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JAV federalinė komisija priėjo 
išvados, kad JAV vyriausybė 
turėtų atlyginti per antrąjį pa
saulinį karą internuotiem japo
nam kiekvienam po 20,000 dol. 
ir kad tam reikalui batų paskir
ta 1.5 bil. dol.

JAV pasiuntė prie Libano 
krantų antrą lėktuvnešį Corel 
Sea, nes ten ilgesnį laiką plau
kioja sovietų kreiseris ir žvalgy
binis laivas.

Salvadoro laikinasis preziden
tas Aivaro Magana, lankydamasis 
JAV, prašė kongresą paremti jo 
vyriausybę jos kovoj su kairiai
siais partizanais, bet griežtai 
atsisakė vesti su jais bet kokias 
derybas ir siūlė jiem savo įtaką 
išbandyti per rinkimus.

Kubos viceprezidentas dr. 
Carlos Rafael Rodriguez pa
reiškė, kad Kuba nori pradėti 
rimtus pasitarimus su JAV dėl 
normalių santykių atstatymo, 
bet JAV turi parodyti tuo rei
kalu iniciatyvos, nes kitaip atro
dytų, kad Kuba siekia santy
kių pagerinimo dėl savo silp
numo.

Į atsargą išeinantis JAV armi
jos štabo v-kas gen. Edward C. 
Meyer pareiškė, kad krašto prezi
dentas ir kongresas neturi vie
nos bendros nuomonės apie 
ginkluotų krašto pajėgų misiją 
ir kad tai kliudo prieiti
sprendimo karinės politikos rei
kalais.

JAV pietų baptistų konferen
cija atmetė branduolinių ginklų
užŠaldymo planą ir priėmė re
zoliuciją, remiančią tokį bran
duolinį nusiginklavimą, kuris 
nepakenktų valstybės saugumui.

JAV svarsto suteikti Kinijai 
tokias pat lengvatas, kaip šiuo 
metu jas turi Jugoslavija ir In
dija, pagal kurias jai, kaip drau
gingai, bet nesąjunginei valsty
bei, būtų leidžiama pirkti iš JAV 
modernios technologijos.

Nukritus aliejaus kainom, JAV 
prekybos deficitas per pirmąjį 
ketvirtį sumažėjo 3.05 bil. dol.

JAV pramonės fabrikų pajėgu
mas kas kartą kyla aukštyn' ir 
šiuo metu pasiekė 72 proc. pajė
gumo.

JAV yra suteikusios Izraeliui 
nuo jo įsikūrimo 24 bil. dol. 
paramos.

JAV birželio 18 išmetė į erdvę 
erdvėlaivį Challenger su pen
kiais astronautais, kurių tarpe 
yra ir viena moteris dr. Sally 
K. Ride. Erdvėlaivis gabenasi du 
Kanados ir Indonezijos komu
nikacijos satelitus ir vieną V. 
Vokietijos satelitą, kurie bus iš
mesti tam tikroj aukštumoj į 
erdvę, o pastarasis bus ne tik iš
mestas, bet ir vėl “sugautas” 
mechaninėm priemonėm.

Lenkijoj besilankantį po
piežių Joną Paulių II visur sutiko 
milijoninės lenkų minios su už
draustom Solidarumo unijos vė
liavom, tautiniais lenkų himnais 
ir pergalę rodančiais rankų 
ženklais.

Popiežius Jonas Paulius IL, 
susitikęs su Lenkijos vyriausybės 
galva gen. Jaruzelskiu, ragino 
vyriausybe ir toliau vykdyti 
1980 m. rugpjūčio mėnesį pra
dėtą atsinaujinimą, o gen. Jaru- 
zelski gynė karo būklės įvedi
mą, užbaigusį Lenkijos demo
kratėjimo procesą.

Prancūzija nutarė sudaryti 
47,000 vyrų judrų karinį jungi
nį, kurio uždavinys būtų, bend
radarbiaujant su Nato valstybių 
sąjungininkais, sulaikyti gink
luotą įsiveržimą į Vakarų Euro
pą už Prancūzijos ribų.

JAV yra suinteresuotos pradė
ti pasitarimus su Sovietų S-ga 
dėl nsuįps gynimosi technologi
jos pntaikymo erdvėj.

KUN. A. SVARINSKO SUĖMIMAS
Iš Liet. Kat Bažnyčios Kronikos Nr. 56

1982 sausio 25 d. Raseinių 
autoinspekcijos viršininko pa
vaduotojas Miniotas pranešė, 
kad kun. A. Svarinskas sausio 
26 atvyktų į autoinspekciją dėl 
rudenį įvykusios avarijos (va
žiuojant autostrada, ant auto
mašinos užšoko briedis).

Sausio 26 d., klebonui vos tik 
sugrįžus iš laidotuvių, apie 
pusę trijų, vėl paskambino iš 
Raseinių, reikalaudami kuo 
greičiau atvažiuoti. Reikalas bū
siąs trumpas. Klebonas kun. A. 
Svarinskas, palikęs tikinčiuosius 
tartis dėl laidotuvių, nevalgęs, 
skubiai išvažiavo į autoinspek
ciją, žadėdamas tuoj pat su
grįžti.

Tokiu apgaulingu būdu iš
kviestą į Raseinių autoinspek
ciją kun. A. Svarinską ir areš
tavo, — nevalgiusį, be pinigų, 
nepasiėmusį net būtiniausių 
drabužių ir daiktų.

Pastojo kelią svečiam 
kunigam

Tą pačią dieną, po vakarinių 
pamaldų, grįžtant iš bažnyčios, 
du milicininkai pastojo kelią 
svečiams kunigams ir pareikala
vo parodyti pasus. Kun. Jonui 
Borutai įsakė kitą dieną 3 vai. 
popiet prisistatyti į Raseinių 
miliciją ir paliko savo telefoną.

Kun. J. Boruta yra gimęs 1934 
bendro----m., 1970 baigė Vilniaus univer

sitetą, iki 1982 m. gruodžio
mėnesio dirbo jaunesniuoju
moksliniu bendradarbiu Mokslų 
Akademijos Fizikos instituto 
Atomo teorijos skyriuje. Kunigų 
seminariją baigė neakivaizdiniu 
būdu. 1982 apgynė disertaciją 
fizikos-matematikos mokslų 
kandidato laipsniui gauti. Nuo 
1982 m. gruodžio mėn. iki 1983 
m. sausio mėn. (vieną mėne
sį) dirbo vikaru Ukrainoje, 
Chmelnickio srities Grečionių 
katalikų parapijoje.

Apie tai sužinoję parapijiečiai 
tuojau paskambino paliktu tele
fonu ir paklausė, kur prisista
tyti, nes jie, apie 20 žmonių, 
važiuos kartu su kunigu. Atro
do, kad milicininkai pabūgo ne
ramumų, sakėsi nieko nežiną ir 
davė vis* kitus telefonus, kol ga
liausiai kažkas pasakė, kad at
vykti nereikia. Bet rytojaus die
ną apie 6 v.v. atvažiavo į kle
boniją milicija ir įsakė kun. J. 
Borutai per tris valandas išvyk
ti iš Viduklės.

Tą dieną į Viduklę priva
žiavo dar daugiau milicininkų, 
o į miškelį buvo atvežta ir ka
reivių. Žmonės kalbėjo, kad val
džia bijo sukilimo. Gaisrinėje, 
esančioje prie bažnyčios, ir Kul
tūros namuose, kurie yra visai 
greta klebonijos, prie langų sė
dėjo užsimaskavę saugumiečiai.

Grįžtant po vakarinių pamal
dų 9 v. (tomis dienomis žmo
nės ilgai melsdavosi bažnyčio
je), kunigų laukė pasislėpę mili
cininkai. Žmonės gi palydėjo 
kunigus į kleboniją ir ten pa 
siliko. Nieko nepešę, milicinin
kai išvažiavo. Taip dvi dienas 
ir dvi naktis parapijiečiai sau
gojo svečią kunigą.

Sukrėtė parapiją

Klebono areštas sukrėtė Vi
duklės parapiją. Tuoj pradėta 
rinkti parašus po protesto raėtu. 
Bedieviai visur darė susirinki
mus, o mokykloje mokytojai lie
pė niekam nesirašyti po protesto 
tekstais. Kai kurie mokytojai 
liepė sudraskyti tokius sąrašus.

Protesto raštas
Viduklės parapijos tikintieji 

, savo proteste Lietuvos TSR pro
kurorui rašo:

“Mes, Viduklės parapijos ti
kintieji, reiškiame protestą dėl

mūsų klebono kun. A Svarinsko 
suėmimo ir apkaltinimo anti
konstitucine, antivalstybine 
veikla. Mes girdėdavome jo pa
mokslus. Mūsų klebonas visuo
met pabrėždavo, kad konstituci
jos principų laikymasis tikintie
siems užtikrina sąžinės laisvę.

Niekada mūsų klebonas nera
gino niekinti valdžią ar kenkti 
visuomenės gerovei. Priešingai, 
jis nuolat kovojo prieš mūsų 
visuomenėje paplitusias mora
lines ydas* tuo daug pasidar
buodamas visos visuomenės, ne 
tik tikinčiųjų gerovei...

Mes visi parapijiečiai esame 
labai dėkingi savo klebonui už 
jo nuoširdų darbą ir auką ...

Mes griežtai protestuojame 
prieš neteisingą mūsų klebono 
kun. A. Svarinsko areštą ir rei
kalaujame jį paleisti.”

Po pareiškimu pasirašė 1326 
tikintieji.

Liūdnai gaudė varpai
Sekmadienį, sausio 30, prieš 

sumą pusę valandos liūdnai 
gaudė visi Viduklės bažnyčios 
varpai, pranešdami parapijai, 
kad ji neteko savo ganytojo, 
kuris taip ištikimai juos mylėjo, 
taip tvirtai juos gynė nuo be
dievių šantažo ir persekiojimų.

Bažnyčios viduje nuleisti ge
dulingi kaspinai nuolat pri- 
mejĮa-tikintiesiems, kad jų kle
bono žodžiai apie meilę Dievui 
ir Tėvynei nebuvo tušti, — jis 
jau trečią kartą išėjo erškėčiuo
tu kalinio keliu. Prieš sumą jau

Ukrainiečių demonstracijų dieną birželio 4 New Yorke pirmoje eilėje eina iš k. dr. V. 
Chrowsky, kongresmenas William Green, N.Y., Ig. Billinsky, senatorius Alfonse D’Amato, 
N.Y., Halid Mayar, Hon Nikas, Peter Wytenus, Boso Lana Paties ir senatoriaus 
D’Amato saugas. Nuotr. Wallace B. Rodgers

ITALŲ ŽURNALAS APIE 
KUN. A. SVARINSKĄ

Kun. Alfonsas kelia baimę 
Kremliui, — tokia antrašte ilgą 
straipsnį apie religinę padėtį 
Lietuvoje paskelbė italų kata
likų savaitraštis “Famiglia Cris- 
tiana”. Tai labiausiai skaitomas 
iliustruotas žurnalas Italijoje, 
kuris yra spausdinamas tarp 
šešių ir septynių milijonų eg
zempliorių tiražu.

Ilgas pranešimas apie Lietu
vos Bažnyčią yra spausdinamas 
straipsnių serijoje “Krikščionys 
komunistų valdomuose kraš
tuose”. Vadinamo tikrovinio so
cializmo kraštuose, rašo straips
nio autorius žurnalistas Renzo 
Giacomelli, Bažnyčia yra pri
versta veikti kaip pirmaisiais 
krikščionybės laikais — kata
kombose. Tai ryškiai liudija 
Lietuvos Bažnyčios padėtis.

Keturių Lietuvos vyskupų at
vykimas Į Romą su oficialiu “ad

limina” vizitu po beveik 45- 
erių metų pertraukos, rašo žur
nalistas, daugelio buvo laiko
mas Bažnyčios ir Valstybės So
vietų Sąjungoje santykių page
rėjimo ženklu. Bet iš tikrųjų 
Lietuvos religinėje padėtyje ne
simato jokio pagerėjimo. Bažny
čios veikimo laisvė, kaip ir anks
čiau, lieka smarkiai aprėžta. 
Bažnyčiai tėra leidžiama melstis 
ir rūpintis kulto reikalais, bet ji 
neturi jokios galimybės apašta
lauti.

O vis tik, rašo žurnalistas, Lie
tuvos katalikų, kurie sudaro 80 
procentų visų krašto gyventojų, 
gilus tikėjimas ne tik neišblėso, 
bet sustiprėjo. Kaip ir kituose 
ateistų valdomuose kraštuose, 
daug krikščionių Lietuvoje be
rniškai liudija savo tikėjimą. 
Vis daugiau šeimų rūpinasi per- 
teikti vaikam religini auklėjimą,

nimas, apsirengęs kamžomis ir 
tautiniais drabužiais, ir parapi
jiečiai ėjo keliais nuo didžiųjų 
durų iki didžiojo altoriaus, soli
darizuodami su kančių keliu ei
nančiu klebonu ir maldaudami 
Viešpatį pagalbos kovojančiai ir 
kenčiančiai Bažnyčiai. Pamoks
lų metu kunigai gražiai kalbėjo 
apie kun. A Svarinsko aukos 
reikšmę, ragindami niekada ne
pavargti, besimeldžiant už savo 
kleboną.

Meldėsi iškėlę rankas
Po sumos, kalbant “Atsimink, 

o Maloningoji”, kunigas ir visi 
žmonės meldėsi pakeltomis ran
komis. Rankų miškas pakilo į 
dangų, maldaudamas Dievo pa
galbos ir Mergelės Marijos už
tarimo.

Vasario 1 d. buvo sužinota, 
kad kun. A. Svarinskas yra 
laikomas Saugumo komiteto izo- 
latoriuje. Jam buvo perduota 
5 kg maisto (norma vienam mė
nesiui).

Tardymai
Į Vilniaus prokuratūrą ap

klausinėjimui kaip liudininkė 
buvo iškviesta Viduklės klebo
nijos šeimininkė Monika Gavė- 
naitė. Tardytojas Bičkauskas 
pirmiausia apkaltino ją orgdhi- 
zavus parašų rinkimą. Paskui 
buvb IthlB'riiuLjftma apie kun. Ar 
Svarinsko asmenį, kokius pa-

ko specialios psichiatrinės į re-
(nukelta į 2 psl.) guliarią psichiatrinę. Tačiau jis

Tarptautinė Amnestija (Am- 
nesty International) kovo 8 iš
leido trečią pranešimą apie psi
chiatrijos piktnaudojimą prieš 
politinius ir sąžinės kalinius. 
Jame rašoma, kad nuo 1977, 
kai Pasaulinė Psichiatrų Sąjun- 
ga (WPA) pasmerkė tokį pikt
naudojimą, Sovietų Sąjungoje į 
psichiatrines ligonines buvo 
prievarta uždaryta 110 asmenų. 
Sovietinės direktyvos apie “vi
suomeniškai pavojingų ir psi-
chiškai nesveikų” asmenų užda
rymą į psichiatrines užsienio 
psichiatrų griežtai kritikuojamos 
dėl medicininės precizijos sto
kos; direktyvose taip pat nuro
dyta, kaip reikia suprasti “pa
vojingų visuomenei”. Sovieti
niai pareigūnai nuolatos prasi
lenkia su savo valdžios nuo
statais apie tokių asmenų už
darymo procedūrą. O nagrinė
dami politines bylas, sovietiniai 
teismai beveik visada priima ne 
tik psichiatrinės komisijos išva
das, bet ir jos rekomendaci
jas.

Amnesty International prane
šime paminėti šie lietuviai: Zita 
Kirsnauskaitė, dr. Algirdas Stat- 
kevičįus, Voldemaras Karoliūnas 
(Kavaliūnas?) ir Arvydas Čeka
navičius. Apie pirmuosius du 
rašoma: “Sekantys pavyzdžiai 
rodo, už ką prievarta uždaroma 
į psichiatrinę...nusiskundimas 
aukšt&m pareigūnam apie jos 
chroniško nefrito (inkstų ligos) 
gydymo lygį (Z. Kirsnauskaitė, 
1978). Įsijungimas į neoficialią... 
Helsinkio grupę (lietuvis psi
chiatras dr. Algirdas Statkevi- 
čius).

Apie Karoliūną (Kavaliūną?) 
pranešime skaitome: “Psichiat
rai vertė Sovietų sąžinės kali
nius atsisakyti savo įsitikinimų 
— tai buvo sąlyga jų paleidi
mui. Pvz., 1979 pradžioje dak- 

"tafai pažadėjo perkelti-Volde
marą Karoliūną iš Čemiachovs-

pasauliečiai tikintieji remia ir 
gina kunigus. Patys kunigai, 
nors jų skaičius yra smarkiai su
mažėjęs ir veikimo sąlygos sun
kios, su pasišventimu atlieka sa
vo pareigas.

Vienas tokių pasišventėlių ku
nigų yra Viduklės klebonas Al
fonsas Svarinskas, neseniai nu
teistas sunkia kalėjimo ir trem
ties bausme už tariamą anti
valstybinę veiklą. Iš tikrųjų, rašo 
italas žurnalistas, Alfonsas Sva
rinskas buvo nuteistas už tai, 
kad buvo veiklus kunigas, o ypač 
dėl to, kad buvo vienas iš Ti
kinčiųjų teisėm ginti katalikų 
komiteto steigėjų.

Italas žurnalistas primena, 
kad kun. Alfonsas Svarinskas 
anksčiau jau keliolika metų bu
vo kalinamas, bet kalėjimai ir 
lageriai jo nepakirto. Dėka tokių 
berniškų asmenybių kaip kun. 
Svarinskas, rašo žurnalas “Fa
miglia Cristiana”, ištisus de
šimtmečius skaudžiai persekio
jama Bažnyčia Lietuvoje vėl at-

nebuvo perkeltas. Daktarai pa
reiškė giminėm, kad jie nepaten
kinti jo elgesiu, nes jis, lietuvis 
katalikas, “nuolatos meldžiasi ir 
sako, kad jis gyvens taip, kaip 
Dievas nori”.

