasmingą pa

mokslą. Giedojo parapijos cho- 
$ras, vadovaujamas muziko Vik- 
$toro Ralio. Su vėliavomis buvo 

ramovėnai, šauliai, skautai.

Persikeliama į Židinį
Po pamaldų visi persikėlė į 

Kultūros Židinį. Čia visi galė- 
įjo pavalgyti lietuviškus pietus, 

su savo uoliomis talkininkėmis.
■ ŽnM^ų buvo pilna apatinė sa- 

lą. šnekučiavosi, poilsiavo ir 
plaukė 3 vai., kada turėjo pra- 
>) sidėti minėjimas.

Uždegamos žvakės
< Minėjimas prasidėjo 3:15 v. 

; popiet Pirma pasigirdo per gar
siakalbius leidžiama muzika — 
Lietuva brangi. Visą muziką

* tvarkė Aloyzas Balsys. Pamažu 
C atsitraukė uždanga. Scenoje 
2 pasirodė pirmininkas A. Vakse- 

lis ir pakvietė Sibiro tremtinę 
Anelę Povilaitienę uždegti tris

minimui, visų žuvusių Sibire, 
visų atidavusių savo gyvybę dėl 
Lietuvos laisvės ir savo tikėji-

Scenos gilumoje ant stovo sto
vėjo trys žvakės. Atėjo Anelė 
Povilaitienė tokia kukli, lyg di- 

' kėjo daug keliauti į didžiąją 
tremtį, iš ten į Lietuvą ir pas
kui laimingu būdu galėjo atvyk
ti pas savo vyrą P-etrą Povi
laitį, gyvenantį Creat Necke, 
N.Y. Ji ir uždegė tris žvakes. 
Sužibėjo jos, palinko jų lieps
nelės į scenos vidurį, lyg ati
duodamos pagarbą tremtiniams 
ir žuvusiemš.

Scenos papuošimas
Viduryje ant raudono skydo 

buvo pakabintas siluetinis Vy
tis. Jį iš apačios juosė sunkios 
grandinės — okupacijų simbo
lis.

Žemiau įstrižai ėjo ilga juos
ta. Ten pro liepsnas kilo kry
žiai ir didelėm raidėm buvo 
įrašyta — Laisvės Lietuvai. Tai 

- Romo Kalantos šauksmai susi
deginant

Kairėje stovėjo stovas su Ro
mo Kalantos paveikslu. Liepsnų 
fone matėsi visiem gerai iš nuo
traukos pažįstamas veidas. Ša
lia baltavo didelė gėlių puokštė.

Prie scenos papuošimo dau
giausia prisidėjo dail. Česlovas 
Jonušas, — jo buvo padaryti 
visi piešiniai, įrašai. Dar jam 
talkino Paulius Jurkus, o sceną 
įrengti padėjo dr. Jonas Lenk- 
taitis.

Uždegus žvakes, invokaziją 
, sukalbėjo kleb. kun. Jonas Pa-

mę. Kalbėjo Jis ir angliškai, šu
kų pensijų, skyrė Lietuvių ka-

kių dienraščiuose jų spalvotas Hot Springs restoranus.

metų jubiliejaus proga visiem

gantas iki rugpjūčio 1, Rašyto
jų Dr*jos valdyba su rankraščiu 
pasielgi savo nuožiūra. Kiti laik-

adresais, išskyrus "Pavasarėlio” 
slapyvardį, kuris nedavė grąžini-

lės konkursui užsibaigus, Rašy
tojų Dr-jos valdybos raštinėj (308 
22 St, Santa Monica, Calif.) 
yra likęs “Pinklėse” novelės 
rankraštis. Nelaimėjusios nove-

Pritaikytų žodį tarė ir Lietu
vos gen. konsulas Anicetas Si-

sonienė pristatė garbės svečius, 
kurių tarpe buvo ir Lietuvos 
atstovas Washingtone dr. S.A. 
Bačkis. Jis pasakė sveikinimo

Liucija, vos atvykusi į Hot 
Springs, įsijungė į LB ir tuoj įsi
pareigojo budėti tuo metu ame
rikiečiam suruoštoj-genocido pa
rodoj. Pasipuošusi tautiniais

Atidarymo žodį tarė pirminin
kas Aleksandras Vakselis. Jis pa- ' 
skaitė iš pogrindžio laikraščio 
Aušros 1981 metų birželio mė
nesio vedamąjį, kur kalbama

Baigdama noriu pasidžiaugti, 
kad Moterų Seklyčios jubilieji
nė šventė praėjo labai iventiš- 

mąsias eiles salėse jr efoenoee, kol jįr draugiškoj nuotaikoj, o jų

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ

METINIS

PIKNIKAS

Jonas Obelinis

Jungtinėse Tautose.

Liepos 11 dieną, 1982

Pranciškonal visus kviečia atvykti Ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną. '

Prisiminė ir trečiąjį pasaulį. 
Amerikai iš jo reikia paramos 
jos laisvės žygiuose. Lietuvos 
genocidą reikia kelti Jungtinėse 
Tautose. Budėti ir niekad ne
praleisti progos.

Baigė, kad lietuvių kova yra 
drauge ir Amerikos reikalas.

Jis kalbėjo 20 minučių.

Dr. Broniaus Nemicko kalba
Tada kalbėjo dr. Bronius Ne

mickas, savo žodį skirdamas de
portacijoms prisiminti. Buvo su
rinkęs įdomios medžiagos, įdo
mios statistikos.

Po karo rasti dokumentai ro
do, kad sovietai buvo sudarę rika paremia laisvės kovas pa- 
14 kategorijų išvežimui. Po pir- vergtuose kraštuose, konkrečiai 
mojo išvežimo planas sugriuvo, (nukelta į 8 psl.)

ST. PETERSBURG, FLA.
PIJAMA minės savo 60 metų rinius. Akademija skuba telkti 
ggkafcg > istorinę medžiagą, taisyti ir iš

leisti turimus darbus. >
., _ . ■ . „ Bėgantis laikas gerokai pra-

Pasaulio laotuvl, Katalikų retoo ei.
Moblo AkadCTiljos nanų su- fe,. Dar 20 su virtum narių

hfcšądKljna dai^ĮM^^^iiIra,. -y ujrt—nįĮRu.auijį
Artmonas, Katalikų Bendrijos toP 
rybos pirm. P. Balčiūnas; Lietu
vių kapinių komiteto pirm, 
prof. T. Dambrauskas, SLA 
pirm. A. Bertulis. Balfo įgalioti
nis V. Tamošaitis, Šmaižių šei
mos radijo valandėlės vardu 
S. Šmaižienė ir Katalikų Bend
rijos radijo valandėlės vedėja D. 
Vilimienė.

