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Į Jungt. Tautas atgabenus 
olimpinę ugnį šią vasarą Los An
geles mieste, įvyksiantiem olim
piniam žaidimam, Sov. S-ga> ne
tikėtai pranešė, kad jos sporti
ninkai šiuose žaidimuose neda
lyvaus, nes JAV nesutiko neteikti 
politinės globos tiem sovietų 
sportininkam, kurie jos galėtų 
prašyti. Oficiali nedalyvavimo 
priežastis yra nepakankamas 
pasirūpinimas žaidėjų saugumu 
ir olimpinių žaidimų supolitini- 
mas.

Popiežius Jonas Paulius II, 
būdamas P. Korėjoj, pareiškė 
meldžiąsis už perdalyto krašto 
taikingą sujungimą. Čia bū
damas, jis taip pat paskelbė 
šventaisiais 93 korėjiečius ir 10 
prancūzų misionierių, žuvusių 
už tikėjimą 1839 - 1867, ir ap
lankė čia esančią didžiausią 
raupsuotųjų ligoninę.

Į Kiniją atvykęs PLO pirmi
ninkas Yasir Arafat buvo sutik
tas kaip valstybės galva 19 pa
trankų šūvių ir patikintas, kad 
Kinija visada remsianti palesti
niečių interesus.

Salvadore vykusius antrinius 
krašto prezidento rinkimus pa
gal negalutinius duomenis yra 
laimėjęs nuosaikios krikščionių 
demokratų partijos kandidatas 
Joe Napoleon Duarte. Preziden
tas Reagan dėlto pareiškė savo 
pasitenkinimą.

Afganistano partizanų atstovas 
Abdul Rakim pareiškė, kad so
vietų pradėtas puolimas Panj- 
shir slėny vykdomas toliau. Prieš 
pasitraukdami partizanai sunai
kino slėn v buvusi sovietu karino- * C C
menės įtvirtintą postą ir didesnę 
300 vyrų įgulos dalį paėmė į 
nelaisvę.

Sirija paėmė į nelaisvę Li
bane tris Izraelio pareigūnus, 
kuriuos Sirija laiko teroristais, 
p Izraelis — diplomatais, dir
busiais Izraelio ryšio įstaigoj 
prie Dbelyeh. Izraelis pareikala
vo juos paleisti, bet Sirija šį 
reikalavima atmetė.

Valst. sekr. Shultz painforma
vo P. Korėją, kad prezidento 
Reagan Kinijoj lankymosi metu 
jos reikalai buvę apsaugoti.

Sovietų žinių agentūra Tass 
apkaltino Kiniją, kad ji, ieškoda
ma geresnių santykių su JAV, 
neatkreipė reikalingo dėmesio į 
JAV vykdomą militaristinę poli
tiką.

Lenkija pasirašė su Sov. S- 
ga 15 m. ūkinio, mokslinio ir 
technikinio bendradarbiavimo 
paktą. Sov. S-ga panašiais pak
tais stengiasi į sovietinę ūkinę 
orbitą įpainioti satelitines vals
tybes, nes pagal Sov. S-gos 
prezidentą Čemenko su Vakarų 
pagelba į Lenkiją atėjo ir Soli
darumo unija.

Kinijos komunistų partijos 
sekretorius Hu Yaobang, baigęs 
pasitarimus su prezidentu Rea
gan, atvyko oficialaus vizito į Š. 
Korėją, o vėliau žada susitikti su 
Sov. S-gos min. pirmininko pir
muoju pavaduotoju Ivan V. Ar- 
chipov.

Sov. S-gos kariuomenė kovose 
su Afganistano partizanais 
prie Salang perėjos ir prie tune
lio į šiaurę nuo Kabulo neteko 
35 tankų, 15 šarvuotų automo
bilių, 90 aliejui gabenti cister
nų ir apie 100 kitų autoveži- 
mių. Be to buvo netekta 250 
sovietų ir 60 afganų karių.

Sovietų žinių agentūra Tass 
paskelbė, kad laiku įvykdytos 
priemonės sutrukdė JAV diplo
matų planus priglausti ištrem
tojo fiziko Sacharovo žmoną 
Jeleną Bonner. Spėliojama, kad 
ji galinti būti sulaikyta. JAV am
basada tokį tvirtinimą griežtai 
paneigė.

Tardė kunigo motiną
Kaunas. 1983 rugpjūčio 24 į 

Kauno miesto saugumą tardy
mui buvo iškviesta a.a. kun. Vir
gilijaus Jaugelio motina Monika 
Jaugelienė. Tardė Vilniaus KGB 
tardytojas Vidmantas Baumila.

Klausinėjo, ar pažinojo kun. 
Sigitą Tamkevičių, kada arti
miau susipažino,-ar girdėjo je 
sakomų pamokslų, apie ką ku
nigas daugiausia kalbėjo pa
moksluose? Tardytojas domėjosi 
apie mirusį sūnų kunigą V. Jau- 
gelį. Klausinėjo, kodėl jį palai
dojo Kybartuose ir dar po bažny
čios bokštu, teiravosi, ar ne ku
nigas S. Tamkevičius visa tai su
galvojo.

Rugsėjo 5 Kauno KGB būsti
nėje saugumietis apklausinėjo 
M. Jaugelienę. Šį kartą teiravosi, 
kur sūnus gyveno, būdamas Ky
bartuose, kur dirbo, kodėl susir
gęs nesigydė Kybartų ar Vilka
viškio ligoninėse; kur gydėsi, 
kas jį gydė, kur gyveno prieš 
mirtį, ar lankydavo sergantį sū
nų Kybartų klebonas kun. S. 
Tamkevičius, kiek laiko apsilan
kymo metu praleisdavo pas ser
gantį, apie ką kalbėdavosi ir 
pan.

Priešinasi užaugęs 
komunistų šeimoje

Vilkaviškis. 1983 rugsėjo 6 
Vilkaviškio saugumietis Masals
kis įteikė šaukimą tardymui vil- 
kaviškietei Danai Kelmelienei. 
Rugsėjo 7 Vilkaviškio saugumo 
patalpose ją tardė Vilniaus 
KGB tardytojas vyr. leitenantas 
V. Baumila.

Dėl silpnos sveikatos D. Kel- 
melienę į tardymą lydėjo jos vy
ras Antanas Kelmelis. Saugu
miečiai A. Kelmeliui neleido da
lyvauti tardyme, todėl jam teko 
laukti kitame kabinete Vilkaviš
kio saugumiečių priežiūroje.

Saugumiečiai stebėjosi, kaip 
A. Kelmelis gali būti tokių pažiū
rų ir juodinti tarybinę santvar
ką, kai pats yra kilęs iš komu
nistų šeimos.

“Kad gimęs ir augęs tikrų ko
munistų šeimoje — tiesa, todėl 
man nepaaiškinsit ir nieko naujo 
nepasakysit”, — kalbėjo A. Kel
melis.

Tardymo metu D. Kelmelienė 
buvo apklausinėta apie jaunimo 
pareiškime minėtus tikinčio jau
nimo diskriminacijos faktus. 
Klausė, ar tiesa, kad jų bute 
saugumas ir milicija suėmė ir 
nugabeno susirinkusį atšvęsti 
gimtadienio jaunimą į Vilkaviš
kio milicijos skyrių; ar ji sąmo
ningai pasirašė po pareiškimo 
tekstu. D. Kelmelienė faktus pa
tvirtino.

Tardytojas V. Baumila klau
sinėjo tardomąją, ar ji neskaito 
“LKBK”. ar nežinanti, kas ją 
daugina bei perduoda į užsienį. 
Moteris atsakė, jog apie tai nie
ko nežinanti.

Po protokolu D. Kelmelienė 
nepasirašė. Tardymas truko 
maždaug valandą laiko.

J. Sadūnas vėl tardomas
Vilnius. Paskutiniu metu J. 

Sadūnas vėl tardomas. Saugu
miečiai gąsdina, kad, suradus jo 
seserį Nijolę Sadūnaitę, ji bus 
nubausta ilgus metus kalėti.

Tardė M. Sadūnienę
Vilnius. 1983 liepos 22 du Vil

niaus KGB darbuotojai atvyko 
į Vilniaus pramonės įmonių poli
kliniką, kur poliklinikos vyr. 
gydytojui Bagdonui pareiškė 
turį nedelsiant tardymui j sau
gumo būstinę pristatyti gydy
toją Mariją Sadūnienę.

Čekistai labai nustebo, kai iš
kviesta M. Sadūnienė pareika

lavo parodyti dokumentą, ku
riuo remiantis ji turi būti nu
vežta į VSK tardymui. M. Sadū- 
nienei paprašius parodyti as
mens dokumentus saugumiečio, 
su kuriuo ji turinti važiuoti, 
pastarasis norėjo likti anonimu 
— iš tolo parodė pažymėjimą 
ir atsakė, jog tardymui jokio 
dokumento neturi. Neatsižvel
giant į tai, kad poliklinikoje 
neliko nė vieno okulisto, M. Sa- 
dūnienė buvo nuvežta į sau
gumą.

