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lip CHabib pastangos iškel
dinti ii vakarinio Beiruto Pa

jos kovotojus ir sustabdyti Izrae
lio puoliomis pasibaigė sėkmin
gai. Jie jau yra evakuojami į 
Jordaną, Tunisą, šiaurės ir Pietų 
Jemeną, Alžirą, Siriją ir Sudaną, 
nors ii atsiranda įvairių kliuvi
nių.

Portugalijos parlamentui po 
keleriij įmetą bandymų pavyko

kairėn pakrypusią karininkų Re
voliucijos tarybą, turėjusią teisę 
tymus. Taip pat buvo apribotos 
ir krašto prezidento pareigos.

Tarptautinis pinigų fondas
įspėjo pasaulio valstybes turėti 

Įvykis Rumšiškėse
1981-sius metus grupė tikinčio 

jaunimo sutiko Rumšiškių bui
ties muziejuje. Nežiūrint to 
kad iš jaunimo lūpų skambė
jo blaivi daina ir iš tyros šir
dies liejosi jaunatviškas džiaugs
mas, ši šventė nepraėjo be pa
sekmių. Saugumiečiai dirbtinai 
apkaltino jaunimą chuliganizmu

varžymą infliacijai nugalėti ir pradėjo tardyti. Ypatingai 
nepasiduoti politiniam spaudi- šantažuojama Marytė Vė- 
mui atleisti varžtus. s • - ' - -

Sov. S-gos komunistų partįja 
paragino padvigubinti dujotie
kio linijos tiesimo darbų spar
tą, kad dvijos galėtų pasiekti 
Vakari) Europą sutartu laiku, ty. 
iki 1984 pavasario.

V. Vokietijos Žmogaus teisių

ga prie dujotiekio linijos staty
bos panaudoja 100,000 kalinių, 
kurių 

t
i

riausyfe įsakė savo ambasadai 
‘ šį reikĄ ištirti.

Libano parlamentas, boikotuo
jant mahometonų kairiesiem at
stovam, kimšto prezidentu išrin
ko kriteiomių falangistų milici
jos vadą Bashir Gamayel. Ši 
milicija artimai bendradarbiau
ja su Izraeliu. Arabų valstybės ir 
palestiniečiai mano, kad tai gali 
sukelti naujų konfliktų.

Lenkijos vyriausybė įteikė 
JAV, Prancūzijai, Britanijai ir 
V. Vokietijai formalų protestą 
dėl jų radijo transliacijų į Lenki
ją ir įspėjo savo gyventojus, kad 
ir mažos jįj demonstracijos ne
bus toleruojamos.

Prez. Reagan, nežiūrint prie
šingų balsiu, yra pasiryžęs nu
bausti PrancOzijoj veikiančią 
Amerikos firmą, norinčią par
duoti Sov- S-gai dujotiekio 
linijai reikalingų įrengimų.

Zimbabvėj veikusieji 128 
Šiaurės korėjos kariniai patarė
jai tyliai buvo pasiųsti namo, 
nes jų mokymo metodai buvę 
apgailėtini, o jų atsigabentos 
mokymo priemonės buvusios 
atsilikusios. Dabar Zimbabvės 
armiją apmokys Britanijos kari
niai patarčjsū.

Meksiką dėl kritusių kainų už 
aliejų ii aliejaus pertekliaus yra 
ištikusi gili finansinė krizė. Jos 
užsienio skolos siekia 81 bil. 
dol., h ji yra nepajėgi net ir 
procentus už jas sumokėti. JAV 
organizuoja Meksikai finansinę 
pagalbą ir stengiasi pačios jai su
teikti kreditų už vėliau pirksi
mą alieją.

Sov. S-p sutiko su preziden-

TYLIOS DEMONSTRACIJOS LENKIJOJE

veikėjus.

tarė Karolina Masiulytė gv^ja|

puolė demonstractyos dalyvius,noa. Milicijos malina motiną ais matais. Demonstrantai tylos

tol, kol už sienos buvusi Chšče- bet tiktai saugojo, kad būtų

bėrimų.laukti: “Nemuškfte!” Albinas

Garsėfa Ustuvaltė

vėliavėles, ženkliukus ir skan
davo šūkius, reikalaudami Hhis-

gos “Solidarumo” įsisteigimo.

Gdanske laivų-statyklų darbi-

Varšuvoje keli tūkstančiai 
žmonių bandė susirinkti didžio
joje Pergalės aikštėje, miesto

Rugpjūčio 16 dieną tūkstan
čiai lenkų Gdanske, Varšuvoje 
ir kituose miestuose tyliomis 
demonstracijomis atžymėjo

platina dokumentine medžiagą

nieriein metam javų pardavimo 
Sov. S-gai sutartį.

Italija politinė krizė pasi
baigė. Respublikonų partijos at
stovas buvęs rninist pirminin
kas Gicvinrii Spadolini sudarė 
koalicinę penkių tų pačių parti
ją vyriamybę.

pradėjo vykdyti 5 metų 100 bil. 
dol. propaną, Įgalinančią gink* 
iuotąsisi ptfėgas vesti karą il
gesnį laiką. Iki Mčl jos buvo pa
jėgios kovoti tik 30 dienų, o vė
liau pritrtkty Šaudmenų, ginklų, 
transporto priemonių ir kitu

TIKINTIS JAUNIMAS PROTESTUOS
Iš Liet Kat Bažnyčios Kronikos Nr. 51

Griškevičiui. Nuorašas —- Tikin
čiųjų teisėms ginti Katalikų 
komitetui.

PAREtŠKIMAS
Mes, Lietuvos jaunimas ir ti

kintieji, atkreipiame partijos dė
mesį į grubius, su jokia morale 
nesuderinamus tarybinių parei
gūnų išpuolius prieš tikintį 
jaunimą. Tokie veiksmai pasta
ruoju metu ypatingai suaktyvėjo.

lyvytė — jai grasino išmesią iš 
Kauno P. Mažylio medicinos 
mokyklos.

1981 rugpjūčio mėnesį būrelis 
gavo prie Baltųjų Lokajų ežero.

puolė operatyvinė milicijos 
-... „

nematyta etniškumu jrsadizmu Zita Vizbaraitė, Ramun 
bjauriai įžeidinėjo mergaites, vičiūtė ir Dalia Dambrauskaitė— 
spjaudė joms į veidą ir gąsdino 
išprievartavimu. Visą jaunimą 

žiauriai sumetė į mašinas ir nu
vežė į Molėtų milicijos skyrių. 
Milicijos skyriuje juos išlaikė iš
tisą parą, laikas nuo laiko vargin
dami tardymais. Du studentai 
— Alfonsas Vinclovas ir Audro
nė Ginkutė buvo pašalinti iš Vil
niaus valstybinio universiteto. 
Jaunimas šantažuojamas iki 
šiolei.

Moksleiviai iš Kybartų
1981 m. rugpjūčio 18 d. grupė 

tikinčių moksleivių iš Kybartų 
vasarojo prie Šlavantų ežero Laz
dijų rajone. Rugpjūčio 20 d., 
besiruošiant grįžti į namus, jie 
buvo milicijos pareigūnų sulai
kyti, prievarta susodinti į auto
busą ir nuvežti į milicijos sky
rių rajone. Ten jaunimas buvo 
tardomas, o kelias suaugusias — 
Bernadetą Mališkaitę ir Onutę 
Šerauskaitę išlaikė milicijos sky
riuje tris paras, kaltindami vaikų 
religinio mokymo organizavi-' 
mu, ir Lazdijų rajono vykdomo
jo komiteto administracinė ko
misija nubaudė jas po 50 rublių, 
nors iš tikrųjų tai buvo tik eili
nis turistinis žygis, neatsiklau
sus rajono komjaunimo ir parti
jos vadovų.

1981 m. spalio 25 d. iš Pagirių 
miestelio į Šiaulėnus per Šilu
vą (kadangi buvo planuota ap
lankyti ir Šiluvos kapai) išvažia
vo Chščenavičius Albinas su 
šeima; Kartu su jais važiavo ir 
sūnaus drangas Rimantas Jasins- 
kas. Kelyje Raseiniai — Šiluva 
juto sustabdė milicijos pareigū
nai ir neleido toliau važiuoti. 
Automobilyje važiavę asmenys 
išlipo ir ketino Šiluvą pasiekti 
pėsčiomis. Milicija pagriebė ei
nančius vaikinus ir sugrūdo į „ 
mašiną. Tėvai, nesuprasdami, _ visų žuvusiųjų susirėmimuose

Chščenavičius buvo nubaustas 
septynias paras arešto, o motinai 
uždėta bauda.

Pėsčiomis | Šiluvą
1981 m. spalio 25 d. Kęstutis 

Vareikonis pasiryžo, kaip at
gailą už tautos nuodėmes, ke
liauti iš Raseinių į Šiluvą pės
čiomis. Jam beeinant septynio
liktą kilometrą, nieko nepa
klausę ir nepaaiškinę milicijos 
pareigūnai jį įgrūdo į mašiną ir 
nusivežė į milicijos skyrių. Tar
dymo metu buvo iš Kęstučio 
grubiai tyčiojamasi ir atimtas ro
žančius. Be to, jaunuolis buvo 
nubaustas 10 rublių bauda.

Gimtadienis Vllkaviikyja
1981 m. lapkričio 14 Vilkaviš

kyje, Kelmelių bute, jaunimas 
šventė gimtadienį. Šventinę 
nuotaiką sugadino į butą įsibro
vę milicininkai ir saugumiečiai, 
neva nustatyti susirinkusiųjų as
menybes. Jaunimas buvo nuga
bentas į Vilkaviškio milicijos 
skyrių. Nors įsibrovėliai žadėjo 
sutrukdyti tik 15 minučių, bet 
asmenybes aiškino 4.5 yal., ir 
neaišku, kada jaunimą būtų pa
leidę, jeigu nebūtų reikėję vie
nai iŠ merginų iškviesti greitąją 
medicinos pagalbą. 

(nukelta į2 psl.) Maskva buvo “neklaidinga*

Jungtinis Amerikos Pabaltiečių komitetas įteikė Baltijos laisvės žymenis Baltijos valstybių 
bičiuliam. Iš kairės: Tom Kahn, AFE-CIO atstovas Baltuosiuose Rūmuose, gavęs Bal
tijos laisvės žymenį, dr. Jonas Genys, lietuvių atstovas JungL Amerikos Pabaltiečių 
komitete, Tom Longo, buvęs Baltijos skyriaus valstybės departamente pareigūnas, ga
vęs Žymenį, Maido Kari, estų atstovas, ambasadorius Loy Anderson, gavęs žymenį, 
Cunars Meierovics, šiuometinis pabaltiečių komiteto pirm. - latvių atstovas, ambasa
dorius Mas Kampelman, JAV delegacijos Madrido konferencijoj pirmininkas, žymens 
laimėtojas.

negavo diplomų vien dėl to, kad 
“neišlaikė” komunizmo egza
mino, o iš tikrųjų, kad jos buvo 
giliai tikinčios ir apie tai gerai 
žinojo institutų vadovybės.

Tai tik keletas atvejų, o kas 
gali išvardinti pavienių jaunuo
lių terorą.

Žvelgiant į tokią gyvenimo 
tikrovę, kyla klausimas: kur mes 
gyvename? Mes įtikinėjami, kad 
esame pačios demokratiškiau
sios šalies piliečiai, bet demo
kratiją kol kas mes matome tik 
popieriuje.

blaivus jaunimas? Kodėl jiems 
užkliūva jaunimo tikėjimas? Ko
kiais įstatymais remiantis tikin
tis jaunimas neturi teisės eks- 
kursuoti, linksmintis ar gilinti 
savo įsitikinimus?

Nejaugi-tarybinės valdžios at
stovai nemato moralinio skurdo 
tarpe netikinčio jaunimo, kuris 
užpildo kalėjimus, pataisos dar
bų kolonijas, venerinių ligų 
dispanserius, kad reikia visas 
jėgas nukreipti į tikinčiojo jauni
mo terorizavimą. Peršasi mintis, 
kad tai daroma sąmoningai, no
rint administracinėmis prie
monėmis padėti nesėkmingam 

bedievinimui.
tai reikalaujame, kad

ti toje vietoje, kur buvo iškil
mingai laidojamas kardinolas 
Steponas Višinskis, ši vieta yra 
atžymėta iš gyvų gėlių sudaly
tu kryžiumi, kurį milicija ke
lis kartus buvo sunaikinusi, bet 

kituose Varšuvos rajonuose, bet 
buvo miHrĮjos tuoj išvaikyti.

klausomos profesinės sąjungos

Komunizmo krizės poveikis Lietuvai

rinę grėsmę”, simpatizuoja Len- 
kįjoc Solidarumo 
ekstremistams” ir apibūdina 
Maskvos politiką kaip “pasenu
sią ir nevertingą”. Pasak “Ko
munisto — Pravdos”, italų ko
munistų pertuos pozicija sutam
pa su JAV-bių buv. valstybės 
sekretoriaus Haigo samprotavi
mais apie “sovietinės santvar
kos krizę”.