Meninę dalį atliko Moterų 
Seklyčios mėgėjų choras, solistai 
G. Aukštuolis ir D. Vilimienė; 
duetus sudainavo. L. Gudelienė 
ir D. Vilimienė.

Programai vadovavo ir Mote
rų Seklyčios veiklą apžvelgė 
dr. Viktorija Kiburienė, Moterų 
Seklyčios kasininkė, pagarsėjusi 
Lietuvos istorine apžvalga ame
rikiečių organizacijose. Didelio 
dėmesio vertos ir jos vyro 
dail. J. Kiburo meniškos dekora
cijos, kurios tautiniais ornamen
tais papuošė plačios scenos rė
mus. Jis garsus ir kalėdinių 
eglučių scenos išdekoravimu 
milžiniškoj Hot Springs miesto 
konvencijų salėj.

Bandant tiksliai suprasti L. 
Moterų Seklyčios garsą, reikia 
pripažinti, jog panašūs darbai at
liekami tik tikrų patriotų, at
kaklių kovotojų už teisybę, gerų 
darbų skatintojų ir rėmėjų, pa
reigingų ir 
suomenininkų, kuo, be abejonės, 
yra apdovanota Liucija Gudelie
nė ir dauguma jos bendradarbių 
visuomeniniuose darbuose.

lapkričio 
Florida.

Kadangi Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija minės savo 
60 metų sukaktį (įregistruota 
Kaune 1922 rugsėjo 12) šiuo 
dvyliktuoju suvažiavimu, mes 
Stengiamės tai išgarsinti kuo 
plačiausiai. Kviečiam visus Be

nuoširdžiu dalyvavimu šioj 
šventėj.

Suvažiavimo posėdžiai vyks 
Dolphin Resort Hotel, St Pe
tersburg Beach, Fl. Dabar laikas 
planuoti ir užsisakyti kambarius. 
Vieno kambario kaina nakčiai 

tuvius akademikus bei intelek- $40. Kambarys talpina 4 asme- 
tualus jungtis su mumis paini- n*S- Vėliau bus paskelbta visa 
nėti šią garbingą sukaktį. LKM suvažiavimo programa.
Akademija rašo ir spausdina ne- - Pnel. Jonas Balkonas
mirštamus Lietuvos mokslo kū- LKMA Židinio pirmininkas

BALTIMORE, MD

Lietuvių festivalis, gerai iš
reklamuotas Baltimore Sun ir 
News Post laikraščiuose ir per 
radijo stotis, birželio 5-6 gerai 
pavyko. Nors šeštadienį ir lijo, 
bet netrūko drąsuolių lankytojų. 
Sekmadienį gausi minia dalyva
vo 11:30 vai. mišiose, kurių 
metu patriotišką pamokslą pasa
kė kun. A. Dranginis. Giedojo 
Dainos choras. Aukas prieš au
kojimą atnešė Aro grupės šo
kėjai, pasipuošę tautiniais dra
bužiais. Po mišių visi jungėsi

visas mokyk 
l skverbiasi rusai,

klek dabar yra rusų Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje, ši rusų 
imigracija į Lietuvą yra mažiau
sia, bet — vis tiek ji didėja.

Dr. Bronius Nemickas kalbėjo 
38 minutes.

Skaiio Juozas Boley
Tada dramos aktorius Juozas 

Boley-Bulevičius paskaitė vaiz
delį apie išvežimą — Paskuti
nė naktis, parašytą Ūselienės. 
Paskaitė su jam būdingu stiliu
mi, be patoso, ramiai, tartum 
čia vyktų kasdieninio gyvenimo 
maža istorija, bet tarp pauzių, 
balso suvirpėjime pajunti tą di
delę išvežimo dramą.

Kalba Vladas Šakalys
Vladas Šakalys, patsai naujau

sias atbėgdis iš pavergtos Lie
tuvos, pradžioje kalbėjo angliš
kai. Čia jis palietė, kiek Ame- 

kalbą. Programoj visus žavėjo 
lietuvių tautiniai šokiai.'

Šv. Alfonso mokyklos moks
lo metų užbaigimo programa 
vyko birželio 6, sekmadienį, 2 
vai. popiet Šv. Alfonso bažny
čioj ir mokykloj. Vaikai pradėjo 
vasaros atostogas. Nauji mokslo 
metai prasidės rugsėjo 7.

Vincas ir Ona Bridičkai bir
želio 13 atšventė vedybinio gy
venimo 55 metų sukaktį. Su vai
kais, anūkais ir giminėmis daly
vavo 8:30 vai. mišiose. Abu su- 
kaktuvirunkai yra uolūs Šv. Al
fonso parapijos nariai, dalyvauja 
organizacijose ir visuomeninėj 
veikloj.

PABIROS IŠ HOT SPRINGS, ARK.
Lietuvių Moterų Seklyčia

Labiausiai Hot Springs pagar
sėjo ir lietuvių vardą išpopulia
rino Moterų Seklyčios narės, 
kurios gegužės 22 atšventė savo 
veiklos dešimtmetį. Į jų pager
bimą susirinko apie 120 gerbė
jų. Invokaciją sukalbėjo ir vaišes 
palaimino kun. P. Patlaba. Ati
daromąją kalbą pasakė Liucija 
Gudelienė, Moterų Seklyčios 
pirmininkė nuo įsisteigimo die
nos. Sveikinimus, atsiuntė: Pa
baltijo Moterų Federacijos gar
bės pirmininkė G. Žilionienė, 
rašytoja prof. Vita Laumė, New 
Yorko Dariaus-Girėno komiteto 
vardu B. Spudienė, New Yorko 
Lietuvių Darbininkų 7-osios 
kuopos vardu M. Vasilka, buvu
sios Moterų Seklyčios pirmosios 
narės V. Bagdonavičienė ir J. 
Remienė. Visų newyorkiečių 
sveikinimuose ypatingai išryš
kėjo įvertinimas ir pagarba Liu
cijai Gudelienei, buvusiai vi
suomeninių darbų aktyvistei 
tarp New Yorko lietuvių.

