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ROpinsi* pogrindy veikiančiais 
vienuolynais

Kybartai. 1982 lapkričio 29 d. 
10 vai. į Vilniaus saugumą pas 
tardytoją Kovoliovą buvo iš
kviesta Ona Šarakauskaitė.

Saugume prie O. Šarakauskai- 
tės prisistatė čekistas ir pareiš
kė, kad tardytojas Kovoliovas yra 
užimtas ir ją galės priimti tik 
po pietų, todėl jis norįs su ja 
draugiškai pasikalbėti. O. šara
kauskaitė reikalavo kitą kartą 
tiksliau nurodyti atvykome laiką, 
o dabar prašė ją išleisti iš kabi
neto, nes jį nenusiteikusi klau
syti čekisto auklėjimo. Bet į tai 
niekas nekreipė dėmesio.

JAV sudarė su Sov. S-ga pen- 
keriem metam sutartį, pagal ku
rią per kiekvienus metus Sov. 
S-ga galės pirkti iš JAV javų 
nuo 9 iki 12 mil. metrinių to* 
nų, arba net 50 proc. daugiau, 
kaip anksčiau galėdavo pirkti.

Izraelio armija Libane įsakė 
krikščionių falangistų milicijai 
uždaryti tris savo įstaigas ir ka
reivines pietiniam Libane, į kur 
turi atsikelti Izraelio kariuome
nės daliniai iš Beiruto ir Shut 
kalnų srities. Dėlto įvairiuose 
Libano miestuose įvyko prieš 
Izraelį nukreiptų demonstracijų.

Lenkijos kardinolas Josef
Glemp aštriai protestavo prieš * Pokalbiu metu čekistas dėjosi 
parlamento priimtus įstatymus, 
kurie labai suvaržo disidentų 
veiklą

Kubos prezidentas Fidel 
Castro pažadėjo sulaikyti Nika
ragvai teikiamą karinę pagalbą 
ir atšaukti iš jos karinius pata
rėjus, jei ir kitos valstybės pasi
žadės nutraukti ginklų tiekimą ir 
karinių patarėjų siuntimą į 
centrinę Ameriką JAV prezi
dentas pareiškė savo pritarimą 
tokiam siūlymui, tik pabrėžė, 
kad tai turėtų būti galima patik
rinti vietoj.

Šri Lanka (Ceilone) ilgesnį 
laiką vyko riaušės tarp maho
metonų ir tamilų genties žmo
nių, kurie siekia sudaryti jų pa
čių tvarkomą provinciją Riaušių 
metu žuvo apie 200 žmonių. 
Vyriausybė dėlto uždarė tris 
marksistines partijas.

JAV ir Nato valstybių įstaty
mai nors draudžia eksportuoti į 
Sov. S-gą ir jos satelitines valsty
bes modernios technologijos į- 
rengimus, ypač tuos, kurie gali 
būti pritaikyti kariniam reikalam, 
tačiau kiekvienais metais iš JAV 
į komunistinius kraštus yra eks
portuojama tokių įrengimų už 
milijonus dolerių. Dažnai tokie 
įrengimai yra net atsiunčiami į 
JAV pataisymam.

P. Amerikos 9 valstybių užsie
nių reikalų ministeriam nepavy
ko sutarti, kuriuo keliu gali būti 
pasiekta taika centrinėj Ameri
koj.

JAV ir Kinija sudarė sutartį 
dėl tekstilės gaminių importo į 
JAV. Amerikos tekstilės pramo
nininkai mano, kad sutartis pa
kenksianti JAV tekstilės pramo
nei.

Sov. S-gos min. pirmininko 
pavaduotojas ir valstybinio kon
strukcijos reikalam komiteto pir
mininkas Ignati T. Novikov 
atsistatydino iš pareigų, bet šis 
jo veiksmas vyriausybės nebuvo 
apgailėtas, kaip buvo įprasta 
laukti.

JAV apkaltino Libiją kad jos 
karo lėktuvai smarkiai bombar
davo Chado strateginį miestą 
Faya Largeau, ir pareikalavo, 
kad Libijos kariuomenė pasi
trauktų iš Chado.

Prezidento įgaliotinis centri
nės Amerikos reikalam Richaid 
B. Stone tarėsi su Salvadore vei
kiančių Demokratinio revoliu
cinio fronto partizanų vadu Ru- 
ben Zamora.

Palestinos išlaisvinimo orga
nizacijos vado Yasir Arafat ša
lininkai ir jo priešai kovėsi ke- 
lioliką dienų, panaudodami tam 
reikalui artileriją raketas ir 
kulkosvaidžius.

Sov. S-gos komunistų partijos 
centro komitetas ir vyriausybė 
vėl priėmė eilę ekonominių po
tvarkių fabrikų vadovybių sa
varankiškumui padidinti ir įmo
nių gamybai pakelti.

Afganistano partizanai liepos 
27 vii buvo nutraukę elektros 
energijos tiekimą sotinei Kabul.

kauskaite ir Genovaite Navickai
te, nuėjo blogais keliais.

Pokalbio metu čekistas šmei
žikiškais prasimanymais juodi
no aktyvius kunigus. Atsisveikin
damas prižadėjo, kad jai dar rei
kės su juo pasimatyti.

Ambasadorė Jeanne J. Kirk- 
patrick, pastovi JAV atstovė 
Jungtinėse Tautose, liepos 29 
įteikė JT gen. sekretoriui Javier 
Perez de Cuellar oficialų JAV 
prezidento Ronald Reagan pa
reiškimą, padarytą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos de jure pri
pažinimo 61-ųjų metinių proga. 
Pareiškimas turi būti įtrauktas 
į oficialių Jungtinių Tautų do
kumentų tarpą.

Pareiškime Amerikos prezi
dentas mini, kad šios trys valsty
bės buvo JAV pripažintos ne
priklausomomis, jos dalyvavo 
Tautų Sąjungoje ir buvo suda-

geru komunistu, pasisakė esąs 
praskirtas rūpintis O. Šarakaus- 
kaitės ateitimi, todėl gerai žino 
jos šeimos narius, draugus. Tar
domoji atsakė esanti patenkinta 
gyvenimu ir paprašė nesivargin- 

' ti dėl jos ateities.
O. Šarakauskaitė pareiškė, kad 

ji visiem — jaunimui, suaugu- 
siem žmonėm — pasakos apie 
saugumiečius, kurie drįso jos se
seriai Zitai Šarakauskaitei bjau
riai šmeižikiškai juodinti kuni
gus. Saugumietis dabar įširdo ir 

pagrasino, kad už tai gali būti 
nubausta.

Čekistas apgailestavo, kad po
kario metais buvo uždaryti visi 
vienuolynai, todėl dabar sunku 
valdžiai kontroliuoti. Prasitarė, 
kad netolimoje ateityje saugu
mas labiau pradės rūpintis po
grindyje veikiančiais vienuoly
nais, paskirdamas kiekvienai 
naujai vienuolei po panašų į jį 
šefą, kviesis pokalbiam į saugu
mą jas ir jų tėvus.

Kalbėdamas čekistas akcen
tavo, kad jam kelia nerimą ir 
susirūpinimą aplinka, kurioje 
Onutė gyvena ir dirba. (Ji dirba 
prie Kybartų bažnyčios). Visą 
laiką bandė įtikinėti, kad ji ne
pažįsta gyvenimo, yra akla ir 
užsispyrusi ir išnaudojama, tik 
kol kas to nejaučia. Siūlė keisti 
gyvenimo būdą, įkalbinėjo ne
užkasti gabumų ir stoti į aukštąją 
mokyklą.

Po pietų vykusiame tardyme 
tardytojas Kovoliovas klausinėjo 
O. Šarakauskaitę, iš kur pažįs
tanti ukrainietį Zorianą Popa- 
diuk ir ką apie jį žino. Pasira
šyti po protokolu O. Šarakauskai
tė atsisakė.

Tardymui pasibaigus, užbaigti 
“draugišką” pokalbį prisistatė 
anksčiau minėtas saugumietis. 
Nepavykus “susikalbėti”, paža
dėjo dar ne kartą susitikti atei
tyje.

Tardo už laiškūs kaliniam
Kaunas. 1982 liepos .19 saugu

mietis Jonas Matulevičius atnešė 
Daivai Tamošiūnaitei šaukimą 
— liepos 20 atvykti į saugumą.

Mergaitė, nuėjusi į saugumą, 
rado tą patį saugumietį J. Ma
tulevičių. Čekistas mergaitei 
buvo labai malonus, sakėsi no
rėjęs pasižiūrėti, kaip Daivutė 
gyvenanti, todėl pats ir atnešęs 
šaukimą. Norėdamas laimėti 
mokinės palankumą, saugumie
tis pasakojo apie save, klausinė
jo apie mokslą, davė patarimų, 
kaip pasirinkti profesiją.

Daivutė tačiau buvo neperkal
binama. Tuomet pradėjo klausi
nėti, iš kur g avusi kalinių ad
resus, kodėl rašanti jiem laiškus, 
kas paskatinęs juos rašyti? Mer
gaitė laikėsi drąsiai. Tuomet če
kistą? pradėjo gąsdinti, kad pra
nešiąs mokyklai, ministerijai, 
būsią daug nemalonumų. Liepė 
greitai apsigalvoti ir liepos 27 
ateiti į viešąją biblioteką. Į pa
skirtą pasimatymą Daivutė ne
nuėjo.

kiamas į karinį komisarijatą Ten, 
atlikus eilinius formalumus, ka
rininkas liepė eiti į kabinetą 
į kurį kartu įėjo ir saugumietis 
J. Matulevičius.

Čekistas liepė Arūnui rašyti 
autobiografiją pažymint ir reli
ginius įsitikinimus. Prasidėjo 
tardymas. Saugumietis kalbėjo, 
ar vaikinas pats savo noru einąs 
į bažnyčią ar tėvai jį verčią. 
Arūnas pasisakė, kad einąs savo 
iniciatyva. Toljau čekistas kalbė
jo, ar jis pažįstąs kun. Svarinską 
kun. J. Kaunecką, ką jis pa
žįstąs iš Petrašiūnų bažnyčios 
lankytojų, ypač jaunimo.

Arūnas sakėsi nieko nepažįs
tąs. Tuomet saugumietis bandė 
jaunuolį užverbuoti jiem dirbti, 
siūlė pinigus, butą atleidimą 
nuo karinės tarnybos. Jei nesu
tiksiąs su jų pasiūlymu, susi
lauks daug nemalonumų.

Arūnas atsisakė pasirašyti jiem 
dirbti. Pabaigoje tardymo sau
gumietis J. Matulevičius prigrą- 
sino vaikiną niekam apie jų susi
tikimą nepasakoti ir paskyrė du 
pasimatymus: rugsėjo 6 d. 2 vai. 
ateiti prie Girstupio parduotu
vės, o jei kas sutrukdytų, ateiti 
rugsėjo 7 d. tuo pačiu metu. Ir 
vėl buvo perspėtas, kad į pasi
matymą ateitų vienas.

Sutartą dieną saugumiečiai 
nesulaukę' Arūno, skambino jam 
į yramus, bet, jo nesuradę, lio- - laiškas atėjo net iš Portugalijos, 
vėsi ieškoję. pasirašytas Leirijos vyskupo, ku

rio jurisdikcijoje yra Fatimos 
(nukelta į 2 psl.) Dievo Motinos šventovė.

riusios nepuolimo sutartis su 
Sovietų Sąjunga. Nežiūrint šių 
sutarčių, Sovietų Sąjunga oku
pavo visas tris Pabaltijo lais
vas valstybes.

JAV prezidentas pareiškime 
mini pabaltiečių išvežimus, pri
verstinę rusifikaciją, pogrindžio 
pasipriešinimą, slaptą spaudą, 
gausias lietuvių peticijas prieš 
okupanto valdžios išsišokimus 
ir kt.

Pareiškimo pabaigoje R. Rea
gan pabrėžia, kad JAV Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupacijos 

. niekad nepripažino, nepripažįsta 
ir nepripažins.

BRAZILIJOS KATALIKAI MELDŽIASI 
UŽ PAVERGTUOSIUS LIETUVOJE

“Melskimės už tautą, kuri yra 
mūsų sesuo ir kankinė”, — to
kiu kvietimu Brazilijos-vyskupų 
konferencijos generalinis sekre
torius vyskupas Dom Luciano 
kreipėsi į visus Brazilijos vysku
pus, ragindamas birželio dvylik
tąją krašto vyskupijose pravesti 
specialią Maldos Dievą už 
Lietuvą.

Tik dabar mus pasiekusio
mis žiniomis. Brazilijos vysku
pai labai palankiai atsiliepė į šį 
kvietimą. Daugelyje vyskupijų 
buvo ne tik surengtos specialios 
pamaldos už Lietuvą ir jos tikin- . tę visam pasauliui, meldė Lietu- 
čiuosius, bet Lietuvos vardas 
tą dieną plačiai nuskambėjo ir 
katalikiškoje brazilų spaudoje. 
Patys vyskupai per spaudą su
pažindino tikinčiuosius su da
bartine sunkia Lietuvos Bažny
čios padėtimi ir su lietuvių tau
tos vedama ryžtinga kova už 
savo teises.

Brazilijos Lietuvių Kunigų 
Vienybė gavo daugybę laiškų, 
kuriuose reiškiamas solidarumas 
Lietuvai ir jos žmonėm. Vienas

Pagrindinės pamaldos už Lie
tuvą Brazilijoje birželio 12 jvyko 
Sao Paulo mieste, kur vietos ka
tedroje mišias aukojo Brazilijos 
vyskupų konferencijos generali
nis sekretorius vyskupas Dom 
Luciano. Pasveikinęs lietuvius 
Sao Paulo kardinolo vardu, vys
kupas Luciano mišių metu tar
tame žodyje katedroje gausiai 
susirinkusiem brazilam tikintie
siem vaizdžiai nušvietė dabarti
nę lietuvių padėtį, iškėlė lietu
vių tautos nepalaužiamą ištiki
mybę tikėjimui, jos kančių ver-

Bando užverbuoti jaunimų
Kaunas. 1982 rugpjūčio 31

Arūnas.Kavaliauskas buvo šau-

Dainų šventės uždaryme jungtinė tautinių Šokių grupė Šoka Subatėlę. Nuotr. P. Bivainio

PAVERGTIEJI PRISIMINTI AUSTRALIJOJE

Tardė už paramų kaliniam
Kapsukas (Marijampolė). 1982 

lapkričio 11 į Vilniaus saugumą 
pas tardytoją Kovoliovą buvo iš
kviesta pedagoginės mokyklos 
IV kurso moksleivė Zita Šara
kauskaitė. Tardytojas paaiškino, 
kad ji iškviesta būti liūdininke 
ukrainiečio Zoriano Popadiuko 
byloje.

Teiravosi, iš kur gavo suimto^- 
jo adresą, ką rašė laiškuose, 
ar buvo nuvykusi pas jį į trem
tį irtt

(Lietuvoje įprasta, kad žmonės 
sąžinės belaisviam kalėjime ar 
tremtyje pasiunčia sveikinimus, 
laiškus bei siuntinukus.)

Pasirašyti po protokolu Z. §a- 
rakauskaitė atsisakė.

Po tardymo Z. šarakauskaitę 
stengėsi užverbuoti pavardės 
nepasisakęs čekistas. Jam rflpijo 
sužinotękur dirba jos sesuo Ona 
šarakauskaitė, ar dažnai Zita pas 
ją lankosi, ar gauna skaityti ne
legalius leidinius. Aiškino, kad 
sesuo, susidėjusi su Ona Vit-

daugfau negu 1500 tikinčiųjų. 
Pamaldom pasibaigus, pavergtų
jų tautų atstovai eisenoje nužy- 
žiavo prie Viktorijos parlamento 
rūmų Melboumo miesto centre, 
kur įvyko trumpas Pavergtųjų 
Tautų savaitės minėjimas.

Pavergtų Tautų savaitės proga 
Melboumo katedroje, Australi
joje, liepos 17 buvo surengtos 
įspūdingos ekumeninės pamal
dos, dalyvaujant penkiolikos pa
vergtų tautų atstovam, jų tarpe 
ir lietuviam.

Pamaldom vadovavo Melbour- 
no katedros- dekanas australas 
prelatas Chamberlain. Pamokslą 
pasakė Melboumo universiteto 
Newman kolegijos rektorius jė
zuitas kun. Fleming, jautriai sar 
vo žodyje prisimindamas Lietu
vos katalikų patiriamas kančias 
ir skriaudas, vien už tai, kad 
trokšta laisvai gyventi ir laisvai 
išpažinti savo tikėjimą.

Įvairių tautybių atstovai savo 
gimtąja kalba skaitė mišių mal
das. Lietuviškai maldą paskaitė 
gražiais tautiniais drabužiais pa
sipuošusi Virginija Brupžytė. Pa- Irano vyriausybė rūpestingai
maldų metu katedroje prie alto
riaus buvo atnešti kančios sim
boliai — didžiulis medinis kry
žius, erškėčių vainikas ir lietu
viškais orgamentais papuoštas 
kryžius.

Į pamaldas buvo susirinkę

Iranas nutarė boikotuoti 1984 
Los Angelės įvyksiančius olim
pinius žaidimus, nes esą JAV ki
šasi į Artimųjų Rytų reikalus, 
remia Jeruzalę okupavusią vals
tybę ir kišasi į centrinės Ameri
kos reikalus.

J.T. gen sekretorius Ja
vier Perez de Cuellar atidarė 
J. T.. prieš rasizmą ir rasinę 
diskriminaciją nukreiptą konfe
renciją, kurią JAV ir Izraelis 
yra nutarę boikotuoti.

registruoja tuos mahometonų 
maldininkus, kurie numato at
likti piligrimines keliones į jų 
Šventąjį miestą Meką. Prieš iš
vykstant jie yra indoktrinuojami 
privalomose lankyti paskaitose 
ir seminaruose.

Lenkijos parlamentas, panai
kinus karinę būklę, ruošia eilę 
įstatymų pakeitimų, kurie įga
lintų vyriausybę kovoti su poli
tinės opozicijos reiškiniais ir su
stiprinti spaudos cenzūrą.

Lenkijos vyriausybės užda
rytos Solidarumo unijos trys po
grindžio veikėjai Andrzej Mazur, 
Jerzy Nowak ir Ryszard Bogacz, 
pasinaudodami amnestija, pasi
davė policijai ir pasirašė prisi
pažinimą apie jų padarytus 
veiksmus.