Be minėtų dviejų čekistų, į 
tardymą atvyko dar vienas. M. 
Sadūnienei pareikalavus pri
sistatyti, kas vadovauja tardy
mui, atvykusysis su ironija pa
reiškė: “Praėjo jau tie laikai, 
kai kiekvienam tardomajam aiš- 
kindavom, kas tardo, dėl ko 
tardo ir 1.1.”

Tardomajai buvo paaiškinta, 
kad, jų turimomis žiniomis, lie
pos 3 ar 4 ji turėjo gauti kelis 
egzempliorius uždraustos po
grindžio literatūros. Čekistus 
domino, kur dabar yra minėta 
literatūra, kam davė skaityti ir 
t.t. M. Sadūnienė atsakė, kad 
nieko panašaus nebuvo — po
grindžio leidinių ji negavo, ir 
nusistebėjo, kodėl jie, veik visą 
mėnesį kantriai laukę, būtent 
šiandien taip skubiai, net iš dar
bo, atsivežė ją tardymui.

“Jei reikės, tai dar ne kartą 
iš darbo tave atsivesime tardy

Baltų Laisvės Lygos ir BAN koalicijos kalbėtojai informuo
ja korespondentus. Antras iš kairės — Antanas Mažeika, 
antras iŠ dešinės — Simas Kudirka. Nuotr. Danutės Mažeikienės

Televizijos korespondentai filmuoja Baltų Laisvės Lygos ir 
BAN konferenciją. Nuotr. Danutės Mažeikienės

SVARBI SPAUDOS KONFERENCIJA

Los Angeles Estų namuose į 
Baltų Laisvės lygos ir BAN the 
Soviets koalicijos sukviestą 
spaudos konferenciją balandžio 
24 atvyko rekordinias laikraš
čių, televizijos, radijo ir žinių 
agentūrų korespondentų
skaičius.

Konferencijos organizatoriai 
amerikiečių ir užsienio kores
pondentam paskelbė, kad įvyk
siančių olimpinių žaidynių metu 
Los Angeles mieste šią vasarą 
bus bandoma sudaryti sąlygas 
norintieni sovietų sportininkam

mams,” — paaiškino Čekistas. 
“Mes gerai žinome, kad įsigijai 
pasitikėjimą Nijolės Sadūnaitės 
draugų tarpe. Žiūrėk, kad ir tau 
neatsitiktų taip, kaip atsitiko Jo
nui Sadūnui!” Vėliau net keletą 
kartų pakartojo: “Tai vis dar 
dirbi poliklinikoje, kieno vardu 
gautas kooperatinis butas? Ne
bejauna esate, pagalvokite apie 
ateitį, kam jums reikalingas 
visoks pogrindžio šlamštas? Jei 
nepasakysite, kur padėjote po- 
grin^žio literatūrą, bute pada
rysime kratą ir rasime”.

Tuo metu čekistas, atvežęs M. 
Sadūnienę į saugumą, pareiškė, 
kad šiuo metu M. Sadūnienės 
bute uždraustos pogrindžio lite
ratūros nėra, bet, greitai susi- 
orentavęs, jog per daug prasi
tarė, pasitaisė: “Šiuo metu 
pogrindžio literatūros turbūt 
nėra”. (Kratas saugumas neretai 
daro slapta, nedalyvaujant butų 
gyventojams — red. past.).

Tardymo čekistai neprotokola
vo. Be to, reikalavo, kad M. Sa
dūnienė parašytii, jog liepos 3-4 
jokios antitarybinės literatūros 
negavo. Tardymas truko maž
daug 1 valandą.

Sulaikė gatvėje
Vilnius. 1983 rugsėjo 22 gat- 

-vėje buvo sulaikytas Petras Cį-

(nukelta į 2 psl.)

pabėgti, o pabėgusiem bus parū
pinta teisinė ir fizinė globa. Taip 
pat koalicija priešinasi sovietų 
pastangom iš olimpinių žaidy
nių išjungti Radio Liberty ir Ra
dio Free Europe sporto kores
pondentus. Tuo reikalu vykdo
ma akcija JAV vyriausybėje ir 
kongrese.

Į konferenciją atsilankė 8 te
levizijos stočių, 8 laikraščių. 8 
radijo tinklų bei 5 žinių agen
tūrų korespondentai.

Atsakinėdami į korespon
dentų klausimus, kalbėtojai

NORI IŠTREMTI Į 
DAR BLOGESNĘ VIETĄ

(Liepia dirbti melžėja)
Kai KGB įsitikino, kad Bogu- 

čanuose man per daug gera, 
jie per milicijos viršininką įsakė 
man per dvi dienas išsiregist
ruoti, pasilaisvinti iš darbo ir 
išsikelti 100 km į šiaurę — į 
Irbos kaimą ir ten dirbti mel
žėja. j

< Buvo'kQ$?.$rt»odis,^šaltukas 
siekė 40 50 laipsnių C. Tuo
metu buvęs Bogučanuose polit
kalinys Uja Gleizeris, kuris da
bar yra Izraelyje, patarė man 
kaip nors pratempti laiką—ne
išvažiuoti iki 1978 sausio, nes jis 
sausio 3 baigs nutrėmimą ir, grį
žęs į Maskvą, suorganizuos man 
paramą, kad nereikėtų išvykti į 
antrą nutrėmimą — į Irbos 
sovehozą.

Padėkojau jam už rūpestį ir 
atsakiau, kad tebus taip, kaip 
Gerasis Dievas nori — Jo valia 
man svarbiau už viską. Pasi
laisvinau iš darbo ir nuėjau pas 
visų sovehozų pirmininką, kad 
jis apiformintų mano įdarbini
mą melžėja Irbos sovehoze. Pir
mininkas nustebęs paklausė, 
kodėl mane siunčia į tokią kator
gą: sovehozas atsilikęs, pašarų 
nėra, melžėjos prasigėrę, reikės 
kiekvieną dieną, be išeiginių, 
dirbti nuo ankstyvo ryto 
nakties ūž save irTčitas 7 ..

iki

(Vargina temperatūra)
Jam atsakiau, kad man žadėjo 

patį sunkiausią nutrėmimą, 
darbo aš nebijau, bet melžėjos ■ 
iš manęs nebus, nes mane nuo
lat vargina temperatūra, ilgai 
nepadirbsiu . . .

Pirmininkas nudžiugo, tai iš
girdęs, ir, norėdamas man padė
ti, pasakė, kad jam sergančių 
melžėjų nereikia. Mane jis nu
kreipė į ligoninę, kad patikrintų 
sveikatą. Paėmusi iš jo nukrei
pimą į ligoninę, vėl nuėjau į 
miliciją, kad pasakyčiau, jog 
man liepia pasitikrinti sveikatą.

Milicijos viršininko nebuvo. 
Užėjau pas jo pavaduotoją. Pa
vaduotojas kalbėjosi su jaunu, 
tamsiaplaukiu vyru apie mane, 
— tai išgirdau, įeidama į kabi
netą.

Kai priėjau prie jų, pavaduo
tojas pasakė: “Štai ta jums nau
ja melžėja, apie kurią aš kalbė
jau. Ji išsilavinusi, darbšti ir, 
svarbiausia, visai negerianti 
alkoholinių gėrimų.”

Paklausiau pavaduotojo, kodėl 
mane siunčia į antrą nutrėmimą, 
jei aš, pagal jį, taip gerai charak
terizuojama. “Ar KGB jums dėl 
manęs neduoda ramybės? . . .”

Jis atsisuko į mane ir, prisi
dengęs delnu, tyliai, kad neiš
girstų kabinete sėdintis Irbos 
apylinkės pirmininkas, pasakė 
man: “Jei supranti, tai kam dar 
klausi?. . .”

Tada jam pasakiau, kad manęs 
melžėja dirbti nepriima, ir 
siunčia patikrinti sveikatą. Pa
vaduotojas atsakė, kad. net jei 
aš ir negalėčiau dirbti jokio

kėlė tarptautinius rusų nusikal
timus: Baltijos valstybių paver
gimą, Afganistano užpuolimą, 
žmogaus teisių Sovietų Sąjun
goje paneigimą. Korėjos lėktu
vo numušimą ir t.t.

Amerikiečių UPL prancūzų 
ASP. anglų BBG, australų te
levizija, japonų “Yomiuri Shim- 
bum” S.7 mil. skaitytojų dien
raštis konferencijoje padarytus 
pareiškimus paskleidė visame 
pasauk je.

Maskvoje' aiškiai jaučiamas 
nervinimasis.

darbo, vis tiek privalėčiau iŠ 
Bogučanų išvykti.

Jiems ne tiek buvo reikalinga 
melžėja, kiek man sudaryti 
kuo sunkesnes gyvenimo sąly
gas. Milicija vykdė tą KGB 
nurodymą.