Bet visų ryškiausias jų pasi- 
tarnavimas Lietuvai ir lietu
viam — tautinio meno išgarsini
mas tarp amerikiečių. Kalėdų 
progomis jos papuošė 8 didžiu
les egles savo darbo šiaudinu
kais scenose ir salėse, kur susi- 

programą 
ė^ir toli

mesnių miestų menininkai ir 
chorai. Be to, jos suruošė devy
nias tautodailės, gintarų ir lėlių 
parodėles: tris keturiolikos die
nų jaunimo Fun festivaliuose, 
dvi per 30 dienų bankų salėse, 
o likusias — 1-2 dienų masinių 
konvencijų ar parengimų salėse. 
Visur jos dalyvauja pasipuošu- 
rios tautiniais drabužiais — de
monstruoja jų grožį, o televizi
jos juos filmuoja ir rodo apylin
kių amerikiečiam. Neatsilieka ir 
didesnieji dienraščiai, juos foto
grafuodami ir aprašinėdami.

Be minėtų įsipareigojimų, 
Seklyčios narės globoja ir litera
tūrinę kūrybą. Jos pirmosios įsi
gijo Bronės Martin veikalą 
“Dreams and Reality”, dr. Jono 
Zdanio vertimą į anglų kalbą, 
kurį pristatė vardininkių pager
bime. Kiek vėliau per abiejų 
tomų pristatymą amerikiečiam, 
suruoštą valstybinės bibliotekos 
vadovybės ir vietinių rašytojų 
iniciatyva, Moterų Seklyčia savo 
darbo kepiniais ir gėlėmis įsi
jungė į oficialų autorės pagerbi
mą. Be to,' Kalėdų proga jos pa
dovanojo Bronės Martinienės 
veikalų abu tomus Senior Citi
zen bibliotekai, miesto burmist
rui, gubernatoriui, distrikto se
natoriui ir kongresmanui, ste
bint perpildytos konvencijų sa- 

ištvermingų vi- lės dalyviam.

dėmesį į jų spalvingumą ir me
nišką grožį. Netrukus amerikie
čiai nejučiomis įpareigojo ją pa
skatinti lietuvaites įsigyti tauti
nius drabužius ir įsijungti į jų 
svarbiąsias šventes bei metines 
delegacįjas pas gubernatorių. Už 
tai kiekviena proga amerikiečiai 

lietuviam atiteko pirmosios eilės 
eisenoj.

Moterų Seklyčios veikla užsi
mezgė Liucijos Gudelienės pa
gerbimu jos vardinių proga ir, 
perėjusi į mėnesinius vardinin- 
kių pagerbimus, plačiai išsišako
jo į nuolatinę artimo pagalbą ir 
pašalpą, LB talką plačios apim
ties įsipareigojimais, dainomis 
ir riebiomis aukomis, Katalikų 
Bendrijai Šiluvos koplyčios į- 
rengimu, abiejų koplyčių puoši
mu gėlėmis, sekmadieniais gie- 111U &C71V11113, M IV .1 1 • v. 1
•Jojimais, o ypatingų susibūrimų . .^ošimas ilgoka! užtruko, jau
atveju — darbais ir aukomis. Net 
ir kun. Patlabai buvo įrengtas 
pirmasis kuklus kambarėlis Mo
terų Seklyčios narių asmeniško
mis aukomis ir darbu.

Norėdamos papildyti savo 
kasą, į kurią plaukė tik jų pačių 
aukos, įvairių švenčių ir ameri
kiečių susitelkimų progomis pa
ruošė aštuonis lietuviškų gami
nių stahis ir pardavinėjo ameri
kiečiam. IŠ gauto pelno ir iš' 
smulkesnių aukų jos paaukojo 
Lietuvių Katalikų Religinei šal
pai, paliegusiai Lietuvos senu
tei, Bražinskų vadavimui ir viet
namiečių ir kambodfečių iš- 
vietintiesiem. Didžiausią auką, 

vavo Baltuos skyriaus vedėjos 
valstybės departamente Mildred 
Anne Patterson vestuvių priėmi
me Decatur House, Washingto- 
ne. O. ir S. Račkiai jaunajai 
įteikė vestuvinę dovaną — lie
tuvišką kraičio skrynelę su gin
tarine saga ir lietuviškom juoste
lėm. Mildjed Anne Patterson 
vyras Mare Grossman yra vals
tybės departamento pareigūnas 
— Jordano valstijos skyriaus ve
dėjas. Priėmime taip pat daly
vavo Estijos ir Latvijos atstovai 
bei kun. dr. J. Šarauskas.

— Vainikų dieną, gegužės 
31, Lietuvos atstovas dr. S.A. 
Bačkis su žmona padėjo gėlių 
puokštes iš pasiuntinybės sodo 
prie Arlington kapinėse esamo 
paminklo JAV leitenantui Sa- 
muel Harris, kuris žuvo Kaune 
1920. Tą pačią dieną jie padė
jo gėlių prie Lietuvos ministe- 
rio Povilo Žadeikio ir jo šeimos 
paminklo bei prie Lietuvos at
stovo Juozo Kajecko ir jo žmo
nos kapo.

— Lietuviškas mišiolas,- kurio 

atspausdintas ir atiduotas ri- „ 
Sykiai.

— Juozas Kojelis, Darbinin
ko Bendradarbis iš Santa Mo
nica, Calif., atsiuntė Darbinin
kui sveikinimus iš Johannes- 
burgo, Pietų Afrikos, kur nuvy
kęs rado keletą lietuvių.

— Adv. Povilui Zumbakiui 
už ypatingą nusipelnymą savo 
profesijoje tarp kitų penkių Chi- 
cagos teisininkų birželio 2 John 
Marshall Teisių mokyklos alum- 
nų sąjunga įteikė mėtinį žyme
nį priešpiečių metu ffismarck 
viešbutyje.

— Antologiją, apjungiančią šv. 
Kazimierą liečiančius literatūros 
darbus, redaguoja dr. A. Šešplau- 
kis.

— Loreta B. Kepenytė, Regi
nos ir a.a. Jeroslavo Kepenių 
dukra iš Groton, Conn., gegu
žės 16 baigė Westem Connec- 
ticut valstijos kolegiją, įsigy- 
dama bakalauro laipsnį. Dabar
tiniu metu Loreta atostogauja.

— Birželio trėmimai Cleve- 
lande buvo paminėti bendro
mis jėgomis lietuvių, latvių ir 
estų organizacijų ekumeninėmis 
pamaldomis Clevelando kated
roj birželio 13. Prie pabaltiečių 
buvo prisijungusi ir lenkų “So- 
lidamosc” grupė. Dienraštis 
The Plain Dealer tam įvykiui 
atžymėti paskyrė du straipsnius. 
Ypač įspūdingas straipsnis buvo 
The Plain Dealer Washingtono 
biuro viršininko T. Brazaičio.