Arvydas Čekanavičius taip
aprašomas: “Nuo 1977 Sovietų 
Sąjungoje taip pat buvo nubaus
ti ir kiti asmenys, iškėlę vie
šumon sovietinės psichiatrijos 
naudojimą politiniam tikslam. 
Jų tarpe yra psichiatrinio pikt- 
naudojimo aukos, jas paleidus, 
pranešusios (Sovietų Sąjungoje 
veikiančiam neoficialiam) ko
mitetui apie jų traktavimą. Pvz., 
31 m. amžiaus lietuvis, medici
nos studentas, Arvydas Čekana
vičius, paleistas iš psichiatrinės, 
kur jis praleido šešerius metus, 
1979 balandžio mėn. parašė 
laišką minėtajam komitetui. Jis 
buvo pirmą sykį areštuotas 1973 
po kratos jo bute, kurios metu 
buvo konfiskuoti jo eilėraščiai 
ir į magnetines juosteles užra
šytos užsienio radijo laidos. Vos 
tik parašęs laišką, 1979 birže
lio mėn. jis vėl buvo uždary
tas psichiatrinėn, kur jam buvo 
švirkščiami stiprūs neurolepti- 
niai vaistai. Čekavičius buvo 
paleistas rugpjūčio mėn., bet 
netrukus buvo vėl areštuotas už 
tai, kad ‘prieš aštuonerius me
tus įsivedė telefoną svetimu 
vardu’. Dabar jis neribotam lai
kui uždarytas į specialią psi
chiatrinę Černiachovsko 
mieste”.

Š. m. vasario mėnesį, kai 
Amnesty International pra
nešimas buvo išsiuntinėtas šios 
organizacijos nariam, sovietų 
psichiatrai išstojo iš Pasaulinės 
Psichiatrų Sąjungos (WPA). Spė
jama, kad Sovietų valdžia tuo- 
mi norėjo užbėgti už akių lie
pos mėnesį įvyksiančiam 
WPA suvažiavimui Vie
noje, kurio metu buvo rengia
masi Sovietus oficialiai pašalin
ti iš Sąjungos.

The Christian Science Moni- 
tor (1983.III.16) cituoja vieną 
sovietinės psichiatrijos piktnau- 
dojimo žinovų, įtakos universi
teto profesorių Harvey Fireside, 
kurio nuomone “psichiatrinių 
kalinių” Sovietų Sąjungoje dau
giau, negu Amnesty Interna
tional nurodomi 313 asmenų. 
Jo duomenimis, apie 1000 asme
nų kalinami specialiose psichiat
rinėse, o dar 10,000 “žmoniš
kesnėse” reguliariose psichiat
rinėse ligoninėse. (Elta).

sistojo ant tvirtų kojų ir pakėlė 
protesto balsą prieš smurtą.

Pakanka tik prisiminti, rašo 
italas žurnalistas, kad 1972 me
tais net septyniolika tūkstančių 
Lietuvos katalikų išdrįso pasi
rašyti protesto raštą Brežnevui, 
reikalaudami, kad valdžia ne
persekiotų tikinčiųjų. Taigi. 
Lietuvos Bažnyčia anaiptol 
nėra tylos Bažnyčia.

Neseniai beveik visi Lietuvos 
kunigai pasirašė laišką sovieti
nei valdžiai, reikalaudami, kad 
būtų panaikinti vadinamieji re
liginiai nuostatai, nes jie prieš
tarauja Bažnyčios įstatymam. 
Nei kalėjimai nei priverčiamų
jų darbų lageriai neatbaido ku
nigų ir pasauliečių nuo kovos 
už tikėjimą. Stebint lietuvių 
tautos tikėjimo gyvastingumą ir 
lietuvių ryžtingai vedamą kovą 
už teisę savo tikėjimą laisvai iš
pažinti, rašo baigdamas italas^ 
žurnalistas, ypatingą prasmę 
įgyja popiežiaus žodžiai, pasa
kyti Lietuvos vyskupam:

"Labai karštai trokšta, kad šis 
gyvas Dievo tautos tikėjimas 
galėtų pilnai pasireikšti visu 
savo grožiu tiek pavienių as
menų gyvenime, tiek šeimose, 
tiek visoje Bažnyčioje, naudoda
masis pilna sąžinės bei religi
jos laisve, apimdamas visas tiek 
asmeninio, tiek bendruomeninio 
gyvenimo apraiškas, kurios yra 
neatskiriamo* nuo tos paflot 
laisvės ir kurias era aptaręs spe-

visiem Helsinkio nutarimą pari- 
rašiusiem valstybių vadovam **

(K.U ”
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JAUNIMO
STOVYKLOJE
ŠIĄ SAVAITĘ

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso proga įvyksta studiji
nė stovykla.

Liepos 4, pirmadienį, auto
busai išvyksta iš Jaunimo Cent
ro Chicagoje į jaunimo stovyklą, 
kuri bus Oberlin kolegijoje, 
Oberlin, Ohio.

Tą dieną vyksta registraci-

Popiežius Jonas Paulius II 
savo kalboj pagyrė lenkus už jų 
solidarumą su tais, kurie yra in
ternuoti ar atleisti iš darbo karo 
būklės metu, ir ųž tai susilaukė 
milžiniško pritarimo.

Žymus Kubos karinis žino

ję, susipažinimo šokiai.
Liepos 5, antradienį, lietuvių 

kilmės diena. PLJK atstovų susi
rinkimas, Antrojo kaimo vaidi
nimas, viduramžių laužas.

Liepos 6, trečiadienį, tautinio 
atgimimo diena, Grandinėlės 
pasirodymas, “Kelias į atgimi
mą“ — skaidrių montažas.

Liepos 7, ketvirtadienį, lais
vosios Lietuvos diena, sporto 
olimpiados atkūrimas, kavinės 
muzikos vakaras su šokiais.

Liepos 8, penktadienį, žmo
gaus teisių diena, Vlado šakalio 
paskaita, simpoziumas apie da
bartinę padėtį Lietuvoje, kultū
ros ir kūrybos vakaras, susimąs
tymo vakaras.

Liepos 9, šeštadienį, tautinių 
ryšių diena, pokalbis su Dayto- 
no, Ohio, vyčių vadais, Mažoji 
Lietuva — skaidrių montažas, 
susipažinimas su studijine an
keta. Talentų vakaras, baigia
mieji šokiai.

'Jetuvlška knyga — geriausia 
dovana!

Jaunimo stovykloje

šios studijos vyksta Trent 
universitete Peterborough, On- 
tario, Kanadoje.

Liepos 10, sekmadienį, verty
bių skalės sustatymas.

Liepos 11, pirmadienį, verty
bių skalės svarstymo tęsinys.

Liepos 12, antradienį, kokie 
sąmoningo lietuvio bruožai, ko
dėl ir kaip veikia Lietuvoje?

Liepos 13, trečiadienį, ką 
veikti?

Liepos 14, ketvirtadienį, kaip 
motyvuoti veiklą, ruošti paro
das?

Liepos 16, šeštadienį, atvyksta 
į Toronto miestą. Atstovai ap
žiūri miestą, vakare paskirstomi 
nakvynėms. Volungės koncertas 
ir šokiai.

Liepos 17, sekmadienį, mišios 
ir pusryčiai Prisikėlimo parapi
joje lietuvių gegužinė.

Liepos 18, pirmadienį, kraštų 
veiklos sąlygos, PLJS rinkimai.

Liepos 19, antradienį, PLJS 
projektų įvertinimas.

Liepos 20, trečiadienį, baigia
mos studijų dienos.

Ottawoje, Kanadoje
Liepos 21, ketvirtadienį, at

stovų apsilankymas savo kraštų 
ambasadose, pietūs parlamente.

Mfontreal, Quebec, Kanada
Liepos 21, ketvirtadienį, at

vyksta studijų dienų dalyviai.
Liepos 22, penktadienį, spau

dos konferencija, jaunimo šo
kiai.

Liepos 23, šeštadienį, ekskur
sijos, banketas, šokiai.

Liepos 24, sekmadienį, mišios, 
PLJK uždarymas, koncertas ir 
šokiai.

Mozambiųue vyriausybė įsakė 
registruotis visiem darbo netu
rintiems miestų gyventojam, 
kuriuos ji numato išsiųsti į kraš
to gilumą žemės ūkio darbam. 
Savo noru neužsiregistravusieji 
bus prievarta išsiųsti.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 LarkftaM Road,, Easf! 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 515 358-3740. Namų telefonas vakarais;: 
tik Mintinais atvejais 515 757-2571. New Yorko ofisas Lito patalpose:’ 
85411 1141h St. Richmond HIH, N.Y. 11418. ToL 212 441-2811. Iį
----  . ■ 'n— i. i! 
AUCE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par-| 
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454. 107-04 Jamaica Avėju 
Richmond HM, N.Y.

SHALIRS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest !■ ' 
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. | 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 295-2244. jį

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-j 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary « 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043. f
" T -j
BUYUS FUNERAL HOME, MarioTeixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavam, 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

vas ir vadas gen. Arnoldo 
Ochoa Sanchez buvo pastebėtas 
Nikaragvoj. Jis, būdamas briga
dos vadu, vadovavo Kubos kari
niam įsipareigojimam Angoloj 
1976 m. ir Etiopijoj 1977 m. 
Šiuo metu jis yra Kubos gynybos 
ministerio Raul Castro pava
duotojas.

JAV intelektualų sluoksniai 
yra labai susirūpinę, kas reikia 
daryti krašto ūkiui pagydyti. 
Tarp įvairių teorijų dabar dau
giausia dėmesio susilaukė vadi
namoji pramoninės politikos 
teorija, kuri labai sėkmingai 
buvo išbandyta Japonijoj, kur 
pasirinktai pramonės šakai 
buvo teikiama įvairių lengvatų 
ir paramos. Spėliojama, kad šitą 
teoriją Amerikoj pradės skelbti 
būsimieji demokratų partijos 
kandidatai į prezidentus.

Per Britanijos parlamento rin
kimus konservatorių partija su
rinko 13 fnil.,.,darbo. partija — 
8.46 mil. ir liberalų ir social
demokratų susivienijimas — 7.7 
mil. balsu.

Greta JAV senatorių gaunamo 
metinio atlyginimo per 1982 
metus senatorius Robert Dole 
turėjo pašalinių pajamų 135,750 
dol., Pete V. Domenici — 84,500 
dol., Fritz Hollings—92,270 ir 
t.t. Dėlto senatas nutarė pasi
kelti savo atlyginimus iki 69,800 
dol. per metus ir apriboti paša
lines pajamas iki 30 proc. jų 
pagrindinio atlyginimo.

{vairūs šaltiniai teigia, kad 
Sov. S-gos prezidento Andro
povo sveikata yra labai pašli
jusi: jo sargai turėjo jam padėti 
atsikelti nuo kėdės, jį pasodinti, 
o stebėtojai tikina, kad jo ran
kos labai drebėjusios ir kad jo 
veidas buvo nenormaliai pa
blyškęs. Esą jis turįs kraujo apy
takos negalavimų, 1966 m. tu
rėjęs širdies ataką ir kenčiąs 
dėl kepenų ir cukraus ligų.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta ii 1 psl.
mokslus jis sakydavęs, ar žmo
nės mylėjo kleboną, ar jai ne
teko rašyti TTG Katalikų komi
teto dokumentų, kur juos siųs
davo, kokiu tikslu komitetas 
susikūręs ir pan.

M. Gavėnaitė kleboną apibū
dino kaip sąžiningą, uolų, šven
tą ir pasiaukojusį kunigą, dėl 
TTGKK nieko neatsakė, nes sau
gumas ir taip puikiai viską žino, 
kadangi komitetas dirba vie
šai.

Po klebono arešto ir parašų 
rinkimo prasidėjo Viduklės pa
rapijiečių tardymai ir gąsdini
mai. Dėl parašų rinkimo į mi
liciją buvo iškviesti: Ignas Pau
lauskas, Vincas Paulauskas, Pet
ras Kačiušis; į Socialinio ap
rūpinimo skyrių iškviestos:. EI z-, 
bieta Bavarskienė, Bronė Jar-‘ 
moškienė, Marytė Saukienė ir 
Bronė Grubliauskienė. Vasario 
3 saugumas antrą kartą tardė 
Petrą Kačiušį, Bronę Jarmoškie- 
nę ir Salomėją Kaplanienę.

Tardo mokinius
Neatsiliko ir mokykla. Dvi 

mokines — seseris Jūratę ir 
Astą Kaplanaites — saugumietis 
tardė mokyklos direktoriaus ka
binete. Jis gąsdino mergaites, 
kad bažnyčia būsianti uždaryta, 
reikalavo, kad jos nesimelstų 
viešai tokiomis intencijomis — 
“už Bažnyčios priešus”, “už 
kankinį kleboną”, — nes tai į- 
žeidžia ateistų jausmus.

Vasario 7 M. Gavėnaitė vėl 
gavo šaukimą atvykti į Vilniaus 
saugumą tardymui pas tardytoją 
Bičkauską.

Visi pensininkai buvo su
kviesti į Viduklės apylinkę, ir 
ten ateistai bandė įrodinėti, kad 
klebonas teisingai suimtas. Mo

kykloje vaikams aiškino, kad 
klebonas žudęs žmones, priklau
sęs gaujoms ir pan. Visur, kur 
tik koks žmonių susibūrimas, 
ateistai veda šmeižto akciją 
prieš kun. A. Svarinską.

Šmeižtai laikraščiuose
Rajoniniuose laikraščiuose 

pasirodė straipsniai, šmeižian- 
tys kun. A. Svarinską. Ra
seinių 2-sios vidurines mokyk
los mokytojai skundžiasi, kad 
kun. A. Svarinskas “klaidinęs” 
jaunimą, trukdęs mokyklai auk
lėti jaunąją kartą ateistine dva
sia, ir pritaria respublikos pro
kuratūrai, izoliavusiai iš visuo
menės tokį žmogų.

Kitame straipsnyje prokuratū
ros sprendimui pritaria Arioga
los vidurinės mokyklos moky
tojai jr tėvai. Tikriausiai tokių 

.^^pritariančių” ir vergiškai bu
čiuojančių okupanto batą bus 
dar daugiau.

Visoje Lietuvoje yra meldžia
masi ir renkami parašai, reika
laujant laisvės kun. A. Svarins
kui.

Kardinolo Slipyj laiškas
Lietuvos kunigus ir tikinčiuo

sius, o ypač vidukliškius, pa
guodė ir padrąsino kardinolo 
Josyf Slipyj laiškas, kuriame 
Bažnyčios kunigaikštis rašo:

“Kun. Alfonso Svarinsko areš
tavimo aplinkybės ir priežastys 
nėra žinomos, bet viena yra 
tikra — šis Kristaus Bažnyčiai 
ir Kristaus Evangelijai ištiki
mas, pasiaukojęs kunigas nėra 
padaręs jokio nusikaltimo nei 
prieš valstybę, nei prieš įstaty
mus. Vienintelis nusikaltimas, 
kurį jam gali primesti tamsaus 
žvilgsnio žmonės, tai Dievo ir 
žmonių meilė, tarnavimas arti-

Toronto Gintaro ansamblis savo metiniame koncerte — subatvakaryje. Nuotr r. Puteno

mui ir vykdymas Kristaus palie
pimo — skelbti Evangeliją viso
je žemėje. Dėl ko kun. A. Sva
rinskas yra baudžiamas? — 
klausia kardinolas J. Slipyj.

Prieš dvidešimt metų dažnai 
susitikdavom su kun. A. Sva
rinsku — abu drauge nešėme 
nelaisvės jungą katorgoje, kai 
buvome areštuoti ir nubausti 
griežto režimo lageriu, abu ne
šėm tą patį kančios, pažemi
nimų ir bauginimų kryžių.

Kun. A. Svarinskas buvo di
džiai kantrus ir ištikimas, kaip 
tasai Titas, kuriam rašė apašta
las šv. Paulius. Ir iš jo paty- 
riafu daug paguodos, sustiprini
mo ir pagalbos.

Kun. A. Svarinskas yra Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios ir lie
tuvių tautos garbė bei pasi
didžiavimas. Žinia apie jo areš
tą ir gresiantį nuteisimą yra la
bai skaudi, — rašo kardinolas 
J- Slypyj, — bet ji mums pri
mena Kristaus apaštalus. Kai 
apaštalai buvo suimti ir nu
plakti, jie iš tarybos išėjo 
džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus 
vardo užsitarnavo panieką.

Dėl šio areštavimo mes reiš
kiame gilią užuojautą kun. A. 
Svarinskui ir lietuvių tautai, 
kuri netenka uolaus kunigo, bet 
drauge tebūna Dievui garbė už 
tai, kad šiam drąsiam tikėjimo 
išpažinėjui suteikė malonę liu
dyti Išganytoją Jėzų Kristų prie
spaudos grandinėse.

Priespaudos grandinėmis su
rakintų išpažinėjų balsas yra 
labai galingas, kai jie skelbia 
laisvę ir tiesą Jėzuje Kristuje . . .

Gailestingasis Viešpats telydi 
kun. A. Svarinską jo kančių 
kelyje.

Mūsų malda tesuteikia jam 
ramybės ir paguodos.

Linkiu jums Viešpaties palai
mos.”

Lietuvos Bažnyčios tylus 
balsas

Lietuvą pasiekia žinios (nega
lime patikrinti jų objektyvumo), 
kad, būk tai, Šv. Tėvas esąs ne
nepatenkintas, jog Lietuvoje 
tarp kunigų nesą vienybės, todėl 
Lietuva ir negavusi kardinolo. 
Lietuvos -kunigai netiki, kad Šv. 
Tėvas galėtų nesuprasti tikro
sios padėties Lietuvoje. KGB 
dalį kunigų suluošino, ir jie, 
plakami prievartos botago, daro, 
rašo ir kalba tai, ko nori sovie
tinė valdžią, Jie yra didžiausi 
kunigų vienybės ardytojai. Ga
limas daiktas, kad jie daugiau
siai ir deinfbmuoja Vatikaną, o 
tikrasis Bažnyčios balsas iš Lie
tuvos šiandien yra tylus, Apaš
talų Sostą retai pasiekiantis ir 
dar KGB koloborantų suniekin
tas.