Kinijos teisinas nubaudė vie
ną kinietį mirti, kitą — kalėti 
iki gyvos galvos ir 30 kitų įvai
riom kalėjimo bausmėm už-pri
klausymą moterų grobimo ir par
davinėjimo gaujai.

Danijoj politinės globos pasi
prašė Lenkijos ambasados 
žemės ūkio atache Zigmunt 
Idczakowski žmona ir duktė, o 
jis pats dėl nervų sukrėtimo 
atsidūrė ligoninėj.

Sov. S-gos tardymo komisija 
dėl birželio 5 Volgoj įvykusios 
garlaivio katastrofos apkaltino 
laivo vadovybę, bet visi tiesio
giniai kaltininkai yra žuvę nelai-

vai laisvės ir nepriklausomybės. 
Nors mišios buvo aukojamos 
portugališkai, pats vyskupas pa
geidavo, kąd vienas mišių skai
tinys būtų perskaitytas ir “Tėve 
mūsų” malda būtų sukalbėta lie
tuviškai. Mišių dalyvių minios 
portugališkai sukalbėta Tikin
čiųjų malda buvo užbaigta “Lais
vės malda už Lietuvą”. Po pa
maldų, Brazilijos vyskupų kon
ferencijos generalinis sekreto
rius vyskupas Dom Luciano dar 
paprašė perduoti savo specialų 
žodį lietuviam Tėvynėje:

“Mielieji broliai, sesės Lietu
voj! Šiandien visa Brazilija min
timis ir malda jungiasi su jumis. 
Ir Sao Paulo arkivyskupija, drau
ge su čia esančia lietuvių bend
ruomene, aukoja Dievui maldos 
auką. Ją aukojame pirmiausia 
norėdami dėkoti Dievui už tikė
jimo liudijimą, kurį jūs, mum 
taip brangi kaip draugė ir sesė 
tauta, mums duodate. Juk maty
dami ištisą tautą, aukojančią 
visa, ką turi, kad tik išliktų iš
tikima Dievui ir Bažnyčiai, mes 
giliau suprantame, koks yra mūsų 
įsipareigojimas tikėjimo atžvil
giu, būtent sekti Kristumi, nors 
tatai reikalautų ir didžiausios 
aukos.

Dėkojam taip pat Brazilijoj 
veikiančiai lietuvių bendruome
nei; ji mus jungia su lietuvių 
tauta ir Katalikų Bažnyčia Lie
tuvoj; ji mum atskleidžia, kokią 
nepaprastą jėgą ir galią turi tauta, 
kuri moka ir pajėgia taip ištver
mingai liudyti savo meilę ir iš
tikimybę Kristui bei Jo įsteigtai 
Bažnyčiai.

Mes jungiam savo maldas taip 
pat su daugelio malda visame 
pasauly, prašydami Dievo, kad 
padėtų Bažnyčiai atgauti pilną 
laisvę Lietuvoj ir Jutuose kraš
tuose, kur ta laisvė varžoma. 
Taip pat meldžiamės, kad lietu
viai greičiau atgautų laisvę gar
binti Dievą, sudaryti savo nepri
klausomą valdžią, atstatyti pil
ną nepriklausomybę. Gi šiuolai
kinė kančia tevirsta malonių šal
tiniu visai lietuvių tautai, Lietu
vos Bažnyčiai bei visam pasau
liui. Juk jūsų kančia, aukojama 
Dievui su tokiu gyvu dosnumu, 
yra užtikrinimas, kad Lietuva 
gaus iš Dievo tą paramą ir pagal
bą, kurios vien tik mūsų maldos 
negalėtų išprašyti.

Taigi šiandien, minėdami 
liūdnus birželio 14-15 įvykius, 
esame tvirtai įsitikinę, kad Die
vas, kuris veda tautų kelius, ne 
tik mokės grąžinti laisvę lietuvių 
tautai, ne tik duos atpildą tiem, 
kurie ištvėrė kovoje už savo ti
kėjimą, bet ir per šio tikėjimo 
auką, sujungtą su Kristaus nuo
pelnais, ilgaus atsivertimą ir 
tiem, kurie varžo ir persekioja 
nekaltas tautas.
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Iš L.K. Bažnyčios 
KRONIKOS
(atkelta ii 1 psl.)'

Tokiais metodais, žadėdami ir 
gąsdindami, saugumiečiai ver
bavo ir kitus jaunuolius, o .kai 
kuriem iš jų nesidrovėjo pasiū
lyti net konkrečias užduotis. 
Ypatingai buvo bandomas už
verbuoti Petrašiūnų bažnyčią 
lankantis jaunimas.

Laiškai trukdo kalinius 
perauklėti

Kaunas. 1982 birželio 17 Kau
no 21-sios vidurinės mokyklos 
mokinė Vilija Masytė buvo iš
kviesta į mokyklą pokalbiui su 
saugumiečiu Jonu Matulevičių. 
Mergaitė į pokalbį atėjo su moti
na, bet čekistas motiną iš kabi
neto išvarė. Čekistas buvo perdė
tai mandagus ir labai maloniai 
klausinėjo mokinę apie abitūros 
išleistuves, apie ateities planus, 
su kuriais jis jau buvo kažkieno 
supažindintas.

Po to pradėjo klausinėti, ar 
ji neskaito pogrindinės literatū
ros. Mergaitė atsakė neigiamai. 
Tada čekistas ištraukė keletą 
laiškų, jos rašytų kaliniam, ir 
pradėjo tardyti: kodėl rašiusi po
litiniam kaliniam, kur gavo ad
resus ir t.t. Mokinė prisipažino 
rašiusi ir paaiškino, kad kiekvie
nas turi teisę rašyti kam nori, o 
adresą sužinojo iš Vatikano radi
jo laidų. Saugumietis gyrėsi vis
ką žinąs, bet norįs, kad ji pati 
viską prisipažintų.

Čekistas sugaišo daug laiko 
bandydamas įtikinti mokinę, 
kad politiniai kaliniai yra teisin
gai nubausti, nes iš jų kai kurie 
yra tikri žmogžudžiai. Jis pats 
kai kuriuos gerai pažįstąs, ir 
daugiausia pasakojo apie doc. 
Skuodį, B. Gajauską, Paulaitį. 
Vilija į tuos pasakojimus ne
kreipė dėmesio, nes jautė, kad 
tai eilinis melas.

Čekistas skundėsi, kad laiškai 
ir sveikinimai su šventėmis truk
do kalinių “perauklėjimui”.

Saugumietis J. Matulevičius 
reikalavo, kad mokinė rašytų 
pasiaiškinimą, kokiu tikslu ra
šiusi kaliniam laiškus, ką žada 
toliau daryti ir iš kur gavo 
adresus. Mergaitė pasiaiškinimo 
nerašė, o ką toliau darys, — tai 
jos asmeniškas reikalas.

Saugumietis, kaip paprastai, 
pradėjo mergaitę bauginti, kad 
ji neįstosianti į jokią aukštąją 
mokyklą, o be to, dar gali pa
tekti ir į kalėjimą. Po ilgo pasi
kalbėjimo čekistas bandė išgauti 
pasiaiškinimą, sakydamas, kad 
jam sugrįžus reikės parodyti, ką 
yra nuveikęs. Tardymas truko 3 
valandas.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
kultOrinio gyvenimo

zo Baltušio šeštasis RASTŲ to
mas, Alfonso Bieliausko RAŠ
TŲ aštuntasis tomas, Juozo 
Paukštelio RAŠTŲ penktasis to-

— Pavergtos Lietuvos spaudos 
žiniomis, gegužės 18 Suomijoje 
mirė žymus kalbininkas, Suomi
jos M. Akademijos garbės na
rys, Helsinkio universiteto pro
fesorius Valentinas Kiparskis. 
Gimęs 1904, kilęs iš inteligen
tų šeimos, mokslus ėjęs Viborge, 
Helsinkyje, Prahoje, Rygoje, Ka
raliaučiuje. Helsinkio universi
tete dėstė lietuvių, latvių ir 
senųjų prūsų kalbas, ypač atsi
dėjęs tyrinėjo jau išnykusios bal
tų genties — kuršių kalbą ir is
toriją. Kalbotyros dalykus kai 
kurį laiką V. Kiparskis dėstė

Savaitės i 
įvykiai 
OC^OCOOOOCOOOC^&Jlt

Prezidentas Reagan sudarė 20 
žmonių komisiją organizuotų 
kriminalistų gaujij veiklai tirti 
ir rekomenduoti teismų procedū
ros ir įstatymų pakeitimus kovai 
su jų veikla. Komisijos pirmi
ninku buvo paskirtas Apeliacinių 
rūmų teisėjas Irving R. Kaufman.

JAV ir Kinija prieš dvejus me
tus sutarė pasikeisti konsulatais 
New Yorke ir Mandžurijos 
Shenyang mieste, arba buv. 
Mukdene,bet Kinijos konsulatas 
New Yorke pradėjo veikti prieš 
18 mėn., o JAV konsulatui rū
mai bus pastatydinti tik 1984.

Gen. Paul F. Gorman pareiš
kė, kad Hondūre vyksiančių 
karo pratimų, kuriuose dalyvaus 
JAV ir Hondūro kariuomenės 
daliniai, tikslas yra išbandyti ko
vos su infiltratoriais ir partiza
nais taktiką ir išmokyti atremti 
artilerijos ir tankų puolimus.

Hondūro prezidento Roberto 
Suazo Cordova sveikatos būklė 
po dviejų viena po kitos sekusių 
širdies atakų yra rimta, bet gerė
janti.

JAV karo lėktuvai Sidra įlan
koj nuvijo Libijos karo lėktuvus, 
besistengiančius žvalgyti ten 
veikiantį JAV lėktuvnešį Eisen- 
hower.

Šri Lanka vyriausybė dėl ten 
vykstančiųetninių riaušių apkal
tino svetimą valstybę jas kurs
tant ir areštavo nelegalios komu
nistų partijos vadus.

Kada visiem abiturientam 
buvo išduodamos charakteristi
kos, Vilija Masytė jos negavo. 
Auklėtoja paaiškino, kad jos cha
rakteristikoje dar nėra įrašyti 
žodžiai: “bendraujasu politiniais 
kaliniais”.

Dr. John Lenczowski, Tautinės Saugumo Tarybos Europos ir 
Sov. Sąjungos sreikalams direktorius, priima Baltų delega
ciją Baltuosiuose Rūmuose Washingtone. Iš k. Heino Jogis 
— estas, Daiva Kezienė ir Rasa Razgaitienė — lietuvės, dr. 
Lenczowski, Vai Pavlovskis — Baltų Laisvės Lygos pirmi
ninkas — latvis ir Avo Piirisild — estas. Nuotr. D. Mažeikienės

Vak. Berlyno ir Anglijos Bir- 
minghamo universitetuose. Visą 
laiką palaikė glaudžius ryšius su 
Lietuvos kalbininkais.

— Pavergtos Lietuvos spaudo
je labai giriamasi išaugusia Lie
tuvos pramone. Dažnai minimi 
naujai išaugę pramonės miestai: 
Naujoji Akmenė, Sniečkogra- 
das, Elektrėnai. Nepaprastai iš
augę ir senieji miestai: Alytus, 
Utena, Kėdainiai, Jonava, Mažei
kiai. Marijampolė (dabar primes
tas išgamos Kapsuko vardas) di
džiuojasi automatinio įpakavimo 
išradimais ir tam pritaikytų ma
šinų fabriku (to fabriko produktai 
išvežami į kitas respublikas, net 
į užsienius). Ypač geri automa
tiški įpakavimai tinką mėsai ir 
įvairiems pieno produktams. Per 
40 sovietinio valdymo metų Lie
tuvos pramonė išaugusi net 60 
kartų. Bet kokia ironija, kad ta 
pramonė tarnauja ne Lietuvai, o 
tik pavergėjams: žmonės yra pri
versti savo gamintų prekių ieš
koti juodojoje reinkoje už aukš
tas kainas, nes krautuvių lenty
nos vis tuščios ir tuščios ...

— Tenykštė spauda džiaugiasi 
šių metų geru javų derliumi. 

.Tik sovietiniai varovai laikraš
čiuose ir per radiją nuolatos ra
gina gražiai ir rūpestingai nuim
ti derlių, kad nė vienas grūdas 
nenubirtų ant žemės, o būtų 
supiltas į aruodus. Tik deja, iš 
tų pilnų Lietuvos aruodų pil
nus vagonus prisisemia Maskva, 
o vietoje trūksta pašarų, trūksta 
miltų, trūksta cukraus, net pieno 
produktų. Kai sausi orai tai ir tie 
negausūs dar veikią kombainai 
spėja nupjauti prinokusius javus. 
Nors iš anksto mechanizatoriai 
buvo raginami sutaisyti mašinas, 
bet kaip jas sutaisysi, kad trūksta 
naujų dalių ir nėra iš kur jų 
gauti. Tai toks sovietinis ūkinin
kavimas: žodiniai raginimai, soc- 
lenktynės, medaliai... Žinoma, 
sovietinei buržuazijai visko už
tenka: specialiose krautuvės^' 
visko pilna, prabangiškos vilos 
užmiesčiuose brizgėte blizga, o 
vargšė liaudis dar niekada nebu
vo tokioje sunkioje vergijoje. Pa-

mas, Jono Avyžiaus RAŠTŲ pir
masis tomas (ne serijiniuose to
muose yra išleisti visi žymesnie
ji šio rašytojo tariniai). Petro 
Venclovos (vieno jaunesniųjų 
rašytojų) išleistos dvi apsakymų 
knygos.

Vaikams ir jaunimui: Euge
nijaus Ignatavičiaus pjesės ir in
scenizacijos “ŠYVIO DALIA, 
Aneliaus Markevičiaus apysaka 
“Požemių vaiduokliai”, Petro 
Cvirkos pasakos “Gaidys giedo- 
rius”, knyga V. Čepaičio iš
versta ir į rusų kalbą; Vytauto 
Petkevičiaus apybraižos “YRA 
ŠALIS”. Vandos Zaborskaitės 
“šimtas literatūros mįslių”, nauja 
Janinos Degutytės poezijos kny
ga “Klevų viršūnės”, Vlado 
Dautarto apysakų ir apsakymų 
rinktinė “Ištikimi draugai”, Ed
vardo Uldukio nuotykių apysa
kos “Bermudų trikampis”, Ed
uardo Mieželaičio poema “Dai
nos dienoraštis” (pakartota se
niau parašyta poemėlė, šis auto
rius dabar beveik nieko naujo 
nesukuria, rašo skaitytų knygų 
įspūdžius, daugiažodžiauja nie
ko nepasakančiais žodžiais), Ka
zio Sajos “Pasaka apie du kara
lius”, Mildos Telksnytės “Sene
lio duona”, Mykolo Karčiausko 
kelionių apybraižos “Duno
jaus dienoraštis”, Donato Rodos 
“Satyros ugnimi”. Gana gausu 
ir vertimų (daugiausia iš rusų 
kalbos). Taigi naujai išleistų 
knygų sąrašas gana ilgas, kai ku
rių tiražai skelbiami po 20, 30, 
net 60 tūkstančių egzempliorių! 
Tačiau pamėgink užeiti į knygų 
parduotuvę — ir knygos nusi
pirkti negausi. Bus atsakyta: 
dar neatvežė iš leidyklos, arba: 
deja, knyga jau išparduota*. Ko 
siekiama tokia knygų leidyba 
Lietuvoje, sunku suprasti ir 
išsiaiškinti. Kai kada dar pri
dedamas ir popierio trūkumas. 
Tik Lenino raštai stovi apdul
kėję lentynose: jų trūkumo nė
ra, tik niekas tų tomų neperka: 
paseno komunistinė ideologija, 
paseno marksistinė-leninistinė 
santvarka, paseno ir sudievinto 
Lenino žodžiai ....

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road., East 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 515 353-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 515 757-2071. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
05-01 114th St, Richmond HML N.Y. 11410. Tol. 212 441-2011.

• -
AUCE’S FLORIST SHOP. lietuviškam rajone — lietuviška gėlių per- ■ 
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 046-5454. 107-04 Jamaica Avo., > 
Richmond HML N. Y.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forost 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Ucensed Maneger and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Telzeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. WH»onAve.), teief. 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 Tas pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Tolei 847-2323 
(namų teief. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sitver 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. 11386. Teief. 779-5156.

; ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
' non Socurltles Ine., One State St Piaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
• pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, 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 Shlriey 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 Lithuanla”, trečiad., 
6:05-7:00 vai. vak., iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir. adresas: 
234 Sunllt Dr., Watchung, N.J. 07060. Teief. (201) 753-5636.

sikeitė valdžia Maskvoje, bet 
vietiniai reikalai dar pablogėjo, 
ateizmas brukamas visomis prie
vartos formomis.

— Naujai išleistą knygą pa
vergtoje Lietuvoje yra labai 
sunku įsigyti, nors ir išleidžia
ma nemažai naujų knygų. Čia 
paminėsime bent keletą iš gana 
ilgo naujų knygų sąrašo. “Va

gos” leidykla išleido Juozo Mar
cinkevičiaus eilėraščių ir poemų 
knygą “Buvimas”. Išleistas Juo-

— Lietuvos žymieji muzikai 
siunčiami koncertuoti į tolimus 
Azijos kraštus. Neseniai iš Šri 
Lankos grįžo pagarsėjęs Vilniaus 
kvartetas, kuriame groja A. Vai- 
niūnaitė, P. Kunca, D. Katkus ir 
A. Vasiliauskas. Kvartetas davė 
aštuonis koncertus Sov. Sąjun
gos garbei.

— Lietuvos valstybinę kon
servatoriją šį pavasarį baigė 120 
studentų-muzikų. Neakivaizdi
niu būdu diplomus gavo dar 
39 studentai. Pr.N.