— Antrasis Lituanistikos Se
minaras skautų ir skaučių va
dovam ir vadovėm vyko birže
lio 19-26 Gintaro vasarvietėj, 
Union Pier, Mich.

— Atlanto rajono skautų ir 
skaučių sukaktuvinė (25-oji) 
sporto šventė vyks birželio 26- 
27 Maironio Parke, .Worcester, 
Mass.

— Kun. Pranas A. Daus, LKSA 
narys, buvęs klebonu Our Lady 
of the Miraculous Medai baž
nyčioj, Pine Island, Fla., ne
seniai buvo perkeltas kapeliono 
pareigom į Maria Manor Health 
Home, 10300 4th St, North, 
St Petersburg, Fla. 33702.



MK

valdžios įstatymai dirbantiem tų 480^000 
asmenim suteikė galimybę dalį 
uždarbio apsaugoti nuo mokės* 
čių, atidarant IRA (Individual 
Retirement Account) taupomą
sias sąskaitas.

Kas yra tas IRA? Gal leng
viausia būtą paaiškinti, kad IRA 
yra savanoriškas pensijos tau
pymo planas, į kurį galima pa
dėti pinigus, nemokant nei už 
juos, nei už priaugančias palū-

čia jų neminėsime. Užtenka tik 
pasakyti, kad taupymas IRA yra 
bene geriausias apsirūpinimas 
finansine ateitimi, sulaukus

9 x $10.00 — Avižienis Al 
girdas $630.00, kand. — Andriu
kaitis Peter Dana, atst Andriu
kartis Bronius, tėvas, Andriukai- 
tytė Kristina Marija, Andriukaitis 
Stepen John, Andriukaitis Pau
lius Bernardas, Jokubauskaitė

Pavyzdžiui — žmogus uždir- anksčiau pradėsime IRA pensi-

metus ir iš to uždarbio šiek 
tiek pasideda į banką. Nežiū
rint to, kad kiekvieną savaitę 
iš to asmens algos yra atskai
tomi mokesčiai, gale metų jis 
dar turi primokėti tam tikrą 
procentą nuo visų metų uždar
bio sumos. Jo užpelnyti santau
pų procentai taip pat yra ap- 
dedami mokesčiais.

Naujas įstatymas leidžia tam 
pačiam žmogui padėti į IRA 
sąskaitą 2000 dolerių. Tokiu bū
du gale metų parodoma, kad 
šio piliečio alga yra tik 18,000 
dol., ir jo algos mokesčių pro
centai atitinkamai sumažinami. 
Negana to — ne tik tie 2000 
dol., bet ir už tą sumą IRA

nis bus atpildas pasiekus po
ilsio amžių. -

Dabar grįžkime prie nustaty
to takto, kad geriausia taupyti 
ten, kur santaupos yra valdžios 
apdraustos ir indėliai duoda 
aukščiausią palūkanų procentą.

tas, šiem 5 paskutiniem atsto
vauja Andriukaitis Bronius, tėvu
kas, jis juos ir pirmutinį, iš viso

yra išskiriamos nuo mokesčių. 
Tas pats procesas pasikartoja 
kiekvienais metais, jeigu ir to
liau į IRA santaupas padeda
ma po 2000 dolerių. Priaugu
sios palūkanos savo keliu taip 
pat uždirba procentus ir per 
eilę pinigai IKA sąskai
toje ima augti, kaip grybai po 
lietaus.

bankuose, kredito unijose ir ki
tose valdžios reguliuojamose 

. įstaigose. Bankai niekad nepasi
žymi aukštais procentais, nors 
daugumas jų, susidūrę su finan
sinėmis problemomis, despe
ratiškai visokiais būdais vilioja 
taupytojus nešti pinigus pas 
juos. Kredito unijos, ypač tos, 
kurios įsisteigė vėliau ir nėra

apsunkintos mažus procentus 
nešančiomis paskolomis, šian
dien turi labai stiprų finansinį 
pagrindą. Viena iš tokių yra 
ir New Yorko lietuviškoji kre
dito unija KASA. Besiekdama 
penktą milijoną taupytojų kapi
talo, KASA moka 9% už pa
prastas santaupas, aukščiausius 
Inocentus už Certifikatus ir taip 
pat už IRA sąskaitas. Šiuo me
tu KASOJE IRA santaupos duo-

. ? • • > urcuivva numes kuusuuu, auu.$10X» ir Nandtate Ingrida ped. Siūdina Susanne P. 
$10.00: NaudžWViktoras, inž. ^74000

J.-1-.rimir atstovau- į x $1JDQO.OO - Antanas Dir- 

n.- • $1,000.00,
Damys Visetas Pakatinskas Stasys, atm. įn., tęst 

patikimas įm. Kisielius Petras, 
M.D. $1,000.00, Zelba Pranas 
$1,000.00.

Iš viso 47 — $8,636.65.
Lietuvių Fondas įžengė į tre

čią milijoną ir pagrindinis kapi
talas 1982.V.31 pasiekė 12^283. 
543.06. Gautomis palūkanomis 
parėmė meną, lietuvišką švie
timą, kultūrą ir jaunimą $921, 
585.77.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. 1982. 
V.31 palikimais gauta $630,817. 
09. ‘

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime 
šį tikslų pavadinimą:
’ “LITHUANIAN FOUNDA
TION; A NON-FOR-PROFIT, 
TAX - EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W.

1 x $25J»- 
$350.00. .

2 x $50.00 — Bačiulis Vla
das $300.00, Toliušienė Sofija 
$150.00.

1 x $83.00 — Dariaus ir Gi
rėno lituanistinė mokykla, įm. 
Plačas Juozas $800.72.

22 x $100.00 — Ambražiūnas 
Adomas ir Eugenija $200.00, 
Bartoševičius Eugenijus, atm. įn. 
pad. Bartoševičius Eugenija 
$500.00,'"Duda Stasys $100.00, 
Janušonis Povilas, Juzė ir Vy
tautas $400.00, Jurczenko Jolan
ta $100.00, Kerelis Jolanta 
$100.00, Klova Birutė $500.00, 
Kriaučiūnas Aras, -13 metų: 
Kriaučiūnienė Rožė, močiutė, 
atst Kriaučiūnas Romualdas 
$100.00, Landsbergytė-Veillon 
Irena, Šveicarija $200.00, Latvys 
Jonas ir Stasė $100.00, JAV LB 
Los Angeles apylinkė, įm. Gru-

Po 10 dol — & Mineika, 
Centerville, Mass., T. Paknys, 
Brooklyn, N.Y., P. Normantas, 
Elizabeth, N.J., E. Kireilis, We- 
thersfield, Conn., F. Alezis, 
Hardvrick, Mass.