Apie tokią krizę kalba ne tik 
italų komunistų partijos vadovy
bė ir Haigas, bet ir kitų šalių 
komunistai. Sekdami Italijos pa-, 
vyzdžiu, Japonijos “nepriklau
somos” komunistų partijos ple
numas kovo mėnesį vėl pa
smerkė Afganistano invaziją ir 
“karinę represiją” Lenkijoje, 
kaip “nepateisinamą nusikalti
mą”, už kurį atsakingas sovie
tinis režimas.

Jugoslavų žurnalistas Davor 
Sosič rašo, jog Italijos ir Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
konfliktas peržengė eilinio gin
čo ribas ir giliai veikia pasau
linį komunizmą. Nors Belgrado 
vyriausybė po Tito mirties el
giasi atsargiai ir vengia suer
zinti Maskvą, jugoslavai nesle
pia savo simpatijų italų komu
nistams. Jie lygina dabartinę 
Maskvos ideologinę ofenzyvą 
prieš italų komunistų partiją 
su 1948-ųjų metų įvykiais, kai 
jugoslavų komunistų partija bu
vo “ekskomunikuota” ir paša
linta iš Kominformo organizaci
jos. Italai puolami nemažiau 
aštriai, kaip kadaise jugoslavai 

ro kritikai Paryžiaus laiknš- 
monologą

mus, tos komunistų partijos ta
rės susidurti ir su Lietuvos, Lat
vijos bei Estijos suverenumo 
pažeidimo klausimu, šiandien 
iš jų rečiau girdimas ankstesnis 
argumentas, kad Pabaltijyje

bo žmonių valdžia**.

dovas Carillo šių metų pradžio- 
kritikuoti paskirų Maskvos klai
dų'*, o “atėjo laikas žengti toli 
anapus eurokomunizmo”. Praė
jusių metų lapkričio mėnesį Ja
ponijos komunistų partija at
metė Maskvos argumentą, kad 
iš tautų galima atimti jų teisę 
į laisvą apsisprendimą, pasitei
sinant “internacionalizmo” ir 
“klasių kovos” argumentais, 
kaip Čekoslovakijos atveju.

Žengdamos tokiu keliu ir rem
damosi tokiais principais, ne- 
maskvinės komunistų partijos 
turės pripažinti laisvo apsi
sprendimo teisę ir Lietuvai. 
“Arba su rusų tauta, su viso
mis tarybinėmis tautomis na
cionalinio suklestėjimo ke
liu'*, — prieš keletą metų tvir- 
čas, — “arba imperialistinė ver
govė, lietuvių tautos sunaikini
mo grėsmė. Trečio kelio nėra!” 
Ne, “trečias kelias** yra — skel
bia ne tik antikomunistai, bet 
ir italų, jugoslavų, ispanų, japo
nų, britų ir kitos komunistų par- 
roms atstovauja pogrindžio 
“Perspektyvose” pasireiškęs 
judėjimas už Lietuvos išstojimą 
iš Sovietų Sąjungos. (Elta)

POPIEŽIUS Iš RYTŲ

Karolio Wojtylos išrinkimas 
Romos popiežium buvo reikš
mingiausias religinis įvykis ko
munistų valdomų Rytų Europos 
tautų gyvenime, įvykis, kurio pa
sekmės bus jaučiamos ir ateities 
kartose. Tai pažymėjo Kestono 
nigas MichaeLBourdeaux, šiomis 
dienomis kalbėdamas viename

Bourdeaux nurodė, jog lenko 
popiežiaus išrinkimas sukėlė 
ropos tautose. Šių tautų krikš- 
jami, jaučiasi dabar stipresni, 
ryžtingiau viešai liudija savo ti
kėjimą.

taip pat ir kitose krikščioniško
se bendruomenėse.

Kestono kolegija Angfijjoje,



Savaitės 
Įvykiai

JAV kasinės pajėgos per I pa-

namo karo metu — 1,0001 Izra-

davo 2,000 t tiekmenų .per

kad buvusi prezidentė Izabel 
Martinez de Peron niekada ne
galės užimti valstybinės vietos

gus kitiem reikalam.
JAV kongresas priėmė prezi

dento Reagano pasiūlytų mokes-

kurį per 3 metus bus surinkta
98.3 bil. dol. mokesčių.

siekdami atsiskirti nuo Prancūzi-

tuvos daffintnkai buvę apdova
noti ordinais, medaliais, garbės 
raštais ir premijomis (S. Veivė- 
rytė-Lugailiraė —• «ąjt»nginė 
premija, K Stoikus, V. Tnriys, 
L. Tnrikys, J. Malinauskaitė, K. 
Bogdanas, K. Patamsis, V. Cip- 
lijauskas, S. Jusionis, A Kučas, 
LuLagauskas, M. Švažienė ir 
R. Jasudytė — respublikinėmis 
premijomis). Per ataskaitinį 
penkmetį labai suklestėjusi ta
pyba, išaugusi akvarelė. Gra
fika plačiai aprėpusi politines,
kultūrines, ekonomines sritis, 
ypač aktyviai reiškęsi knygos 
dailės specialistai. Lietuviški 
knygženkbai keliavę per pasau
lį. Nestovėję vietoje ir vitra- 
žistai. Kiek silpniau reiškęsi pla
katų kūrėjai ir satyrikai. Labai 
džiaugėsi pirmininkas, kad Lie-

IŠ LKB KRONIKOS
(atkelta ii 1 psl.)

stos žmoniškumo teisės — gy
venti pagal savo sąžinę ir įsi-

Po pareiškimu pasirašė tikin
tieji: Anykščiuose — 58, Aly
tuje — 565, Aluntoje — 200, 
Biržuose 200, Garliavoje — 
1972, Igliaukoje — 194, Kaune 
— 3814, Kėdainiuose — 683 
Kapčiamiestyje — 94, Kučiū
nuose — 131, Kretingoje — 99, 
Karmėlavoje —144, Leipalingy
je — 35, Molėtuose — 223,išsprogdino 99 bombas.

Peru sostinė Lima dėl kairių- Pagiryje — 42, Panevėžyje — 
1925, Papilyje — 42, Pandėlyje 
— 70, Prienuose — 890, Ramy
galoje —370, Rokiškyje—apie 80, 
Skaudvilėje — 238, Stūmiuose

ko be elektros energijos. Dėl to

riansybė paskelbė išimties 
būklę. .<•

pėdų ilgumo kryžių Varšuvos 
Pergalės aikštėj, kur savo metu

1239, Šedu-

_________
Ukmergėje —: 150, Užuguostyje

tinės ideoiogįfnn tematikoje. 
Specialiai p4M momunenta- 
listų skulptorių “latarijinuis“ 
lietuviškoj *1entaian<*. Ži
nome, kad leoiarib, Buvusių ko
munistų ir raudonarmiečių pa
vergėjų (juos vadina išvaduo
tojais) paminklais yra užteršti 
beveik visi Lietuvos miestai. 
Užsakytas leninus keliems
miestam kuria ne tik padlai
žiai — K. Bogdanas, -N. Petru
lis, bet ir tyhintingaf skulpto
rius G. Jakubonis ir kiti. Bai
giamas lenines Jonavai, netru
kus po leniną gausių Panevė
žys, Marijampolė, Birštonas. Pir
mininkas išdrįso nusiskųsti ir 
trūkumais. Dailininkams, ypač 
skulptoriams dažnai pritrūkstą

vo liejyklos, pagalbos reikią ieš
koti Leningrade, Gudijoje, Esti
joje. Ir meninius stiklo bei ke
ramikos gaminius reikią pasiga
minti Lvovo eksperimentiniame 
kombinate. Pirmininkas taip pat 
nusiskundė, kad dekoratyvinė
mis skulptūromis negalįs pasi
girti nei Vilnius, nei Kaunas. 
Vilniaus Lazdynuose dar esą 
jaukesnės erdvės, bet jos nega
lima surasti nei Karoliniškėse, 
nei Viršuliškėse, nors tai esą 
naujausi miesto rajonai. V. Vil
džiūno dekoratyvinė skulptūra, 
suprojektuota Lentvario parkui, 
ten nerado vietos ir turėjo būti 
perkelta į Vilnių. Sumažėjęs 
parodoms skirtų kūrinių skai
čius, tematika ir meniniai spren
dimai imą kartotis. Todėl išky
lą sumiesčionėjimo, saloniško 
banalumo, estetizuojančio natū
ralizmo pavojai. Nusiskundė ir 
jaunaisiais dailininkais: jie ne
noriai darą sutartis su Kultūros 
ministerija ir Dailės fondu, esąs 
ryškus atotrūkis tarp moky
mo proceso ir jaunųjų dailinin
kų kūrybos rezultatų. - Bloga 
esanti ir dailės katalogų leidy
ba. Tačiau J. Kuzminskis net

se. Savo korinius skaitė poetai 
E. Selehonis, P. Panavas, P. 
Raščtas. Apie “broHškų”res-

ir gail. sesuo E. Vaitkevičienė. 
Dar dovanas laimėjo vilnietis 
A .Jasulaitis, iš Akmenės D 
Milukaitė, iš Neringos G. Lip*

vilnietė F. Taunytė. Tai vis 
šiokia tokia kultūrinė pramoga

— Komunistinė Lietuvos val
džia nuolatos giriasi kolchozų

gyvenvietė Šilutės rąjone. Ta
čiau gyvenvietės nejaukumą 
ryškiai parodo “Literatūros ir 
meno” 25 nr. pirmam puslapy 
įdėta dviejų tos gyvenvietės gre
ta stovinčių namų nuotrauka. 
Du mūriniai dviejų aukštų su 
pastogės kambariais namai stovi 
labai arti vienas kito (tėra flk 
siauras praėjimas tarp namų). 
Keturi atskiri įėjimai rodo, kad 
name yra keturi butai — taigi 
namas pilnas žmonių, be pri- 
vatiškumo. Prieš namus tėra že
mų krūmelių — nei didesnio 
sodelio, nei daržų, nei gėlynų, 
nei ūkinių pastatų paukščiams 
ir gyvuliams! Tai naujo tipo 
kumetynai, kur žmogus neturi 
nei senajam kaime turėtos lais
vės, nei privataus gyvenimo pa
togumų. Tik spaudoje be rei
kalo giriamasi, kad keičiasi ir 
gražėja mūsų kaimo peizažas. 
Okupantai sugebėjo sugriauti 

romantiška Lietuvos kai- 
ssu-

OHLEITT-

VYTAUTAS BELECKAS UI SŪNŪS JONAS, sav. Wteiter Gardoa Tavam.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokytiame tor
tai, Dana Ir Atšertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Btvdn Corona. 
Oueens, N.Y. 11368. Tolef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akegų brokeris, dirba su VorMU, AltocMer

UfTUVlŲ RADUO VALANDA WORCESTER, MA. -

-

234 SunlR Dr, Watdmng, NJ. 07080. TUeL (201) 753-6038.

N.Y. 11364. ToL 212 220-0134.

. ki kūnas, visą aikštę aptvėrė 
aukšta tvora ir paskelbė, kad tai 
padaryta dėl aikštės remonto 
darbų.

Libane, užbaigus palesti
niečių kovotojų evakuaciją iš va
karinio Beiruto, bus ieškoma su
sitarimo dėl visų svetimų ka
riuomenių atitraukimo iš Liba
no.

5 kiniečiai, liepos 25 bandę 
pagrobti Kinijos vidaus susi
siekimo lėktuvą, teismo buvo 
nuteisti mirti, ir mirties bausmė 
buvo įvykdyta.

— 100, Valkininkuose — 17U, 
Veisiejuose ■— 218, Vilniuje — 
185, Viduklėje — 588, Žilintuo
se — 107, Josvainiuose — 200, 
Kupiškyje — apie 100, Seredžiu
je — 88, Raudondvaryje — 138, 
Tabariškėse—3P> Utenoje—333, 
Vištytyje — 130, Vilkaviškyje
— 200, Gižuose — 83, Kybartuo
se — 580, Griškabūdyje — 346, 
Sasnavoje — 40, Virbalyje — 
245, Kąpsuke (Marijampolėje)— 
234.

Viso pasirašė 18,341.

tematinius reikalavimus, tai 
negalima norėti, kad prievartau
jami dailininkai kurtų su entu
ziazmu jiems primetamomis te
momis. Tik padlaižiai yra klus
nūs, bet jų “menu” ne visada 
patenkintas ir ilgą laiką Daili
ninkų sąjungai vadovavęs 
dail. J. Kuzminskis.

— Pavergtoje Lietuvoje yra 
veiklus medikų literatų būre
lis. Keli gydytojai yra žinomi 
rašytojai: E. Selelionis, J.

MALDININKŲ KELIONĖ IŠ 
VARŠUVOS I ČENSTAKAVĄ

puolė Kandahar miesto kalėjimą 
ir užmušė apie 30 sovietų ir 
afganų karių, sunaikino 4 tankus -___
ir pagrobė 25 automatinius šau- penktadienį iš Varšuvos 
tavus ir sunkųjį kulkosvaidį.

Apie 30 tokstančių maldinin-

tyvistu Vasilij Barais buvo polici
jos areštuotas Rovno mieste.

pėsčiomis iškeliavo iš Varšuvos į 
Čenstakavą. Maldininkų tarpe 
yra ir didelės užsieniečių gru
pės: apie 400 prancūzų, keli šim
tai italų, angių ir vokiečių.