(Paguldė į ligoninę)
Mane paguldė sveikatos pa

tikrinimui į terapinį skyrių. To 
skyriaus vyr. sesuo pati kas 3 
vai. tikrino mano temperatūrą, 
nepasitikėdama ir degdama ne
apykanta “fašistei”. Ji “šlovin
gos” partijos narė, tikėjo visomis 
KGB paskalomis. Naktį tempera
tūra būdavo normali, rytą 37.1 
laipsnis, vakare iki 37.7 ar 38 
laipsnių.

Labai vargino kosulys, bet jo
kių vaistų man neduodavo, o te
rapinio skyriaus gydytoja, kuri 
turėjo mane konsultuoti, bijojo 
manęs kaip ugnies ir nė karto 
prie manęs palatoje nepriėjo. 
Nejuokai, kai aš — “liaudies 
priešas”, “fašistas”, galiu ir jai 
užtraukti KGB nemalonę. Ge
riau jau toliau nuo tokios .. .

Vyr. sesuo zondavo man 
skrandį, o po to — tulžį. Su 
zondu mane išlaikė apie 6 vai., 
net kraujas pasirodė. Nuo tos 
kankynės išgelbėjo; mąnęd pala
tą atėjusi laborantė. Ji išsigan
dusi ištraukė zondą ir pasakė, 
kad ilgiau 3 vai. su zondu 
negalima būti.

Tas zondavimas buvo priežas
tis, kad po mėnesio aš susir- 
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tant vėl prie temperatūros, 
vyr. sesuo pasakė: “Pamanykite, 
38 laipsniai, ar tai temperatū
ra?! Su tokia temperatūra tik 
melžėja ir dirbti.”

(Išmetė kūdikį mirčiai)
Kaip šiandien įvykusią bai

sią tragediją — prisimenu 1977 
Kūčių vakarą. Į mūsų palatą 
atėjo jaunutė sanitarė ir dreban
čiu iš susijaudinimo balsu pa
pasakojo savo pažįstamai ligo
nei, kad ginekologiniame sky
riuje gimusią mergytę išmetė į 
nekūrenamą sandėliuką, o ji 
antra para verkia ir nemiršta . . .

Paprašiau sanitarės, kad 
mane ten nuvestų. Su savimi pa
siėmiau švaraus vandens. Ant 
baltai nudažyto staliuko, plona
me vystyklėlyje suvyniota, gulė
jo maža mergytė, jair pamėly- | 
navusiu nuo šalčio veideliu.

Kai ranka prisiliečiau prie jos, 
ji nusilpusiu balseliu pravirko. 
Pakrikštijau ją ir, skubiai iš
ėjusi į med. seserų kabinetą, ra
dau jas linksmai bešnekučiuo
jančias. Buvo jau vėlyvas vaka
ras. Susijaudinusi paklausiau, 
kodėl jos išmetė nekalta kūdiki 
bado ir Šalčio mirčiai?

Jos man piktai atkirto: “Ne 
tavo reikalas! Gydytoja geriau 
žino, kam gvventi, o kam mir-

' ' -S ■

ti . . . Atsakiau, kad gvdvtoju ? 
pareiga gelbėti gyvybę, o ne 
žudyti. Juk jos. žudydamos savus 
kūdikius, elgiasi blogiau, nei fa
šistai. kurie žudė tik svetimas 
tautas.

Jos ėmė šaukti: “Nešdinkis! 
Tu r būt iš durnių namų ištrū
kai, kad taip visų gailiesi. Tai 
musu reikalas —- ka norime, ta 
darome!” f

Išėjau su skaudančia širdimi. 
Dar kreipiausi į budinčią gydy
toją. bet ir ta nieko nepadėjo. O 
čia pat buvo gimdymo namai, 
specialios lovy tės per anksti gi
musioms kūdikiams, šiluma ir

fnnke/ū? į 2 psĮ >



2 • DARBININKAS • 1984 gegužės 18, Nr. 20 1484 — ŠV. KAZIMIERO METAI — 1984

if

i
3

%

Eg

‘I

S'

■‘Į

Ą

-V

jį

:M

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Spaudoje pagerbtas prieš 
metus sulaukęs 80 metų am
žiaus ir pasitraukęs į pensiją 
pramoginis dainininkas Antanas 
šabaniauskas. Pažymima, kad 
kilęs iš Jurbarko, dailaus dai
navimo mokėsi Italijoje, nuo 
1927 dainavo Lietuvos operos 
chore, atlikdavo ir mažesnes so
lo partijas. Nuo 1930 ėmė reikš
tis kaip pramoginės dainos dai
nininkas ir greitai pasidarė la
bai populiarus tos srities dai
nininkas. Yra įdainavęs 50 
plokštelių. Pagarbiai laikomas 
estradinės muzikos pradininku.

— Kauno muzikinio teat
ro dirigentui Stasiui Vytautui 
Čepinskiui suteiktas Lietuvos 
nusipelniusio meno veikėjo gar
bės vardas.

— Lietuvos muzikai, daininin
kai, dirigentai labai dažnai siun
čiami koncertuoti į kitus Sovie
tuos miestus. Jau šiais metais 
įvairiose vietose koncertavo 
smuikininkai E. Paulauskas, P. 
Katilius, pianistė N. Rubackytė, 
vargonininkai L. Digrys, V. Sur
vilaitė, V. Kviklys. Žymieji lietu- 
vkų dirigentai S. Sondeckis, J.

Savaitės 
įvykiai

Britanija numato pasiūlyti Ai
rijai bendrą kai kurių šiaurinės 
Airijos reikalų tvarkymą, bet 
Airija reikalauja, kad sritis būtų 
prijungta prie Airijos.

V. Vokietijos užs. reik, minis- 
ttęris Hans-Dietrich Genscher, 
prieš vykdamas į Sov. S-gą, 
pareiškė, kad Vakarų sąjungi
ninkai nedarys jokių nuolaidų 
Sov. S-gai už jos sugrįžimą į 
branduolinių ginklų sumažini
mo pasitarimus.

Vietnamas, nujausdamas pa
vojų iš pagerėjusių JAV santy
kių su Kinija, ir turėdamas gal
voj krašto sunkią ūkinę būklę, 
stengiasi sudaryti Vakarų akyse 
apie save geresnį vaizdą ir pa
skelbė, kad numato grąžinti JAV 
aštuonius žuvusių karių lavo
nus, kurie buvo iki šiol laikomi 
dingusiais be žinios.

Į JAV atvyko Amerikos baž
nyčių tarybos organizuota sovie
tų dvasininkų 20 asmenų dele
gacija ilgesniam vizitui. Delega
cijos tarpe yra Maskvos rabinas 
Sajevič ir metropolitas Juvena-

Domarkas, J. Aleksa, G. Rimkus 
diriguoja net svetimus ansamb
lius svetimuose miestuose. O pa
garsėjęs Vilniaus kvartetas, Lie
tuvos kamerinis kvartetas 
gastroliuoja didžiosiose Lenin
grado ir Maskvos salėse. Lietu
vių menininkai pasiunčiami ir į 
tolimus Kazachstano ir pietinio 
Sibiro miestus. Atrodo, kad tos 
gastrolės organizuojamos ir dėl 
aukšto muzikinio lietuvių lygio 
ir dėl politinių tikslų.

— Ruošiantis Šiaulių miesto 
įkūrimo 750 metų sukakčiai, 
1983 buvo paskelbtas meno kū
rinių eskizų šiaulietiška tema 
konkursas. Jury komisija jau 
įvertino gautus kūrinių eski
zus ir paskyrė premijas. Kon
kurse dalyvavo 20 dailininkų. 
Premijas gavo: E. Juchnevičius, 
A. Švažas, R. Buivydas, V. Ki- 
serauskas, K. Musteikis, J. Mac
konis, A. Zokaitis, S. Šimulėnas.

— A. Suchoskis į latvių kal
bą išvertė V. Petkevičiaus ro
maną “Grupė draugų” ir K. Sa
jos pjesę “Reptiliją”. Abi kny
gas išleido leidykla “Liesina” 
Rygoje.

— Pinigine premija apdova
notas Alytaus šaldytuvų fabri
kas už naujo tipo šaldytuvo 
— Snaigė 15 — sukūrimą. Per 
pirmuosius šių metų mėnesius 
“Snaigės 15” pagaminta 40,000, 
bet trečdalis tų gaminių jau iš- 
siųta į Kubą, Lenkiją ir Vengri
ją-

— Susirūpinta originalia lie
tuvių dramaturgija. Kovo pabai
goje Vilniaus pedagoginiame in
stitute bavo sušauktas teatro 
kritikų pasitarimas, pavadintas 
“Teatro mozaika”. Dalyvavo ži
nomi teatro kritikai: I. Aleksai
tė, E. Bundilaitė, A. Girdzi
jauskaitė, E. Jansonas, D. Ju- 
delevičius, J. Lozoraitis, A._ Sa-

mulionis, I. Veisaitė ir A. Veng
ris. Kritikai ieškojo priežasčių, 
kodėl Lietuvos teatrai taip retai 
stato originalią lietuvių drama
turgiją ir lietuvių draminę kla
siką. Nusiskųsta, kad jaunieji 
režisieriai jaučia per mažai at
sakomybės už lietuvių dramos 
likimą. Tokia “teatrinė panora
ma” jau yra kelinta iš eilės. 
Tokiuose pasitarimuose gražiai 
pakalbama, bet nieko konkretaus 
nepadaroma. Režisieriams, ma
tyt, yra lengviau naudotis pro
pagandine verstine sovietine 
dramaturgija.