Po 5 dol. — N. Lingertat,
Dorchester, Mass., V. Beraitis, 
Brick Tovvn, N.J., O. Lanys, 
Elizabeth, N.J., A Maceli*, 
Commack, N.Y., A. Ustjananskas, 
W- Hartford, Conn., J. Brazaus
kas, Ansonia, Conn., N. Jonės, 
New York, N.Y., M. Mikolaitis, 
Cherry Hill, N.J., L. Jankauskai
tė, Brooklyn, N.Y., P. Šaulys, 
Brockton, Mass., V. Augustinas,

Tiškus, Greenwich, Conn., P. 
Bernotas, Wethersfield, Conn., 
K. Kaminskas, Ansonia, Conn., 
Z. Prūsas, Chillicothe, Ohio, V.

mas, Newbury Park, Calį£, B. 
Vyžas, Jersey City, NJ., j. Mo
lokas, Santa Monica, Califi ‘

Visiem aukotojam nuoširdžiai

MASPETH, N.Y.
Prisiminti lietuviai 

tremtiniai Ir kai Intai,
Į gražią, lietuvišką Maspetho 

V. Atsimainymo bažnyčią birže
lio 14 vakarą - susirinko apie

čiantis ekonominėm sąlygom, 
šie procentai gali netrukus su
mažėti, bet KASOJE vistiek ga
lima tikėtis aukštesnių dividen
dų, negu daugumoje kitų insti
tucijų.

Turint omeny IRA santaupų 
svarbą ateičiai ir aukštų pro
centų prieauglio astronomišką 
multiplikacįją, KASOS Kredito

vių kapai, Royal Palm Memorial“ 
Gardens Floridoje, įm. Jokubai- 
tienė Jadvyga $200.00, Matas 
V.R. $100.00, Mažeika Jonas ir 
Mažeikienė-Gečaitė Marija, 
atm.: Veselkienė-Mažeikaitė Al
dona $109:00, Palm Beach Lie
tuvių Įdubas, įm. Daugėlienė Ju
zė $100.00, Radvilaitė Audra, 
atst Radvila Elena: Galinaitis 
Arturas ir Antanina $100.00, 
Radzys Simas ir Teklė $100.00, 
Raudis Jonas atm. įzr.y Druk-

CAGO ILLINOIS 60629”
Visi statykime Lietuvių Fon

dą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas.

92
li-

NASHUA, N.H.
Mirė A. Zautra

Anelė Zautra, sulaukusi 
metų amžiaus, po neilgos
gos mirė birželio 5 savo namuo
se, Nashua, N.H.

Velionė buvo gimusi Lietuvo
je 1889 gruodžio 19. Jos tėvai 
buvo Antanas ir Karolina Acks- 
tin. Anelė į Ameriką atvyko 
1908 ir Nashuoj gyveno pasku
tinius 74 metus. Ji buvo ište
kėjusi už Antano P. Zautra, ku
ris mirė 1951 vasario 3.

Prieš pasitraukdama į pensiją, 
Anelė dirbo Nashua Manufact- 
uring bendrovėj. Ji priklausė

rupijos ir buvo Šv. Juozapo drau
gijos narė. Per daugelį metų 
uoliai prenumeravo ir skaitė 
Darbininką.

Nuliūdime liko sūnus Juozas 
Zautra, gyv. Kensington, Conn., 
keturi anūkai — Antanas Zaut
ra, gyv. Hillsdale, N.Y., Regina 
Croft New Yorko mieste, Alek
sandras Zautra, gyv. Tempe,

birželio įvykius ir pasimelsti 
už nukentėjusius ir tebeken
čiančius lietuvius.

Klebonas kun. Pranas Bulovas 
nusakė pamaldų tikslą ir tvar
ką. Po novenos į Stebuklingd 
Medalikėlio Mariją buvo Lietu
vos vyčių 110 kuopos užprašy
tos giedotos mišios, kurias au
kojo klebonas kun. Pr. Bulovas. 
Pritaikytą pamokslą pasakė kun. 
Stasys Raila. Mišių dalyviai jun
gėsi į bendras giesmes, kuriom 
vargonais pritarė muz. V. Ker
bė lis. Po pamaldų visi sugiedo
jo Amerikos ir Lietuvos himnus.

Kalbant rožančių, visi proce
sijoje pajudėjo prie lietuviško 
kryžiaus, simbolizuojančio Lie
tuvos ir pavergtųjų bei ištrem
tųjų lietuvių kančias. Visi daly
viai su degančiom žvakėm su
sikaupė bendrai maldai. Padėtos 
dvi didžiulės gėlių puokštės 
prie kryžiaus — prisiminti gy
viem ir mirasiėm.

Kun.. P. Bulovas savo žody 
pasigėrėjo parapiečių ir Lie
tuvos vyčių kuopos pastango
mis įspūdingai ir jautriai pami
nėti išvežtuosius. Vytis Juozas

KASĄ dienos metu arba vaitai 
tais, gausite papildomas infor
macijas apie IRA pensijos indė
lius ir visas sąlygas bei taisyk
les, liečiančias IRA pensiją. Ga
lite kreiptis ir telefonu, (212) 
441-6799, arj>a raštu: Lithuanian 
Federal Credit Union KASA, 
86-01 114th Street, Richmend 
Hill, N.Y. 11418. Pagal jūsų 
pageidavimus, KASA atsakys į 
klausimus, arba atsiųs smulkes
nes informacijas apie IRA ir ki
tus kredito unijos bankinius pa
tarnavimus. >

KASOS Informacija

čys ir Valerija $300.00, Širvaitis
: Algis $100.00, Vilkutaitis Vytau

tas $100.00, Vilkutaitienė-Bara- 
nauskaitė Liucina, atm. įn. pad. 
Vilkutaitis Vytautas $200.00.

1 x $150.00 — Mieželis VIa- j 
das $500.00.

1 x $200.00 — Klova Vincas 
$1,200.00.

1 x $210.00 —- Gaižutis Jo
nas, atm. įn.: atst. Gaižutienė 
Pajauta 8 asm. aukas $210.00.