Maldininkai po specialių pa-

užtruko apie tris valandas. Daž
niausiai giedama giesmė buvo 
“Dievas tesaugoja Lenkiją”.

.vietoje tesųgpba jsu- 
k^.į^mdžias nuobodžias htau- 
mnėiii dni -nejaukesnes, grupi
nes ankštas gyvenvietes.

Lietuvos mokslinės knygos pa
roda. Nuvežta 500 knygų, žur
nalų ir albumų. Po parodos 
leidiniai būsiu padovanoti Len-

dailės parodoje daiL Aloyzo Sta
siulevičiaus realistiniai tapybos 
paveikslai laimėjo garbės dip-

— Spaudoje skelbiama, kad 
Klaipėdoje sugalvotas įdomus 
gatvių papuošimas — skulptūri
niai bareljefai. Tokius barelje-

J. Janonio ir V. Kapsuko gat
vės. Skulptoriai jau kurių ba-

asolįijo

aMMTATOMM VMA* MPINM NEW YORK, 
NEW JTOSeV Nt ęONNČCTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

66-86 80 ST , MIDDLE VILLAGE, OūEEMS 
' Phones: 326-1282 326-3150

TAI MOŠŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ
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valstybių konferencijų paskelbti 
- JAV aliejaus embargo už tai, kad 

ji labai remia Izraelį.
Kubos Castro pasiūlė priimti

susirinko į vienų grupę su malda

cesijos miesto gatvėmis, lydi
mos gausių Varšuvos tikinčiųjų,

sudaro jaunimas. Kelionė už
truks visų savaitę, nes pėsčio
mis reikės nukeliauti 210 kilo
metrų, kurie skiria Čenstakavą 
nuo Varšuvos.

Tos savaitės bendroje audien
cijoje šv. Petro aikštėje popie
žius pirma kalbėjo apie krikš-

bėjo lenkiškai.
Kalbėdamas lenkiškai, Jonas 

Paulius II kaip kiekvieną trečia
dienį malda kreipėsi į čensta- 
kavos Dievo Motinų.

Jau daug šimtmečių kasmet 
kaip tik šiomis dienomis, — kal
bėjo Sv. Tėvas, — maldininkų 
būriai keliauja iš Varšuvos į 
Čenstakavos šventovę. Maldi
ninkai iš krašto sostinės keliauja 
pas tų, kuri tautai yra duota kaip 
apgynėja. Pakeliui maldininkų 
minia ris anga, nes prie jos pri-

nių, — tęsė popiežius, — jun- 
gfuosi j minių kuri keliauja pas

kijos ir net ii užsienio kraštų. 
Maldąjė H visos širdies jun-

liflno, S. Nėries, P. Cvirkos 
gatvėms. Neseniai I. Simonaity-* 
tės vaidu pavadinta gatvė taip 
patgaus skulptūrinę lentų. Kur
šių Neringos smaigalyje esan
čioje Smiltynėje ir šia vasarą

rioje kuriamos statulos Klaipė
dos skulptūrų parkui.

' - Pfc N.

KATALIKAI JAPONIJOJE

Katalikų skaičius Japonijoje 
pastarųjų dešimties metų bėgy-

pakrikštyti 10 tūkstančių žmo
nių, kurių pusė yra suaugusieji. 
Kunigų Japonijoje yra beveik 
1,900, o seserų vienuolių — šeši 
tuKSulDClMl.

Didžiausioji katalikų bend-* 
ruomenė yra Nagasaki mieste, 
kur katalikai sudaro 18-ka pro
centų visų gyventojų. Antroji 
gausiausioji fagal&ų b sėd 
ruojnenė yn soatinėįje Tokio, kur 
katalferi radaro IS-ka procentų

NAUJAS DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 
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AMERI

Rugsėjo rūpesčiai

Antibolševikinė konferencija

jos galės reikiamai aptarnauti 
lietuvius katalikus, kurių tėvų 
žemė yra ateistų priespaudoje.

ALTAS pasveikino naują 
arkivyskupą

Naujam Chicagos arkivysku-

ši šventė drauge duoda pro
gos prisiminti visą Lietuvos pra
eitį, iškelti vieną ar kitą jos is
torijos momentą, sujungti su da
bartimi. Apie praeitį reikia kal-

Antibolševikinių tautų blokas 
ir Europos laisvės taryba rugsėjo 
23-26 Londone, D. Britanijoje, 
ruošia savo konferenciją, kur bus 
paskaitos, diskusijos, pamaldos, 
koncertas. Viena iš pagrindinių 
šio sąjūdžio veikėjų “ABN Čor- 
respondence” žurnalo Miun-

Apie Lietuvą--didžiąjame 
dienrašty

Milijoną skaitytojų turįs dien
raštis “Cbicago Tribūne” 
rugpjūčio 22 išspausdino kun. J. 
Prunskio straipsnį apie paverg
tuosius. Straipsnyje be kitos me
džiagos duodamos ir ištraukos iš 
Lietuvos pogrindžio spaudos: 
“LKB Kronikos” ir “Aušros”.

ar žmonos adresą, nuo kada ir 
kiek kartų leidimo buvo prašo
ma, paduodant ir adresą, kas iš 
Amerikoje gyvenančių daro pa- 
stantgas atsikviesti. Informaci
jas siųsti adresu: Lithuanian 
American Council, 2606 West 
63rd Street, Cbicago, IL 60629.

Seselių sukaktie
Per Povilo Dargio vedamą lie

tuvių radijo programą kovo 21 
buvo paminėta šv. Pranciškaus 
seselių Pittsburghe 60 metų 
veiklos sukaktis. /

Prieš 60 metų seselių įsikūri
mui didžiausias pastangas paro
dė kun. Sutkaitis ir kun. Magnus 
Kazėnas. Svarbiausias įkūrimo 
tikslas — turėti mokytojas, ku
rios auklėtų lietuvių vaikus lie
tuvių parapinėse mokyklose.

Tuo laiku Pittsburghe ir apy
linkėse buvo šios lietuvių para
pijos: Šv. Kazimiero — Pitts- 
burgho South Side daly, Į dan
gų žengimo — Pittsburgho 
North Side daly, Šv. Vincento — 
Esplen-Pittsburghe, šv. Petro ir 
Povilo — Homestead, Pa. ,

Atvykusios seselės pradėjo 
•mokytojertrti nė -tik minėtese -pa
rapijose, bet, laflctit bffgtaM, 3os 
ėjo mokytojų pareigas lietuvių 
parapinėse mokyklose Phila- 
delphijoj, Mahanoy City, Clevę- 
lande, Detroite, Grand Rapids, 
Kenosha, Hartford, Kansas City, 
Elizabeth, Keamy, New Britain, 
Maspeth, Long Island, East St 
Louis, Rochester ir Amsterdam, 
N.Y.

Seselių iniciatyva buvo įkur
tos dvi ligoninės: viena M t Ver- 
non, III., antra Alton, III.

Seselės taip pat įkūrė mergai
tėm St Francis Academy — šv. 
Pranciškaus akademiją White- 
hall, Pa., Pittsburgh apylinkėj.

J.Dr-tis

- Politinių kalinių reikalu
Amerikos lietuviai, turintieji 

savo artimų žmonių, kuriuos 
okupantas kaip politinius kali
nius laiko kalėjimuose ar beprot
namiuose, prašomi tuojau apie 
tai pranešti Amerikos Lietuvių 
Tarybai (2606 W. 63rd Street, 
Cbicago, IL 60629). Tie duome
nys bus perteikti mum palan
kiom delegacijom Madrido kon
ferencijoje, kad primintų Sovietų 
Sąjungai neleistiną elgesį su lie
tuviais patriotais.

lininius c 
ypačptaH 
Terlecką. katalikų vargus okupacijoje Ir 

apie tai spaudoje yra rašęs. To
liau pareiškė, kad lietuviai, ži
nodami arkivyskupo Bemardin 
rodomą susidomėjimą tautinė
mis tradicijomis ir etnine kul
tūra,, džiaugiasi, jog jo vado-

Suomiai domisi Sibiro 
skaidrėmis

Amerikos Lietuvių Taryba ga
vo iš Helsinkio laišką, kuriuo 
prašoma jiem už atlyginimą per
leisti rinkinį ALTO paruoštų 
skaidrių apie lietuvius Sibire. 
Nuspręsta jų prašymą išpildy-

Ofoųmntai vis dar kliudo iš 
Lietuvos parsikviesti savo šeimos 
narius: Žmonas, vynu, vaikus. 
ArUįja Madridokonferencįja, ku
rioje Amerikos Lietuvių Taryba 
ruošiasi per mum draugingas 

_ _ ___ ,, . . delegacijas tą priminti. Prašome 
Be kitų, gautas atsakymas kong- skubiai prisiųsti negaunančio 
re s mano H. Wasbingtono, kuris leidimo atvykti iŠ Lietuvos vyro 
užtikrina, kad JAV reziduojan
tieji asmenys pasiliks pilnoje 
JAV įstatymų globoje.

paačkirn'e\r sutdSkfmerteš pės
čiuosius pavežtų.

Visi ir visokiais būdais remki
me savo lietuviškas,mokyklas!

Nauja veikla. Su rudeniu visos 
organizacijos, chorai, ansambliai 
pradeda naujus veiklos metus.

Ir čia pastebimas nuovargis, 
išsekimas. Tegu atsijaunina vi
sos organizacijos, chorai ir an
sambliai. Pažiūrėkime į kitas ko
lonijas. Kitur veikia net kelios 
tautinių šokių grupės, o kitur vos 
vos viena vegetuoja.

Tegu rugsėjis neša ir atsi
naujinimą, ir atsijauninimą, ir 
ryžtą pagyvinti veiklą.

Čekai su lietuviais
Pabaltijo reikalų vedėja Vals

tybės departamente Mildred 
Patterson, gavusi lietuvių nuot
raukas su ja ir lietuvių laikraš
čių iškarpas, atsiuntė laišką 
Amerikos Lietuvių Tarybai, pa
žymėdama, kad jai buvo malo
nus susitikimas su lietuviais 
minint de jure pripažinimo su
kaktį Washingtone ir kad ji tikisi 
vėl su lietuviais pasimatyti.

Reikšmingas pasitamavimas 
' Lietuvai

ALTAS gavo keletą atspaudų 
australų laikraščių. Ypač didelį 
prielankumą lietuviam rodo 
“The Catholic Weekly”. Šis 
laikraštis įsidėjo ilgą, išsamų 
pasikalbėjimą su Australiją lan
kiusiu Vliko pirmininku dr. K. 
Bobeliu. Taipgi išspausdino

* ligonės
I tuos minėjimus įjunkime 

Maironio deklamacijas, šiemet 
yra ir Maironio dvi sukaktys — 
50 metų nuo jo mirties ir 120 
metų nuo jo gimimo. Maironio 
poezijoje yra daug patriotinių ei
lėraščių, daug senovės, kuri tin
ka tokiem minėjimam.

Lituanistinės mokyklos. Rug
sėjo pradžioje savo darbą prade
da ir lituanistinės mokyklos. Ir 
jos jau mini savo veiklos 30 
metų sukaktis. Per tą laiką daug 
kas pasikeitė — pasikeitė moky
tojai, mokiniai ir programos.

Pastebėta, kad visur mažėja 
mokinių skaičius. Tuo susirū
pino ir LB vadovybė, kreipėsi į 
lietuviškas kolonijas, ragindama 
vaikus leisti į lietuviškas mokyk
las. Visur skatino padidinti mo
kinių skaičių.

Uolios šeimos nesibijo nei 
nuotolių, nei vargo — rūpestin
gai veža vaikus į lituanistines 
mokyklas. Bet yra tiek daug jau
nų šeimų, kurios tiesiog tingi 
šeštadienį atsikelti ir pajudėti. 
Tegu LB apylinkės paragina to
kias šeimas, kad savo vaikus 
vežtąjį latuanistinę^nokyklą. Jei

ALTO gen. sekretoriui inž. Gr. 
Lazauskui pasiūlius, numatyta 
suvažiavimo darbotvarkė ir kt. 
Nutarta spalio 30 Vakare ruošti 
banketų kurį organizuoti pa
kviestas Visuomeninių reikalų 
komisijos pirm. dr. L. Kriauče- 
lifinas su savo pasirinktais talki
ninkais.

.Vasara jau baigiasi. Baigiasi bėti ir kalbėti dauų nes Lfetn- 
atostogų laikas. Vėl žmonės sku- vosistoeųa pavergtoje tėvynėje 
bt į miestas, pasiryžę pradėti yra nutylima, kad tik
naują veiktos mėtą. Visur jau 
languose matome išstatytas ru
denines prekes, drabužius, mo
kyklinius reikmenis. Visi jau pa
sirengia sutikti rudenį.

Ir lietuviškai veiklai rugsėjis 
atneša naujus rūpesčius, štai jų 
svarbiausi.