PRANEŠIMAS APIE KRIZĘ 
EUROPOJ IR SOVIETŲ SĄJUNGOJ

Čhicagos miesto burmistras Harold Washingtpn lietuvių mu
gėje Brighton Perle, Chicagoje. Jis laiko iikėlęs plakatėlį — 
I love LithlUttlians. Nuotr. V. Bacevičiaus

Dr. Otto von Habsburg po 
susitikimo su BAFL atstovais 
Los Angeles World Affair Coun- 
cil (Pasaulio Reikalų Tarybos) 
pakviestas, Beverly Hilton 
Hotely, 500 klausytojų auditori
jai — nariam, svečiam ir pa
kviestiem spaudos atstovam pa
darė pranešimą apie krizę Euro
poj ir Sovietų Sąjungoj. Kasdien 
Vakarų politika ir mūsų visų 
gyvenimas, pareiškė jis, vis dau
giau paklūsta Sovietų Sąjungos 
ofenzyvinės politikos reikalavi
mam. Tačiau jis, pastebėdamas 
dabar jau ateinančio sovietų sis
temos griuvimo žymes, nurodė 
į reikalą JAV ir Europos valsty
bių sustiprinto defenzyvinio 
bendradarbiavimo, kad iš anksto 
būtų pasiruošta apsaugoti Vaka
rus, tam pavojingam pereina
mam laikotarpiui atėjus.

Liesdamas dabar labai papli
tusio Vakaruose taikos judėjimo 
ir vienpusiško nusiginklavimo 
propagavimą, prelegentas per
spėjo, kad visi tie gražūs apgau
lingi žodžiai ir tam ruošiamos 
demonstracijos yra trumpiausias 
kelias į karą, šios dienos Euro
pos problema yra ta, kad jos 
ekonomija yra per daug išvysty
ta, kai tuo tarpu jos saugumas 
žiauriai neišvystytas ir apleistas. 
Tačiau pačios didžiausios išlai
dos gynybai kainuoja mažiau ne
gu pats karas.

Jis nurodė į Sovietų Sąjungos 
nesugriaunamumo mito nykimo 
žymes. Yra tai pirmiausia demo
grafinės permainos aiškiai slavų 
tautų nenaudai. Taip pat pablo
gėjusi ekonominė padėtis prisi
dės prie paveldėtos archaiškos 
rusų imperijos subyrėjimo. Tam 
procesui pagreitinti efektyvinė 
priemonė yra Free Europe ir 
Radio Liberty transliacijos į So
vietų Sąjungą ir nesustabdoma 
TV pasaulinė komunikacija.

Popiežiui apsilankius Lenki
joj, Baltijos kraštuose sustiprėjo 
didesnės religinės laisvės reika
lavimas. Eventualiai, apsi
sprendimo teisės pripažinimo 
reikalavimas yra laukiamas 
Centrinėj ir Rytų Europoj, ir 
tam sovietų okupantai turės pa
klusti.

Daug sykių savo kalboje dr. 
Otto von Habsburg minėjo oku
puotas baltų tautas ir jų kovą 
atgauti savo nepriklausomybei. 
Prezidentas Reagan, pasirašyda
mas Baltic Freedom Day prokla
maciją, taip pat Europos Parla
mento priimtą rezoliuciją, Tegi
nančią Jungtines Tautas baltų 
kraštų laisvės klausimą įnešti į 
Kolonializmo Komiteto dieno
tvarkę, įrodo stiprėjantį JAV ir 
Europos valstybių baltų tautų 
laisvės rėmimą.

A. B. Mažeika

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.

KVECAS
JONAS 

19 3 3 + 1976* MEMOBIALS '
66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE. OUEENS 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas 
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond HIH, 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

1983
KELIONĖS | 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. 11226 
TEL.: (212) 700-3300
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Ar popiežius lankysis 
okupuotoje Lietuvoje?
šį pavasarį Lietuvos vyskupai 

lankėsi Vatikane, ir Lietuvos 
vyskupų konferencijos pinninin* 
kas vysk. L. Povilonis pakvietė 
popiežių aplankyti Lietuvą, kai 
Lietuva minės krikšto 600 metų 
sukaktį. Ta sukaktis bus 1987.

Kaip visi žinome, kitais — t.y. 
1984 metais lietuviai mini 500 
metų sukaktį nuo šv. Kazimiero 
mirties. Kovo 4 Romoje bus di
delės iškilmės, suvažiuos daug 
lietuvių iš viso pasaulio. Paža
dėjo ir popiežius ten dalyvauti.

Kai popiežius grįžo iš Len
kijos, pasaulio spauda pradėjo 
rašyti ir apie jo kelionę į Lie
tuvą. Į Darbininko redakciją pa
teko bent kelios skirtingos laik
raščių iškarpos. Vieni laikraščiai 
nurodo Vatikaną, kad iš ten tos 
žinios pasklidę. Kiti laikraščiai 
nurodo Varšuvą. Varšuva pasa
kius autoritetingai, kad popie
žius lankys Lietuvą.

Ir vieni ir kiti mini, kad Lie
tuvą lankys ateinančiais metais, 
kai Lietuva švęs savo krikšto 
600 metų sukaktį. Visi sumaišė 
šias dvi sukaktis. Jei popiežius 
dalyvaus šv. Kazimiero iškilmė
je Romoje, tai jis keliaus ir į Lie
tuvą švęsti krikščionybės įvedi
mo sukakties.
’ Tai neatitinka tiesai. Lietuvos 
krikšto sukaktis nebus atkeliama 
į šv. Kazimiero sukaktį. Abi su
kaktys bus švenčiamos atskirai 
su deramu rimtumu ir pasiruo
šimu.

Pasaulio spauda rašo, kad Va
tikanas pradėjo derybas su 
Maskva dėl popiežiaus kelionės 
į Lietuvą.

Sovietų Sąjungos tikroji religi
ja yra ateizmas. Ji kovingai nu
siteikusi prieš visą Bažnyčią, 
jos vadus ir tikinčiuosius. Ji vi
są laiką kovojo prieš popiežių, jį 
niekino, ir kaip dabar įsileis ir 
iškilmingai priims?

Maskva atidžiai stebėjo, kaip 

popiežius Lenkijoje elektrizavo 
mases. Tas pats būtų ir Lietu
voje. Popiežiaus vizitas stiprintų 
žmonių tikėjimą, ypač stiprintų 
tikėjimą jaunimo tarpe, sukeltų 
didelį religinį entuziazmą tauto
je. Ir visa tai Maskvai ne tik ne
reikalinga, bet ir kenksminga.

Savo esmėje popiežiaus ke
lionė Maskvai nereikalinga ir 
net kenksminga. Bet kartais gali 
taip susidėstyti politika, kad po
piežių reikės įleisti propagandos 
tikslais. Privers pasaulio opinija.

Sovietai yra didžiai gudrūs. 
Jie nieko nedaro dovanai. Viskas 
turi tarnauti jų interesam. Jei 
kartais būtų priversti įsileisti po
piežių, tai jie pareikalaus nema
žai už tai. Kaina bus didelė, 
ir Vatikanui vargiai apsimokės 
tą kainą sumokėti.

Kelionę komplikuoja ir teisi
niai klausimai. Lietuva yra oku
puota sovietų. Tos okupacijos 
nepripažįsta nei Amerika, nei 
Anglija. Į Lietuvą nesilanko tų 
kraštų galvos. Dabar popiežius 
apsilankęs ar neišduos Lietu
vos teisinių reikalų. Ar tai nebus 
pareiškimas, kad Vatikanas su
tinka su dabartine Lietuvos pa
dėtimi?

>- Teisinių sunkumų sudaro ir 
Vilniaus klausimas. Vilnius juk 
dar tebėra prijungtas prie Len
kijos bažnytinės provincijos. Va
tikanas nesiskubina sutvarkyti 
šio klausimo. Atvykęs popiežius 
į Lietuvą, bus nuvežtas ir į Vil
nių. Ten bus rengiamas jo 
svarbiausias sutikimas. Bet ar 
popiežiui patogu keliauti į Vil
nių? Jo apsilankymas ten ir lie
tuvių parėmimas Vilniuje sukels 
lenkų šovinistų audrą.

Varšuva ir dabar nori tarpinin
kauti, girdi — mes čia patvar
kėme lenko popiežiaus kelionę 
į Lietuvą. Jei taip būtų, tai 
geriau popiežius ten nekeliauja. 
Lietuvių tauta nori su kaimynais

NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

Prenumeruoju arba gaunu l>e- 
veik visus lietuviškosios išeivi
jos žurnalus. Visus, kuriuos gau
nu, perskaitau nuo viršelio iki 
viršelio. Žinoma, skaitymas ne
lygus skaitymui: kai esu numa
tęs rašyti kurio turinio apžval
gėlę, tokį skaitau su pieštuku 
rankoj ir užtrunku du-tris kartus 
ilgiau. II PLD artumoj (prieš ir 
po) nebuvo laiko nei atidžiai 
žurnalus skaityti, nei apžvalgė
les rašinėti. Dal>ar šiek tiek laiko 
ima rastis, tad štai ir naujos 
apžvalgėlės. Kaip visada, jos su
rašytos laikantis žurnalų gavimo 
ir perskaitymo eilės.

Birželio MOŠŲ SPARNAI
Evangelikų Reformatų žurna

las, Nr. 54, punktualiausiai išėjęs 
1983 m. biržely. Apimtis — 96 
pusi. Dabartinis redaktorius — 
Petras Bružas.

Prieš turinį apžvelgdamas tu
riu pastebėti, kad su man siun
čiama kopija leidėjams atsitiko 
nelaimė: vidury įsegti du tie pa
tys lankai, o vieno lanko trūks
ta; tad, nors sąsiuviny 96 pusi., 
bet neturiu 16 puslapių (33-40 
ir 57-64). Tokie dalykai labai re
tai pasitaiko . ..

Tęsiant šio žurnalo tradiciją, 
pradedama pamokslu, šį kartą 
kun. St. Neimano “Gavėnios 

taikiai ir išmintingai sugyventi, 
bet lenkai dažnai tai užmiršta ir 
ima brautis ten, kur nereikia.

Kelionė turi išplaukti iš Vati
kano interesų, turi nepažeisti 
ir lietuvių tautos interesų. Vati
kanas tokią kelionę parengtų, 
bet ar ji galima? Šiuo tarpu, 
atrodo, kad negalima. Jei dabar 
rašė pasaulio laikraščiai, tai 
buvo tik žurnalistų gerai ne- 
išmąstytos kalbos.

Dvasiškių eisena į II PLD uždarymo pamaldas. Nuotr. p. Bivainio

meto apmąstymais**. { religinę 
temą įpinta ir lietuviškai patrio
tinių miučių. Antrasis rašinys — 
kun. Povilo Dilio “Mintys Moti
nos dienai**. Irgi religinio atspal
vio. čia motinoms ir moterims 
pavyzdžiais statomos Timotie
jaus motina Eunikė ir senelė Lo
ja.

Šeši puslapiai paskirta didžia
jam reformatoriui Martynui Liu
teriui. Dedamas M .ZL straipsnis 
“Reformatorius dr. Mrtynas 
Liuteris** su svarbesniais biogra
finiais bruožais ir 6 nuotraukos.

“Aušros** sukaktis, nuaidėjusi 
per visą išeivijos periodiką, ir čia 
nepamiršta. Jono Kutros str. 
“Aušros’ šimtmetis’’ glaustai ap
taria patį laikraštį ir jos leidė
jus. Sumini kai kuriuos aušri
ninkus ir cituoja kelių “Aušros” 
poetų eilių posmus. Teikiamos 
dvi dr. Jono Basanavičiaus nuo
traukos: jo vieno portretas ir kar
tu su žmona.

Vienas ilgiausių (9 puslapių) 
šiuose MS yra kun. E. Gerulio 
str. “Evoliucijos atgarsiai Apreiš
kime“, su paantrašte “Krikščio
nio pažiūra į evoliuciją“ . Auto
rius rimtai galynėjasi su darvi
nizmu ir kitomis evoliucininkų 
teorijomis, kai kurias atsargiai 
priimdamas, bet patardamas va
dovautis Šventraščiu.

Vaclovo Prūso str. “Uniformi- 
taristų klystkeliai” mano kopijoj 
yra tik pradžia, vienas puslapis. 
Iš turinio rodyklės atseku, kad 
tai ilgas rašinys, o iš to vieno 
puslapio — kad jis apie žmogaus 
evoliucinę raidą. Gaila.

Laiško formos rašiniu “Bran
gioji Aleksandra!“ Jurgis Jašins- 
kas ir “Sesę Aleksandrą prisimi
nus” Žentą Kairytė pagerbia 
1982 m. kovo 13 Venezueloj 
staiga mirusią žurnalistę Alek
sandrą Kairytę-Vaisiūnienę, abu 
autoriai rašinius skirdami mirties 
metinių progai. O žurnalo pirmo

jo puslapio portretu ir H.Y.P. 
rašiniu “Hypatia Yčienė Zuris” 
pagerbiama jauniausioji aušri
ninko dr. Jono Šliūpo duktė Hy- 
patija, Martyno Yčo žmona (vė
liau Zurienė), pabrėžiant, kad ji 
1921 buvo išrinkta Lietuvos 
evangelikų reformatų kuratore, 
pirmoji moteri s į tokį postą.

Spausdinamas popiežiaus 
Jono Pauliaus II sveikinimas 
WARC (World Alliance of Re- 
formed Churches) prezidentui 
dr. James I. McCord’ui 1982 m. 
suvažiavimo Ottawoj proga, su 
paaiškinimu, kad dėl nežinomų 
priežasčių sveikinimas adresato 
laiku nepasiekęs. Sveikinimas 
išspausdintas anglų ir lietuvių 
kalbomis. Beje, anglų kalba šia
me numery yra dar pora daly
kų: ilgokas, įdomus studento 
Andriaus Gerulio referatas 
“What is time?” ir ilgesnė ko
respondencija apie lietuvių 
protestantų veiklą JAV Vakaruo
se (Californijoj).

Nepaprastai įdomus L. Knopf- 
milerio II pas. karo laikų atsi
minimų skirsnelis “Rytų fronte”. 
Jame randi žmoniškumo pro
veržių ir žiauraus karo užfrontė
je.

Žurnalo gale — pora nekro
logų ir keletas pranešimų bei 
korespondencijų.

MŪSŲ SPARNŲ administraci
jos adresas: Jonas Palšis, 5718 
S. Richmond St, Ghicago, IL 
60629.

Gegužės LIETUVIŲ DIENOS
Na, retkarčiais verta priminti, 

jog tai mūsiškis “Life“ (deja, 
nebe dabartinis, o buvęs), di
džiausią dėmesį skiriąs nuotrau
koms, iliustravimui. Tiesa LD 
paskutinius pora metų irgi ma
žiau dėmesio skiria nuotraukom, 
daugiau turiniui. Kadangi be
veik visos mQsų laikraščių re
dakcijos įsitaisė klišių mašinas, 
o fotografuoti mėgstančiųjų atsi
rado devynios galybės, vien 
iliustracijomis verstis LIETU

VIU DIENOMS nė nebeaktualu. 
Vienas charakteringas LD bruo
žas vis dėlto išliko: kurio nors ži
nomo asmens portretas per visą 
pirmąjį viršelį.

šis numeris papuoštas daili
ninko Česlovo Janušo portretu. 
Kas nepažįsta šio “jūrininko** 
— jūrų bangų su visais šviesos 
apspindžiais tapytojo?! Kas ne
matė jo paveikslų reprodukcijų 
spaudoje ir retkarčiais jo parodų 
net toli nuo New Yorko? Pa
skubomis perlėkiau per neblogą 
red. vedamąjį “Nuo draudimo 
iki engimo*’ (beje, pavadinimas 
turėjo būti “Nuo engimo iki ven
gimo“, o kodėl, tai nebeaiškin
siu). Perskaičiau trumpus kun. 
Stasio Ylos bei Juozo Keliuočio 
nekrologus (mano jau kelis kar
tus kitur skaitytus) ir trumpą 
užuominą apie Sakalo leidyklos 
įkūrėją velionį Antaną Kniukš
tą (irgi kitur, daug plačiau, skai
tytą). Ir prisikasiau prie labai, 
labai įdomaus P. Jurkaus repor
tažo “Kai saulė žaidžia viršum 
vandenų ..Tai visko po tru
putį iš Česlovo Janušo gyveni
mo ir šis tas apie jo kūrybą. 
Man ypač malonu, kad jį (Ja- 
nušą) teoretiškai paruošė mano 
dėdė Kajetonas Šklėrius, ką jei ir 
žinojau, jau buvau pamiršęs. P. 
Jurkaus rašinys iliustruotas tikrai 
puikiomis Č. Janušo paveikslų 
nuotraukomis. Tiesiai negali at
sigėrėti!

Vienas puslapis tekęs Prano 
Visvydo poezijai. Man ypač pati
ko pirmasis eilėraštis “Sodas”, 
nes jame — praradimo ilgesys, 
nostalgija ir, man regis, jokio 
gudravimo.

Pačiame žurnalo centre du 
puslapiai paskirti Vaižgantui, nuc 
jo mirties 50-ties metų sukak
čiai prisiminti. Spausdinama tru
putėlis jo biografijos, du kūry
bos gabaliukai, nuotrauka ir R. 
Kalpoko šaržas.

Zigmas Juras aprašo Europos 
Parlamento sesiją Strasburge 
š.m. sausio 10 ir kad tą dieną 
buvo priimta palanki rezoliucija 
Pabaltijo klausimu, tik rašiny 
pasigedau tos rezoliucijos turi
nio.

“Naujų knygų” skyriuje Alė 
Rūta džiaugiasi K. Barėno ro
mano “Beragio ožio metai” vei
kėjais. Nejauku skaityti recen- 
zentės tris kartus, tad sąmonin
gai naudojamą žodį atspausdin
ti, atspausdinęs, atspausti, kai 
t.b. išspausdinti, išspausdinęs, 
vėl išspausdinti.

Septyniuose anglų kalba prira
šytuose puslapiuose yra gerų da
lykų trečios-ketvirtos kartos lie
tuviams, kurie, lietuvių kalbos 
nemokėdami, lietuvybe domisi.

(nukelta į 4 p si.)
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ROŽE.. Mamaite, per jūres per mares jam 
plaukti reikėtų ... Juk gal nuskęsti...

RUSTEIKIENĖ: Kiti važiuoja—nenuskęsta. 
Juk vieną kartą perplauktų ir gana ... O čia, ar 
mirtis netykoja,.. Kas naktį beveik ... Jau širdį 
man paėdė bebijant, bedrebant... Išgirdau šau
dant, o jūsų namie nėra__ kraujas burbulais
paširdžiuose sustoja. Perėsta aš tos baimės ... 
pasilsėčiau bent...