šiuo sunkiu Lietuvių katalikų 
Bažnyčiai metu, kai uoliausi ku
nigai areštuojami, o uolumas 
tarsi neįvertinamas, Lietuvos 
kunigam ir tikintiesiem labai 
svarbu nepasimesti, bet ir toliau 
išlaikyti pirmykštę pagarbą ir 
ištikimybę Apaštalų Sostui. Pa
ti Apvaizda pasirūpins, kad tik
roji ištikimybė triumfuotų. O 
krikščioniškasis triumfas visada 
prasideda nuo kryžiaus.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd.. Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokerla, dirba au Thomson McKIn- 
non Securities Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodtties, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax sheiters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, trečiad., 
6:05-7:00 vai. vak., iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

tIETUVIŠKO ST1LIMtrS"P*MINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

•A NENORIAIS
66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

KVECAS
JONAS 

1933 + l 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas, 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica Ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
I

1983
KELIONĖS Į LIETUVĄ

PRAŠYKITE DAUGIAU 
INFORMACIJŲ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN* N. Y. 11229 
TEL: (212) 769-3300
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iem. Kalvarijos reikšmė
Su dideliu dėmesiu sekame 

įvykius okupuotoje Lietuvoje. 
Nuo 1972 metų, kada pradėjo 
eiti Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika, Lietuva labai pasikeitė, 
pasikeitė į gera. Lietuvoje pra
sidėjo visuotinas religinis atgi
mimas, kuris veržiasi per visas 
užtvaras, nieko nebodamas.

Naujos maldininkų bangos 
veržiasi į Šiluvą, keliauja į Že
maičių Kalvariją, kur liepos 
pradžioje vyksta didieji Kalvari
jos atlaidai.

Šie atlaidai šiemet buvo lie
pos 3. Tai yra “trumpiausia” 
Kalvarija. Atlaidų didžioji die
na yra pirmas sekmadienis po 
liepos 2. Jei liepos 2 pasitaiko 
sekmadienį, tai jie nukeliami 
visą savaitę — į liepos 9. Tada 
yra “ilgiausia” Kalvarija.

Žemaičių Kalvariją įkūrė uo
lus žemaičių vyskupas Jurgis 
Tiškevičius. Jis žemaičių vysku
piją valdė nuo 1633 iki 1649. 
Tada buvo perkeltas vyskupu į 
Vilnių.

Žemaičiuose jis atbaigė su- 
krikščioninimo darbą, kurį buvo 
pradėjęs vyskupas Merkelis 
Giedraitis. Vysk. M. Giedraitis 
štfetabdė protestantizmo plėti
mąsi, atgaivino katalikybę viso
je Žemaitijoje. Vysk. M. Gied
raitis mirė 1609. Po jo buvo dar 
keturi vyskupai, kol atėjo vysk.

. Jurgis Tiškevičius. Jis pasireiškė 
kaip didelės veiklos žmogus. Per 
pirmuosius dvejus metus aplan
kė visas parapijas ir tuoj taisė 
pastebėtus trūkumus. Tada 
buvo dar mažas bažnyčių tink
las. Jo vyskupavimo laikais pa
statyta Kartenos, Skirsnemunės, 
Nemakščių, Pikelių, Sudargo, Ži
dikų, Surviliškio bažnyčios. Jis 
sušaukė keturis kunigų sinodus.

Norėdamas visą kraštą dar 
labiau persunkti katalikybe, jis 
su dideliu uolumu kūrė vie
nuolynus.

Dabar visame krašte paplito 
gilus pamaldumas į Žemaičių 
Kalvarijos Madoną. Ypač slaptai 
jis plinta jaunimo tarpe. Slap-

š. m. birželio 13-oji bus pri- LB VEIKLA WASHINGTONE 
siutinta, kaip istorinio įvykio 
data. Tą pirmadienį Baltieji 
Rūmai priėmė kelis šimtus lie
tuvių, latvių ir estų pagrindi
nių organizacijų bei laikraščių 
atstovų. Pabaltiečių atstovų 
akivaizdoj Baltųjų Rūmų “auk-

ganas atvirai ir nedviprasmiš
kai pasmerkė sovietų smurtą 
prieš' Pabaltijo respublikas ir 
pasirašė proklamacciją, skel
biančią 1983 birželio 14-ąją Pa
baltijo Laisvės Diena.

Tą pat| pirmadienį Wash- 
ingtone bent lietuviai nebuvo 
vien stebėtojai ir iškilmių daly
viai. JAV Lietuvių Bendruome
nės visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkas Algirdas Bud
reckis ir iždininkė Jūratė Aukš
tikalnienė tą rytmetį aplankė 
svarbius JAV kongreso pareigū
nus. Buvo padarytas vizitas 
pas kongresmeną Beniamin Gil- 
man (R.-N.Y.), kuris imasi inicia
tyvos ištirti, iki kokio laipsnio 
Sovietų Sąjunga kliudo laiškų ir 
siuntinių siuntimą. Išdėstyta 
kongresmano Gilmano padėjė
jui David Eno, kaip sovietai 
varžo laiškų ir siuntinių siunti
mą abipus geležinės uždangos; 
tuo reikalu jam buvo įteiktas 
Lietuvių Bendruomenės memo
randumas. D. Eno pranešė, kad 
netrukus San Francisco mieste 
įvyks kongreso apklausinėjimai 
pašto varžymo klausimu; ten 
bus kviečiami visi, kurie galėtų 
įteikti įrodymus ar žinias apie 
sunkumus, susirašinėjant su 

Domininkonus įkūrė Gar
duose, kurie dabar vadinasi Že
maičių Kalvarija, Raseiniuose, 
Virbalyje. Pakvietė karmelitus 
ir juos įkūrė Kudirkos Naumies
tyje, Linkuvoje, Kražiuose įkur
dino benediktines, Krakėse — 
kotrynietes.

Didžiausios reikšmės turi jo 
Kryžiaus Kelių įkūrimas Garduo
se, dabartinėje Žemaičių Kalva
rijoje. Jis pats pastatė 19 koply
čių, padarė panašų Kryžiaus Ke
lią, kuriuo nuėjo Jėzus Kristus 
Jeruzalėje. Pats aplankė Jeruza
lę, iš ten parvežė šventos že
melės ir ją kalneliuose išbarstė. 
Pats pirmas apėjo tuos Kryžiaus 
Kelius. Kristaus kančios ap
mąstymas turėjo stiprinti 
žmonių religiją, stiprinti juos 
pačius sunkiose gyvenimo die
nose, turėjo juos paguosti, ska
tinti visa pakelti Dievo garbei 
ir ištverti, branginti savo tra
dicijas.

Šis Kryžiaus Kelių poveikis 
tikrai pagilino krikščionybę že
maičiuose. Tada buvo vietovė 
pavadinta Naujoji Jeruzalė, bet 
vardas neprigijo. Žmonės ją pa
vadino Kalvarija. Kad atsiskirtų 
nuo Vilniaus Kalvarijos, pri
dėjo — Žemaičių žodį.

Domininkonai iš Romos par
vežė stebuklingą Dievo Moti
nos paveikslą, kuris greitai ėmė 
garsėti savo stebuklais. Ir visa 
tai atsitiko prieš 350 metų. 
Domininkonų vienuolynas įkur
tas 1637 metais.

Okupantai dėjo visas pastan-* traukia didžiausias galybes — 
gas sustabdyti žmonių keliones 
į Kalvariją. Norėjo net du kar
tus nugriauti koplytėles, bet 
žmonės, pajutę, kad griaus, ap
supo koplyčias ir nesitraukė 
nei dieną, nei naktį.

tai įsipareigoję kalbėti rožančių 
Kalvarijos Marijos garbei, įsipa
reigoja aplankyti pačią švento
vę.

Per rožančiaus maldą Ž. Kal
varijos Madona yra gyva visa
me krašte, nuolat paguodžia 
sunkiose vergijos dienose, nuolat 
šaukia į Kalvariją.

O pačioje Žemaičių Kalvari
joje yra Kryžiaus Keliai — Sta- 

‘ cijos. Jos su visom maldom, su 
visais apmąstymais taip giliai 
atitinka vargstančiam žmogui, 
pagilina jo religingumą, stipri
na ir padrąsina. Tai yra dide
lis veiksnys, labai stiprinąs re
ligiją ir lietuviškumą.

Todėl bedieviška valdžia su- 

kariuomenę, miliciją, slaptą po
liciją, gaudo jaunimą, tardo, kad 
tik sustabdytų žmonių plau
kimą. Ten eina didelė kova 
— didelis pasipriešinimas. Iš 
vienos pusės ginkluoti iki dantų 
siaučia okupantai, bedieviai, o iš 
kitos pusės ateina tauta besi
melsdama, giedodama šventas 
giesmes. Ir tų maldininkų su
stabdyti jau niekas nebegali. 

giminėmis Sovietų Sąjungoje. 
Pasiremiant liudininkais, no
rima ištirti, kaip sovietai varžo 
ir cenzūruoja paštą. Kongresma- 
nas Gilmanas taip pat prašo, 
kad lietuviai, turintieji tokių in
formacijų, atsiųstų jam duome
nis ar cenzūros pavyzdžius 
šiuo adresu: Congressman Ben- 
jamin A. Gilman, 2160 Raybum 
Building, Washington, D.C. 
20515. Ta pačia proga jam buvo 
įteiktas LB memorandumas, 
protestuojąs prieš JAV teisingu
mo departamento ypatingųjų 
tyrinėjimų įstaigos (OSI) veda
mas bylas tariamiem nacių ko
laborantam nupilietinti.

JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos atstovai aplankė atstovų 
rūmų ad hoc komiteto Pabalti
jo ir Ukrainos reikalam kopir- 
mininko kongresmano Brian 
Donnelly (D-Mass.) įstaigą. Gerą 
valandą buvo išsikalbėta su jo 
reikalų vedėju Jerry Lamb. J. 
Aukštikalnienė jį painformavo 
apie priemones, kurias sovietai 
naudoja suvaržyti giminių ir 
pažįstamų Lietuvoje susirašinė
jimui su užsieniu. A. Budreckis 

Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia Vilkaviškio vyskupi
joje. Kun. Alfonsas Svarinskas, antrą kartą paleistas iš ka
lėjimo, čia buvo vikaras, paskui buvo perkeltas į Kudirkos 
Naumiestį.

vėl iškelti OSI nukry
pimus nuo Amerikos tei
sės tariamų nacių pabaltiečių 
bylose. J. Lamb painformavo LB 
atstovus, kad ad hoc komiteto 
kopinnininkas Don Ritter (R.- 
Pa.) yra itin susidomėjęs tuo rei
kalu ir renka duomenis iš įvai
riausių šaltinių, kaip OSI prasi
lenkia su teise. J. Lamb buvo 
įteiktos platesnės ir paskutinės 
informacįjos apie kun. Alfonso 
Svarinsko nuteisimą ir apie iš
keltą bylą prieš kun. Tamkevi- 
čių.

Buvo užsimota aplankyti ir 
kongresmaną Don Ritter. Deja, 
nei jo, nei jo reikalų vedėjo ne
buvo įstaigoj.

Užsukta į kongreso sudarytą 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo komisiją, į vadinamąjį 
JAV Helsinkio komitetą. Čia iš
samiai išsikalbėta su štabo pa
reigūne Meg Donovan apie 
pašto varžymą, kun. Svarinsko 
ir kitų lietuvių veikėjų bylas. 
M. Donovan ypatingai yra susi
domėjus šeimų sujungimo 
klausimu. Ji pranešė, kad jos 

įstaiga mielai duos konkrečias 
patarimus lietuviam, kurie 
bando atsikviesti gimines, žmo
nas ar vyrus, likusius anapus 
geležinės uždangos. Jos adresas: 
M s. Meg Donovan, Commission 
on Security and Cooperation in 
Europe, Congress of the United 
States, Washington, D.C. 20515. 
Komentuodama senatoriaus R. 
Dole pareiškimą, kad šis Hel
sinkio komitetas būtų likviduo
tas ir jo funkcijos būtų paves
tos senato ir atstovų rūmų už
sienio reikalų komisijom, ji pra
nešė, kad toks pavojus dar egzis
tuoja, kadangi senatas dar turi 
balsuoti šios įstaigos sąmatos 
klausimu. Ji paprašė, kad Bend
ruomenė užstotų Helsinkio ko- 
komiteto tolimesnį veikimą. Rašy
ti laiškus Senate Subcommittee 
for State, Commerce, Justice, 
Judiciary and Related Depart- 
ments nariam. Jų tarpe senato
riam Robert Dole, Alphonse D* 
Amato, Patrick Leahy, Claibome 
Pell ir Paul Laxalt (tos pako
misės pirm.).

Dar prieš proklamacijos pasi
rašymo iškilmes A. Budreckis ir 
J. Aukštikalnienė pasitarė su 
Linu Kojelių apie Washingtone 
bazuotą antikomunistinę Lais
vės Federaciją. Mat, lig šiol Li
nas Kojelis buvo Lietuvių Bend
ruomenės ryšininkas prie Lais
vės Federacijos. Kadangi nuo 
š.m. gegužės 20 jam buvo skirtos 
svarbios pareigos Baltųjų Rūmų 
štabe (Baltųjų Rūmų ryšinin
ko su etninėmis bei katalikų 
grupėmis), tai formaliai jis turi 
atsistatydinti iš pareigų JAV LB 
visuomeninių reikalų taryboj.

JAV LB VRT Žinyba

— V PLJ kongreso stovyk
los akademinės programos ren
gimo komitetą sudaro: Birutė 
Bublienė — pirm., kun. Anta
nas Saulaitis, SJ — dieninių 
programų koordinatorius, se
selė Ignė Marijošifltė — dieno
tvarkės koordinatorė, Viktutė 
Lenkauskaitė — užsiėmimų bū
relių koordinatorė ir Rūta Gied
raitytė — vakarinių programų 
koordinatorė. Stovykla bus tuoj 
po II PL Dienų, Oberiin Col- 
lege, Oberiin, Ohio,

— Gallery Guide leidinyje, 
kuris platinamas ir meno mėgė
jų plačiai skaitomas visoje š. 
Amerikoje , Viktorijos Kašūbai- 
tės-Matrangos pastangomis įdė
tas visą pirmąjį puslapį uži
mantis skelbimas apie II PLD-nų 
meno parodas.

PAULIUS JURKUS
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Statosi ir statosi
Kas galėjo tikėti, kad taip iš

augs Florida. Vis važiuoja žmo
nės atostogauti, praleisti savo 
pensininko dienų. Pensininkų 
čia bus bene daugiausia. Ir kas 
juos čia atveda, ko nepasilieka 
šiaurėje?

Kiekviena bendruomenė turi 
tris veiksnius — jaunimą, suau
gusius ir senimą. Visi tie veiks
niai labai reikalingi vieni ki
tiems. Seniau, kada gyventa 
gentimis ir giminėmis, seniau
sias bei vyriausias buvo jų va
das, jų galva, nes jis turėjo 
daugiausia išminties ir patirties. 
Jaunieji skubėdavo pasiklausti 
pas vyresniuosius. Jaunieji 
bendravo su visais, bendravo ir 
vyresnieji, arba dirbantieji, 

bendravo su visais ir vyres
niais. Visi buvo vienas kitam 
reikalingi.

Vyresnieji kaip džiaugiasi 
jaunimu — ateina atžalynas, 
vėl ateina nauja karta! Ir kaip 
tai puiku!

Dabar suardoma tradicinė 
bendruomenė bei visuomenė. 
Vyresniuosius nori iškelti kitur, 
kad jie nesimaišytų jaunes
niems. Tai nėra gerai vieniems 
ir kitiems. Mažėja šeimos ryšiai, 
nyksta ir tradicijos, pagarba 
vyresniam. Bet taip yra — į 
Floridą atvyksta pensininkai, 
savo vaikus palikę šiaurės mies
tuose.

Atvykę išsibarstė visur, Kur 
kam patogiau, kur geriau kam 
patiko. Kitus čia atsikelti pri

verčia sveikata. Šiaurėje klima
tas šaltas, drėgnas. O čia bent 
mažų mažiausiai šilta. Kai kur 
drėgnoka, bet — įveikiama. At
vykus čia nebeskauda artraičiai, 
kaulai ir raumenys.

Čia daugiau pramogų tokiem 
pensininkam. Gali žaisti golfą, 
meškerioti, maudytis, tingi
niauti. Sako, juk užsitarnauta, 
užsidirbta.

Tiem atvykstantiem reikia 
pastogės. Todėl ir vyksta tokia 
didelė nauja statyba. Stato prie 
pat vandens, stato ir prie to di
džiojo kelio, kuriuo mes važia
vome tada iš restorano.

Yra ten didelių modernių na
mų su išradinga architektūra. 
Tai įvairių bendrovių įstaigos, 
kartais net centrinės įstaigos. Ir 
atsikelk į tokį svieto pakraštį, 
pasistatyk namus, suvežk žmo
nes. Bet jiem apsimoka. Jei ne
apsimokėtų, to nedarytų.

Vienoje vietoje matėme nedi
delius gelsvus namelius. Būtų 
lyg koks kaimelis pastatytas. 
Kai įsižiūri, tie namukai sulipę. 
Mielasis Bronius išaiškino, kad 
visa jau parduota pensininkams. 
Čia tai “condominiumas” 
— daugiabučiai namai. Reikia 
daug pinigų, kol nusiperki tokį 
butelį. Reikia paskui kas mėne
sį mokėti nemažas sumas. Už tai 
gauni vieną patogumą, kad ne
reikia rūpintis tuo butu. Jau pa
ti bendrovė prižiūri žolę, take
lius, sodina gėles.