— Prieš trejus metus paverg
tos Lietuvos Kultūros ministeri
ja įsteigė kvalifikacijų pasitobu
linimo institutą. Tai esanti svar
biausia ministesrijos įstaiga, 
kurios paslaugomis naudojasi 
tūkstančiai įvairių sričių spe
cialistų.

— Lietuvoje viešai prisipa
žįstamą, kad ir dailė yra komu
nistinės propagandos priemonė. 
Tam tikslui kiekvieną pavasarį 
ruošiamos “dailės dienos”, šiais 
metais tokios dailėsdienos buvo 
balandžio pabaigoje ir gegužės 
pradžioje. Dailininkų būreliai 
buvo pasiųsti į Biržų ir Mari
jampolės (Kapsuko) rajonus. 
Dailininkai kūrė darbo pirmūnų 
portretus ir kompozicijas. Dai
lės dienos užbaigtos parodomis 
Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje.

— Šiauliuose atidarytas Šeš
tasis prekybinis knygynas. Ra

šoma, kad Šiauliečiai per metus 
nuperką knygų už milijoną rub
lių.

— Okupantai daugelį metų 
negailestingai naikino Lietu
vos miškus. Tik neseniai susirū
pinta planingu miškų atželdini- 
mu. Spaudos žiniomis, šį pava
sarį Lietuvoje būsią pasodinta 
10,000 ha jauno miško.

— 1982 metais miręs muzikas 
Stasys Vainiūnas pagerbtas pa
minkline lenta, prikalta Vilniuje 
prie namo, kur jis yra ilgesnį 
laiką gyvenęs.

— Skulptoriui Antanui Dimž- 
liui už propagandinę skulptūrą 
“Penkmečio kūrėjai” įteiktas 
aukso medalis. Padidinta skulp
tūra būsianti pastatyta Panevė
žyje.

— Į Sibiro miestus koncer
tuoti trims savaitėms išsiųstas 
Rumšiškių buities muziejaus 
meno ansamblis. Grįždamas iš 
tolimos kelionės ansamblis kon
certuos ir Maskvoje.

— Vilniuje įvykusiame kom
pozitorių suvažiavime žinomas 
oficialusis muzikologas J. Gaud
rimas labai džiaugėsi lietuvių 
“tarybinės” muzikos išaugimu ir 
tobulėjimu. Esą išleista ir nema
ža muzikinės srities knygų.

— Sovietiniai garbės titulai. 
Ansamblio “Lietuva” direktoriui 
P. Telyčėnui suteiktas nusipel
niusio LTSR muzikos veikėjo 
garbės vardas. Poetui Albinui 
Benediktui Bernotui suteiktas 
nusipelniusio LTSR rašytojo 
garbės vardas. Pr. N.

NORI IŠTREMTI Į
DAR BLOGESNĘ VIETĄ
(atkelta iš 1 psl.)

bei. Neišsimokėsiu iki mirties

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfteld Road., East 
Northporth, N.Y. 41731. Tai. 516 355-374®. Nąmųtetefona* vakarais 
tik teimtlnate atvejais 516 757-2571. New Yortto ofisas Lito patalpose: 
66-01 114th St, Richmond HIM, N.Y. 11416. Tel. 212 441-2611.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška poliu par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 646-5454. 107-04 Jamaica Ave., 
Richmond Hill, N.Y.
____ ____________ - t

SHALINS FUNERAL HOME, Inc., 84-02 Jamaica Ave. (prie Forest 
. 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, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New
ark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Ave.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų’pardavimas, visų rūšių apdrau- įj? 
ditnai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 įį 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar K 
norite būti J. Andriušio klijentais. fe

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

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- | 
non Securities Inc., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą i 

, ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3. g
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LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8-9 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. Inž. Ed. V. 
Mėlius Jr., vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrewsbury, MA 01545. Tel. 617 
852-3665. į

NEW JERSEY, NEW YORK — ‘Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FMt Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dif. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

Izraelis areštavo apie 30 ko
lonistų žydų, kurie buvo įtaria
mi padėję į arabų autobusus 
Rytų Jeruzalėje bombas ir vykdę 
kitus teroristinius veiksmus 
prieš arabus.

Sov. S-gos Aukšč. teismo pir
mininkui Lev. N. Smimovv išė
jus į pensiją, į jo vietą buvo pa
skirtas buv. teisingumo ministe
ris Vladimir L Terebilov, o į 
pastarojo vietą — Rusijos res
publikos vyr. prokuroras Boris 
V. Kravcov.

Papua Naujosios Gvinėjos kai 
kurie gyventojai, norėdami da
lyvauti ten atsilankiusio popie
žiaus Jono Pauliaus II sutikime, 
pėsti keliavo net 250 mylių.

Kosta Rikos vyriausybe pa
prašė JAV lengvų ginklų jos 
civilinei gvardijai ginkluoti.

Etiopijos charge d’affaires 
Tesfaye Demeke, vyriausybės 
atšauktas į Etiopiją, pasiprašė 
JAV politinės globos.

19 Jugoslavijos intelektualų 
pareikalavo, kad vidaus reik, 
ministeris Stane Dolanc paaiš
kintų, kokiu būdu mirė privataus 
susirinkimo metu sulaikytas ir 
kelis kartus tardytas Radomir 
Radovic, arba atsistatydintų.

Apie 30 ginkluotų vyrų rake
tom ir automatiniais ginklais 
apšaudė Libijos diktatoriaus 
Qaddafi gyvenamas kareivines, 
bet po kelių valandų kautynių 
su jam ištikimais daliniais buvo

Fiziko Sacharovo žmona Jele
na G. Bonner yra tardoma dėl 
sovietinės sistemos žeminimo ir 
valstybės išdavimo ir jai yra 
draudžiama išvykti iš Gorki, 
kur Sacharovas yra ištremtas. 
Pats Sacharovas, reikalauda
mas, kad jo žmonai būtų leista 
išvykti į užsienį gydytis, gegu
žės 2 pradėjo bado streiką.

Irako lėktuvai raketom apšau
dė šiaurinėj Persijos įlankoj lai
vus ir vieną Saudi Arabijai pri
klausantį tanklaivį padegė.

■s

Solistė Violeta Rakauskaitė, lietuvių populiariosios muzi
kos žvaigždė, atlikusi daugelį koncertų ir pasireiškusi 
eilėje plokštelių, šiuo metu yra atskridusi į Hollywood^, 
Calif., kur daro dainų įrašus savo naujai ilgo grojimo plokš
telei, pavadintai “Violeta II“. Dainos yra pramoginės, su
kurtos lietuvių estradinės muzikos kompozitorių bei kelių 
kitataučių. Į rašai atliekami Gintaro studijoje. Garso režisie
rius —- Paulius Jasiukonisi Nuotraukoje — Violeta gar
sioje Vine Street Hollywoodc. Nnotr. Kinui Pakaičio

maistas. Bet šiam kūdikiui ten 
vietos nebuvo .. .

Niekad gyvenime neturėjau 
tokių liūdnų Kalėdų. Mergytė 
išgyveno iki ryto, o kai atėju
siai į ginekologiją gydytojai- 
akušerei apie tai pranešė, ji 
pasakė: “Seniai ją reikėjo iš
mesti į pamazgų kibirą!”

Štai ji—“krištolinio tyrumo” 
komunistų moralė! Jie negaili 
savų, nekaltų kūdikių, juos žudo, 
tai kokią neapykantą turi jausti 
kitaminčiams.

(Baisus gyvenimas sovchoZe)
Būdama ligoninėje, susitikau 

su Irbos sovehoze dirbančia te- 
liukų prižiūrėtoja, kuri tuo metu “ 
gulėjo ligoninėje. Ji papasakojo, 
kokia sovehoze betvarkė: nėraM

Padėkojau už nuoširdumą. Va
žiuoti į Irbą ar ne, ne nuo ma
nęs priklausė.

(Palieka gyventi vietoje)
Kai 1978 sausio 10 mane iš li

goninės išrašė, kaip sveiką ir ga
linčią dirbti bet kokį darbą, ne
žiūrint pastovios vakarais 37.7. 
laipsnių temperatūros, aš vėl 
nuėjau į miliciją.

Pas milicijos viršininką buvo 
atvažiavę iš Krasnojarsko čekis
tai, ir man liepė prie jo kabi
neto palaukti. Prasėdėjusi gerą 
valandą, nutariau įeiti ir pa
klausti, kada jis bus laisvas ir ga
lės mane priimti.