JURGIS. Mamaitė manęs nebenori namie 
matyti.

RUSTEIKIENĖ. Tai, mat, vaikeli, kokie jūs 
esat, kokie jūs esat Aš tau gero noriu... o tu 
prieš mane... tu su tėvu kartu. Ir dar, kad jūs 
neštumėt tokius daiktus, kur pelno daugiau. 
Žiūrėk, Luckiukai... materijas žydams kad 
neša ... ko jiems trūksta... o kad ir sugaus vis 
nebus taip blogai, kaip už knygas ...

JURGIS. Tai, mamaite, norėtum, kad mes žy
dams tarnautume .'..

RUSTEIKIENĖ. Kas užmoka, tam ir tarnau
ji, o tik savo naudos reik žiūrėti daugiau, 
negu jų.

JURGIS. Juk jeigu kas ir gerus pinigus siūly
tų, kad jam arklį pavogčiau, negi lieptum vogti?

RUSTEIKIENĖ. Tai ar aš tau taip sakau, 
ar aš tave kada blogo mokiau, ar gražu moti
nai tokius prilyginimus davinėti? . .

JURGIS. Mamaite, juk aš be tėvelio valios 
niekur nevažiuosiu, kaip pasakys, taip ir bus.

ROŽĖ. Ko ten trankytis ar negeriau taip, 
kaip yra: išeina, pareina — pripratę.

RUSTEIKIENĖ. Neatsitiko — kol neatsitiks. 
(Įeina Rusteika).

III SCENA

RUSTEIKIENĖ. Brolis rašo.
RUSTEIKA. Ar sveiki?
RUSTEIKIENĖ. Sveiki ir mums sveikatos 

kloniojas .. .
RUSTEIKA. Dėkui... dėkui . ..
RUSTEIKIENĖ. Brolienė sirgus zapalenia, 

bet pagijus.
RUSTEIKA. Matyt, dar nelaikąs mirti.

RUSTEIKIENĖ. Brolis rašo, kad, sako, 
mūsų Jurgis į Ameriką važiuotų.

RUSTEIKA. Kur tas raštas?
JURGIS. (Paduoda).
RUSTEIKA. (Užsidėjęs akinius ir paskaitęs 

—iJvrgį). Kad nori važiuok, lėk, seną tėvą palikęs, 
pinigų ieškoti, laimės ieškoti.

ROŽĖ. Tėveli, Jurgis visai nenori važiuoti...
RUSTEIKA: Gali važiuoti, gali... bet tu 

žinok, kad nei mano, nei Dievo palaiminimo su 
tavim nebus!

RUSTEIKIENE. Tai kodėl... kodėl... ar 
tu jam laimės pavydi?

RUSTEIKA. Kodėl?... Tai kad žinotumėt, 
aš jums pasakysiu kodėl. Jau devyneri metai bus 
— aš buvau Tilžėj ... Buvau jau žinomas kantra- 
bandnešis, tai ai susitikau vieną žmogų ... poną 
... jis mane pasivadino pas save, kur buvo 
sustojęs, ir sako — gražiai lietuviškai, toks aukš
tas vyras garbanotais plaukais, o akys — kaip 
žiburiai ir — sako ... Rusteika, sako, aš žinau, 
sako, kad esi drąsus žmogus ir teisingas žmo
gus. Man net širdis užkaito nuo to pagyrimo.

Esi kantrabandnešis, nešioji audeklus, arielką, be 
to žmonės gali apsieiti, o arielka, tai dar į blogą 
atveda. O tamsta, sako, savo gyvybę statai į 
pavojų — vien tik dėl uždarbio ... ar nenorė
tum būti teisybės Žalnierius, arba kareivis? Aš 
žiūriu — nieko nesuprantu, o jis sako, aš nebe
galiu į savo kraštą grįžti, maskoliai suimtų, aš tik 
svetur gyvendamas galiu knygas rašyti, kad žmo
nės apsišviestų. Jei, sako, tas knygas nešiosi, 
žmonėms dalysi — tai didelį šventą darbą dirbsi, 
ir ne dėl niekų į pavojų stosi. 0 aš tyliu ir mis- 
liju .. . galvoju, ilgą valandą sėdėjau — visą gy
venimą perkračiau. Manau sau — uždirbu daug
— ir kas man iš to? Vis jaučiu, kad gero nieko 
nepadariau, visa linksmybė — ką išgeriu. Ką 
atsidėjęs turiu — vaikams užteks, manau ... o 
jis sako jei sutinki — duok ranką. — Aš jam 
ranką padaviau.

RUSTEIKIENĖ. Dūšią pardavei!
RUSTEIKA. Jis pasakė: dabar mes draugai, 

ir davė man visą knygų pundą ir tą pačią naktį 
išėjau ir... užlipau ant sargybos slapuko... 
ėmė šaudyti, ranką man peršovė, bet aš pabė
gau, įkritau į upelio karklus ir tą sopą laikiau 
dešiniąja suėmęs ... gi paskui žiūriu — gi visa 
mano ranka kruvina, — raudona, aš ją pakeliu 
ir tariau: — Viešpatie, prisiekiu Tau, kad kraujo 
išliejimo nepabūgęs aš teisybei tarnausiu ir už 
savo sūnų prisiekiu, ir už jo vaikus.

RUSTEIKIENĖ. Pardavė... Viešpatie, pa
sigailėk mūsų!

RUSTEIKA: (Jurgiui) Tai dabar žinai?
JURGIS. (Pabučiavo tėvui ranką) Dabar ti

nau.
RUSTEIKA. Didis caras ir galingas — bet 

neteisingas. Mažas aš vabalas, bet už teisybę einu 
ir aš jam galingajam priešinuos. Jis laiko tarnų 
gaujas, turi kalėjimus, šautuvus, o aš knygas ir
— kariaujam.

JURGIS. Ateis geresni laikai, juk sako tie, 
kur žino.

RUSTEIKA. O aš žinau, kad maskolius nu
sileistų — tai reik jį sutrupinti į trupinius, o ai— 

ir sutrupintas nenusileisiu.
JURGIS. Vienas nugalės.
RUSTEIKA. Nugalės tas, kas teisingas.
JURGIS. Ir mūsų kraštas vėl turės savo kara

lius, savo Žalnierius, kaip pasakoj.
RUSTEIKIENĖ. Ateis žandarai, sukiš į tur- 

mą, ir bus tau pasaka, o kam vargas, kam aša
ros? ...

RUSTEIKA. (Jurgiui juokais) Jeigu nori 
vesti, tai žiūrėk, kad boba ne zyzlė būtų, tu 
žmogus darbą dirbi, o ji kaip yla pašonėj.— 
(Rožei) Na, žentą aš sau tokį pasirinksiu, kad 
būtų ir knygnešys drąsus, tai būsim tada kaip 
kokia gvardija. Tie Luckiukai, kad nebūtų žyd- 
berniai, drąsūs, guvūs kaip velniai. Ar eitum, 
Rože, už Antano?

ROŽĖ. (Atsistoja). Jis ne knygnešys ... ir 
jis pasigeria.

RUSTEIKA. Padarysim knygnešiu ir nebepa- 
s i gers. Na, eiva grūdų pilti, reik į melnyčią ...

JURGIS. (Ima maišus). Rytoj rytą važiuosim.
RUSTEIKA. Taigi, bet reikia prirengti su 

šviesa. (Išeina).

IV SCENA

RUSTEIKIENĖ. Na, dukrele, aš tau viena 
tegaliu pasakyti: už ko eisi, už ko neisi, tik ne už 
knygnešio. Matai pati, kokie vargai, kokios bai
mės ... Ar tu šiokiam, ar tokiam padėjime esi 
— tavęs nepasigailės. Eina kaip vėjas, juo pavo
jus didesnis, rodos, tyčia lenda. Jurgį amato no
rėčiau išmokyti, būtų sau rankose duonos kąs
nis — ne ... kas man knygas nešti padės? Su
lauks jis — sulauks ir pats galvą įkiš ir vaiką 
suės ir mus pražudys.

ROŽĖ. Yra daug išmintingų žmonių, kur 
tas knygas rašo, juk tai žmonėms pamokyti — 
apšviest.

(Bus daugiau)
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JIE PASILIKS MŪSŲ TARPE

MUZIKOS GARSAI SĄSKRYDYJE
Antrosios Pasaulio Lietuvių Dienos — 2

Antrųjų Pasaulio Lietuvių Die
nų sąskrydyje tarp PLB seimo ir 
daugybės kitokių posėdžių ir 
susirinkimų netrūko progų pasi
klausyti muzikos, lietuviškos ir 
kitokios, atliekamos daugiausia 
lietuvių solistų ir instrumenta
listų.

Mirga Bankaitytė
Kanklininkė virtuozė, Onos 

Mikulskienės mokyklos viena iš 
gabiausių ir talentingiausių stu
denčių, Mirga Bankaitytė iš Cle- 
velando atliko kanklių koncertą 
birželio 27 Chicagos miesto 
centre.

Programoj buvo atlikti Alfonso 
Mikulskio kūriniai ir pačios 
kanklininkės kanklėm pritaiky
tos kelios Pietų Amerikos 
dainos.

liaudies dainos, paįvairinant 
ištraukomis iš Broadway pastaty
mų ir filmų. Tos ištraukos taip 
pat buvo atliktos sklandžia lie
tuvių kalba. Muzikinis atlikimas 
klausytojų buvo labai mielai su
tiktas.

Jaunieji talentai
Jaunųjų talentų vakaras vyko 

liepos 2 Bismarko viešbuty. Šio 
vakaro organizacinį komitetą 
sudarė K. Ambutas, R. Dirvonis, 
B. Juodelis, J. Kapačinskas, 
R. Kemežaitė, V. Kleiza, D. 
Stankaitienė. Jiem talkino bū
rys nuoširdžių jaunimo meno 
puoselėtojų.

Šio vakaro programą atliko 
lietuviai jaunuoliai, atvykę iš 
įvairių kontinentų. Vakarui va
dovavo E. Būtėnas, J. Jakštytė

no P. Gilys.
R. Kulikauskaitė iš Los An

geles atliko modemų baletą.
E. Muliolytė/A. Bankaitytė, 

V. Juodišiūtė ir R. Urbšaitis 
iš Clevelando, Onos Mikulskie
nės studentai, skambino tauti
nes melodijas kanklėmis.

A. Šepetytė iš Detroito grojo 
fleita su N. Kupstaitės fortepijo
no palyda.

V. Kupstaitė, neseniai atvy
kusi iš okupuotos Lietuvos, 
skambino Čiurlionio ir Liszto 
kūrinius.

Chicagos jaunimo ansamblis 
“Vaiva”, vadovaujamas muz. 
Fausto Strolios, atliko humoris
tinę muzikalinę pynę.

Dar pasirodė Antro Kaimo ar
tistai ir pantomimos puoselėto
jas P. Rajeckas iš New Yorko.

Apie operą “I Lituani” ir 
dainų šventę kitame Darbinin
ko numeryje.

Kornelijus Bučinys

Kai prieš kelioliką metų, gy
vendamas New Jersey valstijoje, 
atvažiuodavau į LB Baltimorės 
apylinkės tais laikais ruošiamas 
gegužines, prie bilietų stalelio 
sėdėdavo a.a. Petras Eringis, gi 
jam padėdavo graži, jaunutė 
mergaitė, kurios visada besišyp
santį veidą puošė geltonos it 
gintaro spalvos garbanos. Tai 
buvo P. Eringio anūkė, jo vy
riausiojo sūnaus Vytauto dukra 
— Sandra.

Su Vytautu Eringiu teko susi
pažinti ateitininkų moksleivių 
stovyklose Vokietijoje ir tą pažin
tį pagilinti Diepholze, ateitinin
kų suvažiavime, kur jis, atvykęs 
iš Blombergo, linksmino mus 
akordeonu. Gi, kai vėlokai atsi
danginęs Amerikon atsiradau 
Baltimorėje, čia sutikau jį jau 
padoriai įsikūrusį.

Kažkaip mus daug kas rišo. 
Buvome vienmečiai ir Vytautai, 
nors aš dėl Vytautų pertekliaus 
jau pradžios mokykloje tapau 
Juozu. 1951 tą pačią dieną 
buvome pašaukti į JAV kariuo
menę. Jį paėmė į armiją ir iš
siuntė į Korėją, aš papuoliau į 
marinus ir basčiausi laivais po 
centrinę Ameriką. Atlikę karinę 
prievolę, kurį laiką prakaitavome 
tame pačiame fabrike. A. a. J. 
Šilgalio ir V. Volerto pastango
mis abu tuo pačiu laiku buvome 
įtraukti į LB, kurios veikėjais pa
silikome iki šiol. Vėliau vedę, 
susilaukėme po dukterį.

Visgi, daugeliu atvejų V. Erin- 
gis už mane buvo greitesnis. Jis

pirmas atvažiavo Amerikon, pir
mas susirado merginą ir susi
tuokė, pirmas susilaukė dukters 
ir pirmas iškėlė vestuves.

Regis, taip neseniai Vytauto 
Eringio dukra Sandra su seneliu 
pasitikdavo mus gegužinėse, gi 
šių metų balandžio 23 gausiai 
rinkomės į Sv. Alfonso bažny
čią, kur klebonas kun. Antanas 
Dranginis sutuokė ją su Mark 
Buda. Mes jau esame įpratę 
matyti savo bažnyčios altorius, 
papuoštus gėlėmis, bet šį kartą 
visi altoriai tiesiog skendo gėlių 
jūroje. Mišių metu giedojo New 
Yorko grupė “Jinai ir trys gin
tarai”. ,

Pastaraisiais metais jokie ren
giniai jau nepripildo didžiosios 
Lietuvių Namų salės, bet šių 
vestuvių vaišėse, prie skoningai 
papuoštų stalų nebuvo tuščių 
vietų. Ir kaip gi galėjo būti, 
jei buvo svečių, atvykusių iš 
Califomijos, Naujosios Anglijos, 
Clevelando, Detroito, New Yor
ko, Washingtono. Čia vėl pasiro
dė New Yorko gintarai su ja, 
nuotaikingai pravedę vaišes, 
pralinksminę besivaišinančius 
dainomis, po ašarą išspaudę jau
nosios tėvam ir groję šokiam. 
Ypač gausiai matėsi jaunimo, gi 
didžiulis būrys mergaičių, pasi
puošusių tautiniais drabužiais 
atsisveikino jaunąją Sandrą Sa
dutės šokiu.

Žvelgiant į tokias puošnias ir 
skoningai paruoštas vestuves, į 
kurias jaunosios ir jaunojo šei
mos įdėjo tiek širdies ir darbo,

Jaunavedžiai Mark Buda ir 
Sandra Eringytė

Vyrų oktatas
Clevelando vyrų oktetas, va

dovaujamas Ryto Babicko, ap
važiavęs su koncertais JAV ir 
Kanados lietuvių kolonijas kai 
kur net po kelis kartus, netin
gėjo pavažiuoti iki Chicagos ir 
paįvairinti Antrųjų Pasaulio Die
nų programą.

Clevelando vyrai koncertavo 
birželio 29 Tautiniuose Namuo
se'. {prastinę okteto programą su
darė lietuviškos estradinės ir

ir J. Kapačinskas.
Pradžioje pasirodė viešnios iš 

Australijos — B. ir Z. Praš- 
mutaitės ir L. Čižauskaitė. Jos 
padainavo lietuviškų estradinių 
dainų su pianino ir gitaros pri
tarimu.

V. Krasauskaitė iš Calgary, 
Kanados, paskambino Mendel- 
sono ir savo pačios kūrinius.

K. Ivinskis padainavo Mairo
nio, Brazdžionio ir kitų žodžiam 
sukurtus kūrinius, pritardamas 
pats gitara. Su kita gitara talki-
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Visų pirma — nemažai informa
cijos apie II PLD (šis numeris 
atėjo kaip tik prieš įvykius Chi- 
cagoje). Įdomus reportažėlis 
apie lietuvių kilmės jaunuolį Joe 
Lileikį, kuris iš gero krepšinin
ko transformavosi į dar geresnį 
plaukiką, kandidatą į olimpinius 
žaidimus. Gale prisimenamas ir 
jo brolis Tomas, irgi geras plau
kikas. Skaitytojai informuojami 
apie kun. Alfonso Svarinsko su
ėmimą ir nuteisimą. Labai ge
ras ir didelis reportažas apie 
JAV žurnalistikos studentų išgy
venimus Sovietų Sąjungoje “An 
Inside Climpse of Joumalism 
Soviet Style”. Duodama šiek 
tiek informacijos apie Algirdo 
Gustaičio - Telesforo Valiaus 
paruoštą 14 Lietuvos miestų 
herbų leidinį.

Korektūros klaidų LIETUVIŲ 
DIENOSE gal nedaugiau kaip 
kai kuriuose kituose mūsų perio
diniuose leidiniuose, bet viena 
mane prajuokino. Angliškai ra
šant apie būsimą (dabar jau įvy
kusį) “I Lituani” spektaklį, iš
spausdinta, kad Auditorium 
Theatre ... “400 seat acoustic 
jevel”, kai tame teatre yra ne 
keturi šimtai, o keturi tūkstan
čiai kėdžių.

Trumpa išvada: gegužės 
LIETUVIŲ DIENŲ numeris 
— vienas iš įdomiausių.

Birželio LAIŠKAI LIETUVIAMS
Pradedama patraukliu, lengvai 

skaitomu Andriaus Valevičiaus, 
SJ, religinio turinio rašiniu 
“Sekminės”. Apie Šv. Dvasią, 
žinoma. Deja, perskaičius taip ir 
lieka nelabai aišku, kas gi yra Sv. 
Dvasia? ... O Aniceto Tamošai
čio, SJ, rašinys “Priešo talkinin
kai mumyse” vaizdžiai kalba 
apie žmogaus geismus, kurie 
netinkamai naudojami, t.y. ne
valdomi, netramdomi griauna jo 
asmenybę. A.T.straipsniuose 
visada yra deimančiukų, kurie 
skaitytojui neleidžia užsnūsti. 
Pvz.: “Maža teišliktų draugys
čių, jei kiekvienas žinotų, ką 
draugas apie jį kalba už akių, 
nors tada kalba nuoširdžiai ir 
blaiviai”. V. Bagdanavičiaus 
“Kristaus prisikėlimas ir išaukš
tinimas”—religiniai filosofinis 
straipsnis, sunkokas eiliniam LL 
skaitytojui, bet vistiek įdomus, 
skatinąs mąstyti. Be suminėtų 
trijų ilgesnių rašinių, religinio 
turinio yra dar ir trys trumpi 
dalykai: Chiara Lubich “Dievo 
reikia labiau klausyti..iš 
anglų k. versta K.P.; Buvusios 
Sibiro tremtinės “Visi kviečia

mi ..A. Tyruolio verstas 
Friedricho Gottliebo Klopstock 
eilėraštis “Pavasario šventė”.