1 x $325.00 — Švelnys Kęstu
tis, atm. įn. atst švelnienė Da-. 
nutė 27 asm. aukas $325.00^-

1 x $400.00 — Balbatas Jo
nas $1,000.00.

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius

Savo vaikams, kurte baigia 
mokslus Ir ItsNcolIadirMįkltas

■Mef. dieną (M.^) 288-TO8, ▼aknraia (817) 288-8701
■jf-rrrrnr -----—- —— — - - — —

Reta proga įsigyti anglų kaba dvi vertingas knygas 
oaoiainta kaiM:
/ LITHUANIA 700 YEARS, by A. Gerutis. 15 (tot

SOVIET GENOCIDE IN LITHUANIA, by J. Pajaujį* 
Javls. 12 dol -

Užsisakant abi knygas, mokama tik 25 doL
Persiuntimui pridedamas tik 1 doL
Darbininkas, 341 HlgMand BtvdL, Brooklyn, M. Y. 11287

ford, 'Conn., brolis Julius Acks-

gelis giminių ir pažįstamų.
Palaidota birželio 10 po pa-

čioje.

padeklamavo eilėraštį “Paskuti-

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
pirm. Jonas Adomėnas visus 
kvietė kartu sugiedoti Marija, 
Marįja ir God, Bless America. 
Abi giesmės nuskambėjo labai

N. PR. MARUOS SESERŲ VIENUOLYNO 
SODYBOJE, PUTNAM, CONNECTICUT

, NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

PREMUUOTOS KNYGOS
Darbininko spaudos kioske

premijuotas naujausias knygas.
Tai: - ' , .

Birutės Pflkelevičiūtės, De
vintas lapas, romanas.

Prano Lemberto žodžius J. Gai
delio, G. Gudauskienės, St Gai- 
levičiaus, O. Metrikiėnės ir St 
Graužinio kūrinius dainuoja so- - .
ligtai, vyrų kvartetas ir chorai. 472 psl. Laimėjo Draugo 2000 
12 skirtingų kūrinių. Stereo. Kai- doL premiją. Kaina 12 dol. 
na 9 dol. Persiuntimui prideda- Jankaus, Paparčio žie
mas 1 dol. pasakojimai. 393 psl. Lai-

dol. premiją. Kaina 12 dol.

nos: Kur . Ne 
Žvaigždutė, 

Liepė tėvelis, Pieta Signore, 
Berceuse firom “Jocelyn”, arijos 
iš operų “Fedora”, “La Bo-

mėjo JAV LB Kultūros tarny
bos 3000 dol. premiją. Kaina 10 
dol.

Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

LITHUANIAN COOKERY
(to Engliih, 315 pagos, prico 8 doL)

“L’Elesir (Tamore“, “Rigolet- 
to” ir‘The Magic Finte”, Only 
a Rose and Ali the Things you 

—f are. Kaina 8 dol. Persiuntimui
pridedama I dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Aras... toli 
nuo tevynėk Toronto'vyrų 
choro dainos, kaina 10 dol.; Ne- 
rtfa — Clevelando Studenčių 
vokalinio vieneto dainos, kainą 
8 doL; Pavasaris, įvairios dai
nos, įdainuotos dvynukų šalčių 
Vokietėj, kaina 10 dol.; Motu
lės riainos, “Sodauto” — Bosto
no lietuvių ansamblio dainos, 
kainafi doL; UlSugaal fotai uji, 
lietuviškų dainų rinkinys, kabia 
8 dol.

Persiuntimai pridedamas 1 
dol. už kiekvienų plokštelę.

X
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POEZIJOS KNYGOS
ANTANUI GIEDRAIČIUI J. Šlekaičio, Rudens ritmu, 6

nuoširdžiai

Rūta ir Mečys Jauniškiai

visiem.

Sofija ir Juozas Žaliaduoniai

ONAI KRIVICKIENEI

ANTANUI GIEDRAIČIUI
Persiuntimui pridedama 1

A.A. ANTANUI GIEDRAIČIUI,

Henrikas ir Elena Andruskos
DR. IBSENUI SKEIVIUI

ANTANUI GIEDRAIČIUI

Elena Marija Juškienė 
Janina ir Pranas Bagdai

rugpMčIo 4 
ratoieeio ia 

. (MiAna)

Natalija ir Jonas Kiaušai 
Angelė Kiaulaitė 
Rūta ir Tadas Hofjas

gfe, ir visi buvo pakviesti pa- 
ęivais mu. > < x

šiais metais į šį minėjimą 
kaip bažnyčioje, taip ir salėje 
bįuvo susirinkę labai gausiai. 
Reiškia, tas baisusis birželis ne
išdils iŠ mttsų atminčių. O Sau
liai šį minėjimą pravedė gražiai./

M. V. Leparskiai
M. F. Sprindžiai

Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame sūnų Joną ir jo 
šeimą.

Lilija ir Martynas Sollish 
Katerina ir Leonardas Kiaušai 
Danutė ir Louies Sucičh

A. A. 
ANTANUI GIEDRAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Marijai, 
dukrai Danutei, sūnui Juozui su šeimomis ir giminė
mis ir kartu liūdime

Saulius.
Nors ir buvo dr. Ibsenas Skei

vys kuklus, užsidaręs, nemėgo 
viešumos, tačiau jis uoliai tar
navo lietuvių tautai kaip geras 
specialistas gydytojas —- dakta
ras, dažnai labai karštai sielo
josi kai , kuriais visuomeniniais 
reikalais, tad lieka pareiga nors 
trumpai jį čia priminti.

' A. A. ' 
JUOZUI MĖLYNIUI

ir Sibire kenčiančius lietuvius 
aukojo ir prasmingą pamokslą 
pasakė pransiškonas kunigas Ra- 
faelis šakalys iš Kennebunk- 
port, Mainė. .Solo giedojo solis
tas Benediktas Povilavičius. 
Giedojo Šv. Kazimiero parapi
jos choras iš Brocktono.

Po pamaldų, parapijos salėje 
vyko tolimesnis minėjimas. Jam 
vadovavo šaulių kuopos pirmi
ninkas Stasys Augonis. Kun. R. 
Šakalys sukalbėjo invokaciją. 
Prelegentas inž. Aloyzas Astra
vas kalbėjo apie tą didžiąją Lie
tuvos tragediją — Lietuvos oku
paciją, žmonių areštus, kankini-

menės susirinkimuose, ten kal
bėjo apie “birčininkų” reikšmę, 
jų ideologiją, paskaitas yra skai
tęs ateitininkams, Liet Fronto 
Bičiuliams. Paskutiniu laiku 
buvo įsijungęs į liėtuvių kredi
to unijos Kasos veiklą, buvo jos 
direktoriumi nuo pat Kasos įsi- 
steigimo. .