Kai įėjau į kabinetą, milici
jos viršininkas kalbėjosi su 2

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

KVECAS
JONAS 
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66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUS! PARODŲ SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

pašarų, viskas apleista — karvės čekistais. Mane pamatęs, jis at- £ 
ir teliukai krinta, ir net iš jų, sistojo ir, ištiesęs į šalis rankas, ! 
laisvų žmonių, nori dalį pinigų šypsodamasis pasakė: “Tai jūs 
už kritusius teliukus išskai- pasiįiękate pas mus gyventi ir 
čiuoti.

“O juk mes nekaltos, kad nėra 
kuo šerti” — aiškino ji. “At
važiavau į Irbą su vyru ir vai
kais, nes žadėjo butą, o dabar 
labai gailiuosi dėl to.”

Buvo gruodžio mėnuo, o algų 
nemokėjo nuo gegužės mėn. 
Dauguma prasigėrė, nėra kam 
dirbti. Muštynės, žudynės ... Ji 
mane perspėjo, kad aš jokiu 
būdu į Irbą nevažiuočiau, o tai 
man iškels bylą, kad aš tyčia 
karvių neprižiūriu, o už kritu
sias reikės mokėti ieškinį valsty-

————————— 1 1
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

• dirbti?!”
Nesupratau, kodėl taip stai

giai viskas pasikeitė. Atsakiau, 
kad ne aš noriu, o jis liepia 
man išvykti. Milicijos viršinin
kas pertraukė mane sakydamas ; 
“Gyvenkite ir dirbkite Boguča- 
nuose”.

Ir vėl Gerasis Dievas patvar
kė taip, kad aš iki nutrėmimo 
pabaigos likau Bogučanuose. 
Geroji Dievo Meilė ypač junta
ma sunkiose gyvenimo momen
tuose!

(Bus daugiau)

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, ..

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Ave. autobusais, atidarytas 
kasdjen vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

,Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

(atkelta iš 1 psl.) 
zikas ir jam buvo pateiktas kra
tos orderis. Pasiteiravus, kokiu 
pretekstu bus daroma krata, 
tardyt. Kubiliauskytė atsakė: 
“Ieškosim Rembranto reproduk
cijų ir kitų paveikslų”.

Kratos metu paveikslų buvo 
“ieškoma” mažiausiuose stalčiu
kuose, drabužiuose, šaldytuve ir 
kitur, kur tokių dalykų ir būti 
negali. Kratos metu paimta: 
Andriukaičio “Bausmė be nusi
kaltimo”, kard. Slipyj kalbos 
tekstas, kunigų A. Svarinsko ir 
S. Tamkevičiaus nuotraukos, 
maži medalijonai su Kristaus 
atvaizdu, paveiksliukai, maldų 
tekstai. Kratos metu dingo str. 
apie Vydūno gyvenimą.

Po kratos buvo paliktas kvie
timas tardymui į milicijos val
dybą. Kadangi kvietimas buvo 
be antspaudo, P. Čižikas į 
tardymą nėjo.

Spalio 7 pašto dėžutėje buvo 
rastas be antspaudo kvietimas į 
tardymą spalio 3.

Rado Kroniką Ir Aušrų
Kaunas. 1983 liepos 20 kaunie

tės Stefanijos Jašmontaitės bute 
buvo padaryta krata tikslu su
rasti ir paimti vogtus daiktus — 
peilį, su kuriuo buvo padaryti 
nusikaltimai, asmens dokumen
tus bei kitus dokumentus, turin
čius reikšmės bylai. Kratai vado
vavo Kauno m. Požėlos raj. VRS 
kriminalinės paieškos virši
ninko pavaduotojas Skaudickas, 
kviestiniais — Bačkaitienė Ro
mutė ir Naikauskienė Nijolė.

Kratos metu paimta: pogrin
džio leidiniai — “Kronika” Nr. 
58, “Aušra” Nr. 28, rašomoji 
mašinėlė “Continental”, užrašų 
knygelė su rankraštiniais įra
šais, 18 magnetofoninių juostų 
su pamokslų bei dainų įrašais, 
knygos A. M. Neigi “Svarbiau
sias akimirksnis" ir "Vienuoli
jų vaidmuo dorovinio gyvenimo 
ugdyme”.

Krata truko maždaug tris va-

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS*
• VIEŠBUČIAI r
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO Už PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Mokslo metus baigiant
Lietuviškos šeštadieninės mo

kyklos baigia mokslo metus. Rei
kia džiaugtis, kad ištesėta, kad 
baigtas vienas lituanistinio 

, švietimo tarpas — mokslo metai.
Šia proga dėkojame visiem 

tėvam, kurie taip ištvermingai 
vežė savo vaikus j mokyklas, 
kurie rūpinosi, kad jų vaikai 
gautų kuo daugiau lituanistinio 
lavinimo. Dėkojame ir mokyto- 

_ jam už jų didelį triūsą, už pa- 
: siaukojimą, kad jaunoji karta 
-c išaugtų lietuviškoje dvasioje. 
> Dėkojame ir tėvų komitetam, 

kurie rūpinosi mokyklos išlaiky
mu. Dėkojame visiem aukoto- 
jam , rėmėjam už įvairias aukas 
mokyklai.

Gera, kad baigėsi mokslo me
tai, kad prasidės vasaros atos- 
togos. Daug kur tėvai su vai
kais išvažiuos atostogauti, va
saroti. Susidarys gera proga pa
draugauti su vaikais. Ta pačia 
proga pasiimkite ir lietuviškų 
knygų ir kitokių leidinių. Rei
kia pasiryžti per vasarą perskai
tyti bent vieną, dvi lietuviškas 
knygas.

Vasarą vyksta ir jaunimo sto
vyklos. Tai ypač gera mokykla, 
kur ir pažaidžiama, pabūnama 
gamtoje ir daug išmokstama — 

...naujų lietuviškų--dainų, žaidi- 
tymų. Svarbiausia įsigijama naujų 
f-lietuviškų draugų. Tokiu būdu 

jaunimas įauga į lietuvišką vi
suomenę. Leiskime savo vaikus į- 
tokias vasaros stovyklas. Nesi
gailėsime.

Šiemet bus ir tautinių šokių 
šventė Clevelande. Šokių gru
pės repetuoja, rengiasi. Padė
kime jaunimui nukeliauti į šią 
šventę, paremkime savo auko
mis. Tegu važiuoja ir šiaip jau
nimas pasižiūrėti, dalyvauti šio
je manifestacijoje.

Tokie masiniai susibūrimai 
teigiamai nuteikia jauną žmogų, 
išugdo drąsą, pasitikėjimą stip
rina ir lietuvišką nusiteikimą. 
Drauge tai yra gera proga pa
sididinti ir savo tautinių šokių

ansamblius, grupes. Tokie festi
valiai kaip tik ir duoda progos 
pritraukti daugiau jaunimo, nes 
jaunimas nori pasirodyti. Ir po 
šokių šventės išlaikykime gyvas 
savo tautinių šokių grupes. Te
gu jos pasirodo savo apylin
kėse.

Vasarą būna ir mokytojų stu
dijų savaitė Dainavoje. Su
važiuoja ten mokytojai ir kalba 
švietimo temom. Ypač svarbu, 
kad kuo daugiau jaunųjų moky
tojų ten nuvažiuotų; Ten jie 
daug ko išmoks ir sužinos. Pa
dėkime nukeliauti iš savo vie
tovių į šią studijų savaitę Dai
navoje. Čia gali patalkinti tėvų 
komitetai ir Lietuvių Bendruo
menės apylinkės ar apygardos. 
Konkrečiai reikia lėšų kelionėm. 
Galima tokiem reikalam ir .aukų 
parinkti. Mokytojų taip reikia 
ir jie dabar ne taip, lengvai 
parengiami mokyklos darbui,

Pastebėta, kad mokinių skai
čius mokyklose mažėja. Vafsara 
ir duoda progos apsidairyti ir 
surašyti visus mokinius, kurie 
galėtų lankyti mokyklą. Čia turi 
patalkinti Lietuvių Bendruo
menės vienetai — apylinkės ir 
apygardos. Reikia ir paskatinti 
ir nuteikti, kad vaikus leistų 
į lietuvišką šeštadieninę mo
kyklą. v_.

Mokslo metus baigdami, 
drauge planuojame ir apie nau
jus. Reikia iš anksto užsisaky
ti mokslo priemones, vadovėlius, 
kad paskui laiku būtų galima 
pradėti darbą. Per vasarą gali
ma ir pasigaminti reikiamų 
mokslo priemonių — surinkti 
kokius paveikslus, padauginti 
kokias iškarpas. Ir Švietimo Ta
ryba turi rūpintis vis tobulinti 
mokslo priemones. Dabar jau 
pasidaro lengvai prieinamos 
vaizdajuostės — video. Reikia 
padaryti tokias vaizdajuostes iš 
vasaros stovyklų, iš tautinių šo
kių šventės. Reikia išfilmuoti 
lietuviškas įstaigas, asmenis. 
Visa tai galima klasėje paskui 
parodyti.