Kai kur tie daugiabučiai na
mai kyla į viršų. Ten daugybė 
aukštų pasikelia j aukštybes, kur 

nuolatiniai vėjai pučia. Kiti na
mai išsiskleidžia pažemiu. Tai 
dviejų aukštų butukai. Jie kaip 
kregždžių lizdai sulipę. Vienas 
prie kito. Lyg koks kaimas. Ar 
ten būtų patogu gyventi? Ten 
turėtų būti per daug triukšmo, 
per daug visokių socialinių inte
resų, vakaronių.

Oakbrook Square
Netoliese yra gražus apsipir

kimo centras — Oakbrook 
Sųuare. Gražiai ir patogiai su
planuotas. Daugybė krautuvių 
sujungta viena pastoge, bendrais 
takais.

Eidamas tuo taku po stogu, 
matai vitrinas, kur sudėta dau
gybė prekių. Ir ko čia nėra? 
Visokiausių krautuvių. Kokie 
gražūs batai, kokios suknelės, 
vvriški drabužiai, kokios suveny
rų krautuvės. Visa dekoruota 
šventiškai, Pilna muzikos. Tarp 
tų krautuvių aikštelėse tyliai 
čiurlena ir fontanai. Ir ten įkel
ti kalėdiniai papuošalai. Nusi- 
Šypsai, kad jie šiauriečiai — stir
nos ir rogės. Nepritinka tam 
kraštui, kur niekada snaigė ne
užklysta. Bet čia gražu bent pa
vaikščioti, kai ką nusipirkti.

Užsimaniau rašomo popie-' 
riaus. Ir tai nebuvo taip leng
va. Pasirodo, kad ši prekė per 
menka šiam prabangos kraštui. 
Reikėjo daug ieškoti, kol gavau 
neliniuoto popieriaus normalaus 
dydžio bloknotus. Pasidariau iš
vadą, kad šiame krašte žmonės 
rašymu nesidomi, nes nėra kada.

Moterys mėgsta čia eiti iš 

krautuvės į krautuvę. Net žino, 
kur kas padėta. Puiki čia didelė 
maisto krautuvė su labai geru 
patarnavimu — visada pirkinius 
krautuvės berniukas nuneša į 
mašiną. Čia didelis pasirinki
mas, greitas patarnavimas. Taip 
žmonių čia praeina labai daug.

Labai gera ir jauku įsitaisy
ti kur šešėlyje, stebėti žmones, 
tuos skubančius, kartais besiner- 
vuojančius. Kartais randi kokią 
kavinukę su pyragaičiu. Ten pa
silepini, belaukdamas, kol atsi
ras pirkėjos.

Reikia iškeliauti

Nors čia atostogų kraštas, bet 
ir čia dienos greitai praskuba. 
Rodos, lyg vakar atvažiavai, iš- 
dėstei daiktelius, o štai irašvta 
data, kada tavęs laukia lėktu
vas.

Reikia vėl pakuotis. O tai ne
malonus reikalas. Nemėgstu 
dailiai sudėlioti drabužių, netu
riu kantrybės. Imi ir sukemši 
palaidai į lagaminą. Jei kas ati
darytų, tikrai išsigąstų pamatęs 
tokią netvarką. Sumaišai viską 
per vieną. Su keliais prispaudi 
lagamino viršų. Visada turiu 
diržiuką, su kuriuo dar perjuo
siu dėl atsargos.

Pastatai prie durų vieną ga
balą, antrą. Visada ką nors pa
lieki. Kur nors lentynos kampe. 
Ir nesigaili, nes tai ženklas, kad 
vėl atvyksi ir surasi, surasi kaip 
prisiminimus.

Bronė kviečia prie stalo. Taip 
jau reikia —su šampanu pasiti

ko, su šampanu išleidžia. Su 
kepsniais visokiais, su gera nuo
taika, kalbomis apie New Y or
ką, ką ten pasveikinti, ką pa
pasakoti.

Dar ir dovanų prikrauna, o tos 
dovanos tai jų sodo vaisiai, di
džiuliai vėšlfls greipfiruitai. Su
deda į maišiuką ir pastato ten, 
kur jau prie durų laukia mūsų 
lagaminai.

{ aerodromą visi važiuojame. 
Tau čia tokia tvarka. Lieka tik 
namų pažiba katinas Rainis. Jis, 
lyg nujausdamas, kad atsisveiki
nimas gali būti sentimentalus, 
visai nepasirodė — lindėjo po 
krūmais ir miegojo.

Aerodrome visada ta pati 
nuotaika — keleivių daug. Visi 
nervuojasi, kol patenka į lėktu
vą, kol gauna gerų vietą, čia 
viskas sutvarkyta, sunumeruo
ta. Ir į lėktuvą pašMilria pagal 
numerius, kad nebūtų kokio ne
reikalingo susigrūdimo.

Atsisveikiname draugus — 
Bronių ir Bronę Oniūnus. čia 
palmių šalis, čia jų namai, o mes 
— kaip tie paukščiai turime 
skristi į šiaurę. Ten mūsų nūnai. 
Baigėsi trumpos žiemos atosto
gos. Pirmos tokios, kad Kalėdų 
šventes praleidai palmių šalyje.

ir vienodai jis ūžia, keleivių ne
mėto, nesupurtina. Debesėliai 
balti po kojomis. Kai jie psaai- 
akleidžia, matai jūrą, jūrą, o pan
kui ir žemę. Bet nieko ten ne
įžiūri. Prie New Yorko, kai Mh-

I

(sakaite 14 pal.)
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i IETŲVIŲ FILATELISTŲ 
’ARODA TORONTE

Filatelijos paroda, suruošta 
Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugijos, įvyko kovo 26-27. ši 
paroda buvo pavadinta LITH- 
PEX V, nes ji buvo jau penk
toji, suruošta Toronto lietuvių 
filatelistų. Ji buvo skirta mūsų 
didvyrių S. Dariaus ir S. Girė
no skridimui per Atlantą pami
nėti. Tam tikslui buvo išleistas 
specialus vokas su S. Dariaus ir 
S. Girėno atvaizdais. Vokai per 
abi parodos dienas buvo ant
spauduojami Toronto pašte spe
cialiu antspaudu, kuris turėjo 
tokį įrašą:

LITHUANIAN
PHILATELIC EXHIBITION 
EXPOSITION DE TIMBRES 

LITHPEX V
MARCH 26 - 27, MARŠ. 1983

S. Dariaus ir S. Girėno Tes
tamentas, albumo lapo didumo, 
buvo antspauduojamas Toron
to pašte parodos pašto antspau
du. Toks pat Testamentas (mi
niatiūrinis) yra įdėtas į kiekvie
ną suvenyrinį voką, turintį paš
to antspaudą.

Parodos pirmą dieną Toronto 
rytinis dienraštis “The Globė 
and Mail”, “Stamp Comer” 
skyriuj įsidėjo gražų straipsnį 
apie Lietuvos pašto ženklus su 
tokia antrašte: “Lithuanian 
postage stamps štili popular 
with collectors”.

Paroda buvo skelbiama taip 
pat “Stamp News”; tai yra dvi
savaitinis pašto ženklų — filate
lijos laikraštis, išeinąs Missis- 
saugoj, Ont Kanados ir JAV lie
tuviški laikraščiai taip pat pla
čiai rašė apie parodą, viešose 
bibliotekose buvo iškabinti Lith- 
pex V plakatai, kad daugiau 
žmonių atsilankytų.

Kaip iš praėjusių Lithpex pa
rodų patirta, tokios parodos pri- 
vesę^r;^aųgij9.s_rnauiu^ pasi- 
tejnpti • ir nesutvarkytus rinki
nius paruošti parodai.

Parodai turėjom 100 rėmų. 
Iš viso turim 120, bet 20 rėmų 
buvo paskolinta Prisikėlimo pa
rapijai, kuri šventė 30 metų 
gyvavimo sukaktį.

Kaip buvo minėta, ši paroda 
buvo suruošta paminėti 50 m. 
S. Dariaus ir S. Girėno trans
atlantiniam skridimui. Nuo pir

Lietuvių filatelistų parodoje Toronte. Iš k. A Dilkus, K. * 
Kaminskas, adv. Algis S. Pacevičius — Toronto LB pirminin
kas, P. Barbatavičius.

VĖJAS -------------
(atkelta ii 3 psl.) 
tavas ėmė leistis, tada pasirodė 
žmogaus technikinė kūryba — 
namai, keliai ir tiltai.

Ir nutūpė lėktuvas kaip ta pa
sakų gulbė. Atnešė vėl į šiaurę. 
Ir kaip greitai. Išeini ir netiki, 
kad čia visai kas kita — čia 
vėsu ir net šalta. Drėgna. Ne
jauku, bet čia tavo miestas, tavo 
kraštas. Dėl to ir gera, kad 
grįžai.

O kai įeini į savo butą, susto
ji.Keistas jausmas apima, sugrį
žus iš ilgesnės kelionės. Rodos, 
lyg baldai tau priekaištauja — 
kodėl tu juos palikai čia. Jie čia 
buvo be tavęs. Turi daiktus pa
glostyti, kad ta jų rūstybė ding
tų, kad vėl būtum su jais drau
gas.

Gerai, kad jau namuose. Pri
siminimai, kriauklelės, pagaliu
kai, smėlio trupinėliai — visa 
tai kalbės, kad ir žiemos metu

aplankei gražią vasaros šalį ir 
ten sutikai galingus vėjus iš 
okeano.

P.S. Parašius apie West Palm 
Beach, gražias krautuves, ėmė 
ir paskambino Gražina Daunie
nė. Ji ir sako: “Ką tik grįžau 
iš a'nų kraštų, kuriuos aprašei. 
Tas gražus miestas vadinasi 
Palm Beach, West Palm Beach 
yra sala. O ta gatvė tai Worth 
Avenue. O ten tai gražios krau
tuvės I Ten dažnai lankiausi”.

Padėkojai p. Gražinai. Gatvės 
vardo niekaip negalėjau atsi
minti. O kur ten West Palm 
Beach, kur Palm Beach, argi tu
ristui taip svarbu. Yra kažkur 
sala. Ją matėm ir iš lėktuvo, 
paskui reikia pervažiuoti maši
na. Matėm ir tuos du vardus 
žemėlapy, bet berašant ima ir 
susimaišo. Ačiū p. Gražinai už 
patikslinimus.

mo iki aštunto rėmo turim W. 
Nortono puikų rinkinį — studi
ją S. Dariaus ir S. Girėno skri
dimo per Atlantą. Rinkiny yra 
15 vokų, kurie buvo perskrai- 
dinti per Atlantą su Lituanica; 
5 vokai buvo grąžinti į JAV su 
Lietuvos pašto ženklais. Dėmesį 
kreipė vokai su lakūnų autogra
fais. Didelė retenybė buvo Lie
tuvos keturblokiai Scott C55-59, 
perspausdinti su įrašu: “LITUA- 
NICOS LAIMĖJIMAS TEGU 
STIPRINA LIETUVOS SŪNŲ 
DVASIĄ NAUJIEMS ŽY
GIAMS”. Skridimo proga išleis
ta Lietuvos paštų valdybos šešių 
pašto ženklų serija; prie jų 
yra juos sukūrusių dailininkų 
parašai: D. Tarabildaitė, J. Gau- 
čys, A. Jaksevičius ir R. Krivic
kas. Šis rinkinys nebuvo premi
juojamas.

Sekantis rodinys, Jono Balta
kio, užėmė 8 rėmus (9-16). Čia 
yra vien tik Lietuvos vadinamų
jų baltųjų pašto ženklų studija 
(Scott 1-26). Tie pašto ženklai 
buvo spausdinami ant laikrašti
nio popieriaus ir be klijų. La
pą sudarė 20 pašto ženklų, ir 
kraštutiniai pašto ženklai buvo 
perforuoti tik iš dviejų ar trijų 
pusių. Rinkiny gausu baltųjų 
pašto ženklų ištisais lapais. 
Daug lapų yra rekonstruktuota. 
Šis rinkinys pelnytai buvo įver
tintas aukščiausia premija----
“Grand Award”.

Rėmuose 17-26 buvo išstaty
tas labai įdomus ir retas A. Ruz
go vokų rinkinys, kuris buvo į- 
vertintas pirma premija. Čia 
ant vokų buvo atvaizduota: pir
moji tautinė olimpiada Kaune, 
įvykusi 1938, antroji tautinė 
skautų stovykla Panemunėj 
1938. Toliau seka labai įdomūs 
Europos krepšinio pirmenybių 
vokai. Ta proga buvo išleisti 
specialūs pašto ženklai. Vokai 
buvo antspauduojami specialiu 
ovaliniu pašto antspaudu. Lietu
vos 20 metų nepriklausomybės 
paminėjimui išleisti pašto ženk
lai matomi ant vokų. Galiau
siai randam užfiksuotą ant vokų 
pirmąją filatelijos parodą Tel
šiuose.

Antanas Dilkus rėmuose 27- 
31 parodo S. Dariaus ir S. Girė

no transatlantinio skridimo visą 
istoriją, čia labai gausu foto
grafijos nuotraukų iš jų gyveni
mo, pasiruošimo skristi ir jų 
paminklų. Rinkiny yra pora 
vokų, kurie buvo vežti per At
lantą. Vienas vokas buvo grą
žintas į JAV su Lietuvos pašto 
ženklu. Teisėjai šiam rinkiniui 
paskyrė trečią premiją.

V. Stabašinskas savo kolekci
joj rėmuose 32-34 parodo Vil
niaus universiteto 400 metų su
kaktį (1579 -1979). Tai yra gau
sus rinkinys suvenyrinių vokų, 
kurie buvo išleisti okupuotoj 
Lietuvoj paminėti Vilniaus uni
versiteto įsteigimui. Pažymėtini 
6 vokai, ant kurių yra atvaiz
duoti buvę Vilniaus universiteto 
rektoriai. Šis rinkinys buvo į- 
vertintas antra premija.

Kitą grupę sudaro ne Lietu
vos pašto ženklų rinkiniai. An
tanas Supronas rėmuose 35-43 
parodo žiemos olimpiados pašto 
ženklus ir vokus. Tai labai įdo
mi pašto ženklų ir vokų kolek
cija su specialiais pašto ant
spaudais. Sportas yra labai po
puliarus visame pasauly. Be 
abejo, sportas pašto ženkluose 
taip pat yra labai populiari fi
latelijos šaka ir turi daug rin
kėjų.

Antanas Laurinaitis, filateliš- 
kai labai stiprus mūsų draugi
jos narys, rėmuose 44-53 parodė 
labai vertingą pašto ženklų ko
lekciją. Tai yra Kanados pašto 
ženklai nuo 1851 iki 1957 metų. 
Tai labai turtinga ir vertinga 
senų ir labai brangių pašto ženk
lų studija. Daug pašto ženklų 
parodyta kampiniais blokais, ir 
eilė jų (10) tik iš dviejų pusių 
perforuoti. Ši kolekcija buvo į- 
vertinta pirma premija.

S. Vaivodos (54-61) rinkiny 
buvo parodyta Kanados mitos
teriai pirmininkai blokais. To
liau matėsi vėliau išleisti minia
tiūriniai lapai po 20-25 pašto 
ženklus. Tai įdomi ir graži pašto 
ženklų kolekcija, kurią būtų 
nelengva dabar surinkti. •’

Rėmuose 62 - 67 K. Kamins
ko rinkiny buvo parodyta tarp
tautinės paštų unijos šimtmečio 
proga išleisti pašto ženklai. Šia 
proga visos pasaulio valstybės 
išleido specialius pašto ženklus 
ir suvenyrinius lapus. Tuose 
pašto ženkluose yra ir pamink
las, kuris buvo pastatytas Švei
carijoj, Hemo mieste, švenčiant 
25 metų tarptautinės paštų uni
jos sukaktį. Tas paminklas vaiz
duoja globą, apjuostą žmonėmis, 
kuriuos jungia laiškai.

Jadvyga Butkienė, kuri iš 
moterų pirmą kartą išdrįso pa
sirodyti su savo Vatikano kolek
cija (rėmai 68-73), buvo įver
tinta antra premija. Šiame rin
kiny gausu pirmos dienos vokų 
ir įvairių įvykių paminėjimui iš
leistų vokų. Tarp kitų yra pažy
mėtini keletas Šv. Kazimiero ir 
Aušros Vartų Dievo Motinos vo
kų.

Kita kolekcija, V. Stabašinsko 
(rėm. 74-76), buvo labai įdomi, 
nes turi voką didelio formato, 
ant kurio yra visų provincijų 
premjerų parašai. Tokiam rinki
niui surinkti reikėjo padėti
daug pastangų ir kantrybės.

B. Abromonis (rėm. 77-82) pa
rodė skautų pašto ženklus, iš
leistus įvairių valstybių. Pirma
me lape matyti skautų įkūrėjo 
Baden-Powellio nuotrauka, o 
šalia — kita nuotrauka, jo kapo, 
kuris yra Afrikoj — Kenijoj. 
Tai yra tik dalis didelio rinki
nio iš įvairių pasaulio kraštų. 
Pašto ženklai vaizduoja įvairius 
skautų gyvenimo momentus. 
Rinkinys teisėjų buvo įvertintas 
trečia premija. Šiuo rinkiniu 
buvo labai susidomėję skautai.

Algis Štuopis (rėm. 83-85) pa
rodė Lietuvos karo našlaičiam 
šelpti išleistus pašto ženklus.

Naujas draugijos narys Kęstu
tis Raudys (rėm. 85-88) parodė 
nepaprastą rinkinį — tai pašto 
ženklų, medalių ir nuotraukų 
montažas. R. Zemla (rėm. 89- 
100), jaunas filatelistas, parodė 
įdomią Vokietijos pašto ženklų 
kolekciją, kur matėsi daug su
venyrinių lapų, atvirukų ir 
vokų, ši kolekcija buvo jaunų
jų skyriuj ir laimėjo pirmą vietą.