RanketAs, koncertas ir 
dr. K. Eringis

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija birželio 13 savo salėje 
surengė banketą su koncer
tine dfįTimi ir svečiu kalbėto
ju. Banketą pradėjo d-jos pirm. 
Aleksandras Chaplikas, o visai 
programai vadovavo valdybos 
narys Lionginas Izbickas. Kon
certinę dalį atliko solistė Dai
va Mongirdaitė-Richardson. 
Jai akomponavo Saulius Cibas, 
kuris tik prieš kelias dienas 
baigė Harvardo universiteto 
medicinos fakultetą ir gavo med. 
daktaro laipsnį. Solistė dainavo: 
Mano rūtos, Dukružėlė, Močiu
tės dukrelė, porą arijų, Strauso 
valsus (angliškai), Išauš pavasa
rėlis ir kt Publika nepasigai
lėjo menininkam, katučių, nes 
jie buvo tikrai verti.

Skaniai pasivaišinus buvo pri
statytas prelegentas dr. Kazys 
Eringis, kuris tik prieš 8 mė
nesius pasitraukė iš ok. Lietu
vos. Prelegentas kalbėjo apie

šio šviesaus ir geros širdies 
daktaro pašiges visi jo pacien
tai, visa lietuviškoji visuome
nė, nes jis savo žodžiu' ir dar
bu nešė šviesą ir tiesą. z .

Šia proga reiškiame gilią už
uojautą velionio šeimai — žmo
nai, dukroms ir sūnui ir jo se
sutei, kuri yra likusi Lietuvoje.

Tegu šios mintys ir šie žo
džiai būna gražus laukinių gė
lių vainikas ant Tavo kapo, 
mielas Ibsenai. (p.j.) 
c.,.,' G-z-e.--.yi

pasirinko akadeėn&e karjeros, 
o pasiliko tokioje padėtyje, 
kad galėtų draugauti ra žeme, 
su gyvąja gamta.

Jis savo kabinetą turtjo 105th 
St, Ržchmond Hul, N.Y^ kurį 
laiką kaip gydytojas dirbo aero
drome, visą laiką dirbo ligoni
nėje kaip anestezistas.

Mėgo jis sportą, pats gerai 
žaidė stalo tenisą, draugavo su 
sportininkais, Juos rėmė. Mėgo 
drožinėti medį, padaryti kokius 
sudėtingus, inkrustuotus-rėmus, 
kokius'drožinius.

Netoli New Yorko, Catskill 
kalnuose, buvo įsigijęs akį su 
ežerėliu. Ten ir buvo jo sva
jonė, ta didžioji gamta, kurios 
jis nuo vaikystės ilgėjosi, kurią 
mylėjo. Ten jis atsigaudavo tarp 
pušaičių ir vandenų.

Jam labai didelį įspūdį pada
rė ir Amerikos gamta. Jis ap
lankė Grand Canyon kalnus, kur 
žemė suskeldėjusi, kur kalnai 
raudoni, kur nuostabiu grožiu 
teka saulė.

Kaip daktaras jis buvo labai 
humaniškas, labai rūpestingai 
rūpinosi savo pacientais, juos 
lankė ir guodė ir su jais mėgo 
plačiau pasikalbėti apie visuo
menę, vienos visuomenės įtaką 
Amerikos gyvenimui Labai 
nuoširdžiai jautė ir jpaciento 
ekonominį ■ pajėgumą — daug 
ką gycįė nemokamai, net duo
damas savo vaistus, padėdamas 
jauniesiems, kad jie išaugtų ge
resni žmonės. '•

New Yorke jis kurį laiką uo
liai lankėsi. Lietuvių Bendruo-

mirus, jo broliui Juozui Giedraičiui su šeima nuošir 
įdžlą užuojautą reiškia

K.' Grigaitytės, Marių vėjui 
skambant, 4 dol.

A. Gustaičio, Ko liūdi, puti
nėli, 7 dol.

A. Tyruolio, Žvaigždynų sona
tos, 9 dol.

K. Bradūno, Užeigoje prie Vil
niaus, 8 dol.

A. Jasmanto, Ir niekad ne na
molei, 6’ dol.

J. Švabaitės, Vilties ledinė 
valtis, 7 dol.

L- Sutemos, Vendeta, 6 dol.
.A. Veščiflnaitės, Žodžiai kaip 

salos, 5 dol.
A. Radžiaus, Priimk mane, 

mėnuli, 5 dol.
A. Radžiaus, Baltas mėnulio 

miestas, 3 dol.
L. Andriekaus, Saulė kry

žiuose, 3 dol.
A. Tyruolio vertimas, Novalio 

Himnai nakčiai, 6 dol.

' Dr.' Ibsenas ^Skeivys gimė 
1918 rietoli Renavo, Telšių ap
skrityje, Žemaitijoje, šios apy-z 
linkės pasižymi ypatingu gam
tos* grožių. Čia teka Varduvos 
upė, kuri tari aukštus krantus. 
Tuose krantuose, šlaituose auga 
seni šimtamečiai ąžuolai. Kur- 
ne-kur surasi senas kapinaites, 
gražiau sodybas, lyg kokius dva
riukus. Čia senovė taip arti 
susilieja su gražia gamta. Čia 
žmonės gyveno tikrai atitolę 
nuo civilizacijos, nuo didžiųjų 
miestų, gyveno gamtos ritmu. 
Caristinės Rusįjos laikais tai pri
klausė prie Telšių apskrities. 
Kokie buvo nuotoliai į tuos 
centrus. Todėl čia labai lėtai 
vyko kultūros kaita, labai buvo 
branginamos senovės tradicijos,

Skautų tūkstantinė
Lietuviškosios skautįjos fondo 

valdyba savo posėdyje birželio 
9 v.s. Česlovo Kiliulio namuo
se, Lerington, Mass., paskyrė 
tūkstantį dolerių skautų lituanis
tikos seminarui, jnirį suorgani- 
zaco vyriausioji skautininkė 
D. Eidukienė.