Darbininke ne sykį buvo ra
šyta apie gana gausų lietuvių 
pranciškonų prieauglį paskuti
nių šešerių metų būvyje. To 
prieauglio jau pasirodė pirmieji 
vaisiai — balandžio 19 Ken- 
nebunkporto vienuolyno koply
čioje vysk. Vincentas Brizgys iš 
tų jaunųjų pranciškonų būrelio 
įšventino vieną kunigą ir vieną 
diakoną.

Tai, galima sakyti, jau ketvir-; dirbo pranciškonų vienuolyne 
tosios pranciškonų eilės atža
los išeivijoje. Pirmajai reikia 
priskirti tuos, kurie buvo išaugę 
ir pranciškonais tapę Lietuvoje. 
Antrajai priklauso baigusieji 
mokslus antrojo pasaulinio karo 
metu Europoje. Trečiąją eilę 
sudaro įstoję į vienuolyną ir 
išauklėti Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Jie visi lietuvių kil
mės, aktyvūs ir susiglaudę į 
vienuolinį sambūrį, tiesiogiai 
priklausantį Pranciškonų Ordino ‘ buvo pasiųstas į kunigų se- 
generaliniam vyresniajam. minariją Cromwelyje, Conn.

Ketvirtosios eilės gi narių dau- Diakonu buvo įšventintas pra
gumą jau nebeturi šaknų lietu- u ėjusiais metais per Sekmines, 
vių tautoje. Jie pas mus atėjo Kunigystės šventimus gavo Di- 
vedami savotiškos užuojautos ■ dįjį Ketvirtadienį — balandžio 
bei meilės katalikiškai Lietuvai, 19. Ateinančiais metais Tėv. Ro- 
kuri jau tiek metų kenčia per- bertas St. Louis universitete 
sekiojimus už religiją. Tos pran- studijuos religinius mokslus ir 
ciškonų kartos atstovai stengiasi po to įsijungs į lietuvių pranciš- 
pažinti mūsų tautos istoriją, ? konų darbą, 
kultūrą, jos dabartinę padėtį. ! Naujasis diakonas Denis 
Taip pat rūpinasi pramokti ir AramBdsick yra gimęs Warren 
lietuvių kalbos. Jų žvilgsnis į ^inieste, Ohio valstyjoje, 1948. 
Lietuvą yra kaip į misijų kraštą. Ten išėjo pradinį ir gimnazijos . 
Jie buvo priimti tada, kai mūsų , mokslą. Į vienuolyną stoti negal- 
išeivijos jaunimas visiškai nesi- yojo, kol 1976 atvyko vasaros 

‘domėjo nei kunigyste, nei vie- atostogų į Mainą. Beatostogau- 
nuolynais. Tikimasi, kad ir ket

KUNIGO IR DIAKONO ŠVENTIMAI 
KENNEBUNKPORTO VIENUOLYNE

gimnaziją ir susidomėjo vienuo
liniu gyvenimu. | lietuvių pran
ciškonų pusę pasuko, gavę# in
formacijų iš vieno lietuvio ku
nigo. Tada iš Califomijos atsi
kėlė į Mainą ir keletą metų

Kennebunkporte, kol galutinai 
apsisprendė tapti vienuoliu. Tuo 
laiku jis išmoko ir lietuvių kal
bos. J vienuolyną buvo pri
imtas 1977. Noviciatą atliko pas 
lenkus pranciškonus Green Bay 
vietovėje Wisconsine, nes lietu
viai pranciškonai dar neturėjo 
noviciato. Laikinus įžadus pada
rė 1979 Kennebunkporte ir po to 
dar studijavo New England uni
versitete. Teologijos studijom

nuolynais. Tikimasi, kad ir ket- damas užsuko ir į pranciško- 
virtosios eilės pranciškonų veįk-i' nų vienuolyną Kennebunk- 1 

ir r porte. Vienuolyno religinė aplin-
< ka jam padarė gilų įspūdį, ir jis 

vienuolyne svečiu pasiliko pen
kias dienas. Ateinančių metų

la bus naudinga išeivijai 
Lietuvai.

Naujasis kunigas pranciško
nas Robertas Barber yra kilęs 
iš Califomijos. Gimė jis 1934 
Los Angeles mieste. Ten baigė (nukelta į 4 p si.)

balandžio 19, Didyį Ketvirtadienį. Visos nuotraukos Tėv.

Naujas kunigas Robertas Barber priima kieliką iŠ vysk. 
V. Brizgio rankų.

priima mišiolą iš vysk.Naujas diakonas Denis Arambasick 
V. Brizgio rankų.

Šventinimo mišios pranciškonų vienuolyne Kennebunkporte, 
Maine. Iš k diakonas Denis Arambasick, vysk. V. Brizgys, 
kun. Robertas Barber, gilumoje matosi pranciškonų provin
cijolas Tėv. Paulius Baltakis, OFM, ir klierikų choras.

Įšventintas į kunigus Robertas Barber laimina žmones, už
sėdamas rankas ant galvos.

AUŠRA NAUJOS
GADYNĖS TEKA
AUŠROS 100 METŲ
SUKAKČIAI PRISIMINTI

. PAULIUS JURKUS =

f 25.—
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Dr. Jonas Basanavičius iš
sirengė kelionei į Ameriką. Tai 
buvo 1913 metų birželio g alas. 
Susitarė su dr. M. Yču susitikti 
Vilkaviškyje liepos 10. Basanavi
čius išvyko į savo tėviškę Ož
kabalius, o dr. Martynas Yčas į 
savo Biržų kraštą.

Kaip buvo sutarta, liepos 10 
abu susitiko Vilkaviškyje ir trau
kiniu iškeliavo į Vokietiją. Per 
Berlyną, Bremeną pasiekė Bre- 
menhaveno uostą, kur “Prinz 
Friedrich” laivu išplaukė į Ame
riką, į New Yorką.

*5? T

Atvyksta į Ameriką
Kelionė per Atlantą užtruko 

10 dienų. Buvo laiko pagalvo
ti. Šituo keliu per Atlantą juk 
perplaukė daug tūkstančių 
lietuvių emigrantų. Bėgo nuo 
karo tarnybos rusų karinome* 

, nėję, bėgo ir nuo skurdo, vargo, 
f ieškodami geresnio gyvenimo.

Tame didžiųjų laisvių krašte jie 
įsikūrė ir vertėsi. Sunkiai dirb
dami, jie čia judėjo, statė sa
vo parapijas, mokyklas, leido 
laikraščius. Čia buvo dinamiš
ka, gyva lietuvių išeivija, kuri 
tikrai ilgėjosi savo paliktos tė
viškės, kuriai kiekvienas žodis 
apie paliktą kraštą buvo bran
gus.

Toje Amerikoje tada buvo ir 
dr. Martyno Yčo tėvas ir vienas 
brolis. Tikriausiai buvo ir Basa
navičiaus kokių giminių. Bet ne 
pas gimines jiedu plaukė per At
lantą. Jiedu plaukė, pas lietu
vius, kad jie savo auka padėtų 
Lietuvai pasistatyti Tautos Na
mus. O Namų reikėjo tautinei 
gyvybei palaikyti ir stiprinti.

Atvyko j New Yorką
Atvykę į New Yorką, jie su

stojo Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje, tuose pačiuose na
muose, kur dabar yra SLA 

centrinė įstaiga. Sustojo Susivie
nijimo leidžiamo “Tėvynės” 
laikraščio redakcijoje.

Ir koks buvo didelis įspūdis 
Amerikos lietuviam! Nuo Aušros 
pasirodymo buvo praėję 30 
metų, kad štai pas juos atvyko 
pats vyriausias ir svarbiausias 
aušrininkas dr. Jonas Basanavi
čius. Juk Aušra ir atnešė tautinį 
lietuvių susipratimą. Kai prieš 30 
metų buvo tik saujelė uolių 
patriotų lietuvių, tai dabar jų 
buvo tūkstančiai. Ir visi jie jau
tė meilę ir dėkingumą dr. Jonui 
Basanavičiui.

Ir jo atvykimas dar labiau pa
kėlė visų nuotaikas. Lietuvių 
jau tada buvo visur pilna. Vi
sos kolonijos buvo gyvastingos 
ir veiklios. Visos laukė, kada at
vyks tas Aušros tėvas.

Iš “Tėvynės” laikraščio jie 
pirmiausia aplankė “Vienybę 
Lietuvininkų” ir Brooklyno lie
tuvius.

Važiuoja per lietuvių kolonijas
Iš čia nukeliavo į Scrantoną, 

Pa., kur buvo kitas aušrininkas 
dr. Jonas Šliūpas. Jis čia ver
tėsi gydytojo praktika. Iš tų lai
kų yra išlikusi graži nuotrau
ka, kur abu barzdoti aušrinin
kai sėdi greta.