Lietuvių Bendruomenės mė
nuo. Tradicija virto, kad rugsė
jis skelbiamas Lietuvių Bend
ruomenės mėnesiu. - 

”• Jau nebereikia aiškinti, kas ta 
Lietuvių Bendruomenė. Tai di
džiausia ir pajėgiausia mūsų 
organizacija, apėmusi visus 
miestus, lietuviškas kolonijas, 
šiemet minima tos organizacijos 
30 metų sukaktis. Tai prašome 
šios sukakties proga pirmiausia 
pagyvinti veiklą savo apylinkėse 
ir apygardose. Surinkime solida
rumo mokesčius ir laiku pasiųs
kime centrui. Tai nebus sunku, 
jei turėsime šiek tiek entuziaz
mo.

Savo kolonijose paminėkime 
ir LB 30 metų sukaktį, kad bū
tų labiau išryškinta LB veikla ir 
jos reikšmė dabarties gyvenimui. 
Paminėkime su paskaitomis, 
koncertais, tautinių šokių pasi- 
redHnmais. . Tegu mūsų chorai 
specialiai padirbės šia proga, 
kad galėtų atlikti koncertinę dalį 
minėjimuose.

Tautos šventė. Rugsėjo 8 yra 
Tautos šventė. Ji šiemet nuke
liama į pirmą sekmadienį, į 
rugsėjo 12.

Ši šventė pradėta švęsti 1930 
metais, kai visa Lietuva minėjo 
Vytauto Didžiojo 500 metų mir
ties jubiliejų. Rugsėjo 8 buvo 
paskirta Vytauto karūnacijos die
na.

turi “auksinės” valstijos var

to ieškotojai. Pasklidus gandui

nizactjas — Jadvygas ir kt

irtakas, tai praktikoj jis mailo-

puošalas, pažymėtas pvz., 14

Aukso atradimas pagyvino

kybą, Ir Amerika 1867 jau leng-

1000 prie.;

linio gyvenimo sąlygose atsidū
rę lietuviai gaudėsi vienas prie

Aukso kainai iškilus iki pasa
kiško aukštumo, dabar atsirado 
daugybė aukso ieškotojų, kurie,

Vietovės, gen. Sutter ūky esan
čiame upokšny, aukso ieškotojai

Califomiją JAV-bės atkariavo 
iš Meksikos tik 1846 metais. Vos 
tik -paskelbus, kad ji tapo JAV

atostogų prie gražiausio Califor- 
nijos Tahoe ežero, esančio Sie
ra Nevada kalnų dubury, vienos 
mylios aukšty , aplankęs pašo-

Jaunystėj aukso ieškojo ir 
Mark Twain, pagarsėjęs Ameri-

no aukso įmaišyta į 10 dalių 
kito metalo, taigi aukso yra 58.5 
proc. Prancūzijoj neleidžiama

sipažinti su gryno aukso žymė
jimu. Priimta gryną auksą žy-

lošimo kazinus ir ten palikęs 
pinigus, ramiai nepravažiuos pro 
iš kalnų trykštančius upelius, 
nepabandęs juose plikomis ran
komis pasisemti aukso. Bet daug

vių? Dr. K. R. Jurgėla studijoj 
“Kalifornijos auksas” mini keletą 
sulenkintų pavardžių — Julijo
ną Horainį ir kt 1886 Vienybė

liarų romaną — The Celebrated 
Jumping Frog of Calaveras 
County, pažymėdamas, kad Ca
laveras upokšny atsirado dau
giau aukso ieškotojų, negu jame

šoko nuo 3000 iki 50,000. Iš 
krautuvių tuojau buvo išgrobsty
ti visi kastuvai ir laužtuvai. Bet

aukso, nes jo apylinkėse per 
penkerius metus (1868-1873) 
buvo iškasta už 258 milijonų 
dol.

anksas vartaliojosi ant saliūnų 
stalų ir aidėjo šūviai, iškilus gin
čui, nesilaibant jokių teisinių

Petras Indreika 
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gus, negu upely pasisemti aukso.

so uncijų, 
perleisti ne matiesi kaip 6 miti

AUKSO IEŠKOJIMO 
KARŠTLIGĖ

kus, krateriuose susitelkę ežerai 
ir kitos gamtos įdomybės pri
traukia daug turistų (jų kasmet 
atsilanko apie 9 milijonus ir pa
lieka netoli 16 bilijonų dolerių, 
ugdančių pramonę ir miestus).

randi “drėgną” vietą atsigaivini
mui.

šiandieną visa Califomija 
aukso ieškotojam suskirstyta į 
25,000 rajonų, bet aukso kasyk
los teveikia tik septyniose dešim
tyse. 1979 buvo iškasta 3195 
trojos uncijos aukso (trojos un
cija yra lygi 31.1035 gramo).

Neseniai didžiulei San Fran
cisco bendrovei paskelbus, kad 
netoli Califomijos sostinės Sac
ramento, Napa apskr., prie Ber- 
ryessa ežero rasta aukso, kurio 
kiekis skaičiuojamas milijonais 
uncijų, bematant JDownievilleSan Francisco miestas pirmo

sios aukso ieškojimo karštligės miestuko gyventojų skaičius pa
metu iškilo į pirmaujančią vietą. 
1875 m. jo gyventojų skaičius 
pašoko iki 200,000 su 100 mili
jonierių. z Dabar San Francisco 
saliūnuosė jau seniai nebėra 
aukso ieškotojų klegesio. Jį pa
keitė laivų sirenos — beplau
kiančių pro Auksinius vartus. 
Bet provincijos miesteliai dar te
begyvena senų laikų aukso ieš
kotojų nuotykingu gyvenimu:

jų auksingumas tesiekia tik 0.17 
proc. Aukso kasimą bendrovė 
žada pradėti tik 1984, nes ilgesnį 
laiką trunka pasiruošimas. Bet 
jos akcijos biržoj jau pakilo šim
teriopai, o taip pat toj vietoj psn 
kilo ir žemės kaina.

San Francisco yra įsisteigęs 
aukso ieškotojų klubas. Įstoja
masis mokestis — tik 100 dol., 
bet kas mėnesį privalai įnešti , ,
po 20 dol., kol įna&u plieks t>o draiigyrtt,.
5,000 dol. sumą. Sukaupti pini- * **
gai naudojami aukso ieškojimui. 
Bet tegul jaunavedžiai dar nesi- 
tiki, kad auksas vedybiniam 
žiedam greit atpigtų.

Prieš einant pirkti vedybinį

Sacramento /ašo: “Mes čia šeši 
gyvename, vienok norime pri
gulėti prie skaidiaus sūnų Ge
dimino. Mes nepasiduosime ki
tiems, nes norime būt pirmuti
niais ir uždedam surišimą tarp

Jadvyga, ba reikia žinoti, kad iš 
viso su didele bėda surinkome 
nuo 14 iki 60 metų, visi esa
me broliais” (žiūr. Lietuviai 
Amerikos Vakaruose, 1979, Nr. 
12). Barniojo vandenyno pa

apie 100,000 gyventojų),

mės ūgio, pramonės ir

gamta, puikus klimatas, milži-

orai, tad 1880 m Drytowne bu
vo 21 saliūnas, kurte vos pajėg
davo numalšinti aukso ieškotojų 
troškulį; dabar beliko tik 79

tį sudarė Ų.S. Bureau of Land 
Management įstaiga, nes be jos 
leidimo nė nebandyk pradėti 
kasti aukso. Už 20 akrų nuomą 
reikia mokėti 40 dol., jei jo ieš
kosi su kastuvu ar laužtuvu, 
bet jei mašinomis, tai 75 dol..

* Užplūdę laimės ieškotojai la-

loryta

_____  _ tuo būdu 
sukeldamas Žtoonėse lengvo

iškasta jAV ir 81.000 Austrai!- Yra atvejų, pys. ItalĮjeJ. U3

dol.



Europos LB pirmininkų suvažia-

PLB valdybos pirmininkas, da
lyvavo Europos Lietuviškųjų 
Studijų savaitėj, kuri šiais metais

tiaurėj, maždaug 200 mylių nuo 
New Yorko miesto, buvo įsteig
ta .jėzuitų kankinių atminimui.: 
Ten prieš maždaug 340 metų bū
relis misionierių buvo indėnų 
žiauriai nukankinti. Šiandien tą 
vietą puošia gražus parkas bei 
šventovė pavadinta “Shrine of 
the North American Martyrs”,

Panaši maldos kelionė į 
Auriesville įvyko praeitais me
tais; joje dalyvavo ne tik lietu
viai, bet ir kitų pavergtų tautų 
atstovai. Lietuvių Katalikų Reli
ginė Šalpa kartu su “Aid to the 
Church in Need” tada paskelbė 
maldos dieną, kurios dėmesys 
buvo nukreiptas į pavergtą Baž
nyčią už geležinės uždangos.

Susilaukus teigiamo įvertini
mo bei stipraus domesio iš pra
ėjusių metų maldininkų, šiais

nė Šalpa savo iniciatyva suruo- 
jšė religinę manifestaciją už ken
čiančią Lietuvos Bažnyčią.

Du autobusus iš New Yorko 
pripildė Apreiškimo parapijos 
choras ir entuziastinga grupė 
maldininkų. Kun. Kęstučio Bal
čio kviesti, jie pirmiausia tiesiog 
nuvyko į Amsterdamo Šv. Ka
zimiero parapiją vaišėm. Jiem 
pietus surengė kun. K. Balčys 
ir M. Šalinskienė iš New Yorko.

Maldininkai pradėjo rinktis 
šventovėj tarp 12:30 ir 1 vai. p.p. 

rJau nuo 1 vai. p.p. Jie susėdo 
atviroj koplyčioj po stogu išgirs
ti Gintės DamuŠytės paskaitos. 
Kun. KazpmerasPugevičius, . ...... __ ___ ___ _
Lietuvių Katalikų Religinės Šal- taro pavidalas. Antanas Radzevi- 
pos vedėjąs, pasveikino atvyku
sius ir juos supažindino su mal
dos dienos tikslu bei programos 
eiga. Jis pristatė prelegentę, kuri 
savo kalboj paminėjo Lietuvos

- Katalikų Bažnyčios Kronikos de
šimtmetį. Jos taiklius persekioji
mo pavyzdžius paįvairino skaid
rės iš Lietuvos rezistencinio gy
venimo. Ji anglų kalba nušvietė 
dabartinės Lietuvos būklę, 
išryškindama Kronikoj besikar
tojančias temas: tremtinių vys
kupų įdarbinimo klausimą, vai- 
ikų persekiojimo faktus, kunigų 
^žudymus, kalinių bylas ir pana-

vaite prasidės spalio 15, penk
tadienį. Tada bus didelis baza- 
ras bažnyčios salėje, 396 Church 
Street Pradžia 6 v.v. ir tęsis iki 
10 v.y. Bus.duodami maistas ir 
gėrimai. Bus įvairių laimėjimų. 
Virginija Seaburg-Liudžiūtė or
ganizuoja vaikams “Kiddie 
Camival”. Čia tėvai galės palik
ti savo vaikus ir patys galės 
linksmai laiką leisti bazare.

Spalio 16, šeštadienį, bazaras 
'veiks nuo 10 v.r. iki 10 v.v. Vėl 
bus įvairių laimėjimų.)

Spalio 17, sekmadienį, 8 v. 
mišios bus aukojamos už Varpo 
klubo, mirusius narius. Po mišių 
11:45 bus blynų pusryčiai.

Spalio 22, penktadienį, rengia
ma kita graži programa — Fun 

. Night. Bus vakarienė, bus rodo- 
Kryžiaus kelių maldas prave- filmas apie arklių lenkty- 

,dė kun. dr. Juozas Graby? iš 
Waterliet, N.Y., skaitymam talki
nant Pilypui Skabeikiui iš New 
•Yorko. Giesmėmis maldas lydėjo 

preiškimo choras iš Brooklyno, 
ujant Viktorui Raliui.
ų pynę sudarė ištraukos 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos ir Sibiro maldaknygės. 

Nuėjusi Kryžiaus kelius, ilga 
maldininkų procesija sustojo 
kalnelio viršūnėj gamtoj pagar
binti švenčiausiąjį.

Procesija leidosi kalneliu že
myn, kalbėdama rožančių už 
kenčiančią Lietuvos Bažnyčią.

| Pranešimui užsibaigus, į 
Šventovę suvažiavę 300 su vir
šum lietuvių maldininkų rinko
si lauke Kryžiaus keliam. Eise
nos prieky buvo 14-ikos maldi
ninkų nešami kryžiai, ant kurių 
buvo atžymėti už LKB Kronikos 
veiklą nuteistieji asmenys; nuo 
.kryžių kabojo kalinių pavardės 
su atliktomis ar tebetęsiamomis 

/bausmėmis.

■ •• •*

švenčiąusiasis, procesijos lydi
mas, buvo nuneštas į šventovės 
bažnyčią — apvalų šventorių, 
vadinamą kolizięjum. Jo vidų, 

kanraragų ramiios.
Jėzuitai tada dalyviam su

teikė progą pagerbti šventovės 

vičiui iš Brooklyno, kun. A. Rač
kauskui iš Brooklyno ir kun. J. 
Steponaičiui iš Athol.