Labai geras Gundos Kodatie- 
nės kelionės po Europą su LL 
ekskursija įspūdžių gabalas (šis 
yra 9-sis). Pastabiai aprašoma 
ekskursantų diena Liurde, o iš 
ten jau įvažiuojama į Paryžių. 
Skaitytojui, vienur ir kitur pa
čiam lankiusis (kitu kartu, ne su 
aprašoma ekskursija) autorės pa
stabos ypač įdomios.

Tikras šio LL numerio perlas 
— Danutės Bindokienės str. “Iš 
darbininko į pensininką”. Į 
pensiją išeinančiųjų problemos 

gvildenamos labai įžvalgiai, ne
perdedant, dailiu stiliumi. Ne
veltui šis straipsnis laimėjo pir
mą šiemetinio LL konkurso pre
miją.

Vertai pirmąja premija apdo
vanotas ir jaunimo straipsnių 
konkurse dalyvavęs Snieguolės 
Zalatoriutės rašinys “Ar galima 
išlikti lietuviu, nekalbant lietu
viškai?” Labai sklandžiai ir logiš
kai jauna autorė įrodinėja (ir 
skaitytoją įtikina!), kad lietuvių 
kalbos puoselėjimas tai pirmasis 
ir tikrasis lietuviškumo laidas.

Vytauto Kasniūno “Trylikos 
klubas” nėra toks įdomus, kaip 
ankstesni jo straipsniai šeimos 
temomis, nes šiame mažiau fan
tazijos ir beletristinio nuoseklu
mo, bet pakankamai įdomus, 
kad pradėjęs neužbaigtum jo 
.skaityti. O Arėjo Vitkausko “Tė
vas iš Amerikos”, skirtas Tėvo 
dienai, parodo tėvą iš blogosios 
pusės. Gerai, kad ir šitaip, nes- 
verčia pagalvoti, kad ne visi tė
vai tėviškai švelnūs, tad gerųjų 
vaikai savaisiais tėvais gali dvi
gubai pasidžiaugti.

Per keletą LL numerių ėjo 
kun. V. Bagdanavičiaus straips
nio tęsiniai apie prof. prel. Prano 
Kuraičio filosofiją, šiame nu
mery dr. J. Meškauskas patei
kia 100 m. gimimo sukakties pro
ga žiupsnį įdomių prof. Pr. Ku
raičio biografinių bruožų.

Kaip visada, Gediminas Va
karis duoda keletą žinių iš okup. 
Lietuvos gyvenimo. Man ypač į 
širdį ir galvą pataikė užuomina 
apie okupantų draudimą į už
sienį siųsti lietuviškas knygas. 
Dėl tų knygų esu asmeniškai 
nukentėjęs. Mano giminės man 
užsakė enciklopediją ir vieną po 
kito atsiuntė 8 tomus. Turėtų 
ateiti dar 4 ar 5 tomai, iš kurių 
regis du jau išspausdinti. Kvie-

išryškėja tėvų meilė vaikam ir 
tuo pačiu pastangos išlaikyti juos 
lietuviškoje bendruomenėje.

Jaunoji Sandra augo vienoje 
iš veikliausių Baltimorės lietu
vių šeimų. Jos tėvai, Vytautas 
Eringis ir Onutė Ėringienė-Ma- 
jauskaitė, sukūrė šeimą, pasinėrė 
visuomeniniame darbe Balti
morėje. Nebuvo jie iš tų, kurių 
nuotraukas matome spaudoje, 
kurie važinėja po suvažiavimus 
su kalbomis, diskutuoja simpo
ziumuose, rašinėja straipsnius. 
Jie buvo tie pilkieji veikėjai, 
kurių triūsu suplaukia lėšos

KRONIKOS BALSAS
Chicagoje yra susiorganizavu

si Lietuvos Kronikos Sąjunga, 
kuri rūpinasi Lietuvos pogrindžio 
laikraštį Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kroniką — leisti atski
rais tomais. Tuos tomus pirmiau
sia leidžia lietuvių kalba, paskui 
anglų, ispanų ir kitomis kalbo
mis.

Ši sąjunga leidžia ir savo in
formacinį biuletenį, žurnaliuką, 
kurį siuntinėja visiem savo au
kotojam. Biuletenis pavadintas 
“Kronikos balsas”. Išeina kas du 
mėnesiai. Šių metų pirmame 
numeryje aprašoma Sąjungos iš
leistos knygos, gauta pogrindžio 
spauda iš Lietuvos, skelbiami 
padėkos laiškai, perspausdinama 
dalis iš LKB Kronikos 54 nu
merio, rašoma apie Lietuvos Kro
nikos Sąjungos veiklą, prisime
namas Kronikos dešimtmetis.

Leidinėlis turi 16 puslapių, 
spausdinamas spaustuvėje.

— Chicago Sun Times dien
raštis išspausdino kun. dr. J. 
Prunskio laišką, kuriame prime
nama, kad Lietuva jau buvo ne
priklausoma 13-ame šimtmety, o 
15-ame šimtmety buvo didžiau
sia valstybė Europoje.

— Pabaltiečių draugiškumo 
vakaras Clevelande įvyks spalio 
1. Rengia Alto skyrius drauge 
su latviais ir estais.

raidės, kai visi ankstesnieji yra 
mano rankose? Užuot į Sibirą 
siuntę nekaltus patriotus, tegu 
ten pasiunčia sabotažininkus, 
kurie, pardavę pusę knygos, ant
rąją pusę siunčia į makulatūrą. 
O gal ten enciklopedijos tomai 
perkami po vieną, iŠ vidurio ar iŠ

čiu Maskvos apologetus per 
“Gimtąjį kraštą” man paaiškinti,
kas ir kiek laimės Lietuvoj pa
likę enciklopedijos tomus nuo P

galo?...
"Kalbos” skyriuje aiškinama 

apie netinkamą priešdėlių varto
jimą. Paskutiniai puslapiai už
pildomi J. Pr. sulasytais net
44 aktualių galiniais, daugiausia 
iš religinio gyvenimo plačiame 
pasaulyje.

mūsų veiksnių centram, kong
resam, Atstovybės namų atnauji
nimam. Jų darbu platinama lie
tuviška knyga, palaikoma lietu
viška kultūra. Reikalui esant jie 
siunčia telegramas į Baltuosius 
Rūmus, į Valstybės departamen
tą, kontaktuoja senatorius, kong- 
resmanus, kad prezidentūros 
durys mūsų veiksnių vadam at
sidarytų, kad Lietuvos vardas 
nebūtų užmirštas, kad anapus 
kalinamo lietuvio kančios būtų 
palengvintos.

Vytautas Eringis jau ilgame
tis LB Baltimorės apylinkės pir
mininkas. Tačiau jį pamatysime 
ne tik atidarant minėjimus, kon
certus, bet ir statant kėdes, sta
lus, puošiant sceną, piešiant pla
katus, prakaituojant festivaly 
prie knygų platinimo stalo, ren
kant solidarumo įnašus, siun
čiant į Washingtoną telegramas. 
Jo žmona Onutė, turinti meninių 
gabumų, nevienam renginiui iš- 
dekoravo sceną, meniškai api
pavidalino koncertų programas, 
spausdino vyro laiškus apylin
kės nariam, LB centriniam orga
nam, na, ir plušo už valgių sta
lų gegužinėse, koncertuose, mi
nėjimuose.

Visuose šituose darbuose jiem 
talkino duktė Sandra. Nenuosta
bu, kad ir savo gyvenimo drau
gą Mark Budą ji susirado ne kur 
kitur, bet čia pat Baltimorėje. O 
jis, jos motinos jaunystės draugės 
Aldonos Budienės-Bačanskaitės 
sūnus. Pastaroji sukūrė šeimą 
su antros kartos Amerikos lietu
viu Edvardu Buda, taigi ir jau
nasis Mark Buda, drauge su bro
liu ir trimis seserimis augo ame
rikietiškos ir lietuviškos aplinkos 
įtakoje, gal pirmajai kiek ir domi
nuojant.

Prieš porą metų šeimą ištiko 
didžiulė nelaimė. Po mišių Šv. 
Alfonso parapijos bažnyčioje, 
eisenoje pakeliui į miesto cent
re vykstančio lietuvių festivalio 
atidarymo iškilmes, Amerikos 
legijono Lietuvių Posto unifor
moje, širdies smūgio parblokš
tas sukrito Edvardas Buda ir am
žinai užgeso. Ant Aldonos Bu- 
dienės pečių užgulė gausios šei
mos išlaikymo našta. Darbas Lie
tuvių Namų vedėjos pareigose ir 
šeimos rūpesčiai nepaliko laiko 
liūdesiui, o jaunesniojo sūnaus 
vedybos tikrai atnešė nemaža 
džiaugsmo, kuriuo, deja, jau ne
begalėjo dalytis jos vaikų tėvas.

Mark Buda su Sandra Eringy
te susipažino tautinių šokių gru
pėje, kurioje nuo pat jaunystės 
abu šoko. Abu lankė aukštąsias 
mokyklas. Sandra baigė sociolo
giją ir įsidarbino Marylando vals
tijos įstaigose, jis dirba inži
nerijos firmoje ir tęsia studijas 
John Hopkins Universitete, 
siekdamas inžinieriaus laipsnio. 
Dar prieš jungtuves jie įsigijo 
namus, tirštai lietuviais apgy
vendintoje Arbutus apylinkėje, 
kur dabar abu ir apsigyveno.

Baltimorės lietuviai tegali tik 
džiaugtis, kad' šie du jaunuoliai 
neieškojo draugysčių už lietuviš
kos bendruomenės ribų, bet su
sirado vienas kitą mūsų jaunimo 
sambūryje, gi sukūrę šeimą apsi
gyveno ne tik artimųjų, bet ir 
apskritai lietuvių tarpe. O, kad 
jie liks aktyviais lietuviais ir 
netenka abejoti, nes štai Drauge, 
jų vestuvių aprašymo pabaigoje, 
korespondentas “R” pabrėžia, 
kad šešiom savaitėm po vedybų 
praėjus, abu jaunavedžiai Budos 
šoko tautinius šokius lietuvių 
festivalyje ir talkino prie preky
stalių.

Juozą* Gaila
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Emilija ir Antanas Daukantai

DAUKANTŲ AUKSINE SUKAKTIS

LOS ANGELES. CALIF.

Antanas ir Emilija Daukantai, 
daugiau kaip 50 metų skaitą 
Darbininką, liepos 3 minėjo 
savo vedybinio gyvenimo auksi
nę sukaktį. Padėkos mišias Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje aukojo klebonas prel. 
Jonas A. Kučingis. Sukaktuvi
ninkai paskutinius 18 metų gy
vena Santa Monica, Calif.

Antanas Daukantas yra 
garsiojo Lietuvos istoriko Simo
no Daukanto ainis. A. Dau
kanto senelis buvo istoriko bro
lis. Sukaktuvininkas gimė Ame
rikoje ir dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą buvo nuvežtas į 
Lietuvą. Lietuvoje užaugo ir 
baigė mokslus. 1928 įsijungė į 
šaulių sąjungą ir buvo atžymė
tas garbės pažymėjimu už šau- 
lišką veiklą ir įnašą “Trimito” 
žurnalui.

Kartu su tėvais 1930 grįžo 
į Ameriką ir apsigy veno Bosto
ne. Čia uoliai įsijungė į lietuviš
ką gyvenimą ir išvystė plačią 
veiklą. Cambridge, Mass., su
organizavo lietuvišką mokyklą. 
35 metus uoliai talkino Darbi
ninkui rašiniais, rinko aukas ir 
prenumeratas. 10 metų buvo 
Naujosios Anglijos Amerikos 
Lietuvių Katalikų Federacijos 
pirmininku. Iš centro valdybos 
už uolų darbą yra gavęs garbės 
pažymėjimą.

Po antrojo pasaulinio karo 
uoliai dirbo Balfe ir pasitrau- 
kusiem iš Lietuvos šelpti surin
ko daug maisto ir drabužių. 
Gyvendamas Brocktone, Mass., 
prisidėjo prie Piliečių, Sandaros 
ir Kazimieriečių klubų organiza
vimo.

Sukaktuvininkė žmona Emi
lija taip pat gimė Amerikoje, 
vaikystėje tėvų buvo nuvežta į 
Lietuvą prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Kaip ir Antanas, ji irgi 

Los Angeles, Calif., šv. Kazimiero parapijos Lietuvių Dienų koncertui pasibaigus. Į« k. 
akompaniatorė-pianistė Raimunda Apeikytė, kompozitorius Bronius Budriflnas, solistė 
Karen Vidžiūnienė, Spindulio choro vadovė Ona Razutienė. Nuotr. L Kanto

tais pačiais metais grįžo į Ame
riką.

Sukktuv ininkai, susituokę 
prieš 50 metų, išaugino sūnų ir 
dukrą, kurie puikiausiai kalba 
lietuviškai. Jų anūkėliai lanko 
lietuviškas mokyklas ir įsijungę 
į lietuviškas organizacijas.

Sukaktuvininko tėvas, grįžda
mas iš Lietuvos į JAV7, atsivežė 
lietuviškų knygų ir lietuviškų 
paveikslų, kurie ir dabar bran
ginami kaip šeimos turtas. Šiuo 
metu A. Daukantas priklauso 
prie šaulių organizacijos ir 
uoliai skaito ir remia lietuvišką 
spaudą.

Sukaktuvininkam linkime dar 
daug sėkmingu metų!

K.B.

Trumpai
Tėv. A. Liuima, SJ, Lietuvių 

Katalikų Mokslo Akademijos 
pirmininkas ir Gregorianumo 
universiteto Romoje profesorius, 
akademijos reikalais lankėsi Los 
Angeles. Prof. F. Palubinskui 
vadovaujant, buvo sudarytas 
akademijos skyriaus branduo
lys, kuris turėtų suorganizuoti 
skyrių ir 1985 Los Angeles, Ca
lif., sušaukti akademijos suva
žiavimą.

Komp. Aloyzas Jurgutis sėk
mingai reiškiasi Los Angeles Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoj 
kaip vargonininkas ir choro ve
dėjas. Birželio 11 ramovėnai, 
Lietuvos dukterys ir parapijos 
choras tautiniuose namuose su
rengė kompozitoriui gimtadie
nio pietus. Ta pačia proga į- 
steigtas komp. Aloyzo Jurgučio 
kūriniam leisti fondas. Fondo 
valdybą sudaro: Salomėja Ša
kienė, Aldona Audronienė ir An
tanas Audrronis.

Lietuvių Dienų žurnalo ge
gužinė vyks rugsėjo 18 Šv. Ka
zimiero parapijos didžiojoj sa
lėj. — L.Ž.K.

ROCHESTER, N.Y.
ŠV. JURGIO PARAPIJAI 

75 METAI
šv. Jurgio parapijai sausio 8 

suėjo 75 metai, šios retos su
kaktuvės jau yra minimos įvai
riais religiniais ir meniniais ren
giniais. Pats įspūdingiausias ren
ginys tai banketas, kuris yra ren
giamas spalio 23, sekmadienį, 
Mapledale Party House, 1021 
Maple St. Meninę programą at
liks solistė Gina Čepkauskienė 
iš Montrealio, LB choras, va
dovaujamas Jono Adomaičio, ir 
Lazdyno tautinių šokių grupė, 
vad. Jadvygos Reginienės.

Banketas prasidės 4:30 v. po
piet. Meninė programa — 5:30 
v., o vakarienė 6:45 v.v. Kvarte-
tas gros iki vėlyvo vakaro. Lau
kiami visi Rochesterio ar bet 
kada Rochestery gyvenę lietu
viai. Juk tai visų buvusių ar Ro
chestery gyvenančių viena iški
liausių švenčių!

Šv. Jurgio parapija ir 
Rochesterio lietuviai

Tokiu pavadinimu yra jau pa
ruošta ne tik Šv. Jurgio para
pijos 75 metų, bet ir visų Ro
chesterio lietuvių istorija. Kny
ga gausiai iliustruota ne tik 
nuotraukomis iš pirmųjų ateivių 
gyvenimo, bet ir iš pastarųjų 
dienų veiklos. Kadangi parapiją 
sumanė ir pradėjo organizuoti 
tik atvykę jauni, pirmieji atei
viai, todėl ir šios vietovės lie
tuvių istorija nėra išskirta iš vie
tos parapijos istorijos. Jie veikė 
ir veikia vieni kitus paremdami 
ar papildydami. Todėl šalia para

ST. PETERSBURG, FLA.
Birželio išvežimai pradėta 

minėti birželio 12, sekmadienį 
1 vai. popiet pamaldomis Šv. 
Vardo bažnyčioje. Mišias už žu
vusius aukojo kun. A. Stašys, 
pamokslą pasakė kun. V. Zaka
ras. Giedojo moterų choras, va
dovaujamas muz. P. Armono. 
Antra minėjimo dalis vyko bir
želio 14 Lietuvių klubo patal
pose. Gausiam minėjimui vado
vavo klubo pirm. A. Gudonis. 
Paskaitą skaitė Jonas Daugėla. 
Meninėj daly deklamavo A. 
Radvilaitė ir G. Puniškienė. 
Klubo choras, vadovaujamas 
muz. P. Armono, padainavo 4 
dainas.

Balfo St. Peterburgo skyriaus 
metiniame susirinkime gegužės 
24 išrinkta valdyba. Naujas są
statas: O. Galvydienė, V. Klei- 
vienė, V. Kriaučiūnas, S. Lun- 
gys ir A. Šukienė. Revizijos ko
misija: S. Bakutis, E. Grušienė 
ir A. Šukys. Buvęs ilgametis 
skyriaus pirm. J. Valauskas su
sirinkimo išrinktas skyriaus gar
bės pirmininku. Balfui per me
tus surinkta 3546 dol.