Pinigų skyriuj A. Dilkus iš
statė Lietuvos banknotus, kurių 
tarpe buvo 500 ir 1000 litų 
— aukičiauiios vertės Lietuvos

Portlando vyskupas pagelbininkas Amedee Proulx su kunigais pranciškonais, suteikęs 
šventimus klierikui Robertui (dešinėje prie vyskupo) ir žemesniuosius šventimus devy
niems klierikams pranciškonų koplyčioje Kennebunkporte.
Aidų žurnalo naujas numeris

PASITVIRTINO VILTYS

Jau ne kartą buvo rašyta, kad 
lietuvių pranciškonų gretos pa
sipildė naujomis jėgomis. To at
sinaujinimo poveikyje Kenne- 
bunkporto vienuolyne įsteigtas 
net savas noviciatas. Dabar ne
bereikia siųsti klierikų į kitas 
pranciškonų provincijas. Tik se
minarijos mokslui jie važiuoja į 
Cromwellio kolegiją-seminariją 
ir kitur.

Pirmieji vaisiai pašaukimų 
srityje jau ryškūs. Tai ypač 
buvo galima matyti gegužės 22 
dieną, kai Portlando vyskupas 
pagalbininkas Amedee Proulx 
suteikė diakono šventimus klie
rikui Robertui ir mažesniuosius 
kunigystės šventimus net devy
niems kitiems klierikams. Tokios 
iškilmės nėra buvę pranciškonų 
koplyčioje Kennebunkporte. 
Sunku buvo sutalpinti žmones, 
suvažiavusius iš plačios apylin
kės dalyvauti prasmingose li
turginėse apeigose. Po šventimų 
daug kas linkėjo,. kad jų būtų 
dažniau. Po bažnytinių apeigų 

popieriniai pinigai. Monetų sky
riuj buvo nuo 1 cento iki 10 litų 
monetų, kurių vienos buvo su A. 
Smetonos atvaizdu, o kitos — 
su Vytauto. Šis rinkinys buvo į- 
vertintas pirma premija.

Dar vienas rinkinys pažymė
tinas — tai medaliai, išleisti ne
priklausomoj Lietuvoj. Pirmas 
— Klaipėdos atvadavimas; vie
noj pusėj užrašyta — “KAS MŪ
SŲ — KOVA ĮGYSIM”, o antroj 
pusėj skaitom — “KAS IŠKO
VOTA — MYLĖT MOKĖSIM”. 
Antras medalis — 500 metų nuo 
Vytauto mirties, kurio antroj 
pusėj parodyta Vytauto laikų 
Lietuva. Trečias medalis nu
kaltas paminėti Didžiajam Vil
niaus Seimui, kurio vienoj pusėj 
skaitom įrašą — “IŠ PRAEITIES 
TAVO SŪNŪS TE STIPRYBĘ 
SEMIA”.

-o-
Paroda buvo atidaryta Toron

to Lietuvių Bendruomenės pir
mininko adv. Algio S. Pacevi- 
čiaus. Savo trumpame atidary
mo žody jis pasidžiaugė, kad 
Lietuvos vardas garsinamas ir 
tokiu būdu — su filatelija. Pa
linkėjo ir toliau dirbti Lietuvos 
labui.

Teisėjavo žymūs filatelistai: 
W. Norton, A. Cronin, dr. M. 
Kamienski ir M. Medesker. Tei
sėjai pasidžiaugė, kad mūsų 
filatelinės parodos darosi vis 
aukštesnio lygio — darom pa
žangą. Pastebėjo, kad yra tokių 
rinkinių, kurie galėtų būti išsta
tyti tautinėse parodose ir ten 
būtų gerai įvertinti.

Parodos suvenyrinių vokų dar 
galima užsisakyti pas T.L.F. 
Draugijos sekr. K. Kaminską, 
25 Norma Cres., Toronto, Ont 
M6P 3G9. Jų kaina — 25 c.; 
su pašto ženklu ir parodos Lith- 
pex V pašto antspaudu — 75 c. 
S. Dariaus ir S. Girėno Testa
mentas albumo lapo didumo su 
parodos pašto antspaudu kai
nuoja 1 dol.

K.K. 

buvo vaišės vasarvietės pastate. 
Jose dalyvavo daugiausia įšven
tintųjų klierikų giminės ir atsto
vai iš kitų lietuvių pranciškonų 
vienuolynų.

NAUJAS PSICHOLOGIJOS DAKTARAS

Gintaras Deikis, Ado ir Anta
ninos Deikių, gyvenančių Palm 
Beach, Fla. (anksčiau Stamford, 
Conn.), sūnus, 1982 vasarą sėk
mingai apgynė savo disertaciją 
ir praeitą žiemą iš Temple uni
versiteto Philadelphijoj gavo 
daktaro laipsnį iš “Counseling 
Psychology”.

Studijuodamas Temple ūtli- 
versitete, dėstė psichologijos 
kursus pačiame Temple univer
sitete ir Montgomery County 
Community College, Pennsyl- 
vanijoj.

1970 Gintaras Deikis baigė 
sociologijos mokslus Rutgers 
universitete ir 1972 įsigijo ma
gistro laipsnį iš Indiana uni
versiteto, Bloomington, Indiana.

Prieš gaunant “Fellowship” 
stipendiją iš Temple universite
to, Gintaras dirbo šešerius me
tus įvairiose pareigose “Mental 
Health Centers” Illinois ir In
diana valstijose.

Dabar dr. Deikis dirba kaip 
psichologas ir koordinatorius 
vienoj klinikoj Philadelphijoj ir

NEW BRITAIN, CONN.

Pensininkų banketas
New Britaino lietuviai pensi

ninkai turi savo Pensininkų Klu
bą. Tas klubas kiekvieneriais 
metais birželio pirmąjį sekma
dienį surengia banketą. Ir šiais 
metais toks banketas buvo bir
želio 5. Pensininkų susirinko 
pilna Varpo klubo salė. Atvyko 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
Jonas Rikteraitis, sukalbėjo gra
žią maldą ir sveikino pensinin
kus, linkėdamas geros sveikatos 
ir ilgo amžiaus.

Po maldos nrasidėio nietūs. 
Maistas buvo labai skanus, ir 
didelis pasirinkimas. Taigi visi 
valgė kiek kas norėjo. Baigus 
pietauti, atvyko ponia Kelly 
(Valinčiūtė) su savo dukryte 
Patricija ir palinksmino pensi
ninkus bei jų svečius su gražio
mis lietuviškomis dainelėmis. 
Ponia Kelly dainoms akompo- 
nuoja su kanklėmis, o duk
rytė su gitara. Kur reikalinga, 
tai ir birbynę naudoja.

Padainavo net 13 dainelių, 
iš kurių pažymėtinos šios: Sesuo 
žydrioji Vilija, Motulė mane 
barė, Suktinėlis, Pasėjau kana
pę, Ant kalno klevelis ir Gin
taro kraštas. Gi kitas septy
nias dainas dainavo visų pensi
ninkų pritariamos. Dainos 
skambėjo gana gražiai. Visi 
labai patenkinti tokia programa 
ir reiškia padėką poniai Onai 
Kelly ir jos dukrytei už nepa-

Ši iškilmė patvirtino lietuvių 
pranciškonų viltis, kad Visagalis 
lietuvių pranciškonų šeimai pa
rūpins naujų jėgų, be kurių atei
ties veikla būtų neįmanoma. Per 
Žolinę kitas jaunuolių būrelis 
gaus pranciškonišką abitą ir 
pradės noviciatą.,

L.A.

Dr. Gintaras Deikis

taip pat turi savo privačią prak
tiką su Margolis and Associates.

Jis su žmona Carol ir trejų 
metų sūnum Luku gyvena 
Wynnewood miestely, prie Phi- 
ladelphijos.

A.B.

tingėjimą atvykti ir palinksmin
ti senelius pensininkus.

Dainom pasibaigus, buvo 
traukimas dovanų, kurias patys 
pensininkai atnešė. Laimingieji 
džiaugėsi laimėjimais. Visi 
skirstėsi į namus kalbėdami, 
kad gali dar ir kitais metais to
kiu banketu pasidžiaugti, jei 
sveikata tarnaus.

A.P.

ĮVAIRENYBĖS
— Banginiai vis mažėja. Kelia 

susirūpinimą, kad gali išnykti kai 
kurios jų rūšys. Juos gaudo ir 
medžioja su patrankėlėmis. Kai 
anksčiau banginį pagauti ir į 
krantą išvilkti buvo labai sun
ku, eskimai ta proga net pa
keldavo didelę šventę, dabar tai 
pasidarė lengva. Žvejų laivas 
turi patrankėles, prie kurią svie
dinių yra pritaikyta virvė su kab
liu. Banginiui šauna į šoną iš 
patrankėlės. Sviedinys įlenda, 
ir tada kablys išsiskečia. Taip 
banginis yra jau pagautas. Be
reikia Jį tik nualsinti ir į krantą 
ištempti. Banginiai labai toli nu
plaukia. Siaurės vandenų bangi
niai žiemai atplaukia prie San 
Diego, Calif., esančios salos ir 
ten praleidžia žiemą. Ten gims
ta ir jaunieji banginiai. Jie spar
čiai auga. Kovo-balandžio mė
nesiais su tėvais išplaukia į šiau
rę.
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LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ 
SĄJUNGOS “RAMOVĖ” 
SUVAŽIAVIMAS

LKVS Ramovės skyrių atsto
vų suvažiavimas įvyko gegužės 
21-22 develande, Lietuvių Na
muose. Dalyvavo 33 skyrių at
stovai iš įvairiu Amerikos ir Ka
nados vietovių ir gražus bare
lis svečių. Australijos Ramovės 
skyriui Šiame suvažiavime pagal 
įgaliojimus atstovavo centro 
valdyba.

Svarbiausi Šio suvažiavimo 
uždaviniai: patirti centro val
dybos darbus ir rūpesčius, pa- 
siinformuoti apieslcyrių veiklą, 
pramatyti ateities darbus ir iš
rinkti centrinę vadovybę.

Pagal valdybos pasidlytą pro
gramą suvažiavime buvo 3 da
lys: 1) iškilmingoji: atstovų su
sipažinimas, Amerikos ir Lietu
vos himnai, malda, sveikinimai; 
2) darbo posėdžiai: centro val
dybos, kontrolės komisijos, gar- 
bės.teismo, Laisvės kovų muzie
jaus vedėjo, Kario redaktoriaus 
ir administratoriaus, skyrių at
stovų pranešimai, garbės narių 
pakėlimas, diskusijos dėl prane
šimų ir centrinės vadovybės 
rinkimai; 3) koncertas — ban
ketas.

Suvažiavimą atidarė LKVS 
centro valdybos pirmininkas 
Antanas Jonaitis, pakviesdamas 
suvažiavimo dalyvius pagerbti 
mirusiuosius. Amerikos ir Lie
tuvos himnus sugiedojo muz. J. 
Kazėnas, akompanuojant muz. 
Br. Kazėnui ir pritariant su
važiavimo dalyviam. Jausmingą 
maldą sukalbėjo Dievo Moti
nos parapijos klebonas kun. G. 
Kijauskas, SJ. Sveikinimus pra
vedė Vytautas Jokubaitis. Su
važiavusius sveikino visos di
džiosios lietuvių taiatinės, kul
tūrinės ir karinės organizaci
jos išeivijoje, Lietuvos atstovas 
Washingtone ir visitfepr. Lietu
vos konsulai. Dalyviam buvo 
malonu, kad Ramovė buvo taip 
gražiai įvertinta.

Darbo posėdžiam •vesti buvo 
pasiūlyti ir išrinkti: K. Oželis 
ir Alf. Samušis; sekretoriais: 
Edmundas Vengianskas ir Bro
nius Sutkus.

Pirmame darbo posėdyje apie 
centro valdybos veiklą pranešė 
pirm. A. Jonaitis ir ižd. J. Vir
balis; kontrolės komisijos — T.

Čyvas; garbės teisino — Alf 
Samušis; Kario redaktoriaus ir 
administratoriaus — Alf. Sa
mušis.

Apie skyrių veiklą pranešė: 
Chicagos — K. Juškaitis, Cle
velando — K. Gaižutis, Hart
fordo ir Waterbury, Conn. — 
B. J. Dapkus, Los Angeles — 
A. Audronis, New York — Br. 
Sutkus, St. Catherines, Ont — 
P. Balsas, Omaha, Nebr., Mont- 
real, Que., Adelaide, Sydney, 
Melboume, Australia — A. Jo
naitis (įgaliotas pranešti). Po 
trumpų diskusijų visiem prane
šimam buvo sutartinai pritarta.

Į LKVS Ramovės garbės narius 
buvo pakelti: pik. K. Dabulevi- 
čius, pik. J. Švedas (Chicagos 
skyriaus pasiūlymu), pik. J. 
Andrašiūnas, pik. Itn. J. Andrius, 
sav. kūr. M. Barauskas, pik. Itn. 
Br. Basiulis, mjr. J. Puikūnas, 
kpt. G. Radvenis, gen. St. Raš
tikis, mjr. P. Starevičius, kpt. J. 
Tumavičius ir pik. T. Sereika.

Antrame darbo posėdyje buvo 
centrinės vadovybės rinkimai. 
Balsų skaičiavimo komisiją su
darė: P. Balsas, pirm., Ig. Stan
kus ir V. Stuogis. Slaptu bal
savimu į centro valdybą buvo 
išrinkti iš Clevelando: Viktoras 
Stankus, Antanas Jonaitis, Pra
nas Karalius, Stasys Mačys, Vin
cas Apanius; kandidatai: Albi
nas Karsokas ir Bronius Nainys.

Į garbės teismą: dr. Eug. Noa- 
kas, Zigmas Raulinaitis ir Al
fonsas Samušis; kandidatai: Br. 
Balčiūnas ir Jonas Klivečka.

Į kontrolės komisiją: Vladas 
Šimaitis, Albinas Beniulis ir 
Vladas Garbenis; kandidatai: 
Petras Malėta ir Antanas Miše
lis.

Po rinkimų buvo trumpi pa
sisakymai dėl knygų išleidimo, 
finansų, Kariui paramos, pagel- 
bos fondo steigimo, dėl bendra
darbiavimo su kitomis organiza
cijomis.

Vakare buvo šaunus banketas 
ir koncertas, kurio programoje 
pasirodė Clevelando Ramovėnų 
choras, vedamas muz. G. Kar- 
sokienės. Programai vadovavo 
Vilija Nasvytytė.

LKVS Ramovės suvažiavimas Clevelande gegužės 21-22. Nuotr. V. Bacevičiaus

Liet. Fronto Bičiulių studijų savaitė

Lietuvių Fronto Bičiulių stu- 
dijų-poilsio savaitė šiemet įvyks 
Dainavoje nuo liepos 31 d. 2 v. 
popiet ligi rugpjūčio 7 d. 9 v.r.

Savaitės programą sudarys 
šiems metams reikšmingų su
kakčių minėjimai — Aušros 
šimtmečio, Vaižganto mirties 
penkiasdešimtmečio, Dariaus- 
Girėno skrydžio penkiasdešimt
mečio ir įvairaus turinio paskai
tos bei pranešimai: Lietuvis so- 
vietijoje, Lotynų Amerikos vaid
muo Lietuvos reikaluose, Ame
rikos tautinių grupių įtaka Wa- 
shingtone, LFB uždaviniai da
bartyje, II Pasaulio Lietuvių 
Dienų vertinimas, ruoša šv. Ka
zimiero minėjimui ir kt.

Šias temas gvildens: dr. K. 
Ambrozaitis, A. P. Bagdonas, 
dr. V. Dambrava, dr. A. Da- 
mušis, dr. J. Girnius, P. Jur
kus, dr. P. Kisielius, dr. A. Prans-

Antrąją suvažiavimo dieną 
buvo vėliavų pakėlimas, iškil
mingos pamaldos Dievo Moti
nos šventovėje ir vainiko pa
dėjimas prie a.a. prezidento An
tano Smetonos kapo.

Suvažiavimas buvo sklandus, 
pakilus, nuotaikingas, skatinan
tis ateities darbam.

A.S.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Vasaros metu sekmadieniais Monika Jučienė, pirmos kar-

Šv. Alfonso bažnyčioje mišios 
būna: 7, 8:30 — lietuviškos, 10 
ir 11:30 . Visos mišios skaity
tos. Dainos choras kai kada gie
da per lietuviškas pamaldas. 
Sekmadieniais į pamaldas susi
renka labai daug kitataučių. 
Daug ateina tų, kurie atostogau
ja Baltimorėje. Juos patraukia 
ta vieta, nes čia šv. Jonas Neu- 
mannas buvo klebonu.

Vasaros karščiai visur vargi
na žmones. Čia ne tik karšta, bet 
ir tvanku. Šv. Alfonso bažnyčia 
yra aprūpinta vėsinimo apa-
ratais, tai parapijiečiai yra labai 
dėkingi.

Seselės kazimierietės, kurios 
taip uoliai dirba Šv. Alfonso mo
kykloje, šiuo metu atostogauja, 
kitos ruošias naujiems mokslo 
metams. Gi darbininkai remon
tuoja ir dažo mokyklos kamba
rius ir kiemo sienas.

Pasaulio Lietuvių Dienose 
Chicagoje iš Baltimorės daly
vavo tautinių šokių grupės — 
Aras ir Svajonė, sporto klubas, 
Dainos choras. Jie ten keliavo 
įvairiais būdais.

šv. Alfonso bažnyčioje Ste
buklingojo Medalio novenos bū
na pirmadieniais ir antradie
niais. šios pamaldos vyksta 38 
metus. Vidurdienio mišiose da
lyvauja laitai daug žmonių ir iš 
visos Baltimorės ir priemiesčių. 
Trys kunigai dalija komuniją. 
Pamaldas praveda kun. Antanas 
Dranginis. Vasaros metu žmonių 
yra kiek mažiau, nes daug iš
vyksta atostogų. Žmonės mėgsta 
šią šv. Alfonso bažnyčią ir savo 
aukomis padeda ją išlaikyti.