Šešių šimtų miniai, kurios pu
sę sudarė kitataučiai svečiai, 
specialiai pritaikytą pamokslą 
anglų ir lietuvių kalba pasakė 
kun. K Pugevičius. Jis priminė 
maldininkam, kad Sovietų Są
jungoj kenčia 11 milijonų katali
kų — 7 milijonai rytinių apei
gų ir 4 milijonai Romos kata
likų, kurių daugumą sudaro lie
tuviai. Laikydamas iškeltą dese- 
kruotą kryžių iš Lietuvos, kun. 
Pugevičius priminė dalyviam, 
kad ateistai veda stiprią akciją 
prieš Lietuvos katalikus, niekin
dami jų tikėjimą, persekiodami 
jų vaikus, terorizuodami jų dva
siškius ir panašiai.

“Neužmirškim jų”, įtikinamai 
kalbėjo kun. Pugevičius, “nes 
tikrosios padėties nutylėjimas 
dar labiau apsunkins juos jau 
slegiančia našta. Vien tik melstis 
irgi neužtenka. Skleiskim žinias 
apie jų persekiojimą. Tą galim 
daryti labai paprastai — pasiim
dami literatūros ir ją perduo
dami kaimynui, įteikdami Kroni
ką anglų kalba bendradarbiui ... 
Persekiojimo faktų iškėlimas 
viešumon nėra vien tik netuvių 
rūpestis, o visų katalikų opus 
klausimas...”

Aukų paruošimu rūpinosi Re
gina Kot ir Apolonija Žauslienė 
iš Amsterdamo. Mišių aukai bu
vę padovanotas desekruotas kry-

A.M

NEW BRITAIN, CONN
Šiemet rengiame penktą lie

tuvių savaitę ir aštuntą lietuvių

nes. Bus ir laimėjimų. Įėjimo au
ka — 3 dol.

' Spalio 23, šeštadienį, 6:30 
v.v. parapijos salėje bus vakarie
nė. Bus puikūs lietuviškas mais
tas. Bus pagerbti 80 metų ir

Amerika, tamkmi, Šventovę Urarenoe.tain. P. Jonučiu, H *5 J“*?“’
Auriesville. Glovetsville, tam. A. Petrai- )»tnltaninkun.be, M. Salinskie
* Si vtata New Yorko ««

kuris praturtino religines apei
gas savo giedojimu; Bernice Avi
žai ir Gene Gobis už jų rū
pestį maldos dienos techniniais 
reikalais bei jų pastangomis iš- ' 
reklamuoti Lietuvos maldos die
ną kitataučių tarpe.

Straipsniai apie maldininkų 
kelionę į Auriesville bei su šiuo 
įvykiu surišti reportažai apie re
liginį persekiojimą okupuotoj 
Lietuvoj pasirodė šiaurinio New 
Yorko laikraščiuose — The 
Evangelist, The Recorder, 
Albany Times Union ir Schenec- 
tady Gazette.

Iškilmės buvo baigtos giesme 
“Marija, Marija” ir Lietuvos 
himnu apie 5:30 vai. vak.

Baigiantis dienai, maldininkai 
jautėsi dvasiškai sustiprinti tęsti 
svarbiai kovai už tikėjimo laisvę 
Lietuvoj. Įgyvendindami nuro
dytas veikimo gaires, jie išsėmė 
informacijos stalą prie šventovės 
įėjimo, kuris buvo apkrautas 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos ir Lietuvių Informacijos 
Centro leidiniais. Per kelias va
landas buvo išdalinta tūkstančiai 
anglų kalba lapelių apie Lietuvą.

Reportažas apie manifestaciją 
buvo transliuojamas radijo ban
gomis į Lietuvą.

Šiuo žygiu buvo įrodytas tik
ras solidarumas su persekioja
mais broliais ir seserimis oku
puotoj Lietuvoj. - ? ;

nariai. Vėliau bus loterija ir šo
kiai, kuriems groja Hi-Letes or
kestras. Įėjimo auka — 7.50 
dol. Vietas reikia rezervuo- 
tis, nes negalima priimti daugiau 
kaip 300.

Rengimo komisiją sudaro šie 
asmenys: garbės pirmininkas 
klebonas kun. Jonas Rikteraitis, 
bazaru rūpinasi Donald LeMay, 
arklių lenktynių filmu — Kotry
na Salka, loterija — Donald 
Johnson, skelbimais — Ona 
Rutkauskienė ir Elzbieta Ona 
Rutkauskaitė, programos knygos 
reikalais — Juozas ir Elzbieta 
Liudžiai, vaikų karnavalu — 
Virginija Seaburg-Liudžiūtė.

Pernai ir praeityje mūsų pro
gramos praėjo sėkmingai. Prašo
me parapiečius bendradarbiauti, 
parduoti loterijos bilietus savo 
draugams, pažįstamiems, gimi
nėms.

Svarbiausia, mes norėtume 
sumažinti bažnyčios salės re
monto skolą. Dar ilgas kelias. 
Reikia apmokėti 100,000 dol., 
o dabar sumokėta apie 35,000 
dol.

Auriesville kankinių šventovėje N.Y., rugpjūčio 29 buvo su
važiavę daug lietuvių maldininkų pasimelsti už kenčiančią 
Lietuvos Bažnyčią* Kryžiaus Kelius einant, buvo nešama 
14 medinių kryžių, ant kurių buvo surašyta už LKB Kronikos 
platinimą nuteistųjų pavardės. Nuotr. M. Skabeikienės

PITTSBURGH, PA
Prisiminti tragiškieji įvykiai
“Kiekvienais metais graudžiai 

prisimenam birželinę sovietinės 
okupacijos sukaktį. Mintys 
krypsta į mūsų brolius ir sese
ris okupuotoj Lietuvoj. Jei 
žmogui atimama laisvė, jei ne
leidžiama jam apsispręsti, kur ir 
kaip gyventi, neleidžiama lais
vai kalbėti, kurti, garbinti Die
vą, jis pažeminamas iki ver
go...” — šiais žodžiais pradėjo 
savo kalbą birželio 13 per Vy
tauto Yuciaus Tėviškės Garsų 
radijo valandėlę pranciškietė se
selė Josephine, šios programos 
nuolatinė bendradarbė.

Birželio 20 seselė Josephine 
per tą pačią Tėviškės Garsų 
radijo valandėlę kalbėjo angliš
kai. Savo iš anksto labai kruopš
čiai paruoštose kalbose^ prele-

Veno inūsų1 tautos tragediją.'? • 
“Okupuotoj Lietuvoj leidžia

mas žurnalas kelia šiuo metu 
lietuvių tautai labai aktualų ir 
kritišką klausimą: ar lietuvių 
tauta' išliks gyva po to taip 
be galo baisaus jos moralinio 
ir dvasinio genocido, kuris oku
pantų šiandien vykdomas Lie
tuvoj. Kodėl nepasmerkiamas 
imperializmas, kuris slenka į 
žmonijos pavergimą ir sunaiki
nimą. Vakarai ir rusų komu
nistai prekiauja tautomis. Ka
da pasibaigs toji prekyba? Ar 
tik tada, kai bus parduota Ame
rika?”

Mūsų pavergėjas yra galingas. 
Pareiga sunki, tačiau garbinga. 
Ją jau vykdė Valančius, Kudir
ka, Basanavičius, šimtai knyg
nešių, tūkstančiai savanorių... 
Laisvojo pasaulio lietuviai da
bar yra didžiausia viltis. Ne 
veltui priešas stengiasi juos su
žlugdyti. Tegu birželis būna ne 
liūdesio, bet tvirto pasiryžimo 
mėnuo, visos išeivijos posūkis 
į nuoširdaus lietuviško darbo 
kelią. Gyvenimą kuria tik atei
tis. Ateitis iš mūsų laukia ryž
tingo, atkaklaus darbo. Tiek pa
vergtoj tėvynėj, tiek išeivijoj 
mūsų laukia lietuviško darbo 
kalnai.

Tėviškės Garsų radijo valan
dėlės vedėjas Vytautas Yucius 
gražiai padėkojo seselei Jose- 
phinei už taip nuoširdžiai pa
sakytas kalbas.

DAYTONA BEACH, 
|^|įFL0RIDA 
VILIĄ NOVA PLANTATION

06268(teL 203 486-3369).

Be šių specialiai paruoštų kal
bų, Tėviškės Garsų ir Povilo 
Dargio radijo valandėlės skyrė 
dar ir daugiau laiko baisiesiem 
birželio įvykiam paminėti. Abi 
valandėlės parinko atitinkamų 
dainų, muzikos, poezijos ir kita. 
(Beje, Povilo Dargio radijo va
landėlė netrukus minės savo. 
50 m. sukaktį).

Tėviškės Garsų sukaktis
Birželio 6 šios valandėlės 

klausytojai išgirdo įdomią 
staigmeną: “Mieli klausytojai! 
Lygiai prieš sęptyniolika metų 
pirmą kartą jūsų namuose nu
skambėjo lietuviškas žodis ir 
daina. 1965 birželio 6 buvo 
pradėta transliuoti ši nauda Tė
viškės Garsais pasivadinusi, ra
dijo programa. Taigi Tėviškės 
Garsai šiandieną švenčia savo 
ginitadffehj. Šios diėnds 885-tą 
programą pradėsiu ta pačia lie
tuvių liaudies daina, kuria 1965 
birželio 6 pradėjau pirmą Tė
viškės Garsų pusvalandį, — 
Daug daug dainelių...” Tai žo
džiai Vytauto Yuciaus, šios va
landėlės kūrėjo ir vedėjo, kuris, 
be savo tiesioginių pareigų ir 
plačios visuomeninės ir kultūri
nės veiklos, vis dar rauda lai
ko radijo bangomis painformuo
ti klausytojus apie svarbesnius - 
lietuviško gyvenimo įvykius, pa
rinkti gražios lietuviškos muzi
kos ir dainų.

Tradicinė lietuvių diena
Tėviškės Garsų radijo valan

dėlė jau aštuonioliktą vasarą 

plaukia žmonių ne tik iš Pitts- 
burgho apylinkės, bet ir iš to
limesnių vietų, beveik iš -visos 
Vakarų Pennsylvanijos. Šis pik
nikas jau virto tradicine lietuvių 
diena. Šiemet jis vyko rugpjū
čio 1, sekmadienį, labai gra
žioj lietuvių ūkio sodyboj.

Tautų festivalis ir lietuviai
Iš čia gyvenančių daugiau 

kaip 70 tautybių 23 kas metai 
(jau keliolika metų) ruošia fes
tivalius. šiemet ypatingai įspū
dingai paradavo visos festivalio 
tautybės. Lietuvių buvo gražus 
būrelis. Ją tarpe buvo matyti 
keletas lietuvių piliečių klubo 
narių su pirmininku Vytautu 
Yudum. j pt

kietiją ir Italiją. IS kelionės at
siuntė sveikinimus ir Darbinin
ko redakcijai. '

— Lietuvių skautų vadovai, 
stovyklaują Atlanto rąjono sto
vykloj Maironis, Bolton, Mass., 
atsiuntė sveikinimus ir Darbi
ninko redakcijai su gausiais daly
vių parašais. Dėkojame už pri-

— Venecuelos lietuvių tau
tinių Šokių ansamblis Gyvataras 
laimėjo trečią vietą Venecuelos 
sostinėje Caracas įvykusiame 
tarptautiniame liaudies šokių 
festivalyje. Jame dalyvavo iŠ 
viso septyniolika tautinių gru
pių. Ansambliui Gyvataras, kurį 
sudaro dešimt šokėjų, vadovau- 
;ia Venecuelos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas Aras 
Mažeika.

— Kryžių kalnas netoli Šiau
lių gausiai žmonių lankomas. 
Apskaičiuojama, kad ant kalno 
yra pastatyta daugiau negu 5000 
įvairių kryžių ir beveik kas dieną 
išdygsta vis nauji, taip, kad kal
nas jau nebegali jų sutalpinti.

— Vytautas Vidugiris, naujai 
išrinktas Amerikos legįjono 24 ' 
distrikto Califomijoj vadas, pa
reigas parėmė liepos 17.

— Cleveland, Ohio, šv. Jur
gio parapijoj, Šilinės šventė bus 
švenčiama rugsėjo 12. Specia-

— Clevelando Lietuvių na
muose rugsėjo 18-įvyks abitu
rientų balius. Rengia LB Ohio 
apygarda.

— Muz. Aleksandras Stan
kevičius, perkėlus seselę Tere
sę į Putnamą, perėmė mergai
čių choro Pavasaris vadovavimą.

— Laisvės paminklo, vėl at
statyto prie Clevelando Dievo 
Motinos parapijos bažnyčios, 
šventinimas ir simfoninis kon
certas su Clevelando filharmo
nijos orkestru įvyks spalio 24.

— Grandinėlės, Clevelando 

šimtmečio šventė įvyks 1983 
kovo 20 Clevelande.

— Zigmas Banevičius, 1980 
atvykęs į Paryžių ir metus laiko 
studijavęs pas Marcei Marceau, 
vaidina E. Shaferio dramoj 
“Amadeus” (rež. Roman Polans- 
ki).

suvažiavime pranešta, kad iki 
1981 gruodžio 31 fondas turėjo 
529,015.17 dol.