Lietuvių Bendruomenės St. 
Petersburgo apylinkės narių su
sirinkimas įvyks rugpjūčio 24, 
trečiadienį, 3 vai. popiet Lietu
vių Klubo patalpose.

Stepono Dariaus ir Stasio Gi
rėno tragiško skrydžio 50 metų 
sukakties minėjimą surengė 
Lietuvių Klubas, Šv. Vardo baž
nyčioj lakūnų intencija klubo

Rochesterio LB apylinkės valdyba. Iš k. adv. T. Klimas, 
B. Krokys ir E. Vidmantas. Visuomenininkui B. Krokiui 
išvykstant gyventi į Philadelphiją, pirmininko pareigas lai
kinai eis T. Klimas. Nuotr. S. Ilgūno

pijos 75 metų istorijos plačiai 
yra aprašomas ir Rochesterio lie
tuvių 80 metų visuomeninis gy
venimas. Gal ir visai teisingai 
knygos leidėjai pastebi, kad ši 
istorija yra skiriama visų parapi
jos steigėjų garbingam atmini
mui.

Prie knygos išleidimo jau yra 
prisidėjęs gana gražus būrys pa- 
rapiečių. Patys stambiausi: dr. 
Bemard Platt - Platakis (veiklių 
parapiečių sūnus) 1,000 dol., po 
500 dol. — Marija Kislauskaitė 
ir Nellie DeVonis. Kiti aukojo 
mažesnėmis aukomis, įamžinda
mi savo tėvus, mirusius vyrus ar 
žmonas bei draugus. Knygą 
spausdina lietuvių pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Visų au
kotojų sąrašas bus atspausdintas 
paskutiniuose šios knygos pusla
piuose.

-sb.

užprašytas mišias aukojo ir ati
tinkamą pamokslą pasakė kun. V. 
Zakaras, OFM. Lietuvių Klubo 
salėje minėjimą pradėjo ir jam 
vadovavo pirm. A. Gudonis. Po 
JAV ir Lietuvos himnų bei kun. 
V. Zakaro invokacijos savo įspū
džius apie lakūnų laidotuves pa
pasakojo pirm. A. Gudonis. Išsa
mią paskaitą skaitė Lietuvos 
aviacijos kapitonas ir LB apylin
kės pirm. K. Urbšaitis. Dekla
mavo R. Lukaitė. Himnam 
akomponavo muz. A. Mateika. 
Sceną dekoravo 0. Galvydienė, 
talkinama V. Augustino.

Veronika Jomantienė, klubą 
remianti sumanymais, darbu ir 
lėšomis, vadinama “klubo moti
na”, Lietuvių Klubo vardu buvo 
pasveikinta pirm. A. Gudonio 
liepos 10, sekmadienį, pietų 
metu.

“Saulės” lituanistinėje mo
kykloje nauji mokslo metai pra
sidės rugsėjo 3, šeštadienį, tose 
pačiose mokyklos patalpose. — 
L.Ž.K.

CONGRATULATIONS TO THE 
KNIGHTS OF UTHUANIA FROM THE 

LIBERTY FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF PHILADELPHIA, PA.

FOR HOLDING YOUR 70TH NATIONAL 
CONVENTION IN OUR CITY OF 

BROTHERLY LOVE 
ON AUGUST 18 - 21,1983 
PHILADELPHIA IS CALLED 
THE CRADLE OF LIBERTY

— Visit our Independence HaH
— See the original Liberty Bell of 1776

— Lithuanians everywhere strive to keep 
“Liberty” Alive

A Delegates are also Invlted to visit the 
Office s of Liberty Federal at 

202 North Broad Street 
■■f Phlladelphla, PA 19102

*8^ Phone — 1 - (215) 864-7630

Orlglnally organlzed in 1901 — aa the 
First Llthuanian Bldg. & Loan Aas’n of Phila.

Come in groupa of 4 or more 
We wlll aringa a tour of our facllities (an educatlon)

Call Heddy Sarcowlcz or Nellie Olnkua

Assets over 250 miHIon
Reservea — 914,505,000
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TAUTINIŲ
ŠOKIŲ
INSTITUTO
VEIKLOJE
Lietuvių Tautinių Šokių Insti

tuto valdybos nariai liepos 15- 
16 posėdžiavo Clevelande.

Valdyba liepos 15 ypatingą 
dėmesį kreipė į tautinių šokių 
vadovų ir grupių atstovų kursus, 
kurie įvyks rugpjūčio 21-28 Dai
navoje. Sudaryta pajamų-išlaidų 
sąmata, paskirstyti mokomi šo
kiai dėstantiem lektoriam, su
daryta kursų dienotvarkė ir kt. 
Jvykstantieji kursai yra labai 
svarbūs, nes juose bus pereiti 
visi, į septintosios tautinių šo
kių šventės repertuarą įtraukti 
šokiai. Bus galutinai suvieno
dinti žingsniai, šokių judesiai 
ir kitos detalės. Bus vykdomi 
grupių vadovų bendri pasitari
mai, išsiaiškinti visi kylantieji 
klausimai, išklausyti atskirų va
dovų sumanymai ir pasiūlymai, 
liečią septintosios tautinių šokių 
šventės rengimą.

Tą pačią dieną instituto val
dybos nariai, S. Gelgaudienės 
globojami, aplankė Richfield ko- 
lizėjų, kuriame įvyks šokių šven
tė. Čia buvo proga patikrinti 
meno vadovės paruoštų planų 
tikslumą, kiek tai liečia šokių 
kvadratus, vietas, grindų plote 
skirtas “užkulisiam”, pramatant 
patogesnes galimybes šokėjų 
įbėgimui ir išbėgimui.

Liepos 16 instituto valdybos 
nariai posėdžiavo su JAV LB 
krašto valdyba. Buvo patikrinti, 
papildyti ar pakeisti šventės 
rengimo uždaviniai.

Pasitarimai vyko nuosekliai ir 
sėkmingai. Yra žengtas dar vie
nas platus žingsnis septintosios 
tautinių šokių šventės rengimo 
darbe. Septintoji tautinių šokių 
šventė įvyks 1984 liepos 1 Rich
field kolizėjųje, prie pat Cleve- 
lando.

I.V.N.

— Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, išrinkta VI PLB 
seime, liepos 30 posėdžiavo ir 
pasiskirstė pareigomis: Vytautas 
Kamantas — pirmininkas, dr. 
Tomas Remeikis — pirmininko 
pavaduotojas ir administracinių 
reikalų vicepirm., Algimantas 
Gečys — visuomeninių reikalų 
vicepirm., Birutė Jasaitienė — 
švietimo ir tautinio auklėjimo 
reikalų vicepirm., Raimundas 
Kudukis — teisinių reikalų vice- 
pirm., Milda Lenkauskienė — 
kultūrinių reikalų vicepirm., 
Mykolas Drunga — spaudos ir 
informacijos reikalų vicepirm. 
Pagal PLB įstatų suteiktas tei
ses, valdyba kooptuos aštuntą 
narį finansinių reikalų vicepir
mininko pareigom.

— Šeštasis pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas vyks Austra
lijoj. Taip vieningai nubalsavo 
penktojo jaunimo kongreso atsto
vai studijų dienose, vykusiose 
Trento universitete.

— Dail. Petras Bugailiškis, 
pakirstas kepenų vėžio, gegu
žės 7 mirė Derbio mieste, Bri
tanijoje. Velionis buvo gimęs 
1909 rugsėjo 28. Baigęs Zarasų 
gimnaziją, Kaune įsigijo matinin
ko specialybę. Ja vertėsi ir Brita
nijoje, dailei skirdamas laisvalai
kius. Tapydavo daugiausia Lie
tuvą primenančius gamto
vaizdžius.

— Mokytojų studijų savaitės, 
kuri bus rugpjūčio 14-21 Daina
voje, atsisveikinimo vakare dai
nuos Detroito moterų vokalinis 
kvartetas, vadovaujamas St. 
Sližio.

— Kun. Vladas Abramavičius, 
Pajūrio klebonas, Šilalės rajone, 
staiga mirė liepos 12. Velionis 
buvo 59-nerių metų amžiaus, 
kunigu įšventintas 1948. Su kun. 
Abromavičiaus mirtimi Telšių 
vyskupija šiemet neteko antro 
darbinko kunigo, o pavergtos 
Lietuvos Bažnyčia jau devinto 
kunigo.

— J. Daužvardienei, Lietuvos 
generalinei konsulei Chicagoje, 
šen. Charles Percy parašė pa
dėkos laišką savo, žmonos ir 
asistento Ron Dudolph vardu, 
išreikšdamas susižavėjimą Lie
tuvių dienomis ir dainų švente.

— Devintas Lituanistikos Ins
tituto narių suvažiavimas įvyks 
Toronto Lietuvių namuose rug
sėjo 3-4, Darbo dienos savaitga
ly. Programos vadovu pakviestas 
Lituanistikos Instituto vicepirm. 
Julius Slavėnas. Instituto taryba 
patvirtino dr. T. Remeikio pa
siūlymą pagrindinį dėmesį šia
me suvažiavime skirti “Aušros” 
šimtmečiui ir aplamai lietuvių 
tautinio atgimimo laikotarpiui. 
Institutui pirmininkauja dr. R. 
Šilbajoris.

— Didžiojoj Britanijoj po pas
kutinių politinių rinkimų suda
rytame naujame ministerių ka
binete vidaus reikalų ministerio 
vietą užima Lietuvos žydo gydy
tojo jauniausias sūnus Leon 
Brittan. Jo šeima emigravo iš 
Lietuvos į Angliją 1927 ir kurį 
laiką palaikė ryšius su Lietuva, 
kur liko gyventi ministerio sene
liai.

— Volungės, Brazilijos lietu
vių choras, birželio 11 dalyvavo 
įvairių tautybių festivalyje. Be 
lietuvių dar dalyvavo vokiečių, 
japonų, vengrų, korėjiečių, rusų 
ir brazilų chorai. Volungės cho
ras kai kuriomis dainomis su
žavėjo visus klausytojus. Chorai 
vadovauja Kristina Valavičiūtė.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: S.A. Gruzdys, New York, 
N.Y., J. Kavaliūnas, Beverly 
Shores, IN, B. D. Boling, Lara- 
mie, WY, M. Vincūnas, Blue 
Springs, MO. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiems skaitytojam Dar
bininko prenumerata pirmiem 
metam tik 12 dol. Atnaujinant 
— visiem 15 dol. metam.
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Taupymas
Vienas fabrikantas pasisakė 

ketinąs apkarpyti savo reklamų 
skelbimus, kad sutaupytų pinigo. 
Į tai pardavėjas atsakė:

— Tad galėtumėt sustabdyti 
ir savo laikrodi, kad sutaupytu- 
mėt laiko.

Paslaptis
— Klausyk, kaip tu drįsti pa

vadinti mane kvailiu? .. Ir dargi 
vielai!..

— Labai atsiprašau. Nežino
jau, kad šį dalyką tu nori laikyti 
paslapty.

Blogi rezultatai
Vienas studentas nusi

skundžia kitam:
— Rašydavau laiškus savo 

merginai beveik kas dieną. Iš 
viso jų būsiu parašęs iki 130. O 
ar atspėsi, ką ji padarė?

— Turbūt nustojo atsakinė
ti į tavo laiškus?

— Daug blogiau! Ji ištekėjo už 
laiškanešio!

Šokių pramogoj
Jis: — Aš tikiu, kad jūs pa- 

šoksit su manim šį vakarą.
Ji: — Kodėl ne? Nemanykit, 

jog aš atėjau čia vien tik smagu
mo ieškodama.

Plėšikiška ambicija
Skotas krautuvininkas kli

entui:
— Matai, dabar esu krautuvi

ninkas, o iš mažens turėjau am
biciją būti piratų vadu, plėšiku 
ir panašiai.

— Žvilgterėjus į tamstos pre
kių kainas, atrodo, kad ir dabar 
dar neatsižadi plėšikiškos ambi
cijos, — atsako klientas.

Hipių sutuoktuvėse
Kada pastorius atliko sutuok

tuvių apeigas hipiam — abiem 
su ilgais plaukais ir ilgom kel
nėm, jis tarė:

— Dabar vienas iš judviejų 
gali pabučiuoti jaunąją.

Nieko netrūksta
Lankytojas: Kaip aš matau, tu 

esi vargšas. Nejaugi niekas iš 
tavo šeimos neaplanko tavęs ka
lėjime?

Kalinys: — Jie visi yra čia.

Apgailestavimas
— Koks buvo jūsų nesma

giausias patyrimas su automobi
liu?

— Jį perkant.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

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

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

P. Razmino redaguota, Kražiai. 
Monografija. 12 dol.

A. Gailiušio, Visaip atsitinka. 
Novelės. 6 dol.

V. Kavaliūno, Dalia. Romanas. 
7 dol.

B. Ramanausko, Aš savo dalį 
atlikau. Religiniai skaitiniai. 12 
dol.

S. Ylos, Ateitininkų vadovas.
II laida. 8 dol.

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

A.P. Bagdono, Žodžiai į tolį. 
Poezija. 5 dol.

R. Raid, Wenn die Sowjets 
kommen. Vokiečių kalba apie 
sovietų žiaurumus okupacijos 
metu Pabaltijo kraštuose. 12 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei muzikos plokštelės gau
nama Darbininko administraci
joj: 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Kaimynai
Pagyvenusį pilietį trečią va

landą naktį pažadino telefono 
skambutis.

— Tai kaimynė, gyvenanti 
virš jūsų. Noriu jums pareikšti 
kad jūsų šuo staugia ir neleidžia 
man miegoti. Tikiuosi, kad jūs 
jį nuraminsit

Kitą naktį telefonas suskam
bėjo kaimynės bute. -

— Tai kaimynas, gyvenantis 
po jumis. Vakar naktį jūs mane 
prižadinote, pareikšdama, kad 
mano šuo loja ir neleidžia jums 
miegoti.

— Taip, taip.
— Aš tik norėjau jums pa

sakyti, kad aš šuns visai neturiu.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS
Dainuok ir šok — J. Nakuta- 

vičiaus su Dana Summers-Striu- 
gaite, palydint orkestrui “Lietu
va”, įdainuota: Ateisiu, mergu
žėlę, ateisiu, Sapnų pilis, Krin
ta lapai, Myliu, Fernando kar- 
čiama, Kur gimtinė mylima, Pir
mosios gėlės, Ispaniškos akys, O 
kam gi tu pabeldei, Gera būti 
žmogum. Kaina 12 dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios plokštelės: Kalėdos — 
Aušros Vartų Montrealio choro 
įgiedotos kalėdinės giesmės. Kai
na 10 dol. Nauja diena — antro
ji dvynukų Šalčių plokštelė iš 
Vokietijos. Kaina 10 dol. Tarp 
tostų ir dainų — estradinę mu
ziką atlieka R. Kasputis su gita
rų, trumpetės ir akordeono pa
lyda. Kaina 9 dol. Lauksiu ta
vęs ateinant — Montrealio vyrų 
okteto dainos. Kaina 10 dol. 
Motulės dainos—lietuvių liau
dies dainos. Dainuoja Bostono 
lietuvių etnografinis ansamblis 
“Sodauto”. Kaina 6 dol. Kur gin
tarais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės įvairių kompozitorių ir ar
tistų atlikti 12 kūrinių. Kaina 9 
dol. Leonas Baltrus — arijos ir 
(Linos. Kaina 8 dol. Aras...toli 
nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 dol. 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
Šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 dol. 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygos 
ir lietuviški suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

New York o LAK klubo mergaičių tinklinio C komanda, 
Chicagoje laimėjusi antrą vietą. Iš k. Rima Naronytė, Rima 
Vaičaitytė, Vaiva Ulėnaitė, Sigita Alksninytė, treneris dr. Ri
mas Vaičaitis, Regina Senken, Vida Penikaitė, Viktorija Gar- 
bauskaitė. Nuotr. N. Ulėnienės

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

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlnlnlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 318 pusi. Kaina 8 
dol. Darblnlnkao, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau "Lithuanian Cookery’’ u£ 8 dol. Poraluntlmaa- 
Poatage 50 c.

Vardas, pavardė ................ ..........

Numerio, gatvė

M lesta a, valstija, Zlp_________________ _____ ______ .............

SUVENYRAIr.?-;.** . *. •
Automobiliam lipinukai (de- 

cal), Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti po 1.50 dol. 
Lietuva su Vyčiu, LT. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base)
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo kaladė
le (base) — 2 dol.

Šie ir panašūs suvenyrai, lie
tuviškos knygos ir plokštelės 
gaunama Darbininko adminis
tracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 
IŠMOKTI

Introduction to Modem Lith
uanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas vai
kam. Paveiksluotas — 6 dol.

Pridedama persiuntimui po 1 
dol. už kiekvieną knygą.

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

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

VASAROS 
PASISKAITYMAI

A. Kairys, Kelionė į Vilnių. 
Premijuotas romanas. 10.00 dol.

J. Burkus, Gaila minios. Reli
giniai mąstymai. 8.00 dol.

B. Raila, Raibos agavos. 
Prisiminimai. Kietais viršeliais. 
12.00 ddl.

G. Galva, Ernestas Galva
nauskas, politinė biografija. Kie
tais viršeliais. 18.00 dol.

G. Tautvytis, Gyvenimas oku
puotai Lietuvoj. 10.00 dol.

B. Ramanauskas, OFM, Aš 
savo dalį atlikau . .. Religinių 
straipsnių rinkinys. 12 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J. Prunskis, 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 
jį dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš

telės ir suvenyrai gaunama Dar- 
‘bininko administracijoj. 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 

41207.

DEXTER PARK 
PHARMACY 

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

(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.

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINE4CREDITO UNIJA 
KASA

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

KASA už paprastas taupymo sąskaitas moka 9%
Už IRA pensijų indėlius KASA šiuo metu moka 10%
Už didelius ir mažus certffikatus KASA moka kiek galima aukščiausius procentus.
Visiems taupytojams KASA lengvomis sąlygomis suteikia visų rūšių paskolas.

“KASA priima švenčių er atostogų plano taupymo Indėlius Ir ut Juos taip pat moka 
g% palūkanų”.