Iš čia nukeliavo į Buffalo, į 
Chicagą. Chicaga pasidarė lyg jų 
centras. iŠ čia buvo sutvarko
mos visos kelionės. Bet taip pa
sitaikė, kad Chieagoje siautė di
deli karščiai. Tada nebuvo tokių 
vėsinimų ir patogumų, ir dr.

Jonas Basanavičius labai su
vargo.

Jiedu buvo atvykę svarbiais 
reikalais — rinkti aukų. Reikė
jo visur sakyti prakalbas, aiš
kinti, kas Lietuvių Mokslo Drau
gija, kaip ji veikia, kas bus tie 
Tautos Namai ir 1.1. Po tokių 
kalbų pasirodydavo ir vietiniai 
lietuvių chorai, dainininkai. 
Paskui buvo vaišės su sveikini
mo kalbom. O sveikintojų buvo 
daug, o entuziazmas buvo dide
lis, tai lengva suprasti, kokios 
buvo sunkios dienos aukų rinkė
jam. Vaišės baigdavosi 1 ar 2 
valandą nakties.

Tai nujausdami, abu prieš 
kelionę sutarė visai neragauti 
jokio stiklelio. Tai būsią geriau
sia. Ir Amerikoje pasiskelbė esą 
blaivininkai.

Amerikoje daug jiem padėjo 
poetas K. Juregelionis, 
“Lietuvs” redaktorius B. K. Ba
lutis. Rėmė juos lietuviška 
spauda. Toks uolus jų rėmėjas 
buvo kun. J. Kaupas, Draugo 
laikraščio vienas iš steigėjų, 
tuometinis redaktorius. Bet 
jiem čia esant, jis staiga mirė, ir 
dr. J. Basanavičius apgailėjo Šį 
šviesų lietuvį, kunigą patriotą.

Dr. M. Yčas iš Chicagos buvo 
nuvykęs į Omaha, Nebraska, 
ieškoti savo tėvo ir brolio. Tė
vas jau buvo miręs, rado tik 
brolį.

Apvažiavo jie visas lietuvių 
kolonijas. Keliavo traukiniais, 
keliavo ir automobiliais. Jau eilė 
lietuvių turėjo šavo mašinas ir 

t

brangius svečius pavėžindavo į 
kitus miestus. Kaip tik dažnai 
paveždavo kunigai.

Aplankė lietuviškas kolonijas, 
sakydami kalbas, rinkdami au
kas. Kai kur susirinkdavo lietu
vių iki pusantro tūkstančio. O 
buvo vietų, kur atsilankė tik 50. 
Šalia to aplankydavo ir miesto 
įžymybes, muziejus. Žinoma, 
aplankydavo to meto lietuvius 
veikėjus. Aplankė irWashingto- 
ną su Kongreso rūmais.

Išvykstant pradėjo rengti iš
leistuves. Tokios išleistuvės Chi
eagoje buvo rugpjūčio 30. Jos 
buvo surengtos Shermano vieš
butyje. Pasakyta daug sveikini
mo kalbų.

Iš Chicagos vėl traukė per lie
tuviškas kolonijas — Detroitas, 
Clevelandas, Pittsburghas. New 
Yorke išleistuvės buvo spalio 25. 
Tada Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje dr. J. Basanavičiui į- 
teikė garbės ženkliuką.

Iš New Yorko išvyko “Impe- 
rator" laivu. Išplaukė lapkričio 
1 ir po 7 dienų jau buvo Pran
cūzijoje.

Atvyko į Chcrbourgo uostą. 
iŠ ten — į Paryžių, kur juodu 
globojo Juozas Gabrys. Paryžiu
je apžiūrėjo muziejus, pamink
lus, aplankė operą. Basanavi
čius dar 10 dienų sustojo Ber
lyne ir dirbo bibliotekoje. 1913 
gruodžio 1 jis jau buvo \ ilniuje.

Gausios aukos
Keliaudami i Anunika. iiedu 

t » ■

neturėjo daug vilčių. k;ul kelio

nė pasiseks. Aukas jau buvo rin
kę “Saulės” namam Kaune sta
tyti. Tačiau ir jų aukos buvo 
gausios. Jiedu šioje kelionėje su
rinko 23,799 dol. ir 36 centus. 
Kelionės išlaidos buvo 1,568 dol. 
ir 89 et. Tautos Namų statybai 
liko 22,330 dol. ir 47 et.

Be to, nemaža lietuvių pasi
žadėjo savo aukas atsiųsti vė
liau. Iš viso aukotojų skaičius 
siekė apie 6000 asmenų.

Labai čia daug pasidarbavo 
lietuviškoji spauda, gi redakto
rius B. K. Balutis “Lietuvoje" 
įdėjo kiekvieno nario labdario 
fotografiją.

Nariai labdariai turėjo aukoti 
nemažiau 100 dol. iŠ viso tokiu 
buvo per 80. Anais laikais 100 
dol. buvo didelė auka.

Tikrai tai buvo graži suma, ir 
buvo galima pradėti statyti 
Tautos Namus, bet daug kas 
buvo neparengta. Buvo jau ir 
žiemos metas. Pinigus padėjo į 
bankus.

Apscrga dr. J. Basanavičius
lJh‘. J. Basanavičius kelionėje 

labai išvargo. Ir grįžęs į Vil
nių, jis tikrai buvo suvargęs, ir 
pailsęs. Susirgo. Paraližavo jo 
vieną kūno pusę. Po kiek laiko 
jo sveikata pagerėjo, bet jau 
nebepasitaisė.

Po šios kelionės Basanavičius 
pasidarė apatiškas, tylus, nebe
jautrus.

į Rus
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MAIRONIO PARKO 
PIRMININKO PAGERBIMAS
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Worcesterio Sv. Kazimiero 
parapijos vyrų choras, atsidė
kodamas už globą ir paramą 
savo geradariui Maironio Par
ko pirmininkui Kaziui Adoma
vičiui, suruošė kovo 24 jo pir
mininkavimo 20 metų ir vedy
binio gyvenimo 10 metų su
kakčių proga pagerbimą.

Pagerbimas buvo labai vyku
siai organizuotas, spalvingas ir 
gerai parengtas. Visą organiza
cinį darbą ant savo pečių iš
nešė nenuilstamas choro pirmi
ninkas Algis Glodas. Jis, atida
rydamas minėjimą, aptarė pa
gerbimo prasmę ir programai 
vadovauti pakvietė Eduardą 
Meilų.

Pirmas sveikino Maironio 
Parko vicepirmininkas Jonas Pi
piras. Jis nušvietė Kazimiero 
Adomavičiaus 20 metų veiklą 
ir vadovavimą Maironio Parke. 
Prieš 32 metus atvykęs iš Ang
lijos, turėdamas vos 30 metų, 
jis tuoj įsijungė į Worcesterio 
lietuvių gyvenimą: pirmiausia į 
Meno mėgėjų Ratelį ir penke
rius metus jam vadovavo. Nuo 
1964 perėmė vadovavimą be
sikuriančiam Maironio Parkui. 
Nebuvo tai lengvos pareigos.

Kasoj ne tik nebuvo pinigų,

Mėgėjų Ratelio įkūrėjas Leo
poldas Jakubauskas, Atlanto ra
jono skautų vadeiva Apolinaras 
Treinys ir choro vadovas muz. 
Zigmas Snarskis.

Atžymint vedybinio gyve
nimo 10 metų sukaktį, buvo į- 
neštas Irenos Markevičienės ir 
choro pirmininko Algio Glodo 
tortas su 10 degančių žvakučių. 
Sugiedota Ilgiausių Metų ir iš
gertos šampano taurės su lin
kėjimais.

Po vakarienės vyrų choras, 
diriguojamas muz. Z. Snarskio 
ir akomponuojant vargoninin
kei Olgai Keršytei, sudainavo 
keturias dainas:

K. Kubilinsko “Pavasario ak
varelė” — muz. A. Raudonikio, 
T. Makačinas “Žemės šauks
mas” — Br. Mackevičiaus, Bin
kio “Lietuvos kareivėliai” — S. 
Šimkaus, J. Marcinkevičiaus 
“Užstalės daina” — muz. B. 
Dvariono.

Pagerbime dar dalyvavo vy
čių 26 kuopos, Vyrų klubo, Lie
tuvių Bendruomenės, Šv. Kazi
miero parapijos moterų gildos 
ir skaučių atstovai.

Po meninės dalies Z. Snars-

Maironio Parko pirmininkui K. Adomavičiui įteikia žymenį. 
Iš k. Thomas W. McGee — Speaker of the House, K. Ado
mavičius, William J. Glodis — State Representative. Nuotr. 
L. ir E. Koslowski

KAZIMIERO METAI — 1984 :

bet dar slėgė nemaža skola. Pir
moji pastatyta salė neturėjo ren
ginių. Didelio sumanumo dėka 
pirmininkas pakėlė renginių 
skaičių, organizavo piniginį 
vajų ir 1970 jau pastatoma ant
roji salė su pagelbiniais įrengi
mais.

kis ir O. Keršytė įteikė K. Ado
mavičiui garbės choro nario pa
žymėjimą.