— Stefanija Kimtienė savo 
vaikaičio Viliaus Dundzilos uni-

du Lituanistikos Katedrai pa
skyrė 100 dol.

%25c2%25bbtnltaninkun.be


DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ

UTHUANIAN COOKERY

Reta proga įsigyti anglų kibą dvi vertingas knygas 
papiginta kaina:

LTTHUANIA 700 YEARS, by A. Gerutis. 15 tot

3 s $50.00 — Jakštys Joms, 
atm. įn. pad. Jakštienė Ire
na $250.00, šaulys Karintiems, 
pvel. atm. įn. pad. šaulytė Da
lia Rftta Barbora $300.00, Ufbo-

70-03 JAMAICA AVĖ.
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 200-1102

Persiuntimui pridedama 1 
dol. už kiekvieną plokštelę.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygos 
ir lietuvilki suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. m.
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Sound Security Systems apdraudžia privačius 
namus, botus, krautuves, įstaigas kr lt Aliarmu specialis
tas atidžiai ifttirs, kokia sistema yra geriausia JOsų gyvas-
iiHMjį fcjMĮi ■ M* r* -r* ;*•

lQfY7 Tūtai M mirt a?1- - — * 

si Si pasupto mine 75 sietų 
sukaktį PsrapŲo* klebonu yra 
Inm- P. Pnmckus.

rraveoant greiiKieiį, reiKcyo 
nugriauti airių švč. širdies pu
mpuos bažnyčią. Tada lietuvių 
šv. Jurgio bažnyčia atvėrė duris 
ir Širdis airiam — juos pritarė į 
savo parapiją ir i bažnyčią, nes 
šv. Jurgio bažnyčia liko vienin
telė Bridgeporto pietų krašte.

Reikėjo daug kantrybės ir lai
ko klebonui, kol išlygino visus 
nesklandumus. Turėjo susilieti

Mgra^ra

grupių vaikų lanko švč. širdies 
ir šv. Antano* parapines mokyk
las. Jas abi globoja šv. Jurgio 
parapija. Dėl vaikų ir daugelis 
tėvų tampa praktikuojančiais 
katalikais.

Prieš porą metų Šventėm 15 
metų sukaktį, kai į parapiją 
buvo įjungti airiai. Tada Sėk
mingai pasirodė lietuviai, airiai, 
ispanai ir amerikiečiai su savo 
dainomis ir tautiniais lokiais.

Dabar planuojama 75 metų 
sukakties minėjimas. Tikimasi, 
kad bus paminėta iškilmingai. 
Visi parapiečiai tam rengiasi. 
Viena iš rengėjų yra Teresa 
Trainis, Bridgeporto apygardos 
katalikių moterų sąjungos pirmi
ninkė. Minėjimo reikalais ga
lima kreiptis į ją. K

mėto tuoj pat gyventi saugiau!
Sound Security Systems jau yra apsaugojus daug 

lietuvių visuomenės narių, įskaitant ir KASĄ — LIETU
VIŲ KREDITO UNIJĄ! Skambinkite itandfon sužinoti 
kaip apsaugoti savo brangenybes, savo Ir savo šeimą! 
Kaip jau žino tie, kurio yra Sound Socurity Systems ap
drausti Jūs tikrinusiai jausitės ramiau, miegosite leng
viau kr žinosite, kad esate apsisaugoję nuo pavojaus!

Etninių grupių festivalis 
šioj valstijoj veikiančių įvairių 

tautinių grupių organizacijų at
stovų pastangomis'buvęs valsti
jos . gubernatorius Brendan 
Byni-e įsteigė Etninę patariamąją 
taiybą, kurią sudarė jo paskirti 
15 įvairių tautinių grupių atSto- 
vų. Si taryba rūpinosi etninių 
grupių tautinės kultūros ir tauti
nu pasiieiSkimų puoselėjimu.
Dabartinis valstijos guben 

tanias respublikonas Tbomas 
Hraratil Keta šios tarybos namų 
skaičių padidino iki 19 ir pirmą 
kartą į ją paskyrė estą Juri Vir
tus, kuris, būdamas čia jau il
gesnį laiką gražiai veikiančios 
Baltų tarybos nariu, patariamojoj 
taryboj atstovauja ir kitų baltų, 
ty. latvių ir lietuvių, reikalam. 
{EZtninę tarybą oficialiai įeina 
ir N.J. valstijos 6 departamentų 
atstovai, jų tarpe ir Community 
Affsairs departamento atstovas 
žymus estų veikėjas ir lietuvių 
bičiulis Juhan Simonson.
Jau ketveri metai ši Etninė ta

ryba kasmet surengia etninius 
festivalius, kurių metu meninę 
programą atlieka įvairių tautybių 
loBdų vienetai, chorai ir indivi
dualūs menininkai, o kartu su
rengiama ir įvairių tautinių gru
pių tautodailės darbų ir tautinio 
maisto gaminių demonstravimas 
ir mugė.

Šiemet toks festivalis įvyksta 
rugsėjo 11 ir 12, šeštadienį ir

JAMES SKMELIS, PREZ. 
SOUND SECURITY SYSTEMS 
(212)845-2009

SOVIET GENOCIDE IN ŪTHUANIA, by J. Pajaujis- 
Javte.12doL

Užsisakant abi knygas, mokama t* 25 dol
Parsiuntimui pridedamas tfc 1 doL
Darbininkas, 341 Highland Blvd, Brooklyn, N.Y. 11207

BALTICTOURS 
• Whlto Oak Road 
Noteton, MA 02168

nas Vincas $175.00.
7 x $100.00 — Baltrušaitis 

Vladas, mos. atm. įn. pad. švč. 
M. Margos Gimimo parapijos 
choras, atst Moliejua Zigmas, 
p-kas $222.71, Guobužis Jonas ir 
Marija $100.00, Gurinąs Alek
sandras $100.00, Kasparas Pra
nas $300.00, Lithuanian R.C. 
Federation “Ateitis” Relief 
Fund — šalpos fondas, įm. 
Šaulys Vaclovas, M.D. $100.00, 
Petraitis Jonas $100.00, Urbonas 
Antanas ir Vanda $100.00.

2 x $200.00 — Dirvonis Ri
mantas ir Danutė $200.00, “Auš
ros” gimnazijų įnašą įm. Mik- 
las Kęstutis, atst Raslavičius 
Leonas $400.00.

VAGYSTĖS IR APIPLĖŠIMAI YRA 
KASDIENINĖS PROBLEMOS!

MŪSŲ APYLINKĖS, DEJA, EINA 
BLOGYN, IR YRA ATĖJĖS LAIKAS 
LIETUVIAMS APSIGINTU

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

dė - įamžinfcojas, pcd. - padidi 
no, įm. — įmokėjo, įgal. — įga
liotinis, atst — atstovauja, kand.
— kandidates, suma po pavardės
— įnašų iš viso.

1 x $10.00 — Žymantaitė In
ga Marija, 1982. V.6, kand. No. 
19, atst. Žymantas Dalia M. 
$10.00.

2 x $25.00 — Bogdanovičius 
Stefon, atm. įn. pad. Bogdanovi- 
čienė Jonkienė Vladislava 
$350.00, Jonkus Petras, atm. įn. 
pad. Jonkienė Vladislava 
$400.00.

1 x $30.00 — Sviderskas Mi
kas, atm. įn. atst Šnepš - 
tienė Nijolė duktė 3 asm. au
kas $30.00.

1 x $40.00 — Lengvinas Do
mininkas, kun. atm. įn. atst. Nai- 
kauskas S. 4 asm. aukas $40.00.

sekmadienį, erdviame Liberty 
parke, Jersey City, N.J. Abi 
dienas festivalis veiks nuo 11 
vai. ryto iki 6 vai. vak., o me
ninės programos bus atliekamos 
nuo 12 vai. iki 5 vai. p.p. Ge
ram orui esant, tautybių pasiro
dymai vyks lauke, o jam subiu- 
rus — salėj.

Lietuvių pasirodymui, kaip ir 
kitais metais, buvo pakviesta 
prie vietinės LB apygardos vei
kianti tautinių šokių . grupė 
Liepsna, kuriai šiuo metu sėk
mingai vadovauja Rūta Mičkfl- 
nienė. Nors ši grupė yra paly
ginti jauna, nes spalio 30 ruošia
si minėti savo dešimties metų 
veiklos sukaktį, bet savo reper
tuare turi daug gracingai atlie
kamų tautinių šokių. Tarp dau
gybės kitų šios grupės pasirody
mų ji šoko tautinius šokius ir 
paskutinėj Pennsylvanijos lie
tuvių rugpjūčio 15 suruoštoj Lie
tuvių dienoj Lakewood parke. 
Su tautodailės darbais lietuviam 
žada atstovauti Liepsnos grupės 
šokėja ir akordeonistė Emilija 
Skruodytė ir savo tautiniais dar
bais įvairiomis progomis daly
vaujanti Anna Klem.

Lietuvių pasirodymas vyks 
šeštadienį, rugsėjo 11, tarp 12 ir 
5 vai. p.p., nes tą dieną apie 
2 vai. p.p. festivalį aplankyti yra 
pasižadėjęs ir N.J. gubernatorius 
Thomas Howard Kean. Jis ta 
proga pasirašys ir atitinkamą 
proklamaciją apie tautinių kultū
rų įnašą į Amerikos kultūrinį gy
venimą. Ta pačią dieną meninę 
programą atliks ir estų meno an
samblis iš Lakewood, N.J.

Įėjimas į festivalį yra laisvas. 
Automobiliam pastatyti vieta 
bus nurodyta specialių pareigū
nų. Vykti į festivalį yra geriau
sia N.J. Tumpike, Exit 14 B, o 
iš ten kelias į Liberty Park bus 
pažymėtas atitinkamais ženklais 
ir nurodytas specialių parko pa
reigūnų.

šio festivalio dienomis nuo 
festivalio vietos kursuos ir kel
tai į Laisvės statulą ir į Ellis 
saloj palengva ruošiamą įvairių 
tautybių muziejų.

rugsėjo 1#- spalio 2........     $13**
gruodžio 21-aauslo 4----------------—---------- -----------------$134*
Kelionėj: Varšuvoj 2, VUntaj *, Rygoj 4, FruaMurti 1.

btatau'K stot Baltušis Sta
tot tas. aukas tMOuOA

li$ę$M5 - Kriščiūnas Pet- 
BNItaĮ įn. atst Kriščiūnas, 
Veucraelih, 19 asas, aukas 
$M0Ek

k *1,000.00 — Bučius Me- 
čyilL400.00.

Bvtao,22 —$4,4233G
Lietanfag Fondas įžengė i tre- 

či| Bilijoną, ir pagrindinis ka- 
piUlis 1982.VII.31 pasiekė

nomis parėmė meną, lietuvišką 
švietalą kultūrą ir jaunimą 
$951,585.77.

Palikimai sudaro svarbią 
Lietuvių Fondo kaptalo dalį. 
MVII.31 palikimais gauta 
$630,817.096.

Sudarykime testamentus ir 
beotdalį turto palikime Lietuvių 
Fondui Testamente įrašykime 
šį tikslų pavadinimą:

LTTHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, 
TO EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION 2422 W. 
MAR<3UETTE ROAD, CHI- 
CAGO, ILLINOIS 60629.
Visi statykime Lietuvių 

Fondą, nes gautomis palūkano
mis remiamas lietuvybės išlaiky-

LIETUVIŲ VEDAMA 
sound SECuritų sųstems 
GALI JUMŠŠIANDIEN PADĖTI! .

akordeono r elektrine akusti
kos palyda. Dainuoja: Vien tįįc 
mums, Pūvsraris gimtinėj, Prte 
šaltinio, Varžybos, Ateis tokia 
diena, Vai žydi žydį, Parydtiaun 
tango, Žibuoklės, Mergužėlė ir 
Vėlyvi žiedai. Kaina 9 dol.

Lauksiu tavę^ ateinant 
Monrealio vyrų okteto įdainuo
ta 17 patriotinių lietuviškų dai
nų ir maršų. Kaina 10 dol. Per
siuntimui pridedama 1 dol.

Taip pat gaunamos ir šios naiv
iausios triokštelės: Kur ginta
rais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės — įvairių kompozitorių ir 
artistu atlikti 12 kūriniu. Kaina 
9 deri. Leonas Baltras — ari
jos ir dainos. Kaina 8 deri. Aras^« 
trii nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevebndo studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 xkri, 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
Šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 dol. 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol.

12% «ž Mtem CsitMlBūteū MM MMMtete.