— KIEKVIENO ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,000 DOL — 
KASOS Įstaiga veikia savaitės dienomis nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vakaro^ o penktadieniais 
flrt ą fr irfSMifcmiek IH B vai, rak
KASOS adresas: 86-01 114th Street, Richmond Hfll, N.T. 11418
Telefonas: (212) 441-6799

KASA kviečia visus jungtis į lietuvišką taupymo įstaigą.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 15 dol. — P. Leveckis, 
Edison, N.J., M. Slavinskas, 
Monticello, N.Y., J. Vastūnas, 
Richmond Hill, N.Y., A. Grigai- 
tytė, W. Germany.

Po 10 dol. — A. Urbonas, 
St. Petersburg, Fla., J. Jaku
bauskas, Juno Beach, Fla., J. Mu- 
lokas, Santa Monica, Calif., E. 
Vaišnys, Mount Carinei, Conn., 
K. Milukas, Jamaica, N.Y., L. Ši- 
leikis-Hood, New York, N.Y., D. 
Birutis, Wayne, N.J., dr. V. Avi
žonis, Milford, Delaware, M. Žu
kas, New London, Conn., G. Bo
belis, Long Island City, N.Y., 
K. Bakšienė, Deltona, Fla., J. 
Juodis, Germantown, N.Y.

Po 5 dol. — J. Miltenis, Ha- 
milton, Ont., V. Stalioraitis, Ar
gentina, S. Allalunis, Pittsburgh, 
Pa., M. Karaitis, St. Petersburg, 
Fla., J. Cibulskis, Clendale, 
N.Y., L. Sprindžiūnas, St. Peters
burg Beach, Fla., kun. dr. M. 
Gyvas, Albany, N.Y., J. Bru- 
žauskas, Ansonia, Conn., A. Le- 
sinskas, Sale, N.H., S. Zobars- 
kas, Woodhaven, N.Y., S. Ado
maitis, N. Halendon, N.J., A. 
Šaulys, Shoreham, N.Y., L. Ba- 
kauskienė, Staten Island, N.Y., 
A. Jarmas, Elizabeth, N.J., J. 
Bortkevičienė, Jamaica, N.Y., A. 
Barkauskas, Pt. Pleasant, N.J., 
R. Dzek, Bristai, TN, J. Gaidis, 
VVorcester, Mass., W. Malinaus
kas, Stamford, Conn., K. Šerkš
nas, East Hartford, Conn., K. 
Bartys, Elizabeth, N.J., B. Bush- 
nauckas, Paterson, N.J., J. Lai- 
tušis, Union, N.J1, V. Izbickas,

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.

AMBER HARVEST 
Fresh frults and vegetables 

PARDUOTUVĖ

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

Užsakomi vaisių krepšiai visom progom.
Iki malonaus pasimatymo!

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

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

Westwood, Mass., V. S taškus, 
Sagamore Hills, OH, J. Steinys, 
Worcester, Maąs., A. Šarka, Med- 
fbrd, Mass., J. Jasys, New Lon
don, Conn., A. šalčius, Great 
Neck, N.Y., L Stankus, Chester, 
Pa., dr. J. Kriaučiūnas, Putnam, 
Conn., V. Razminas, Linden, 
N.J., P. Sakas, Glendale, N,Y.

Po 3 dol. — V. Milcius, Ocala, 
Fla., E. Martišius, Wrentham, 
Mass., N. Žukauskas, Yonkers, 
N.Y.

Po 2 dol. — Sandara Club 
Ine., Brockton, Mass., A. Lingai- 
tis, VVorcester, Mass., B. Mede
lis, Baltimore, Md., J. Vaškelis, 
Framingham, Mass., M. Kairys, 
N. Providence, R.I.

1 dol. — E. Vilimaitė, Chica
go, III.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

Jei iš kaimyno ar draugo pasi
skolinai lietuvišką knygą, ar ją 
laiku sugrąžinai?

MŪSŲ MAŽIESIEM
A. Gustaičio, Algis Trakys ir 

Tarsiukas Šleivys. Apsakymėliai 
su iliustracijomis. 2 dol.

Grybs, grybs. Dainorėlis su 
daigom. 3 dol.

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

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

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

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

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Šios bei kitos lietuviškos kny

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

Atidarą nuo 8 iki 7 vai. 
nuo pirmadienio 
iki šeštadienio

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom mada fur and sheop- 
skin coats and other leather 
goods. The k>west prlces ln 
neighbortiood. Ūse our lay- 
away pian.
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MIRĖ DR. JUOZAS VYDAS
Dr. Juozas Vydas (Petukaus- 

kas) mirė birželio 26 Bengore, 
Maine.

Velionis buvo medicinos gy-

Dr. Juozas Vydas

dytojas, visą amžių dirbęs šioje 
profesijoje. Nepriklausomoje 
Lietuvoje jis ėjo aukštas ir atsa
kingas pareigas. Taip pat ir 
tremties stovyklose, Vokietijoje. 
Atvykęs į JAV, dirbo Maine 
valstybės ligoninėse, kol 1976 
išėjo į pensiją.

Dr. Vydas (Petukauskas) buvo 
gimęs 1905 balandžio 24 Kaune. 
Mokėsi Aušros gimnazijoje ir 
Kauno universiteto medicinos 
fakultete, kurį baigęs 1935, po 
vienerių metų darbo ligoninėse, 
buvo išsiųstas gilinti studijų į 
Vieną, Austrijoje. Po pusantrų 
metų grįžęs į Lietuvą, paskirtas 
Vilniaus universiteto medicinos 
fakulteto dėstytoju — asistentu. 
Taip pat dirbo ir Raudonojo 
Kryžiaus ligoninėje.

Su didžiąja tremtinių banga

A. A. 
KAZIMIERUI RAČKAUSKUI

mirus, jo anūką Viktorą Ralį, jo šeimą ir gimines giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

New Yorko vyrų choras Perkūnas

pasitraukęs į Vokietiją, pradžioje 
dirbo amerikiečių ligoninėje 
Gorioje, paskui tremtinių ligoni
nėje Wuerzburge bei Wild- 
flichene ir pagaliau emigrantų 
tikrinimo skyriuje Schweinfurte.

Atvykęs į JAV ir išlaikęs rei
kalingus egzaminus, gavo darbo 
džiovininkų senatorijoje Pieš
kite vietovėje Maine, o po 11 
metų — toje pačioje valstybėje: 
Bengoro psichiatrinėje ligo
ninėje.

Tapęs pensininku, dr. Vydas 
pasistatė namelius arti pranciš
konų vienuolyno Kennebunk- 
porte ir džiaugėsi ramiu gyve
nimu. Mėgo lankyti pranciškonų 
koplyčią ir bendrauti su vasaroto
jais. Pasižymėjo draugiškumu ir 
paslaugumu. Mirė išvargintas 
vėžio ligos. Paliko liūdinčią 
žmoną Emiliją Šidiskytę-Vy- 
dienę, buvusią Kauno universi
teto medicinos fakulteto odonto
logijos skyriaus asistentę, ir du 
sūnus — Algį ir Saulių, taip pat 
gydytojus. Palaidotas Portlande.

L. A.

šoma: “ln the Gallery ... July 
18 — August 5, 1983 Irena Ma
nomaitis Paintings”. Toliau rašo, 
kad Irena Manomaitis gimusi 
Lietuvoje, išsimokslinusi Vytau
to Didžiojo Universitete Kaune, 
kur studijavusi Business Admi- 
nistration. Ištekėjo už statybos 
inžinieriaus Eugenijaus Mano- 
maičio. II-jo pasaulinio karo 
metu buvusi priversta su šeima 
palikti gimtąjį kraštą, o vėliau 
atvykusi į JAV ir apsigyvenusi 
Bostone.

Irena Manomaitis buvusi ak
tyvi West Roxbury YMCA, Red 
Cross ir March of Dimes. Taip 
pat savanoriškai padėjusi dirbti 
Faulkner ligoninėje, o taip pat 
buvusi aktyvi lietuvių organi
zacijose Bostone ir Floridoje.

Jos meilė menui prasidėjusi 
dar gimnazijos suole. Maždaug 
prieš penkioliką metų ji pradė
jusi vakarais lankyti meno pa
mokas West Roxbury. Ėmusi 
klases pas eilę mokytojų ir pas
kutinius dvejus metus lankiusi 
Lighthouse Gallery in Teųuest, 
Floridoj. Piešimui vartojanti 
aliejų, vandeninius dažus ir 
pastelę. Buvusi narė West Rox- 
bury Art Association ir turėjusi 
išstačius! savo darbus So. Bos
tono Lietuvių Moterų klube, 
West Roxbury Little City Hali,

Irenos Manomaitienės paroda
Cambridge viešoji biblioteka 

gražiai atspausdino lapelius, ku
riuos atėję į biblioteką gauna. 
Taip pat parašė ir Cambridge 
leidžiamam laikrašty. Lapely ra

Boston City Hali, First National 
Bank of Boston, So. Boston 
American Lithuanian Club, West 
Roxbury Art Association Art Fair 
ir West Roxbury Branch of the 
Boston Public Library.

KONSTANCIJAI KRASAUSKIENEI
Vilniuje mirus, mūsų bendradarbei Jadvygai Wanat 
reiškiame nuoširdžią užuojautą Ir kartu liūdime. •

Penktadienio popiečių darbuotojai

Mylimai mamytei

Inž. ANTANUI IVAŠKAI
mirus, dideliame skausme likusius žmoną, vaikus, seserį 
ir tėvą bei visus gimines širdingai užjaučia ir drauge liūdi

Mikas ir Audronė Rakščiai 
Gediminas ir Irene Vildžiai

PAULIUI RŪTENIUI
Australijoje mirus, nuoširdžią užuojautą broliui Jonui 
Rūteniui JAV Lietuvių Bendruomenės Bostono apy
gardos vardu reiškia

Viktoras Kubilius ir Povilas Jančauskas

PADĖKA
Šių metų liepos 27 d., sulaukęs 100 metų am

žiaus, mirė mūsų mylimas brolis, tėvas ir senelis

KAZIMIERAS RAČKAUSKAS.
Palaidotas liepos 30 d. šv. Karolio kapinėse šalia 

žmonos Uršulės, mirusios prieš 23 metus.
Reiškiame nuoširdžią padėką Apreiškimo parapijos 

klebonui kun. Jonui Pakalniškiui, kun. Antanui Račkaus
kui Ir kuo. Stasiui Railai už atlaikytas pamaldas baž
nyčioje.

Širdingai dėkojame velionio anūkui vargonininkui 
Viktorui Raliui, solistui Petrui Tutinu! ir parapijos cho
rui už ypatingai gražų Ir jausmingą giedojimą bažny
čioje.

Ypač nuoširdžiai dėkojamo kun. Antanui Račkaus
kui už suteiktą paskutinį palaiminimą velionio namuose, 
atkalbėjimą rožančiaus šermeninėje, atsisveikinimo pra- 
vedimą, palydėjimą į kapines ir ten atkalbėtas mal
das bei tartą nuoširdų paskutinį atsisveikinimo žodį.

Dėkojame Alfonsui Samušiui už pasakytą malonų 
žodį parapijos komiteto vardu bei pareikštą šeimai 
užuojautą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams 
bei pažįstamiems, pareiškuslems užuojautą, užprašiu
siems už velionį mišias, už gėles ir aukas. Dėkojame 
visiem atsilankluslom j koplyčią, dalyvavusiem mišio
se Ir palydėjusiem velionį į amžino poilsio vietą.

širdingas ačiū laidotuvių direktorei Marytei Shallns 
už jos begalinį nuoširdų patarnavimą Ir užjautimą.

Ačiū Jonui Beleckui už paruoštus pietus.
Dar kartą visiems nuoširdus ačiū.
Giliame liūdesyje:

sesuo Uršulė,
sūnus Vytautas su žmona Elze,
duktė Albina Ralienė,
anūkai Birutė (Ralytė) Malinauskienė su vyru Romu 
Viktoras Ralys, Leonardas Ralys su Žmona Elizabeth

ANTANUI IVAŠKAI
mirus, jo tėvelį Povilą, žmoną Gintarę, vaikus Ritonę, 
Tomą, Paulių, Gailę, seserį Teresę Landsbergienę su 
šeima ir kitus artimuosius giliai užjaučia ir drauge gedi

Jeronimas ir Emilija, Algirdas ir Joan, 
Paulius, Albertas Landsbergiai

Gi dabar jos paroda vyksta 
Cambridge viešojoje bibliote
koje. Čia ji turi išstačius! apie 
20 savo darbų: Gėlės, gamtos 
vaizdeliai, jūra su laiveliais. 
Bent man ypatingai patiko jos 
“Madona” ir “Maestro” (Tai gar
siojo Bostono Pops orkestro diri
gento Arthur Fiedler portretas.) 
Tačiau ir kiti darbai yra gražūs.

Paroda vyko iki rugpjūčio 5. 
Ir mes turime būti dėkingi bib
liotekos vedėjai Loretai Cloher- 
ty, kuri prisideda prie mūsų 
populiarinimo. Mes esame dė
kingi kiekvienam, kuris tik pa
mini Lietuvos vardą. Taip ir šiuo 
atveju. P.Ž.

Pavergtų Tautų savaitė
Pavergtų Tautų savaitė Bosto

ne buvo minima liepos 20 prie 
miesto rotušės aikštėje. 
Minėjimas pradėtas 12 vai. pietų 
metu, kada ir daug praeivių su
stoja pasiklausyti.

Maldą sukalbėjo ukrainiečių 
kunigas. Buvo perskaityta-pakar- 
tota prezidento Eisenhowerio 
1958 Pavergtų Tautų Savaitės 
paskelbimo rezoliucija. Taip bu
vo perskaitytos Massachusetts 
gubernatoriaus Mikai Dukakis ir 
Bostono burmistro Kevin White 
rezoliucijos, skelbiančios Pa
vergtų Tautų savaitę. Eilė kalbė
tojų stipriai pasisakė prieš Sovie
tų Rusiją. Užbaigimo maldą su
kalbėjo lenkas kunigas. Lenkai 
pirmą kartą dalyvavo šioje de
monstracijoje.

Daug vėliavų buvo išsirikia
vusių aikštėje. Lietuvos trispalvę 
nešė Lietuvos vyčių pirminin
kas Okule, o prie vėliavos sto
vėjo tautiniais drabužiais apsi
rengusios Milda Norkūnienė, 
Elena Vasyliūnienė ir Ona Vi- 
leniškienė. Aikštėje buvo gražus 
būrys žmonių. Daug kas su pla
katais, tame skaičiuje nemažai 
lietuvių — daugiausia moterys.

Kas aukoja,
Tas Lietuvą vaduoja!

BOSTONO RENGIMAI

Rugpjūčio 14 Stepono ir Va
lentinos Minkų vedamos radijo 
valandėlės 49 metų sukaktuvinis 
piknikas-gegužinė Romuvos Par
ke, Brocktone.

Rugpjūčio 14 Lietuvių B-nės 
Bostono apygardos rengiama 
Lietuvių Diena Maironio Parke, 
prie Worcesterio.

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

Spalio 1 Kultūrinis subatvaka- 
ris Tautinės S-gos namuose So. 
Bostone.

Spalio 2 Laisvės Varpo rude
ninis renginys So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėje.

Brocktono Balfo 72 skyrius 
spalio 22, šeštadienį, 6:30 vai. 
vak. rengia rudens šalpos va
jaus pobūvį Sandaros salėj, 30 
Intervale St., Brocktone.

Lapkričio 13 Sv. Petro parapi
jos kalėdinis bazaras So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

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

LAISVĖS 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. 
Veds S. Ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. 
Telef. 268-0489. Parduodamas Dar
bininkas. Didelis lietuviškų knygų 
pasirinkimas.

JŪRA STRIMAITIS, ADVOKATĖ 
— KEHOE, DOYLE, PLAYTER, 
NOVICK & STRIMAITIS — Nina 
Ha m H to n Ptace; Boston, MA TEL: 
617 - 338-0070 Lynn, MA., TEL: 617 
599-8188. Mūsų devynių advokatų 
firma specializuojasi įvsiriose 
srityse.

BRnK-Bv-mnii 
Pastoge paid both engs

Ihari uitat BlinKIINrBIHIim'B 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paiki So. Boston ša v Ings

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti J ban^ 
r Juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
kuriuo laiku. Jūsų siuntų gavęs, bankas tuoj J- 

traukia sumų | sąskaitų. Prisideda ir užtikrink 
mas, kad Jūsų pinigai pelno aukščiausius 
procentus, -^g 

IHBF leidžiamus įstatymų. , t-J 
ąp t)ėl lengvo taupymo bū-.

do per paitų skambinkit Mr.
Oonahue 268-2500

arba raiyklt paduotais adresais.

Inž. ANTANUI IVAŠKAI

sta iga mirus, giliausią užuojautą reiškiu žmonai Gintarei 
vaikams Rito ne i, Tomui, Pauliui, Gailutei, tėvui Povilui, 
seseriai Teresei Landsbergienei su šeima.

Dr. A. Goeldnerienė

ANTANUI IVAŠKAI
netikėtai mirus, jo žmoną Gintarą su šeima, tėvą Povilą 
Ivašką, seserį Teresę Landsbergienę Ir kitus artimuosius 
užjaučiame Ir liūdime.

Ona ir Juozas Baužiai

\ South Boston 
Savings Bank

inrirs THf LfiOfP

memka

*įĄn?ber Hdidays” O?
1983 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 

iŠ BOSTONO IR NEW YORKO

rugsėjo 7 . 61338.00 Spalio 5 — 61229.00
Rugsėjo 19 — 61143.00 gruodžio 26 — 81175.00
Rugsėjo 26 — 81110.00 (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 >017-268*8764

n TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Box 119, 

South Boston, Maso. 02127 
Tol. (617) 266-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS. 
Pr fces aro basod on double occuąacy and aro subjoet to ohange

Norlntlem atsikviesti gimines atostogom — sutvertoms 
dokumentus. . .
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JAV Lietuvių Kunigų Vienybės 
seime, kuris įvyks Holiday Inn, 
Independence Mali, Philadel- 
phijoj, rugpjūčio 17-18, kardino
lui Krol atstovaus tos arkivys
kupijos kancleris prel. Pranas 
Statkus. Seimas prasidės rugpjū
čio 17, trečiadienį, 9 vai. 
ryto. Baigsis ketvirtadienio vi
durdienį su miSiomis, kuriomis 
Lietuvos vyčiai pradės savo sei
mą tame pačiame viešbuty.