Prel. Liudviko Mendelio mir
ties metinės sueina liepos 15. 
Jos bus prisimintos liepos 17, 
sekmadienį, per lietuviškas pa
maldas 8:30 v.r. Giedos Dainos 
choras.

kevičius, dr. A. Razma, A. Rū
gytė, V. Vaitiekūnas ir V. Vo- 
lertas.

Savaitę paįvairins dail. S. 
Smalinskienės kūrybos paroda.

Savaitė baigsis jaunųjų talen
tų LB konkurso laimėtojų R. 
Pakštaitės ir C. Valešiūno kon
certu.

Norintieji dalyvauti prašomi 
užsiregistruoti iki liepos 25 šiuo 
adresu: Balys Raugas, 415 Main 
St., Delran, N.J. 08075.

JONINIŲ ŠVENTĖS PRIE 
PHILADELPHIJOS

New Jersey pietinės dalies LB 
apylinkė kasmet surengia Joni
nių, vakarą Delran mieste prie 
lietuviško ežeriuko. Jau eilė 
metų ten buvo vakarojama, pri
simenamos Joninės Lietuvoje. 
Visada būdavo ir kultūrinė da
lis — buvo skaitoma poezija, 
kita lietuviška kūryba.

Šiemet tos Joninės dėl Lietu
vių Dienos Chicagoje buvo nu
keltos į" liepos 16', šeštadienį, 
5 vai. Įprastinėje vietoje vėl bus 
tradicinė programa. Programa 
skiriama Aušros laikraščio 100 
metų sukakčiai. Apie tai kalbės 
Paulius Jurkus.

Visuomenė iš visos apylinkės 
kviečiama atsilankyti į šią kul
tūrinę vakaronę prie ežeriuko.

tos lietuvė, po sunkios ir ilgos 
ligos mirė birželio 24. Buvo su
sipratusi lietuvė, kai sveikata 
leido, dalyvavo lietuviškuose 
parengimuose. Buvo uoli Šv. Al
fonso bažnyčios pamaldų lanky
toja. Sulaukusi gražios senatvės, 
ji sunkiai susirgo. Gedulingos 
mišios už jos sielą aukotos bir
želio 27 Šv. Alfonso bažnyčioje. 
Palaidota Holy Redeemer kapi
nėse. Nuliūdime liko dukra Ma
rytė su šeima, sūnus Aloyzas su 
šeima ir kiti giminės.

Jonas Obelinis

LIEPOS 24, SEKMADIENĮ, 
N. PR. MARIJOS SESERŲ 
VIENUOLYNO SODYBOJE 
PUTNAM, CONN., 

METINIS
PIKNIKAS— 
LIETUVIŲ DIENA
11 vai. mišios, pamokslas, 

procesija
12 vai. pietūs, pramogos 
3 vai. popiet — Neringos

mergaičių stovyklos programa

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti 
Pasikvieskite ir savo draugus

•
Kun. dr. Vincentas Bartuša 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
pakeltas į monsignorus. Apie 
tai Šv. Kazimiero parapijai, 
Los Angeles, Calif., pranešė 
klebonas prel. J. Kučingis, 
kai ten buvo minima tos pa
rapijos 30-toji diena. Tai 
buvo birželio 19.

POGRINDŽIO 
DARBUOTOJAI 
P.E.N. KLUBO 
PRANEŠIME

Lietuvių pogrindžio darbuoto
jai išvardinti P.E.N. Klubo Kali
namų Rašytojų bei Žurnalistų 
Komiteto pranešime, kuris buvo 
svarstomas gegužės mėnesį Ve
necijoje įvykusiame • pasaulinės 
rašytojų organizacijos suvažia
vime. Tai Balys Gajauskas, Gin
tautas Iešmantas, Povilas Peče
liūnas, Viktoras Petkus, Vytau
tas Skuodis, dr. Algirdas Statke- 
vičius, Antanas Terleckas ir Ju
lius Sasnauskas. Apie kalinamus 
lietuvius taip pat pasisakyta su
važiavimo metu. (E)

— Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenės valdybą šiais metais 
sudaro: pirm. J. Tomkus, vice- 
pirm. ir sekr. Ž. Mikšys,- ižd. 
R. Vaiciekauskas. Ji rūpinasi ry
šių palaikymu tarp savo narių, 
leisdama biuletenį prancūzų 
kalba, religinių ir tautinių šven
čių rengimu, informacija apie 
Lietuvą kitataučių tarpe.

— PreL Vytautui Balčiūnui 
liepos 23 dieną sueina 50 metų , 
kai jis buvo įšventintas kunigu. 
Ta brangi sukaktis bus minima 
liepos 24 d. per lietuvių susi
artinimo šventę Putnumo šešetų 
sodyboje. Mišias aukos jubilia
tas, pamokslą sakys kun. dr. Juo
zas Grabys. Mišios bus koncele- 
bruotos. Kviečiami visi gausiai 
dalyvauti.

— Adelaidės lietuviai gražiai 
paminėjo “Aušros” 100 metų 
sukaktį Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės rūpesčiu. Meninę pro
gramos dalį atliko vietinės pa
jėgos ir “Lituania” choras, ve
damas muz. G. Vasiliauskienės. 
Apie “Aušrą” kalbėjo V. Vosylius 
ir Pr. Pusdešris.

— Vaikų vasaros stovykla 
Romuvoj, V. Vokietijoj, vyks lie
pos 31 - rugpjūčio 14.

— Dr. Henriką Brazaitį JAV 
LB Krašto valdyba paskyrė savo 
ryšininku prie Amerikos Lietu
vių Tarybos. Bendradarbiavimas 
tarp abiejų šių veiksnių yra ple
čiamas.

— Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės naujon valdybon iš
rinkti ir pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Vingaudas J. Damijonai
tis, vicepirm. Živilė Grodbergie- 
nė, sekr. Marytė Šmitienė, ižd. 
Vincas Bartusevičius ir narys 
Arminas Lipšys. Kontrolės ko
misiją sudaro Eugenija Lucienė, 
Juozas Sabas ir Ričardas Ten- 
dzegolskis. Garbės teisman iš
rinkti Justinas Lukošius, 
Andrius Šmitas, Jonas K. Va
liūnas ir kandidatu Juozas Sa
bas. Į Vasario 16 kuratorVą iš 
LB tarybos atstovai bus kun. 
A. Bernatonis, Mečys Buivys, V. 
J. Damijonaitis ir Jonas K. Va
liūnas.

— Vasario 16 gimnazijoj va
saros atostogos prasidės birže
lio 25. Mokslas rudenį prasidės 
rugpjūčio 29.

— Bronius Juodelis, Lietuvių 
Dienų rengimo komiteto vice
pirmininkas, iš Illinois Art 
Council išrūpino 2,400 dol. pa
ramos Dainų šventei,

— Jonas AndrašiOnas, buvęs 
Lietuvos kariuomenės pulkinin
kas, buvęs Klaipėdos ir Panevė
žio miestų komendantas, dabar 
populiarus Los Angeles, Calif., 
lietuvių dailininkas, sunkiau su
sirgo. Ligoninėj jam buvo pada
ryta operacija. Dabar sveiksta 
namuose žmonos priežiūroje.

— Iš Prancūzijos V. pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese daly
vaus J. Vaičaitytė-Goutt, Vytau
tas Bačkis ir Vincentas Gailius.

— Brocktono LB apylinkė, 
įvertindama lietuviškos spaudos 
sunkią finansinę padėtį, pasky
rė ir per savo iždininką Povi
lą Jančauską su sėkmės linki
mais atsiuntė 25 dol. Nuoširdus 
ačiū.

— Šveicarijoj veikiančio insti
tuto “Glaube in der Zweiten 
Welt” - Tikėjimas Antrajam 
Pasaulyje — žurnalas atspaus
dino lietuvio diplo
mato dr. Alberto Geručio Hm 
straipsnį apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką Straipsnio 
autorius supažindina su Kroni
kos atsiradimo aplinkybėmis, 
atkreipia dėmesį j praėjusiais 
metais atžymėtą Kronikos de
šimtmetį. ApraSosnos sovietų 
pastangos, siekiant nutildyti 
Kronikos balną, primenama, Jog 
be Kronikos Lietuvoj periodiš
kai pasirodo apie dešimt kftų 
pogrindžio leidinių, kurie stip
rina lietuvių tautos tautinę ir 
religinę rezistenciją. Institutas 
“Gbube ia der Zweiten WaiT 
Šveicarijoj leidžia periodu 
biuletenį, kurio beveik kiekvie
name nsme^^^e yra spaue- 
dinami į vokiečių kalbą išvemti 
mųpnencai 11 uetuvot KMaiuni 
Bažnyčios bMiihot.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMČ

— Vietoje religinių senųjų 
tradicijų krikštynose, laidotuvė
se, vestuvėse dabartiniai Lietu
vos bedieviai. mėgina sukurti 
naujas tradicijas, savotiškas 
apeigas. Bet visa tai nelabai se
kasi. Civilinių apeigų korime 
dalyvauja net aukšti valdžios 
pareigūnai, štai birželio 3d. Vil
niuje įvyko “Respublikos liau
dies tradicijų tarybos” posėdis, 
vadovaujamas net Kultūros mi- 
nisterio J. Bielinio. Kalbėjo 
mokslinio metodinio kultūros 
centro direktoriaus pavaduoto
jas Z. Stankevičius, aukštojo ir

tektai. Jie mano, kad jie sugebą 
aprėpti ir stambiąsias kolchozų 
statybas ir smulkesnius gyven
viečių planus. Tačiau praktikoje 
pasirodo, kad kiekvienam ūkiui 
reikalingas tvarkytojas. Švaros 
ir tvarkos prižiūrėtojas. Tai ga
lėtų įvykdyti jauni architektai, 
tokiam darbui specialiai paruos
ti. Pavyzdžiu nurodomi estų 
kaimo architektai. Net ir pačio
je Lietuvoje esama gausių pavyz
džių, rodančių, kad žemės ūkio

Heinės, Goethės kūrinių. Di
džiausias jo vertimas — “Nibe
lungų giesmė”, išleista 1980 
m. Rankraščiuose yra likę 
Goethės baladžių ir islandų epo 
“Edos” vertimai.

liMHtas, R. AndriuUreviau,, P. DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

specialiojo vidurinio mokslo mi
nisterijos metodininkė I. Če
pienė, kultūros darbuotojų to
bulinimosi instituto direktoriaus 
pavaduotojas K. Sinkevičius, 
civilinės metrikacijos valdybos 
viršininkas S. Bare i šis ir dar 
daug buitinio gyventojų aptar
navimo pareigūnų. Tačiau 
kalbos ir liko kalbomis, nes prie
vartos keliu brukami papročiai 
ir išgalvotos apeigos žmonėms 
prie širdies nelimpa.

— Nesiseka ir su kaimo gy
venviečių statyba, nei su pačių 
kolchozų trobesių planais. 
Spaudoje rašoma, kad ūkiams 
reikalingi architektai. Rajonų 
architektai nepatenkinti, kad į 
atskirus ūkius siunčiami archi-

architektai esą ne tik naudingi, 
bet ir reikalingi.

— Birželio 6 d. Klaipėdoje 
mirė literatas-žurnalistas Vladas 
Nausėdas. Buvo gimęs 1911 m. 
Zakainię km. Tauragės aps. Mo
kėsi Švėkšnos gimnazijoje ir 
Tauragės mokytojų seminari
joje. Kauno universitete studija
vo vokiečių k. ir literatūrą. Re
dagavo “Akademiką”, “Jaunąją 
Lietuvą”, “Darbą”. Nuo 1938 
M. IKI BOL7EVIKME4IO 
DIRBO Radiofono redaktorium, 
mokytojavo “Aušros” berniukų 
gimnazijoje. Bolševikų buvo iš
tremtas į Sibirą (1941-1947). 
VI. Nausėdas domėjosi istorija: 
daug medžiagos surinko Rytprū
sių ir Klaipėdos krašto švieti
mo istorijai. Rašė eilėraščių. Į 
Lietuvių kalbė vertė Šilerio,

— Dainų šventėms pavogtoje 
Lietuvoje rengiamasi figai ir su 
tikra atsidėjimu. Maždaug vidu
ryje tarp švenčių yra'rengiami 
respublikiniai chorų sąskry
džiai, kur atskirai dainuoja vy
rai, atskirai — moterys, šiais 
metais gegužės mėnesį toks cho
rų sąskrydis įvyks Šiauliuose. 
Bandyme buvo padainuota 14 
kūrinių. Padainuota ir tokių dai
nų, kurios dainų šventėje nebus 
dainuojamos, šiame sąskrydyje 
pirmą kartą dalyvavo ir pionie
rių chorai. Kaimo kapelos tran
kias melodijas grojusios ypač 
įspūdingai. Pagal dainų švenčių 
taisykles chorai šalia nustatyto 
šventės repertuaro privalo turėti 
dar 10 dainų. Tomis pridėtinė
mis dainomis chorai gali tarp 
savęs varžytis. Net spaudoje nu
siskųsta, kad šiame sąskrydyje 
kai kurie chorai neatliko pa
grindinės programos, o griebėsi 
pridėtinių dainų, improvizavo 
varžybas. Taigi šiek tiek pa
sigesta drausmės, iš anksto nu
statytos tvarkos, tačiau svar
biausieji dirigentai: K. Kavec- 
kas, A. Jozėnas, A. Krogertas, L. 
Abarius, P. Bingelis, J. Kava-

Gylys, V. Miškinis, A. Arminas 
savo pareigas atliko gerai. Spau
da sąskrydžio dirigentus pagi- Darbininko skaitytojai, atsiųs- 
ria — jie savo uždavinius atli- dami prenumeratos mokestį, 
kę gerai. Iš kai kurių pagrin- prisidėję aukomis už kalendo- 
dinio (kini) šventės repertuaro įvairius patarnavimus ar 
dainuosimų kūrinių pavadinimų siaiP spaudą parėmę:
aiškėja, kad šventėje bus daug 25 dol. — Dr. ir Mrs. A. Pla- 
ideologinio, karinio, propagan- teris, Bethesda, Md.
dink) balasto, visokio sovietinio 20 <k>l. •— F- V- Parravicini, 
niekalo, šlamšto. Taip prievar- New York, N.Y.
taųjamos ir paniekinamos so
vietų pavergtos tautos jau ke
lios dešimtys metu.

— Sauliaus Sondeckio vado
vaujamas Lietuvos kamerinis 
orkestras Maskvoje turėjo tris 
koncertus: du Maskvos konser
vatorijos didžiojoje salėje, trečią 
—Olimpinio miestelio didžiojo
je salėje. Tik grįžęs į Lietuvą, 
be jokių atostogų, orkestras bu
vo išsiųstas į Krymą ir kitus 
Ukrainos miestu? koncertuoti.

Pr. N.

VASAROS 
PASISKAITYMAI

B. Ramanauskas, OFM, Aš

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

BRIDGES is a monthly newsletter in the English 
language published by the Lithuanian American Com- 
munity. It is geared for those Lithuanians who do not 
understand Lithuanian būt are interested in the Lithuanian 
culture. The newsletter is published monthly and the 
subscription rate is 5 dol. per year. The readers of Darbi
ninkas are urged to urge the Lithuanians in their local 
communities to subscribe this newsletter for their sons and 
daughters interested in their heritage. Write to: Bridges, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, prieš 8 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persiuntlmas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė --------------------------------------------------------------- ----

Numeris, gatvė _________________________________________

Miestam valstija, Zip -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------—
JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
(VAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

PACKAGE EKPRESS * TRAVEl AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

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

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

Atidaryt, kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
Miatni Beach, Fle. 3313S-1201 17 St.------------------------------------------------------------------------------  305 673-8220
Ailentown, Pa. — 126 Tilghman Street ——______ ------------------------- ----------------- -- —...... 4.35-1654
ŪehbBoae 3L MA — IftM Fleet Street 342-4240 
Broofclyn, tyY. 11218 — 4S5 McDonald Avenue------------------------------------------------------------------  6:13-0090
Soffiaio 12, N.Y. — 701 Ffflmove Avenue   ...................—- n i.,.895-0700
CMrago 22, III. — 1241 No. AaMand Avenne ——486-2818 
CliicaRo. I1L 60629 •— 2608 IVeat 69 Street ............          925-2787
Chicago. m. 60888 — 2888 Chicago Aeenue--------------------------------------------------------------- 318 887-4850
ClevelMd, Ohio 44134 — 5689 Stale Bd. ----------------------------------------- --------------------------- (216) 8454078
Detroit 12, Mich. — 11601 Jei Campau Avenue ----------------------------------- —- -------------------------- 365-6780
HerHmer/i.T. McKenaan Bd.------------------------------------------------------------------------------------— 31S8*6j938T
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Camgau Aveirae — ........ ............... ....... .........
Cbeetot, Pfc, 19013 — 2819 W. 3 St._____________________________________________ .388 4784871 •
Loa Angele* 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue   ----------------—— -------- -- 3854550
NeW Yofk 3, N.Y. — 78 Second Avenue —--- ---------------
New YeA. X N.Y. — 324 E. 9A St.--------------------------
Philadelphia, Pa. 19123 1813 N. ManhaU St. --------------
Phoenia Arte. 85027 — 22047 N. Blaęk Canayea Hwy. 
Ilahway. N.J. — 47 East MAton Avenue -------------- --- ----
Sflver Sfftega, Md. — 1682 Kaaaahan Avė. .............. ..
South Rteer. NJ. — 41 Whieeheod Avenue ~

.. 475-9744SyrecuM, N.Y. 1:1204 — 515 Mvceifaa Street ..