Darbininkas
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207 ' _ "***

Pasitarimas enciklopedijos 
reikalu

Lietuvių Enciklopedijos pa
pildomo tomo reikalu J. Kapo
čiaus iniciatyva įvyko pasitari
mas. Dalyvavo: prof. Simas/ Su
žiedėlis, dr. Juozas Girnius, dr. 
Jurgis Gimbutas, leidėjas Juozas 
Kapočius ir svečias prof dr. 
Kazys Eringis.

Lietuvių enciklopedijos pa
pildomas tomas tikrai reikalin- 
gas, nes jau praėjo daugiau kaip 
dešimt metų nuo paskutiniojo 
tomo išleidimo. Per tą laiką 
pasaulio ir lietuvių gyvenime 
yra daug pasikeitimų ir daug 
kas nauja, kas turėtų įeiti į 
enciklopediją. Tik, pagal mūsų 
žinias,' nuo. paskelbimo lietu
viškoje spaudoje apie naujo 
tomo išleidimą ir prašymą jį 
užsisakyti,' fnažiti itSs žteSfiępė. 
Nesusiradus reikiamam skaičiui 
prenumeratorių, tas tomas gali 
ir nepasirodyti. Tai būtų nuosto
lis lietuviškai kultūrai ir mum

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Minkų radijo valandėlės ge- 
gužinė-piknikas, į vyles rugpjūčio 
8 Romuvos Parke, Brocktone.

JAV LB 30 metų veiklos su
kaktį spalio 2 Lantana restorane, 
Randolph, Mass., rengia LB Bos
tono apygarda.

Laisvės Varpo rudens koncer
tas įvyks spalio 17 Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj, So. Bostone.

JŪRA ffTOMAITYTt, Itetavė ad
vokate, STONAITIS & KEHOE,~3t

' Pirm. S. Augonis padėkojo panto viste užaraSas. T$a visi 
programos atlikėjam, oeganiza- lietuviai norį, kadiŠęiviai būtų 
toriam ir dalyviam. Sugiedojus vieningi ir dirbtų vieningai savo 

' * *.* "* * tautai. ' ’
Po oficialios dalies dar vyko 

loterija ir šokiai.
So. Bostono Lietuvių Pilie

čių d-ja yra didžiausia organi-' 
zacįja ftaųjojcj AngUjąj. Kaip 
valdybos narys L. Izbickas sa
kė, čia sutelpa ankstesnieji ir 
vėlesnieji ateiviai, ir visi na
riai yra kaip viena šeipia.

visa, kas surišo su žeme, 
tuo Žemaitįjos kampu.

Ibseno tėvai buvo pasiturį 
ūkininkai. Ibsenas mokėsi Sedo
je. Ten baigęs 4 klases, persi
kėlė į Mažeikių gimnaziją. O 
gimnaziją baigęs, išvyko studi
juoti medicinos į Kauną.

Kaune aktyviai įsijungė į stu
dentų ateitininkų medikų kor
poraciją Gają. Baigęs medici
nos mokslus, įsikūrė Mažeikiuo
se, savo krašte, kad galėtų tar
nauti savo, žmonėms, bet tai 
buvo neilgai — karai, antroji 
bolševikų okupacija išbloškė jį 
iš tėvynės.

Kaip ir visi tremtiniai, kurį 
laiką gyveno Vokietijoje, paskui 
atvyko į Ameriką ir įsikūrė New 
Yorke. Čia atliko reikiamą prak
tiką ir išlaikė nustatytus egzami
nus. Išlaikė jis labai gerai, kad

DR. IBSENUI SKEIVIUI 
mirus, žmonai Alkta, sAnui Sauliui, dukterims Daliai, 
VIHjai ir žentui reikiama gUlą užuojautą.

‘įĄftber Hdidays' 
1982 M. EKSKURSIJOS
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nuo 9 fld 5 'mdL popiet KASA, 
taip pat primena, kad už nan- 
jos .20,000 indėlius šiuo meta 
mofamni ’ lĮMrinftat aukštesni

gyvenanti St Pėtersburpe, FEl, Stayvesai 
birželio 9 atvyko į- New Yorką kyklą Ma 
ir svečiuojasi pas Vandą ir Bro- 1,188 ^avo

su ponia. | Floridą išvyksta tectkm Ageney, du metus 
butelio 30. Anksčiau ji dangei United StatesAnny Corp. 
metą gyveno New Yorke, reiš
kėsi kaip solistė, daug keliavo 
po įvairius pasaulio kraštus, 
savo įspūdžius yra' aprašiusi 
Darbininke. Į Floridą išvyko 
prieš 7 metus.

t-1-1- v ...... i*

Jis yra veikliųjų visuomeni
ninką — Vitalijos ir Jurgio ŠE; 
žią sOnus. Tėvai gyvena Wood- 
havene, N.Y. Juos matome Įdek*- _____ _ _____ ___ ____ __
viename parengime, įsįjungu- 10ddL feftoėT nt&vynė fr'ridgis 5 M® A
sius ji organizacinį Ją-paren- Persiuntimui pridedamas 1 fanto-Zmfa 105 doLŠios 9***i 
gimų darbą. doL ■

Juozas Mėlyni*, ilgametis 
Darbininku bendaariarijas, gyve
nęs Kearny, NJ^mirė birželio 
21 vakare. Jdko žmona Marija, 
dukra Dmtate Biltaienė ir sū- B-— <• 1^- >   v ras ir, Kanu siaociaBK; anoras^ 

vo atgal į JAV. Ėjd vikaro pa- 
madten{ S±30 vjr. iš Kulttirm reigas Baytąme, ElirtJjetb Įst 
ŽidfattO jjlriemoĮ, -"ĮjįėT- TftaMand 
Blyd^ Bmei^% N.

ėricšesriągą mo^kią/ Ji ir driy- versitete ' Mąnhattane vyko 
vavo - jo gradiiacijhs < iškilmėse mokslo metą baigiwm> iškilmės. 
B Paryžiaus atvyksta ir jos vy- § universitetą baigė 
ras Adolfas Venskus, Wwrie- Sližys, gaudamas bakalauro 
rips, n «» malėte savo atosto* |aįw» Stndpavo cbemgąs inži*

*3

viai gyvenanti Paryžiuje, birže- *wi-

chrbo valandos yra "nuo 9 iki

turiu metu velionis ^sunkiai ir 
ilgai sirgo.

P- • T’,ę'r

ilgerių ladcą. Kratė yra krikšto 
motina savo sesers sfinaus Min- <
daugo, kuris šiuo metu baigia Birželio 2 Cooper Union imi-