MONEY MAAKET CūrtMtaM > ra e rate! mž MM Ir 1MM totorių teMNto 6 atetoetaM. 
ALi. — SAVEBr* CnNMlM11 ūtetom ūū tetovomte mm Moteū^ųjpnMkMomte. 
Utovl m6 MOtotaių MA $M*M teito tedMtol m 15% MMkMOto

PanfcalM —* Naton nlrtliūo “MūriMttal** * 6«kta HtenMmn* — *—-- - Mita 
totoltatlrU. ’ ■aa^s aaam mus- m v t i -moralą aurepuos uuwi • rem nrann^rau rau» ra,v, s«ww

PfTTSBURGH, P A.
Spalio 17, sekmadienį, nuo 7 

iki 9 v. vakaro per Pittsburgho 
radiją, 1020 AM banga, kun. Ka
zimieras Pugevičius, Lietuvių 
Religinės Šalpos reikalų vedė
jas, atsakinės į klausimus apie 
tikėjimo persekiojimą Lietuvoje 
ir Lietuvos pavergimą, šios pro
gramos vedėjas yra kun. Ronal
das Lengvinas, Pittsburgho die
cezijos kunigas, trečios kartos 
Amerikos lietuvis. Jis vadovauja 
tarpkonfesiniam Christian 
Associates of Southwest Penn- 
i>BuĮrratartaHta luhaiiitfNtaita. ■

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ —1982



Dr. Jadvyga Urbanavičiau

LEONUI RAMANČIONIUI
CAMBRIDGE, MASS.

Marina ir Zigmą* Kaulinamai

LEONUI RAMANČIONIUI

MM*tu viii

LB Queens apylinkės 
valdyba ir nariai

mirus, jo žmonai, mūsų narei, Eleonorai Ramančionienei 
reiškiame gilių užuojautų

Nubėlrdžtal ūMtojamo kun. A. Račkauskui už suka^ 
Mtų rožančių, klebonui kun. J. Pakalniškiui už bažnytines 
apeigas, muzBrul Vktorul Raliui už gražų giedojimų baš* 
nyčlojs ir tiesis, kurie palydėjo velioni | amžino poRslo 
vietą, Ir Marytei taHnskionoi už tokį nuoširdų pstar-

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Įžangos 
Eleonor Dovidaitis ii Avon, 
Joanne Pakto iš Plymouth, Sana 
Weisbaum iš Randolph.

LIETUVIŲ LIAUDIES 
MENAS GALERIJOJE

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 9:90-1048 vaL ryto iš WCAV- 
FM banga MA Vedėjas — Petras 
Viščinis, 171 Arthur St, Bmckton, 
MA 02402. Telefonas (617) 588-

Ypetlngal esame dėkingi visiems mūsų draugėms ir 
pažįstom tams Sunny HMs, Floridoje, kurie pareiškė mK 
uojoulų k užprašė mišias "šv. Tamsės bažnyčioje* kte* 
bonul kun. >. Juraškai Ir kun. A. Kardui, kurie aukojo 
mtatas setonto InOo^re^ja.

Esamų dėkingi visiems, kurie mus guodė laiškais ar

miras, reiškiame nuoširdžių padėkų giminėms, draugams 
Irpc^stomtams už gausų dalyvavimų šermenyse, jų už
prašytas mišias k gražias gėlos k už Ištėkštų užuojautų 
spaudoje. Taip pat dėliojame Romui Kaziui už užuo
jautų, parokštų per Laisvės Žiburio radijų, k visiems 
tiems, kurte aukojo Kultūros Židiniui velionio prisimini*

ši veikli meno Galerija yra 
744 North Welb St., Chicago, 
ffl. 60610. Telefonas 311 180- 
1149.

Galerija lankoma nuo 10 iki 5 
vai. Uždaryta sekmadieniais ir

NaMtommskvteužgMl

BOSTON, MASS — WLYN 1300 
bangos sofos. nuo 8 kl 840 vaL 
yto ir nuo 440 *1 5 vaL popiet 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mess. 02127. 
Totot ,200*0480. Parduodamas 
Darbininkas. INdsHs lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

Brangiam Vyrui

LEONUI RAMANČIONIUI

minėjimas (vyks lapkričio 11, 
sekmadienį, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėj. Ren
gia Lietuvos karių veteranų su
jungs Ramovė.

tvioh, -Jee Noona iš Pėmbroke* 
Ted Orzechowski iš . Ran
dolph, Karen Jurgėlas'iš Mash- 
pee, Ona Vileniškienė.

Mirė Juozas Aneliauskas
Neseniai palaidojęs savo my

limą žmoną Teresę, po trum
pos ligos užmerkė akis amži
najam miegui Nekalto Prasidė
jimo lietuvių parapijos narys 
Juozas Aneliauskas, Suvalkijoj 
gimęs ūkininkas.

Turėdamas silpnus plaučius, 
išleido žmoną su trim vaikais 
į Ameriką, o pats liko dar kurį 
laiką Vokietijoj džiovininkų 
sanatorijoj. Į Ameriką atvyko 
vėliau. Čia užaugino lietuviškai 
savo vaikus, pats būdamas ge
ras lietuvis ir ištikimas katali-

Parapijos biuletenis
Nekalto Prasidėjimo para

pijos klebonas kun. Simeonas 
Saulėnas įdomiaitvarko savo 
bažnyčios biuletenį. Su nedi
delėmis pertraukomis jis biule
teny duoda žinių apie Lietuvos 
praeitį, jos istoriją,'apie lietu
vių kalbos atsiradimą ir tos kal
bos reikšmę bei svarbą kitom 
kalbom. Dažnai randam ištrau
kų iš Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos apie šių dienų 
persekiojimus Lietuvoj. Tai gra
žus darbas, kuris šviečia para- 
piečius ir duoda jiem platesnį

Minkų radijo gegužinėje
Darbininko 32 numeryje, rug

pjūčio 20, buvo aprašytas Minkų 
radijo piknikas, kuris buvo rug
pjūčio 8, Romuvos parke 
Brocktone. Ten buvo paminėta, 
kas laimėjo šokių varžybas, kas 
išrinkta gražuole.

Dar buVo ir kitų laimėjimų. 
Pikniko dovanas laimėjo: Rai
mondas Mickūnas iš Marstons 
Mills, Antanas Šeduikis iš Brock- 
tono, Jonas VeaskusJš Se. Bos-

SLA 99-tos moterų kuopos 
narės

dovanas laimėjo: Jie itgr mum davė dovanas.
Dėkojame Juozui Kairiui 

Brocktone, savininkui Fitz- 
maurice Motor Sales and 
Service. Jis davė pinigines do
vanas už gražiausius rankdar
bius, atneštus į pikniką.

Dėkojame prekybininkams už 
dovanas, kurios buvo išdalytos 
kaip įžangos dovanos. 
Dėkojame Jack Brennan, kandi
datui į valstybės atstovus iš So. 
Bostono. Jis davė dovanas šokių 
varžyboms.

Steponas ir Valentina Minkai

ras, 
liekama Jeronimo Kačinsko nau
ja kompozicija Iv. Pranciškaus 
800 metų jubiliejaus proga —

A-A.
LEONUI RAMANČIONIUI

priklauso prie vyčių. Ši tragiška g pietinių, valstijų
mirtis buvo labai plačiai aprašyta juodukai pradėto bėgti į kitas 

valstijas, taip irMtesschuseits, 
o ypač Bostone, "pradėjo kurtis 
jų. kolonija. Jie spietėsi i Roz- 
bury," o vėliau ir | Dorches- 
terį. Čia jų niekas nevaržė ir 
nepersekiojo.

Žinoma, kur juodukai apsigy
veno, iš ten baltieji bėgo. Cha
rakteringa, kad, kur tik juodukai 
apsigyvendavo, ten atsirasdavo 
nešvara. Jie labai nugyvendavo 
namus. Iš gražių pastatų ir kvar- 

M talo likdąvo laužynas. Jie'savo 
■ rajonuose turėjo mokyklas ir tas 

pačias mokymosi teises ir sąly
gas, kaip ir baltieji. Bet mažai 
kas iš jų eidavo į aukštąsias mo-

 ____________ mokykla yra . čia pat, o i ją' 
ties iždininke Kiek žinom, jos tam su laibute iwriy- atvežami juodukai iš kitur. Nuo
----------------------------- • “čia prasidėjo trintis ir neapykan

ta. Prieš kelerius metus įvyko di
delės riaušės South Bostono 
Carson paplūdimy.

Tuo mokinių vežiojimu buvo 
sukurstyta rasinė neapykanta. 
Autobusų bendrovėm buvo iš
mokėta už vaikų vežiojimą, de
šimtys, o gal šimtai milijonų do
lerių mokesčių mokėtojų pini
gų. Mokslo lygis visai nukrito, 
nes mokiniai dalį laiko pralei
džia autobusuose; be to, didelė 
įtampa tarp mokinių neleidžia 
mokiniam susikaupti irmokytis. 
Dėl tų vežiojimų dar ir dabar kai 
kur vyksta muštynės. Tik keista, 
kada juodukai užpuola baltuo
sius, žinių tarnyba nutyli, bet 
kada baltieji užkabina juodukus, 
tai visomis didžiausiomis triū- 
bomis šaukiama, kad diskrimina
cija, rasinė neapykanta ir pan.

Ir kas tą neapykantą sukėlė? O 
tas federalinis teisėjas. Ir jo už 
tai niekas netraukia atsakomy
bėn.

Tautos šventės minėjimas į- į 
vyks rugsėjo 12 sekmadienį. ' 
10:15 vai. ryto Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioj So. Bos- >. 
tone bus aukojamos mišios, po ■■ 
to parapijos salėj vyks tolimes
nis minėjimas. Visi kviečiami, f 
Rengia Jono Vanagaičio šaulių * 
kuopa.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komiteto rengiamas tradicinis 
balius įvyks rugsėjo 25, šešta
dienį, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj. ę

Tautodailės darbų parodą ir 
pardavimą spalio 2-3 rengia Bos
tono L.T.I. skyrius.

Radijo ' valandėlės Laisvės i 
Varpo rudens koncertas įvyks ’ 
spalio 10 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj.

Parapijos misijos. Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje So. 
Bostone misijos prasidės spalio 
17 d. 10:15 v.r. Mišias aukos ir 

pamokslą pasakys vyskupas 
John D’Arcy. Parapijos klebonas 
kviečia visus parapiečius daly
vauti mišiose. Svarbu, kad 
bažnyčių būtų pilna. Skaičius " 
imponuoja ir gali padėti mūsų 
parapijos reikalams.

Lietuviškų parapijų metų re
liginis koncertas įvyks šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj So. 
Bostone, lapkričio 7, sekmadie
nį, 11 vid. ryto. Koncerto prog

ramoj —* Berklee kolegijos cho- 
solistai ir. muzikai. Bus at-

DAR yra VIETŲ Mosi GRUPĖSE — Maskva/YBstos
Spalio 8—880540 Gruodžio 27—800640

Prie Uų-^ruplą gotam jungtai I* VMŲ AM0NKO6 M 
KANADOS MIESTŲ, su papMuom omkoečUą GRUFESLYDtS 
VADOVAI

Palaidotas iš Nekalto Prasidė
jimo parapijos. Laidojo Silya- 
Waitkus laidotuvių direktorius. 
Mišias aukojo parapijos klebo
nas kun. S. Saulėnas, vargoni
ninko pareigas atliko Iz. Vasy- 
liūnas. Nedidelis būrys lietuvių 
palydėjo savo likimo brolį į 
Mount Aubum kapines, kur jau 
yra palaidota nemaža lietuvių.

Juozas Aneliauskas paliko 
dukterį Marytę Juozaitienę, gy
venančią Seattle, Washington, 
Onutę Mailą iš Concord, sūnų 
Antaną iš Brookline ir tris 
anūkus.

' BsMF IskUtomu* (statymų., i 
Isngvo taupymobO- .» 

do per paštų skamMnkH Mr. ** 
boMhuo 288-2SŪ0 Fj

Mūsų mietam tėveliui, seneliui Ir uožvlui 

. A.A.
TOMUI NARUŠEVIČIUI

Rengėjų padėka
Dėkojame visiems, kurie pa

rėmė seniausią lietuvišką radijo 
programos išlaikymą, kurie davė 
įvairias dovanas, pirko ir parda
vinėjo laimėjimo bilietus, šeimi
ninkei Monikai Plevokienei ir 
visiems, kurie dirbo piknike.

Dėkojame Brocktono Sanda
ros klubui už gražų trofėjų, 
dovanotą šių metų gražuolei. 
Taip pat dėkojame Lietuvių 
Kredito Unijai Taupai iš So. 
Bostono, Joseph Keefe bran
genybių krautuvei So. Bostone.

J0RA STRIMAITYTĖ, lietuvė te 
vokątė, STRIMATTIS A KEHOE, H 
EzchangaStroet, Lynn,Massadiu- 
setta, Tol 617 5984808. Turtas 
ofisą Ir Bostone pritarti kllsnlbs. 
Mūsų srity* yra apdraudė* byto*>

cf* jr prasidės pamokos. Visi 
lietuviukai ir lietuvaitės turėtų 
lankytį Hą mokyklą.