J. Pninslds, Lietuviai Sibire. 
Didelio formato albumas. 23 
dol.

A. Kezys, Chicago. Fotografi
jų albumas. 20 dol.

Palikę tėviškės namus. Kapi
nių paminklai. 20 dol. ■

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

Po 15 dol. — W. Siaus, Mas- 
sapeųua, N.Y., M. Vilkas, Rich- 
mond Hill, N.Y.

Po 10 dol. — N. Naikus, Mid- 
dletown, Conn., U. Maceikonis, 
Elizabeth, N.J., V. Ramanauskas, 
Keamy, N.J.

8 dol. — G. Žemaitaitis, Nor- 
walk, Conn.

Po 5 dol. — S. Zabulis, Man- 
chester, Conn., J. Petronis, 
Mount Holly, N.J., E. Pavelites, 
Brooklyn, N. Y., V. Dulskis, Mary- 
land, N.Y., D. Bulgaris, Brook
lyn, N.Y., L. Parzel, Florai Park, 
N.Y., A. Grabauskas, Cliffside 
Park, N.J., dr. E. Lenkauskas, 
Peper Pike, Ohio, V. Leveclds, 
Canton, Mass., A. Zabela, Jer- 
sey City, N.J.

3 dol. — U. Maceikonis, Eli
zabeth, N.J.

Po 2 dol. — B. Semaška, 
New Britain, Conn., M. Gudai
tis, Dayton, Ohio.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

savo dalį atlikau ... Religinių 
straipsnių rinkinys. 12 dol.

A. Gailiušis, Visaip atsitin
ka. Novelės. 6 dol.

V. Kavaliūnas, Dalia. Roma
nas, kietais viršeliais, 7 dol.

Pr. Razminas, Kražiai. Dides
nio formato, įrišta. 12 dol.

A. Budreckis, DLK Algirdas. 
Istorinis veikalas, įrištas. 16 
dol.

A. Rukša, Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. III tomas, 
įrištas. 19 dol.

M. Karaša, Gyvenimo sū
kuriuose. Įrišta. 12 dol.

E. Juciūtė, Pėdos mirties zo
noje. Pergyvenimai Sibire. 10 
dol.

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
Gausiai iliustruota, įrišta. 20 
dol.

Br. Kviklys, Vilkaviškio vys
kupija. Gausiai iliustruota, įriš
ta. 23 dol.

J. Brazaitis, Raštai. I, II ir III. 
tomai. Įrišta. Po 15 dol.

L. Kerulis, Išvežtųjų lietuvių 
sąrašas. Didelio formato. 20 
dol.

DEXTER PARK
PHARMACY

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVĖ NU E

(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DELIVER

296-4130

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

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

Keliautojų dėmesiui
Juozas Kaributas yra para

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

Lietuviai pranciškonai kviečia jus praleisti atostogas Kenne 
bunkport, Maine vasarvietėje.

Sezonas prasideda liepos 2 ir baigiasi rugsėjo 5.
Vasarvietė yra labai gražioje kurortinėje vietoje — prie pat 

Atlanto vandenyno. Yra jūros vandens baseinas, teniso aikštė, 
vėsinami kambariai, gražus parkas, rengiami kultūriniai vakarai. 
Buto ir maisto kainos žemesnės negu kitur.

Informacijai adresas:
Franclscan Guost House 
Kennebunkport, Maino 04046 
Tol. (207) 967-2011

AMBER HARVEST 
Fresh frults and vegetables 

PARDUOTUVĖ

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

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

110-21 Jamalca Ava.
(kampas 111 St.) 
847-9225

Atidarą nuo 8 iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
Iki šeštadienio

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom made fur and sheop- 
skin coats and other leather 
goods. The lowest pricos in 
nelghborhood. Ūso our lay- 
away plan.

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO 
70-03 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 296-1162

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
KASA

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

KASA už paprastas taupymo sąskaitas moka 9%
Už IRA pensijų indėlius KASA šiuo meta moka 10%
Už didelius ir mažus certifikatas KASA moka kiek galima aukščiausius procentas.
Visiems taupytojams KASA lengvomis sąlygomis sutelkia visų rūšių paskolas.

“KASA oriima švenčiu ar atostotni nlano teuovmo ksdėlhia Ir už iuos tetai nat moka 
9% paMkanų“.

— KIEKVIENO ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,060 DOL. — 
KASOS (staiga veikia savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro^ o penktadieniais 
iki 6 vai. ir šeštadieniais iki 5 vai. vak.
KASOS sdrasasi 864)1 U4th Street, Richmood H0I, N.T. 11418
Telefomst (919) 441-6799

KASA kviečia visus Jungtis į lietuvišką taupymo Įstaigą.

f I
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SPORTININKŲ VIEŠNAGEI 
PASIBAIGUS

Australijos lietuvių sportuo
jantis jaunimas lankėsi New 
Yorke nuo birželio 13-tos iki bir
želio 17-tos dienos ryto. Juos Šil
tai galėjome priimti ir tvarkin
gai pagloboti tik dėka tam rei
kalui surinktų aukų iŠ New Yor- 
ko ir jo apylinkių dosnių lietu
viu.

Čia suminėti asmenys aukos 
dydžio tvarka:

500 dol. — Marytė Shalins, 
Kasa — kredito unija;

200 dol. — Birutė ir Jonas 
Malinauskai;

100 dol. — Juozas Kazickas, 
Kęstutis Valiūnas, Veronika 
Kraševvskienė;

50 dol. — Jurgis Okunis, Sta
sys Balsys, Valdemaras Banevi
čius, Joseph Lugauskas, Malvi
na ir Jonas Klivečkos, Valdas 
Duoba;

40 dol. — Mirga ir Donatas 
šulaičiai ir anonimas;

30 dol. — Jurgis Valaitis, Da
lia Žilionis, Algis Ratas;

28 dol. — Julius Botyrius;
25 dol. — Danutė ir Stasys 

Biručiai, Jonas Bilėnas, Juozas 
Giedraitis, N.Y. Moterų Federa
cijos klubas. Tadas Savickas, V. 
Dubauskas, Romas Petrauskas, 
Eugenija Kezienė, Moterų Vie
nybė, Rimas Vaičaitis, E. Ba
lionas, A. Šilbajoris, Aldona Pe- 
sys, Guoda ir Sigitas Bobeliai, 
Romas Didžbalis, Genovaitė 
Meiliūnas, Vitalis Žukauskas, 
Česlovas Ašebergas;

20 dol. — Leokadija ir Vic- 
tor Milukai, Danutė ir Vytautas 
Anoniai, Aldona ir Jonas Aly- 
tai, Sofija Skobeika, dr. J. Dič- 
pinigaitis, Mečys Vilkas, Uršulė 
Maceikonienė, C. Matuzas, Ri
mas Alinskas, Vaclovas Budni
kas, Liudvikas Špokas, G. Peni- 
kas, B. Lukdševlčienė, "K." Ba- 
čauskas, J. ir A. Pumpučiai, Ed.

Senkus, V. Kalytis, V. Gerulai
tis, J. Vilgalys, A. Snieška;

15 dol. — Aloyzas Balsys, 
Mindaugas Tomkus, Apolonija 
ir Andrew Butas;

10 dol. — Nijolė ir Jonas 
Ulėnai, Bronė Jacikevičius, Zig
mas Bacevičius, Mildred Pat- 
rick, Suzan Antanaitytė, J. Rau- 
ba, V. Gružas, J. Belickas, A. 
Mileris, A. Mičiulis, K. S. But
kus, J. Mikalauskas, Juozas 
Jurkuvėnas, S. Prapuolenis, LAK 
bingo sekcija, S. Karmazinas, V. 
Kundrotas, P. šlapelis, V. Bik- 
nevičius, V. ir M. Oniūnas, V. 
Jokūbaitis, K. šipaila, A. Bra
žinskas, L ir A. Sperauskai, 
Elena Prekeris, V. ir M. Būt
inai, V. Žukas, A. Steponis, P. 
Povilaitis, T. Jasaitis.

5 dol. — Bronius Babušis, 
p. Kilius, Jonas Kiznis, E. Lio- 
gys, A. Ilgutis, J. Černiauskas, 
V. Vaičiulis, K. Skobeika, E. Kar
mazinas, Algis Balsys, Jūra Bal
sys, Damazas Tilvikas, Stasys 
Zupka, Marija Kapočiūnas, A. 
Krivickas, D. Uzas, P. ir E. Min- 
kūnai, P. J. Yuskevich, Igni 
Walles, Jonas Adomėnas, Marija 
Penikas, E. Edukėnas, B. Skripa- 
ta, A. Česnavičius ir P.W.;

3 dol. — Sophie Aukštikalnis;
2 dol. — p. Sinkevich;
1 dol. — L. Pilienė, J. Stu- 

kas, Bronė Venckienė, V. Meli- 
nis, Mrs. Urban, J. Krukauskas.

N.Y. apygardos Lietuvių 
Bendruomenės svečių priėmimo 
komitetas nuoširdžiai dėkoja 
visiems, prisidėjusiems pinigine 
auka, už asmenišką globą, 
suteikiant svečiams nakvynes, 
ir ypač visiems komiteto tal
kininkams, kurių dėka visas su
tikimo darbas praėjo sklandžiai.

Visiems priklauso lietuviškas 
— Ačiū! Z.J.

Bostono aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokytojos, iš k. 1-mojė eilėje — L. Dum- 
čiuvienė, L. Senutienė, mokyklos direktorė Zita Krukonienė, mokyklos administra
torė J. Lapšienė; II-oje eilėje A. Dumčius, M. Valaitienė, A. Dabrilienė, M. Gimiu- 
vienė, M. Richardson. Trūksta D. de Sapereira. Nuotr. Algio Ziko

BOSTONO 
PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Liepos 10 — metinis piknikas 
Kennebunkporto pranciškonų 
sodyboje su programa.

Liepos 24 —N. Fr. Marijos 
seserų vienuolyno sodyboje pik
nikas su programa.

Rugpjūčio 14 — LB Bostono 
apygardos diena Maironio 
parke Worcestery.

Rugpjūčio 14 — Minkų radijo 
valandėlės gegužinė — piknikas 
Romuvos parke Brocktone.

šaulių rinktinės suvažiavimas 
ir Martyno Jankaus šaulių kuo
pos 25 metų sukakties minėjimas 
Brocktone rugsėjo 18.

Kultūrinis Subatvakaris Tau
tinės S-gos namuose, So. Bosto
ne, įvyks spalio 1.

Spalio 2 — Laisvės Varpo ru
dens renginys So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėje.

Brocktono Balio 72 skyrius

PRISIMINTAS DAIL. 
PR. DOMŠAITIS

LB Ųueens apylinkės iniciaty
va birželio 26 buvo prisimintas 
dail. Pranas Domšaitis, miręs 
Pietų Afrikoje. Dabar jo kūri
nių dalis yra Chicagoje. Ten 
rengiamas jo memorialinis mu
ziejus.

Pradėjo pirm. Jurgis Zabiels- 
kis, trumpai supažindindamas, 
ko čia susirinkome. Toliau kal
bėjo Paulius Jurkus. Jis aiškino 
meno raidą, kas tas ekspresio
nizmas, kaip jis pasireiškė Vo
kietijoje, ir tada parodė kokias

MIRĖ JONAS JASYS

Birželio 28 d. 8 v.v., ištiktas 
širdies priepuolio, mirė Jonas 
Jasys, Darbininko ir kitų laik
raščių bendradarbis, uolus vi
suomenininkas. Šiuo metu gyve
no New Londone. Iš New Lon
dono lietuvių parapijos palai
dotas vietos kapinėse.

Anksčiau jis gyveno Paterso- 
ne, N.J., uoliai dalyvavo lietuvių 
gyvenime, veikė bažnyčios ko
mitete, rūpinosi naujos bažny
čios statyba. Tai jo laidojimo 
dieną Patersono lietuvių para
pijos bažnyčioje buvo pritaiky
tos iškilmingos pamaldos, ku
rias atlaikė kun. V. Dabušis.

Buvo gimęs 1909 Jurgežerių 
kaime, Kalvarijos valsčiuje, Ma
rijampolės apskrityje. Marijam
polės gimnaziją baigė 1927, stu
dijavo teisę ir ją baigė Vytau
to Didžiojo Universitete Kau
ne 1934. Dirbo Lietuvos teis
muose, eidamas įvairias parei
gas, veikė katalikiškose organi
zacijose. Vokietijoje dirbo Ma
nau stovyklos administracijoje.

Spaudoje reiškėsi nuo 1923 
metų, pasirašydavo Jurg. 
Ežeriečio slapyvardžiu. Nemaža 
yra rašęs ir Darbininkui. Į Ame
riką atvyko 1949, apsigyveno 
Patersone, N.J., kol jo darbo
vietė išsikėlė į New London. Jo 
tikra pavardė buvo Jonas Jasiu- 
kevičius. Jau seniai jis savo pa
vardę buvo sulietuvinęs.

45 Prano Domšaičio kūrinių 
spalvotas skaidres. Kiekvieną 
skaidrę ir paaiškino, kodėl daili
ninkas taip kūrė.

Toliau kalbėjo dail. Antanas 
Montvydas, pats gerai pažinęs 
Pr. Domšaitį, kartu su juo gy
venęs Bregenze, Austrijoje. Jis 
papasakojo apie velionio daili
ninko praeitį, pradedant tėvais, 
paskui kur jis dirbo, kaip jis 
reiškėsi, kaip Hitlerio laikais 
buvo patekęs į nemalonę, pasi
traukė į Austriją, o po karo iš
vyko kuo toliausiai — į P. Afriką, 
nes ten turėjo bičiulių, meno 
pirklių, jo gerbėjų. Ten jis ir 
mirė. Našlė ištekėjo už K. Žvi
rono ir su juo persikėlė gyventi 
į Havajus. Iš ten dabar orga
nizuojamos jo parodos.

Po paskaitų buvo jaukios vai
šės ir pažmonys. Šis renginys 
vyko Congregational bažnyčios 
salėje, 91 St ir 85 Rd. Wood- 
havene. Vieta visiem lietuviam 
lengvai pasiekiama. Atsilankė 
apie 40.

LB Queens apylinkė visada 
stengiasi į savo veiklą įtraukti 
kultūrines temas, kultūrininkų 
sukaktis. Kiekviename susirinki
me yra ir kultūrinė dalis. Tai 
tikrai gražu, kad rengėjai rodo 
dėmesį lietuviškai kultūrai ir 
puoselėja šią veiklą, (p.j.)

Mfii
✓Į*

Irenos Manomaitienės 
dailės paroda vyks Cambridee 
Public Library Broadway. Paro
da tęsis nuo liepos 18 dienos dvi 
savaites. Būtų gražu, kad dau
giau lietuvių ją lankytų, nes ta
da tampa atdaros durys ir ki
tiems renginiams amerikiečių į- 
staigose ir salėse.

IŠVYKA Į PUTNAMĄ
Autobuas į tradicinę lietuvių 

susitikimo šventę-pikniką N. Pr. 
Marijos seserų sodyboje, Put- 
nam, Conn., išvyks sekmadienį, 
liepos 24, 8:30 vai. ryto nuo 
South Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos namo.

Autobusas pato
gus ir vėsinamas. Kelionė į Put- 
namą ir atgal 10.000 dol. Au
tobuse vietas užsisakykite iš 
anksto pas Danielių Averką. 
Tel. 852-5147. Vietų skaičius ri
botas, reikalaujama užsisakyti 
iš anksto.

Marius J. Navickas šiais me
tais su garbės pažymėjimu bai
gė aukštai šiame krašte verti
namą Newtono miesto gimna
ziją. Pernai jis pirmuoju baigė 
Bostono lituanistinę mokyklą, o 
šių metų gegužės mėn. laimėjo 
aukso medalį iš rusų kalbos 
Naujosios Anglijos gimnazijų 
turnyre. Šį rudenį Marius pra
deda studijas Bostono kolegijoj, 
kur gavo pilną stipendiją.

Iš amerikiečių spaudos
Birželio 23 d. The Boston 

Globė laiškų skyriuje įdėjo 
Aristids Lambergs, kuris yra 
Chairman 14th of June Latvian 
Memorial Committee, laišką 
“Baltic-Americans supported 
resolution”. Tame laiške jis rašo, 
jog birželio 14 d. John Bibel- 
nieks savo laiške laikraštyje 
“Remembering the Baltic hor- 
ror” rašąs, jog Atstovų Rūmų ir 
Senato priimtoj

nėms, demokratinių rinkimu ne 
tik okupuotuose kraštuo
se, bet ir pačioj Rusijoj, o ly
giai taip pat ir kraštuose, ku
riuos ji kontroliuoja. Dabar taip 
pat žudo afganistaniečius, o taip 
pat remia baisius režimus Viet
name, Sirijoj, Etijopijoj ir visur 
kitur, kur tik gali pasiekti.

Tad ir matant Amerikos už
sienio politikos klaidas, jokiu 
būdu negalima gretinti Ameri
kos prie Sovietų Rusijos. O p. 
Mayer, užglostydamas Sovietų 
Rusijos 60 metų baisius darbus, 
kviečia juos naujoms agresijoms, 
baigia savo laišką p. Larsen.

JŪRA STRIMAITIS, ADVOKATĖ 
— KEHOE, DOYLE, PLAYTER, 
NOVICK & STRIMAITIS — Nine

Neatskiria spalvų
— Kodėl pašalino to laivo ka

pitoną?
— Jis negali atskirti spalvų. 

Užuot plaukęs į Raudonąją, nu
plaukė į Juodąją jūrą.

Teisme
— Prisipažinkit, kad jūs ši

tam žmogui skėlėt antausį, — 
sako teisėjas.

— Ne, pone teisėjau, — gi
nasi kaltinamasis.

— Jis meluoja, — sako nu
kentėjęs.

— Užsičiaupk, nes kitaip 
gausi dar vieną antausį, — pa
grasino kaltinamasis.

PUŠŲ SAKAI

“Pušų gyvybinės veikos pro
duktas, išsiskiriantis balanos pa
žeidimo vietoj, vadinamas sa
kais ...” — taip mokslininkai 
trumpai apibūdina šią vertingą 
žaliųjų plotų dovaną.