Apreiškimo parapijos metinis 
piknikas — gegužinė, rugpjūčio 
7 Plattdeutsche Parke praėjo su 
įprastu pasisekimu. Dalyvavo 
gražus būrys parapiečių ir pri
jaučiančių. Buvo progos susitik
ti ir rečiau matomus pažįsta
mus ir bendrai pasivaišinti. Šo
kiam grojo Joe Thomas orkest
ras. Veikė gausi loterija, kuri 
apdovanojo eilę laimingųjų. Pa
rapijos kunigai ir komitetas dė
koja visiem dalyvavusiem ir pa- 
rėmusiem parapijos reikalus.

Kun. Domininkas Valentis, gi
męs ir augęs Apreiškimo para
pijos ribose, aukštuosius moks
lus išėjęs Romoje, atvyko pas 
tėvelius į Brooklyną praleisti 
atostogų. Sekmadieniais talkina 
Apreiškimo parapijos kunigam.

PAPILDYMAS
Apie Lietuvos operos solisto 

a.a. Antano Kučingio mirtį buvo 
pranešta pereitame Darbininko 
numeryje. Gauta papildomų ži
nių: “Prieš metus laiko velionis 
piktadarių buvo Žaliakalnyje 
labai sunkiai sumuštas, ir nuo 
to laiko jo sveikata silpo. Jį 
slaugė duktė Rasa ir sūnus Al
gimantas. Buvo pašarvotas Kau
no Teatre (dabar muzikinis teat
ras). Palaidotas liepos 9 Romai
nių kapinėse už Vilijampolės, 
šalia žmonos Magdulės. Kapinės 
buvo pilnos žmonių ir gėlėse 
skendo jo karstas. Ten buvo ar
timų draugų ir bendradarbių. 
Ilsėkis ramiai, mano brangus 
brolį, Lietuvos žemelėje, kurią 
tu taip mylėjai. Tavo jauniau
sioji sesuo Birutė.”

Dail. Romas Viesulas kalbės 
per dail. Adomo Galdiko sukak
tuvinę dailės parodą, kuri ren
giama spalio 15-16 Kultūros Ži
dinio didžiojoje salėje.

MALDININKŲ KELIONĖ— 
MANIFESTACIJA 

UŽ 
KENČIANČIĄ — KOVOJANČIĄ 

LIETUVĄ
Shrlne of tha North American Martyrs, Auriesville, N.Y. 

Exlt No. 27 — Naw York Stato Thnnvay
Sekmadienį, 1983 rugpjūčio 28

1 vai. Marijonos SkabelklenAs paskaita:
“Lietuvos kovojanti Bažnyčia”

2 vai. Kryžiaus Kelias H Kronikos Ir Sibiro maldaknygės 
4 vai. Koncolebraclnės mišios lietuviškai

Pamokslą sako kun. K. Pugevlčius

Vietą autobuso galima užsisakyti pas Marytę Shallns 
Telefonas 212 298-2244

Organizuoja 
Lietuvių Katalikų Religinė šalpa 

351 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207 
Telefonas 212 847-2334

Redakcija ___ (212) 827-1352
Administr........ (212) 827-1351
Spaustuvė .— (212) 827-1350
Vienuolynas ..(212) 235-5962
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N. Y. 11207

Lietuviai skautai ir skautės 
šiuo metu stovyklauja Aurora, 
Ont., stovyklavietėj, esančioj 
apie 30 mylių nuo Toronto. Tai 
jau VH-oji jubiliejinė stovykla. 
Rugpjūčio 6 iškilmingos sueigos 
metu buvo perskaityta JAV pre
zidento Reagano sveikinimo te
legrama ir Kanados ministerio 
pirmininko Trudeau sveikinimo 
laiškas. Šioje stovykloje daly
vauja ir gražus būrys New Yor- 
ko skautų ir skaučių.

Bernardas Brazdžionis, grįž
damas iš sėkmingos kelionės 
Europoj, kur davė literatūros va
karus Anglijoj ir Vokietijoj, buvo 
trumpam sustojęs New Yorke ir 
perdavė sveikinimus Darbinin
kui.

Kun. Povilas A. Gillis — Gai- 
levičius, dirbęs amerikiečių 
parapijoj Columbia, MS, grįž
damas iš atostogų, lankėsi New 
Yorke. Ta proga užsuko į Kul
tūros Židinį, aplankė pranciško
nų vienuolyną, Darbininko re
dakciją ir administraciją, 
pranciškonų spaustuvę, A. Gal
diko vardo galeriją. Kun. P. Gil
lis planuoja persikelti į rytinį 
JAV pakraštį ir įsijungti į lie
tuvių sielovadą.

Janina Gerdvilienė, Tautos 
Fondo įgaliotinė St. Petersburg, 
Fla., rugpjūčio 1 atskrido į New 
Yorką aplankyti naujagimės anū
kės Kristinos (dukters Violetos 
Gerdvilytės Coleman dukrelės). 
Ta proga lanko draugus ir pažįs
tamus New Yorke. Čia išbus iki 
rugsėjo 1.

Kas pažino lakūnus Darių ir 
Girėną, kas buvo aerodrome, kai 
jie išskrido į Lietuvą, prašomi 
atsiliepti. Jie bus pristatyti pub
likai Dariaus ir Girėno minėji
me rugsėjo 11. Prašom skambin
ti šaulių kuopos valdybos nariui 
Kazimierui Bačauskui 846-5543.

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”, VI tomas ką tik pa
siekė Darbininko redakciją. 
LKB Kronikas, surinktas į ats
kirus tomus, leidžia Lietuvos 
Kronikos Sąjunga. Šeštasis to
mas, įrištas į kietus viršelius, 
skiriamas Kronikos dešimtme
čiui paminėti. Šiame tome skel
biami Kronikos 40-49 numeriai.

Ann Jillian — Jūratė Nausė
daitė, kylanti televizijos ir teat
ro žvaigždė, plačiai minima 
New Yorko Daily News dienraš
ty rugpjūčio 3. Kolumnistė 
K«iy Gardeliu supažindina 
skaitytojus su artistės naujais 
filmais, ypač su nauja televizi
jos vaidinimų serija “Jennifer 
slėpt here”. Serija Ims translklo
jama rudenį penktadieniais 8:30 
vai. NBC — 4 kanale.

Bridges, Lithuan i an-American 
Nevvsletter, JAV LB Krašto val- 
dy}xis leidžiamas mėnesinis 
žurnalas lietuviškai nekalban- 
tiem, liet liesidomintiem lietu
viškais reikalais, Nr. 7-8 (liepa- 
rugpjūtis) išspausdintas ir išsiun
tinėtas prenumeratoriam. Šiame 
numeryje rašoma apie Dariaus- 
Girėno tragišką skrydį, OSI kal
tinimus, prezidento Reagan pa
sirašytą Balti] laisvės dienos 
proklamaciją, orangutangų tyri
nėtoją dr. Birutę Galdikaitę, 
lietuvius Afganistane ir kt. Žur
nalą redaguoja Demie Jonaitis, 
Dalia Bulvičiūtė ir Edmundas 
Vaičiulis. Prenumerata 5 dol.
metam. Adresas: Bridges, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Juozas Lugauskas, ilgametis 
ir pastovus Darbininko rėmėjas, 
ir šiais metais Darbininko 
spaudos reikalus parėmė 80 dol. 
auka. Darbininko administraci
ja . dosniam aukotojui nuošir
džiai dėkoja.

“Aušros” 100 metų sukaktuvių 
minėjimą spalio 29, šeštadienį, 
rengia LB New Jersey apygarda 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių para
pijos salėje. Programoje rašyto
jo Pauliaus Jurkaus paskaita, 
meninė dalis, vakarienė ir šokiai.

Tbe Patriot Ledger, 
Quincy, Mass., leidžiamas dien
raštis, liepos 30 išspausdino 
stambų redaktoriaus Bemard 
Caughey straipsnį apie jo įspū
džius keliaujant po Sovietų Są
jungą, Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. B. Caughey keliavo su 
Naujosios Anglijos amerikiečių 
laikraščių redaktorių grupe. 
Amerikiečiam skaitytojam pa
teikiama daug naudingų žinių 
apie tenykščių padėtį, kuri dau
geliui naivių amerikiečių atro
do neįtikėtina.

“Elta-Press”, italų kalba lei
džiamas informacinis biuletenis, 
gegužės-birželio numeris, pa
siekė ir Darbininko redakciją. 
Biuletenį redaguoja prel. Vincas 
Mincevičius, finansuoja Tautos 
Fondas. Viršelį puošia kun. Al
fonso Svarinsko nuotrauka. Pa
teikiama LKB Kronikos Nr. 57 
vertimas ir kita informacija iš 
tikinčiųjų persekiojimo oku
puotoje Lietuvoje.

Dail. Adomo Galdiko paroda, 
rengiama jo 90 metų sukakties 
proga, bus spalio 15-16 Kultū
ros Židinyje. Parodą rengia 
Adomo Galdiko galerija, talki
nama Putnamo seserų, kurios 
turi dar gana daug velionio dai
lininko paveikslų. Paroda bus 
išstatyta didžiojoje salėje. Da
lis paveikslų bus sutelkta iš ga
lerijos, iš privačių kolekcijų. 
Kita dalis bus atvežta iš Put
namo, iš palikimo seserim. Da
lis paveikslų bus parduodama.

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

Woodhavene išnuomojamas 
3 kambarių butas su atskiru į- 
ėjimu. Kaina 280 dol. Skambin
ti 847-5522.

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

QUEENS COLLISLON 
CENTER INC. Expert auto 
body svoriu — Ducco painting 
— Welding — 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 - 
843-8677.

1883 — AUŠROS METAI— 1983

Jonas Šliogeris, dalyvavęs jau
nimo kongrese, iš Camberos, 
Australijos, aplankė Darbininko 
redakciją ir administraciją, įsi
gijo daug lietuviškų knygų, do
mėjosi visa lietuviška veikla, 
apžiūrėjo Kultūros Židinį. Jis čia 
lankėsi grįždamas į Australiją.

NAUJAUSIA 
E. JUCIŪTĖS 

KNYGA

Igarkos Naujamiestis. Doku
mentinis reportažas iš lietuvių 
tremtinių gyvenimo Sibire. Įriš
ta į kietus viršelius kainuoja tik 
10 dol. Taip pat dar gauna
ma E. Juciūtės trijų laidų susi
laukusi knyga Pėdos mirties zo
noje. Kaina 10 dol. Persiunti
mui pridedamas 1 dol. Gauna
ma Darbininko Spaudos kioske, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

“Vytis”. Prieš 10 metų Chi- 
cagoj sukurtas orkestras Vytis 
išleido plokštelę. Orkestro va
dovas ir dainininkas Liūtas Dar- 
gis. Dar dainuoja Irena Mažei
kaitė. Turiny: Kauno valsas, 
Guantanamera, Dar šiandien, 
Tau tiktai tau, Vyrai ūžkim, 
Svajonių sala, Tave aš pama
čiau, O Zuzana, Paskutinis sek
madienis, Saulė. Kaina 12 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol. 
Ši plokštelė, o taip pat ir kitos 
lietuviškos muzikos plokštelės, 
knygos ir suvenyrai gaunami 
Darbininko spaudos kioske: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

VYČIŲ EKSKURSIJA 
į WASHINGTON, D.C.

Lietuvos vyčių 110 kuopa iš 
V. Atsimainymo parapijos, Mas- 
peth, N. Y., organizuoja 
maldininkų kelionę į Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo šven
tovę, Washington, D.C., rugsėjo 
10-11.

Rugsėjo 10, šeštadienį, 7 vai. 
ryto trys autobusai išvyks nuo 
V. Atsimainymo bažnyčios Mas- 
pethe ir vienas autobusas iš 
Woodhaven Blvd. ir Jamaica 
Avė. sankryžos.

Atvykus į Washingtoną, bus 
patiekti pietūs. Po pietų vyksta
ma į didžiausią Amerikos kata
likų šventovę. Su šventove su
pažindins oficialūs vadovai. Po 
to Šiluvos lietuvių koplyčioje 
bus aukojamos mišios.

Vakarienė ir nakvynė bus pa
rūpinta viename iš garsiausių 
Washingtone motelių.

Rugsėjo 11, sekmadienį, po 
pusryčių bus srodomas VVashing- 
tono miestąs. Apsilankymas 
Washingtone baigiamas vizitu 
Lietuvos atstovybėje. Pavalgius 
pietus, išvykstama į New Yorką. 
Sugrįžtama apie 8 vai. vak.

Kelionės kaina, įskaitant trans- 
portaciją, nakvynę (miegant 2, 
3 ar 4 asmenim kambary), — 
miesto apžiūrėjimą ir 4 valgius 
- tik 79 dol.

Dėl rezervacijų teirautis šiais 
teiefonnais: Elena Matulionytė 
212 326-3398 arba Jonas Adomė
nas 212 497-5212.

ARTĖJA SVARBUS KONCERTAS
Labai reta proga New Yorko 

Lincolno Centre išgirsti dainuo
jant lietuviškai. Lincolno Cent
ro koridoriuose galima išgirsti 
lietuvišką žodį, nes šiose salėse 
vykstančias operas ir koncertus 
lanko ne taip jau didelis lietu
vių būrelis. Kitas reikalas, kai 
išgirsti lietuvišką žodį, atskam
bant iš scenos.

Visi maloniai prisimename 
kai trečiojo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimo proga 
1968 metais Philharmonijos 
salėje (dabar vadinamoje Avery 
Fisher Hali vardu) dainavo Čiur
lionio ansamblis ir lietuviai so
listai Dana Stankaitytė, Algis 
Grigas ir kiti. Lietuviškų dainų 
grožis maloniai skambėjo pui
kioje salėje.

Kitoje Lincolno Centro salėje 
— Alice Tully Hali — yra kon
certavę keli lietuviai instrumen
talistai. Tačiau lietuvio solisto 
dainininko ar lietuvės solistės 
dainininkės rečitalių Lincolno 
Centre dar neteko girdėti.

Ir štai lietuvaitė Lionė Jodytė 
Mathews lietuvių ir kitataučių 
muzikos meno mylėtojų publikai 
tokį rečitalį suteiks rugsėjo 18, 
sekmadienį, 2:30 vai. popiet 
Alice Tully salėje.

Kas nepažįsta Lionės Jodytės? 
Ji daugybę kartų yra atlikusi

Katalikų universitetui paremti 
rugpjūčio 14 visose Brooklyno 
bažnyčiose per visas mišias bus 
daroma rinkliava.

Solidarume su broliais ir sesėmis Lietuvoj, kurie kasmet 
žygiuoja į Lietuvos šventoves, Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa rugpjūčio 28 organizuoja maldininkų kelionę į 
Auriesville. "

MALDININKŲ KELIONĖ UŽ LIETUVĄ
New Yorko valstybėj, 175 my

lios į šiaurę nuo Kultūros Židi
nio, netoli Amsterdamo, prie 
Auriesville miestelio, prieš 335 
metus jėzuitai buvo indėnų nu
kankinti. šiandien vietovę puo
šia gražus paikas bei Šventovė, 
vardu Shrine of tbe North Ame
rican Martyrs. Lietuviškai ta
riant — "Šiaurės Amerikos kan
kinių šventovė’*.

Rugpjūčio 28, sekmadienį, 
lietuviai kviečiami gausiai rink
tis į minėtą Šventovę pasimelsti 
už pavergtą Lietuvą. Pietus bus 
galima nusipirkti modemiškame 
restorane arba nusivežti.

1 vai. popiet Religinės šalpos 
bendradarbė Marijona Skabei- 
kienė padarys pranešimą angliš
kai apie Lietuvos kenčiančią- 
kovojančią Bažnyčią.

meninę programą lietuvių ren
giniuose, davusi savo rečitalius 
Town Hali salėje Manhatt&ie. 
Daugelis klausosi jos plokštelių, 
gėrėdamiesi puikiu contralto 
balsu.

Šį kartą Juozo Gruodžio, Juo
zo Stankūno ir Salomėjos Če- 
rienės sukurtos dainos pirmą 
kartą nuskambės pirmaeilėje 
New Yorko salėje. Bus atlieka
mi taip pat ir kai kurie kiti 
kūriniai, sukurti tarptautinių 
kompozitorių: Handel, Beet- 
hoven, F. . Rossi, Schubert, 
Wagner, Tschaikowsky, Lully, 
Debussy, Gluck, Donizetti ir kt.

Solistei akomponuos, o taip 
pat ir solo pianinu skambins 
Chopeno ir Ravelio kūrinius 
pianistas Thomas Mothersole.

Solistė Lionė Jodytė eilę metų 
sėkmingai vadovauja dainavimo 
studijai Camegie Hali rūmuose. 
Jos daugelis studentų sėkmingai 
dainuoja New Yorko ir kitų 
miesto teatrų scenose.

Po ilgesnės pertraukos New 
Yorko ir. apylinkių lietuviai vėl 
turės progą išgirsti šią lietu'* 
vaitę solistę reprezentacinėje 
New Yorko Lincolno Centro 
salėje. Klausėmės Lionės lietu
viškose salėse, tai ar galim pra
leisti progą jos neišgirsti muzi
kinio gyvenimo centre? Visi 
rezervuokim rugsėjo 18, sek
madienio, popietę šiam nuotai
kingam koncertui. Savi pas sa
vuosius!

Kornelijus Bučinys

2 vai. popiet kun. dr. Juozas 
Grabys vadovaus Kryžiaus Ke
liam pagal tekstus iŠ Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos ir 
Sibiro Maldaknygės. 3 vai. pa
laiminimas Švenčiausiu Sakra
mentu. 4 vai. koncelebruotos 
mišios. Kun. Kazimieras Pugevi- 
čius sakys pamokslą.

Nuvažiuoti galima automobi
liu per tris valandas iŠ New Yor
ko: New York State Thnnvay, 
iki 27-o išvažiavimo.

. Autobusas išvyks nuo Kultū
ros Židinio Brooklyne 7:30 vai. 
ryto, sustodamas prie šalinskie- 
nės Šermeninės. Autobusą ir pie
tus reikia užsisakyti ii anksto, 
skambinant Marytei šalinskie- 
nei 296-2244, arba T. Petrui Ba- 
niūnui Darbininko administra
cijoj 827-1351.