šių metų mokyklos tėvų ko
mitetą sudaro: pirm. Gite Kup
činskienė, ižd. Vytautas Lalas,

Chicagcje veikianti "Galerįa” 
nuo rugsėjo 7 iki 26 irnglu 
Lietuvių liaudies meno parodą. 
Čia savo meną išstaty* Lietuvių 
Liaudies Meno Instituto Chica- 
gos skyrius. Bus išstatyti įvai
riausi audiniai kilimai tauti
niai drabužiai, Velykų margu
čiai, Kalėdų Msndtalni papuoš* 
lai ir kita. Tėip ptt bus te de
monstruojama* audimas. De- 
nonstnKNi Araoiis v tniAieiM, 
kuri jau yra demonstrsvuti ko
legijose, muziejuose, Judriuose

tat, tonuoniEnt priuutE, sofe,fm! 
ItatoutatBMMHG«HMIkw  ̂

Grotai, prieinaiMi, privačiai, Mraglal, noirok®. • V V
mal. Tai taupymas pašte So. Boston favlng* gyfl { Kvi 

Bank MMu. Ar jmm reikia pinigu* padšū Į baa^"
' k* ar juo* atsiimti, tei f*** *4McU narni* bet 

kuriuo talku. JOsų tento 9*»S*. banke* tuoj F
x traukte auaą | ***fc*ito- PrtoidSda ir uMkrkil- 

Mity.i*e*,k*dpsą pinigai W?:P*too auktčiau*M



MAIRONIO MOKYKLOS
lietuviška

SUį—im— ĮiiBiHy p IRI

LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

Ričardas Kezys, Daivos ir 
Romo Kezių sūnus, rugpjūčio 21 
išvyko studijuoti į Iowa valstybi
nį universitetą Ames mieste. 
Studijuos aeronautikos inžineri-

paaiMtL Skambinti dienąt 261 
964-3506. Valu, savaitgaliais 
901 654-3756.

dol. auką Darbininkui paremti. 
Darbininko administracija už 
auką nuoširdžiai-dėkoja.

Aldona Stasiukevičienė

A. BalaŠąitienės, Susitikimas 
pamary, novelės, 8 dol.

J. Kreivėno. Mirties lageriuo
se ir tremtyje, 12 dol.

Brazaičio raštai, t, II ir III 
tomai, po 15 dol.

LKVS RAMOVE NY SKYRIUS

MAUMUS! 
LEIDINIAI Taksiukas šleivys, vaikams nuo

tykiai, 2 dol.
J. Vizbaro, Alšėnų kunigaikš

tytė, 8 dol.
Č. Butkio, Teisėjo atsimini

mai, 10 dol.
A. Kairio, Po Damoklo kar

du, I tom. 5 dol., II tom. 8 dol.
A. Barono, Mirti visada suspė

si, 8 dol., įrišta 10 dol.

B. BMm, 6648 IMi BL* RMMnM KM, NY 11*16.
IMI.M UIT ' * '-

E. Ntlltil, 75-16 M BL, M NMm, NY11996.
ToL 776-6*25.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą* ne
darbingumą* pensijas, gyvybę. 
(N. Y., NJ. ir Conn.). Apsidnms- 

raarapysn jvfe-Mnb 
preadfo* mokėjimų, Draudimo

QUEENS COLUSION 
CENTER INC, Ezpert aute 
Dooy wwxs —* ajucco ponKms 
— Welding — Frantas stnrigh- 
tened — Fiber gfoss svoriu John 
R. CHcavich, 131-13 Hflbide 
Avenue, Ridunond jHfll, N.Y. 
11418. 24 hr. tovring phoma 
HI1-6866. Tewingafter6<6 — 
843-6677.

Šios ir kitos naujausios lietu
viškos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS III t

Irena *Veblaitienė dalyvaus 
knygos “Kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės” sutikime, kuris 
bus rugsėjo 18 Kultūros Židiny
je. Ji skaitys ne ištraukas iš kny
gos, bet lietuvių poetą kūrinius.

Marcelinui Baronui mirus, jo 
prenumeratą perėmė dukra 
Anne T. Baronas. Susimokėdama 
prenumeratą, ji savo tėvo prisi
minimui atsiuntė Darbininkui 
100 dol. auką. Darbininko admi- 
nistracija už auką nuoširdžiai 
dėkoja.

MAIRONIO 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE
Maironio lituanistinėje 

kykloje narui mokslo metai pra
sideda rugsėjo 11, ieštadienį,,9 
v.r. Veiks visi 16 skyrių, vaikų 
darželis, pagalbinės klasės tiem, 
kurie nemoka lietuviškai arba 
labai silpnai moka.

Mokytojų posėdis bus rugsėjo 
7, antradienį, 7:30 v.v. Kultūros 
Židinyje. Bus aptarta ateinančių 
mokslo metų eiga ir mokyklos 
veikla.

Mokyklos vedėja yra Aldona 
Marijošienė.

racijos
Springs. Suvažiavimas 
Skidmore kolegijoje. Jis 
vavo simpoziume, kur 
svarstoma valstybinė ir 
tautinė dokumentacija.

yra įdėtas jos laiškas redakcijai 
ir sveikinimas to laikraščio 50 
metų sukakties proga.

ir pažįstami Tautos Fondui au
kojo: po 100 dol. •— drs. Roland 
ir Danutė Giedraičiai, Juozas ir 
dr. Leonilda Giedraičiai; po 25 
dol. — dr. Benediktas ir Mag
dalena Jankauskai, Ona ir Kostas 
Mitinai; 20 dol. — Kristina 
Šeikšnienė; po 10 dol. — K. ir 
V. Nenortai, Alg. Dragunevičius, 
Vikt Vaidais, p.p. Maslauskai, 
Pranas Stankus, p.p. Simonaičiai, 
Aug. Virkutis, I. ir P. Simanaus- 
kai, Ignas ir Daugini Budriai, 
Pranas ir Salomėja špakauskai, 
Henrikas A. Dapkus, Pranas ir 
Marija Polteraičiai, Antanas ir 
Albina Mockai, Lietuvių Moterų 
klubas; 5 dol. — V. ir T. Pet
ravičiai.

Tautos Fondas aukotojam 
nuoširdžiai dėkoja.

vimą.
New Yorko miesto švaros prie

žiūros įstaiga primena kad rug
sėjo 6, kitą pirmadienį, yra Dar
bo diena. Šiukšlės tą dieną ne
bus išvežamos. Rajonuose, kur 
šiukšlės būdavo išvežamos pir
madieniais, jos bus išvežtos ant
radienį. Įstaiga prašo gyventojų

Z. Raulinaičio, Keturi frontai, 
9 dol.

Ic. Mero, Sara, romanas, 8

Lietuvos valstiečių liaudininkų 
ir saodariečių atstovas, Alfonsas 
Marcelynas — Alto pirminin- 

-kas, Kęstutis Miklas — Simo Ku
dirkos šaulių kuopos pirminin
kas, Alfonsas Samulis — skautų 
atstovas, Romas Kezys — Atle
tų klubo pirmininkas, Saulius 
Janušas — vicepirmininkas, 
Paulius Jurkus, Jonas Rūtenis, 
dr. Eugenijus Noakas, dr. Jo
nas Lenktaitis, Kazimieras Ba- 
čanskas — iždininkas, Aloyzas 
Balsys, Jurgis Sližys, Malvina 
Klivečkienė, Apolinaras Vebe- 
liūnas. Pagerbimas rengiamas 
ryšium su dail. Č. 'Janušo 75 
metų ir kūrybinio darbo 50 me
tų sukaktimi. Komitetas posė
džiavo rugpjūčio 25, trečiadienį, 
Sukaktuvinė paroda ir pagerbi
mas bus lapkričio 6-7 Kultūros 
Židinyje. Paroda bus atidaryta 
šeštadienį, lapkričio 6. Atidary
mo metu apie dail. Č. Janušo 
dailės kelią kalbės rašytojas 
Stasys Santvaras. Po atidarymo 
žemutinėje salėje bus pager
bimo vakarienė su sveikinimo 
kalbomis. Kitas komiteto posėdis 
bus rugsėjo 9 Kultūros Židiny.

!• Nnw Vaito: N. J. tnmpNrn fcttt 6, RL 861 wM* 
MMtoiėMM brIM Mt* 
,1-66 ooutti, Brūūt Rd. «ML

Visus nuoilrdžtol kviečia

A. Tūlio, Inteligentų stalas, 
7 dol., įrišta 8.50.

Br. Kviklio, Vilkaviškio vys
kupija, 23 dol.

J. Prunskio, Lietuviai Sibi
re, 23 dol.

L. Kerulio, Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas, 20 doL

A. Šapokos, Lietuvos istorija, 
18 dol.

P. Gaidos,. Arkivyskupas T. 
Matulionis, įrišta 15 dol.

P. Kaladės, Maistas ir ligos, 
2Čdol.

A. Ruklos, Kovos dėl Lietu
vos nepriklausomybės, 18 dol.

A. Budreckio, Algirdas, 15

ge bengiasi ir vasarojimo sezo
nas. Vasarvietė uždaroma rugsė
jo 6.

Tautos švento bus paminėta 
rugsėjo 12, sekmadienį. Mišios 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
bus 11 vai. Pamokslą pasakys 
kum. K. Pugevičius, Lietuvių Re
liginės šalpos reikalą vedėjas. 
Tą dieną bus daroma rinkliava 
Religinei Šalpai, kurios tikslas 
yra šelpti Lietuvos kenčiančią 
Bažnyčią. Po pamaldų akademija 
— minėjimas bus parapijos vir
šutinėje salėje. Kalbą pasakys 
Vytautas Vaitiekūnas. Bus ir 
meninė dalis. Po minėjimo — 
kavutė, kurią paruoš Kat Moterų 
Sąjungos 29 kuopa.

Grandinėlė, tautinių šokių an
samblis iš Clevelando, lapkričio 
7 atvyksta gastrolėm į New Yor- 
ką ir atliks programą Laisvės Ži
burio radijo rudens koncerte.

Zigmas Raulinaitis, ilgametis 
Kario redaktorius, kuris buvo 
laikinai pasitraukęs, nuo 6 nu
merio vėl perėmė Kario redaga-

Dail. Elenos Urbaitytės alu- 
minijaus skulptūrų paroda bus 
Phoenix galerijoje nuo rugsėjo
28 iki spalio 16. Tai bus jos 
septintąjį parpda Itoje galeroje 
aukscimi aainnniie duvo turtu- 
pytąja, bet jau kuris laikas susi
domėjo skulptūra ir ją kuria iš 
aluminijaus, panaudodama ir 
neono lempas, vielas, emalio da
žus ir kita. Parodoje išstatytos 
skulptūros sudaro vientisą ciklą, Newington, Conn., atsiuntė 20 
kuris pavadintas “Solar Flight 
Senes”. Paroda lankoma nuo 
antradienio iki šeštadienio, nuo 
11 iki 5:30 v. popiet Atidary
mas (preview) spalio 2, šeštadie
nį, nuo 5 iki 7 v.v. Galerijos 
adresas: 30 West 57th Street, 
New York, N.Y.

Kęstutis Miklas, Readex Mic- 
roprint Corp. viceprezidentas ir 
general manager, nuo rugpjūčio
29 iki rugsėjo 1 dalyvavo biblio
tekų sąjungų tarptautinės fede-

suvažiavime Saratoga 
vyko 
daly- 
buvo

sime, tol mūsų tauta buš gyva. 
Tegul skamba pnūsų dainos po 
tolis jdačiausiasT

Vyr. skaučių VUĮjos židinio 
sueiga įvyks rugsėjo 10, penkta
dienį, 7:30 v.v. pas Lflę Milu- 
kienę, III Grohmans Lane, 
Plainview, L.I. TeL 516 681- 
6172. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Prašom atsivesti ir 
naujas nares.

A4L lomo rianBSevicMNBS pnsi- 
minimui Sunny Hills, Fku, lietu
viai atsiuntė 23 dol. auką Dar
bininkui paremti. Darbininko 
administracija už auką nuo
širdžiai dėkoja.

Jonas Vainius tarnybos reika
lais išvyko Europon, kur išbus 2- 
3 savaites. Aplankys Olandiją, 
Belgįją, Anglįją. Ta proga iš savo 
kelionių siunčia sveikinimus 
draugam ir pažįstamiem. Iš Lon
dono jis atsiuntė sveikinimus ir 
Darbininko redakcijai.

Tie Brooklyn Spectator laik
raštis įsidėjo nuotrauką, kur 
vaizduojama grupelė lietuvių 
pas miesto burmistrą Koch, 
kai lietuviai ten lankėsi Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
proga. Grupėje yra ir aktorė Ann 
Jillian-Nausėdaitė. Nuotrauka 
buvo įdėta kovo mėnest O 8ėgū-

Leonas Ramančionis mirė 
rugpjūčio 28. Buvo pašarvotas M. 
šalinskienės šermenėnėje. Pa
laidotas rugpjūčio 31, antradie
nį, iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios Cypress Hills kapinėse. 
Liko žmona Eleonora, sūnus 
Kęstutis su šeima. Buvo kilęs iš 
Klovainių. Gimė 1904 metais, 
buvo Šiaulių apskrities savival
dybės buhalteris, čia gyveno 
Woodhavene, priklausė prie Si
mo Kudirkos šaulių kuopos.

Auml Jono PakaBcoa atminimui 
Tautos Fondui aukojo: 35 dol. 
Bronė ir Antanas Reventai, 20 
dol. Marga Jasėnienė. Tautos 
Fondas aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja.

Ridunond Hill, N.Y^ parduo
damas vienos šeimos namas iš 6 
kambarių už labai prieinamą 
kainą. Teirautis tet 847-2774.