Istorikai pasakoja, kad pirmo
sios žinios apie sakinimą bei sa
kų panaudojimą siekia senovės 
Graikiją. Mažosios Azijos gy
ventojai sakus naudojo balzama- 
vimui. Kiek vėliau, IV amžiuj, 
spygliuočiai pradėti sakinti Ak- 
vitanijoj dabartinės Prancūzijos 
teritorijoj . Apie 1610 šis užsi
ėmimas paplito Šiaurės Ame
rikoj, o XIX-XX amžiais — visa
me pasauly.

Medžių sakinimas — svarbi 
racionalaus miškų ūkio tvarky
mo grandis. Tai patvirtina ir 
tas faktas, kad iš pušies per 10- 
15 metų gaunamų sakų vertė 
dažnai prašoka pačios sakintos 
medienos vertę.

Nuo medžio prie medžio, iš 
kvartalo į kvartalą, kepinant sau
lei ar dulkiant lietui, su rėž- 
tuvu rankose eina sakintojai. 
Jų darbas prasideda ankstyvą 
pavasarį ir baigiasi vėlyvą ru
denį. Per metus iš vienos pu
šies galima gauti net iki 650 
gramų medžių gintaro.

Toji gelsva lipni medžiaga, 
varvanti gintaru iš pušų, tik iš 
pirmo žvilgsnio atrodo menka
vertė — kai kuriose pramonės 
šakose ji nepakeičiama. Iš sakų 
gaminama kanifolija ir terpenti
nas, batų tepalas, grindų vaškas, 
klijai, lakai, skiedikliai, ir kita.

kut birželio 14 d. skelbiama 
“Baltic Freedom Day”, kongre
sas padaręs klaidą neįrašyda
mas pagrindinių žodžių “holo- 
caust, genocide, murder or mas- 
sacre”.

Lambergs savo laiške rašo, 
jog Bibelnieks turbūt nežinąs, 
jog ši rezoliucija buvusi pla
čiai priimta Baltic American 
Community per visą Ameriką. 
Esą, rezoliucijos tekstas buvęs 
paruoštas bendros Baltų atstovų 
organizacijos ir kongr. Brian 
Donnelly bei jo štabo. Tuo savo 
laišku Bibelnieks užsipuolęs 
tuos 220 kongresmanų, kurie 
buvo sponsoriai tos rezoliucijos. 
Tai esąs negražus užsipuolimas. 
Juk ši rezoliucija dar stipriau 
patvirtinanti JAV nusistatymą 
nepripažinti prievartinės sovietų 
okupacijos Baltijos kraštų. Re
zoliucija stipriai remia pabaltie- 
rių teisę į laisvę ir laisvą apsi
sprendimą, o taip pat pasmer
kia Sovietų Sąjungos genocidą 
Baltijos kraštuose. Ši priimta 
rezoliucija sustiprinanti šešių 
milionų estų, latvių ir lietuvių 
tikėjimą vėl būti laisvais. Todėl 
mes esame dėkingi kongr. Brian 
Donnelly ir visai Massachusetts 
delegacijai, kuri rėmė šią rezo
liuciją ir privedė prie jos pri
ėmimo.

Birželio 26 d. Boston Sun- 
day Globė įdėjo laišką “Evil 
Empire of the Soviet Union”. 
Laišką pasirašė Brian Larsen iš 
Waltham, Mass. Jis rašo, sutin
kame su Jean Mayer rašiniu iš 
birželio 11 d., kad yra klaidin
ga žiūrėti į rusus kaip “not quite 
human”. Tačiau jis nesutinkąs 
su rašymu, kad JAV ir USSR 
yra lygiai atsakingos už šių die
nų pasaulio įtampą. Mr. Mayer 
labai sumažinęs ar nutylėjęs so
vietų komunistų 60 metų valdy
mo žudynių istoriją, agresiją, 
priespaudą. Juk sovietai per 
savo 60 metų komunistinį val
dymą, pagal Amnesty Interna
tional žinias, pačioj Rusijoj išžu-

Hamilton Place; Boston, MA. TEL.: 
617 - 338-0070 Lynn, MA., TEL: 617 
599-8188. Mūsų devynių advokatų 
firma .specializuojasi įvairiose

rezoliucijoj srityse.

spalio 22, šeštadienį, 6:30 vai. 
vak. rengia rudens šalpos va
jaus pobūvį Sandaros salėj, 30 
Intervale St., Brocktone.

Lapkričio 13— Šv. Petro pa
rapijos kalėdinis bazaras.

Lapkričio 20 Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas.

Jono Vanagaičio šaulių kuopos 
25 metų sukakties minėjimas 
įvyks lapkričio 27.

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

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

‘jĄnjber Holidays”
1983 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 

iŠ BOSTONO IR NEW YORKO
Rugpjūčio 3 — $1338.00
Rugpjūčio 17 — $1528.00

(su Ryga) 
rugsėjo 7 . $1338.00

Rugsėjo 19 — $1143.00

Rugsėjo 26 —$1110.00
Spalio 5 — $1229.00
gruodžio 26 — $1175.00

(su Ryga)

Prie šių grupių galima Jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.

Registracijos, informacijos reikalu SKAMBINKITE 
1-800-722-1300 (TOLL FREE) 
Massachusetts ir Kanadoje 1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.0. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS. 
Prlces are based on double occupacy and are subjactto change

Norintlem atsikviesti gimines atostogom- sutvarkome 
dokumentus.

BnnK-BV-mniL 
Pfjstnge pud boti iiioys

—K.

Lietuviai pranciškonai lai
džia šluos laikraščius bei žur
nalus: Darbininke—savaitini
laikrašti, Aldus — kultūros žur- 

alą, šv. Pranciškaus Varpeli 
- religinio turinio žurnalų.

dė tarp 10-20 milionų sovietų 
piliečių, šimtus tūkstančių estų, 
latvių, lietuvių, lenkų, suomių. 
Gi 1939 m. susijungė su hitle
rine Vokietija ir užpuolė Lenki
ją, užėmė Baltijos valstybes ir 
pradėjo priespaudą Rytų Euro
poj, kurią ji kontroliuoja. Nelei
džia jokių pilietinių laisvių žmo-

\ South lioslon
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DARBININKAS Ričardas Šimkus baigė 
Princetono universitetą

Ekskursija į Kennebunkportą 
šiemet daryta ne Darbo dienos 
savaitgalį, bet pirmą liepos sek
madienį. Iš Kultūros Židinio 
kiemo autobusas išėjo liepos 2, 
grįžo liepos 4 vakare. Ekskursi
ją rengė Darbininko administra
cija, talkino Marytė Šalinskienė.

Kennebunkporto pranciškonų 
metinis piknikas bus liepos 10. 
Iškilmingos pamaldos 11:45. Per 
pamaldas gieda Brocktono Šv. 
Kazimiero parapijos choras, 
pietūs, programa 4:30. Tautinius 
šokius šoka Bostono šokėjai, ku
riems vadovauja Ona Ivaškienė 
ir jos sūnus Gediminas Ivaška. 
Taip pat dainuoja ir Brocktono 
choras.

N. Pr. Marijos seserų vienuo
lyno sodyboje Putname, Conn. 
Lietuvių^ diena — piknikas bus 
liepos 24, sekmadienį. Mišios 11 
vai., 12 vai. — pietūs, 3 vai. 
Neringos mergaičių stovyklos 
programa.

Pavergtų tautų savaitė praside
da liepos 17. Paradas prasi
deda 11 vai. Reikia susirinkti 
prie 51 gatvės ir 5 Avė. Pa
vergtų tautų savaitės proklama
ciją pasirašo prezidentas Reaga- 
nas.

Dariaus ir Girėno skridimas 
ir jų tragiškas žuvimas bus 
prisimintas liepos 16, šeštadienį, 
3 v. popiet prie lakūnų pamink
lo. Bus įdomi jubiliejinė pro
grama. Minėjimą rengia lakūnų 
paminklui statyti komitetas ir 
Lietuvių Darbininkų Draugijos 
7 kuopa, kuriai pirmininkauja 
Bronė Spūdienė. Visi kviečiami 
kuo gausiausiai atsilankyti, 
nes šiemet sueina 50 metų nuo 
šių drąsių lakūnų skrydžio ir 
tragiško žuvimo Vokietijoje.

Parduodamas dviejų mie
gamųjų butas-condominium. 
Seminole, Fl. Gerame stovyje ir 
prie krautuvių-bankų, kur pato
gu senesniem žmonėm pasitar
nauti. Tel. 1-813 596-5438.

APREIŠKIMO PARAPIJOS
LIETUVIŲ DIENA
PIKNIKAS - GEGUŽINĖ
ĮVYKSTA RUGPJŪČIO 7, SEKMADIENĮ, 1983 
PLATTDEUTSCHE PARKE, 
1132 HEMPSTEAD TPKE, FRANKLIN SOUARE, 

LONG ISLAND, N.Y.

1 vai. — parko atidarymas 
2:15 vai. —vėliavų pakėlimas, himnai
5 vai. — tokiai, grojant Joe Thomas orkestrui 
7 vai. — laimėjimai

Įėjimo auka — 3 dol, studentam — 2 dol. 
vaikai leidžiami nemokamai.

Specialiai kviečiamas jaunimas, kuris Apreiškimo 
parapijos patalpose lankė lituanistinę mokyklą.

Kviečiami ir čia dirbę mokytojai

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

PARAPIJOS KLEBONAS, KUNIGAI IR TARYBA

Aleksandra Pakalldenė, gyve
nanti Richmond Hill, N.Y. mi
nėdama savo vyro Jono Pakal- 
kos mirties pirmąsias metines, 
Kultūros Židiniui padovanojo 
Adomo Galdiko paveikslą. J. Pa- 
kalka mirė praeitų metų liepos 
25. Paveikslas artimiausiu laiku 
bus įteiktas K. Židinio admi
nistracijai. Jis skiriamas J. Pa- 
kalkos atminimui.

Dail. Adomo Galdiko sukak
tuvinė paroda, skirta jo gyveni
mo 90 metų sukakčiai paminė
ti, bus spalio 15-16 dienomis 
Kultūros Židinio didžiojoje sa
lėje. Bus išstatyta paveikslų iš 
įvairių kolekcijų. Taip pat bus 
galima ir nusipirkti. Putnamo 
seserys, kurios globoja dailinin
ko palikimą, dalyvauja šioje pa
rodoje su jo kūriniais. Jos ir su
daro sąlygas, kad dalį paveikslų 
žmonės galės nusipirkti.

NAUJAS DAKTARAS 
VVOODHAVENE

Dr. Anatolijus B. K rūkas, Lie
tuvoje baigęs medicinos moks
lus prieš keletą metų atvykęs j 
Ameriką ir čia išlaikęs visus rei
kiamus egzaminus, verčiasi 
gydytojo praktika. Anksčiau jis 
savo gydymo kabinetą turėjo 
Myrtle Avė.

Dabar jis nusipirko namus 
Woodhavene. Jo adresas yra: 
86-15 Forest Parkway, Woodha- 
ven, N.Y. 11421. Telefonas 846- 
1414. (Priešais paštą).

Yra jaunas ir sumanus gydyto
jas, laisvai kalba lietuviškai, 
daug kam jau patarnavo. Dar
bininko 24 nr. buvo įdėta net 
padėka jam už gerą gydymą, 
priežiūrą. Tą padėką įdėjo Stasys 
Nutautas.

Dr. A. Krukas ligonis priima 
pagal susitarimą.

Ričardas. Šimkus, iš Dix Hills, 
N.Y., š.m. birželio 7 baigė eko
nomijos mokslus Princetono 
Universitete, gaudamas baka
lauro laipsnį.

Ekonomijos mokslus baigė su 
pagirimu (honors). Princetone 
buvo krepšinio komandos star
tuojantis centras. Komanda lai
mėjo Ivy League krepšinio pir
menybes 1981 ir 1983 metais. 
1983 NCAA turnyro antrame 
rate, po laimėjimo prieš Ok- 
lahomos valstybinį universitetą 
Corvallis, Oregon, buvo ESPN 
televizijos tinklo paskelbtas 
MVP — Most Valuable Player.

Prieš tai baigė St. Anthony’s 
aukštesniąją mokyklą Smith- 
town, N.Y. Baigė su aukščiausiu 
pagyrimu. Jo pažymių vidurkis 
buvo 95. Ten taip pat buvo 
krepšinio komandos centras. 
1979 metais ta komanda laimė
jo New Yorko valstybės gimnazi
jų krepšinio pirmenybes.

Ričardas lankė Maironio li
tuanistinę mokyklą, ją baigė ir 
buvo vienas iš pirmųjų mokinių.

Iš Kat. Moterų Sąjungos
Peter Wytenus kalba ukrainiečių surengtose demonstracijose. 
Jis kalba kaip American Friends of Anti-Bolshevik Bloc 
of Nations, Ine. pirmininkas Nuotr. Wallaee B. Rodgers

29 kuopos veiklos
Paskutinis sąjungiečių susi

rinkimas prieš atostogas įvyko 
birželio 26, po II valandos mi
šių, Apreiškimo parapijos salėje. 
Dalyvavo Sąjungietės ir svečiai, 
— viso apie 30 žmonių. Sąjun
gietės pavaišino skaniais pietu
mis, kuriuos kun. J. Pakalniškis 
pradėjo malda. Pietų metu kuo
pos pirmininkė E. Kezieriė 
pravedė trumpą programą. Per
skaitė praeito susirinkimo proto
kolą, kuris buvo priimtas be pa
taisų. Pranešė, kad kuopa smar
kiai paaugo narių skaičiumi, 
įsirašė net 14 naujų narių. Są
jungos suvažiavimas įvyks rug
pjūčio viduryje Putname. Ten 
rengiasi važiuoti Br. Lukoševi
čienė, M. Juškienė ir Eug. Ke- 
zienė. Kun. A. Račkauskas ragi
no visus ruoštis į parapijos pik
niką, kuris bus rugpjūčio 7

NAUJA KNYGA

Antano Gailiušio — VISAIP 
ATSITINKA, novelės, išspaus
dintos pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne. Knyga turi 272 
puslapius, joje įdėta 9 novelės. 
Viršelį piešė dail. Romas Vie
sulas. Kaina 6 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

Išnuomojamas 3 kambarių ir 
virtuvės butas trečiam aukšte, 
Richmond Hill rajone. Pagei
daujama suaugę ir dirbantys. 
Skambinti 847-4985 trečiadie
niais ir penktadieniais po pen
kių ir savaitgaliais.

ŲUEENS COLLISJON 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— VVelding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

Ričardas Šimkus

Buvo aktyvus skautas, pri
klauso Lietuvių Atletų Klubui. 
Prie šio klubo prisijungė prieš 
5 metus ir tąsyk Pasaulio Lie
tuvių Žaidynėse Toronte padėjo 
laimėti auksinį medalį LAK jau
nių komandai.

Plattdeutsche Parke. Tuojau pat 
trys narės — Bielskutė, Jurku- 
vienienė ir Jance įteikė pirmi
ninkei pinigines dovanas sąjun
giečių krepšiui, kuris bus paleis
tas loterijon per parapijos pik
niką.

Šaunios krikštynos
Birželio 19 Apreiškimo para

pijos bažnyčioje mišių metu bu
vo iškilmingai pakrikštyta Pau
liaus ir Birutės (Barauskaitės) 
Bagdžiūnų pirmgimė dukrelė 
Astros - Liucijos vardu.

Tėveliai savo dukrelę atskrai
dino čia krikšto apeigoms net iš 
Floridos, kur šiuo metu gyvena. 
Čia jie Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje susituokė. Senti
mentų vedami, čia ir dukrelę 
pakrikštijo. Be to, čia gyvena

Kultūros Židinio metinėje gegužinėje du darbštūs baro talkininkai ir muzikantai. Kai
rėje Petras Tutinas, dešinėje Romas Kezys. Nuotr. P. Bivainio

Pietuose dalyvavo ir svečias 
kun. V. Piktumą.

Kuopos labai veikli narė Vik
torija Šližienė labai susižeidė 
koją. Visi labai apgailestavo, kad 
nebuvo susirinkime. Linki kuo 
greičiau pasveikti.

abiejų giminės, draugai.
Krikšto tėvais buvo Giedrius 

Bagdžiūnas ir Rita Sabalytė. 
Vaišės buvo The Prop Room 
restorane, TWA International 
Terminai Kennedy aerodrome. 
Vaišės buvo labai įvairiai ir sko
ningai paruoštos. Svečiai, kurių 
buvo apie 70, praleido laiką 
labai nuotaikingai. Astros krikš
to suknelė buvo originaliai su
kurta ir pasiūta Floridoje.

Dalyvis

AUTOBUSAS Į 
SESELIŲ PIKNIKĄ
Organizuojamas autobusas į 

seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 24. Autobusas išeina 
sekmadienį, 6:30 v. r. iš Kultū
ros Židinio kiemo, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Pakelyje 
autobusas sustos ties Shalins 
Funeral Home, 84-02 Jamalca 
Avė., VVoodhaven, N.Y. Kelionė 
asmeniui — 20 dol., įskaitant Ir 
įėjimą į pikniką.

Registruotis pas Marytę Ša- 
linskienę — tel. 296-2244, arba 
Darbininko administracijoje — 
827 1351.

Išnuomojami trys kambariai, 
24 Highland Place, tel. 277- 
4017. *

Išnuomojamas kambarys su 
baldais moteriai ar vyrui Wood- 
havene, N.Y. Skambinti 212 
847-7306.

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ 

METINIS

P IKNI KAS
1983 liepos 10 dieną

Pranciškonai visus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną.

11:45 Iškilmingos mišios
Gieda Brocktono Šv. Kazimiero 
parapijos choras

12:45 Pietūs
4:30 Meninė programa

Tautiniai šokiai.Vadovauja Ona Ivaškienė ir 
Gediminas Ivaška iš Bostono 
Brocktono choro koncertas

f