Po visų ceremonijų Kazys 
Adomavičius nuoširdžiai, savo 
ir žmonos Teresėlės vardu, dė-

kojo chorui, jo vadovam ir orga
nizacijų atstovam bei visiem 
svečiam už suruoštą staigmeną, 
pagerbiant jo 20 metų kaipo 
Maironio Parko pirmininko ir 10

metų vedybinio gyvenimo su
kakčių proga. Pagerbimas buvo 
puikiai suorganizuotas ir pras
mingas.

JP.

1973 Kūčių vakarą gaisro su
naikintas pastatas po metų at
statomas. Dabar K. Adomavi
čiaus vadovaujamas Maironio 
Parkas išaugo ne tik į lietu
višką Worcesterio ir apylinkių 
centrą, bet tapo ir amerikiečių 
labai mėgiama renginių vieta. 
Baigdamas sveikinimą, J. Pipi
ras linkėjo dar daug metų dirb
ti ir vadovauti Maironio Parkui, 
o taip pat saulėtos ateities šei
myniniame gyvenime.

Dar sveikino Worcesterio 
Lietuvių Organizacijų Tarybos 
pirmininkas Petras Molis. Vals
tijos atstovas William J. Glodis 
pažymėjo, kad, K. Adomavičiui 
vadovaujant, Maironio Parkas 
turi labai gerą vardą ir šian
dien lietuviu būti yra garbė. 
Jis K. Adomavičiui įteikė žyme
nį, kuriame taip sakoma: “The 
Commonwealth of Massachu
setts, The House of Represent
atives, Official Citation. Your 
outstanding contribution to all 
Worcester Area Lithuanians 
and their organizations through 
your generosity, support, ethnic 
pride, and magnificent example 
of Lithuanian Leadership of the 
Highest Degree. Pasirašė: 
Thomas W. McGee, Speaker of 
the House, ir William J. Glo
dis, Statę Representative.”

Taip pat sveikino Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
Antanas Miciūnas, MIC, Meno

LITUANISTINIS SAVAITGALIS

Balandžio 7-8 Los Angeles, 
Calif, Šv. Kazimiero parapijos 
salėje vyko lituanistinis savait
galis, kuriame dalyvavo Danutė 
Bindokienė, viešnia iš Chicagos, 
jau 20 metų su viršum dirban
ti Donelaičio lituanistinėje mo
kykloje, jos vicedirektorė, keleto 
knygų jaunimui autorė.

Po vėliavų pakėlimo ceremoni
jų mokyklos kieme viešnia tu
rėjo pokalbį su mokinių tė
vais tautinio auklėjimo ir moky
mo klausimais. Pradžioje su ja 
susirinkusius supažindino Šv. 
Kazimiero mokyklos vedėja D. 
Polikaitienė.

D. Bindokienė papasakojo 
apie savo patirtį, dirbant sa
vaitgaliais didelėje Kristijono 
Donelaičio mokykloje, kadaise 
turėjusioje per 400 mokinių. Pa
sisakiusi, jog esanti keturių 
sūnų motina, savo patirtį jungė 
kaip mokytojos, auklėtojos ir 
motinos. Pasakojo, kad Donelai
čio mokykloje lituanistiniai 
mokslai išeinami paspartintai — 
dviem metais anksčiau, negu 
kitose Chicagos lituanistinėse 
mokyklose ir nupasakojo moty
vus, kuriais mokykla remia šią 
praktiką, akcentuodama, jog 
mokyklos absolventai pajėgia 
Pedagoginiam institute mokslą 
tęsti neblogiau negu iš kitų mo-

kyklų atėję ir duoda šiam in
stitutui daug studentų. Nupasa
kojo, kaip derinamas mokyklos 
darbas su kitais tiesioginiais 
mokinio įsipareigojimais šio 
krašto mokyklose.

Po to vyko nuomonių pasikei
timai pasikalbėjimo formoje: 
klausimų ir atsakymų ribose. 
Bene įdomiausias klausimas bu
vo J. Kojelio. Jis iškėlė reikalą 
visuomenės mokslo mokymą 
praplėsti praktiška linkme, kad 
mokinys sugebėtų reaguoti į, iš
kilusius politikos horizontuose 
netikėtus įvykius. Žinoma, šis 
klausimas yra gana plačios ap
imties, surištas su daugeliu kitų 
aplinkybių, todėl kalbėtojai ne
buvo lengva duoti tikslų atsaky
mą. Paliesta buvo ir daugelis 
kitų klausimų.

Vėliau rašytoja Bindokienė 
kalbėjosi su vyresniųjų klasių 
mokiniais apie jaunimo literatū
ros kūrybą, papasakodama savo 
patirtį, kaip ji pati pradėjusi 
rašyti ir kaip ji pasirenkanti 
temą. Ji sakėsi esanti viena iš 
jaunesniųjų rašytojų, nors jau 
peržengusi 50 m. ribą. Ėmėsi 
rašyti vaikam kūrinėlius, jausda
ma didelį trūkumą šios srities 
skaitinių. Ragino jaunimą iš
bandyti savo literatūrinius su
gebėjimus.

ero parapijosWorcesterio, Mass., Maironio Parko pirmininku. — -------
choras įteikė garbės nario pažymėjimą. Iš k. I-oje eilėje; 
mininkas K. Adomavičius, T. Adomavičienė, vargonininkė

u
muzikas Z. Snarskis, pir-
O. Keršytė; II-oje eilėje: 

choro pirmininkas A. Glodas ir Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. A. Miciūnas, 
MIC. Nuotr. L. ir E. Koslowski

Rašytoja atsakinėjo į jaunųjų 
klausimus. Iš įdomesnių klausi
mų buvo, kodėl ji, mokėdama 
anglų kalbą, rašanti lietuviškai. 
Į tai ji atsakė, kad anglų kal
boje nėra šios literatūros trū
kumo ir apskritai esanti rašyto
jui didelė kompeticija. Mokinių 
įdomesnis pageidavimas buvo, 
kad rašydama ką nors pasirink
tų medžiagą iš ateities spėjamų 
įvykių.

Balandžio 8 po mišių parapi
jos salėje lituanistinis savaitga
lis buvo tęsiamas. Rašytoją su
pažindino su auditorija LB Va
karų apygardos valdybos narys 
J. Raulinaitis. Pirmiausia D. 
Bindokienė pasveikino laureatę 
Alę Rūtą, laimėjusią Draugo 
konkurse premįją. Pasidžiaugė 
išleidžiama Vytės Nemunėlio 
rinktine “Mažųjų pasaulis”. 
Nupasakojo apie lietuviško švie
timo padėtį ir Chicagoje vei
kiančias mokyklas, iš kurių 
dviejose dėstoma lietuvių kalba 
kasdien. Už lietuvių kalbos mo
kėjimą galima gauti kreditus. 
Supažindino su metodais, skati
nančiais jaunimą mokytis lietu
vių kalbos. Sakė, kad Kristijono 
Donelaičio mokykloje, kur ji 
šeštadieniais dirbanti, mokinių 
skaičius nusistovėjo apie 200. 
Įsteigta lietuviškai nekalbančių 
suaugusių klasė. Tai kelia dides
nį entuziazmą lietuviškam tau
tiniam auklėjimui ir švietimui.

Donelaičio mokykla pati pasi
rūpina reikalingomis mokslo 
priemonėmis. Joje dirba 24 mo
kytojai. Atkreipė dėmesį, kad 
mokiniai būtų pripratinti skai
tyti lietuviškas knygas. Taip pat 
bandyti ieškoti būdų įtraukti 
juos į spaudos darbą. Gal vienas 
kitas, pamatęs savo parašytą 
atspausdintą straipsnelį bus pa
skatintas imtis kūrybinio darbo.

Čia ji prisiminė mirusį rašy
toją Aloyzą Baroną, kuris jai 
pačiai ir kitiem turėjęs didelės 
įtakos. Spaudos darbuotojam 
senstant, reikia paruošti naujus 
laikraštininkų kadrus. Reikia 
jaunimą ne tik skatinti, bet glo
boti ir sudaryti palankias są
lygas.

Baigusi savo pranešimą, rašy
toja dar dalinosi mintimis su 
svečiais, kurių vieni klausinėjo 
apie Chicagos teatro padėtį ir 
kitas rūpimas sritis, kiti reiškė 
rašytojai komplimentus už jau
nimui didaktinę kūrybą. Žodžiu, 
rašytojos, kaip viešnios iš šiau
rės atvykimas sukėlė didelysusi- 
domėjimą.

Ig. M.

MIND AGAINST THE WALL. 
Essays on Lithuanian Culture 
Under Soviet Occepation. Reda
gavo Rimvydas Šilbajoris. JAV 
Lietuvių Bendruomenės leidi
nys. 1983. Spausdino Draugo 
spaustuvė Chicagoj. Kietais vir
šeliais. 180 psl. Kaina 10 dol. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj.

Į knygą sudėti žinomų mūsų 
kultūrininkų straipsniai anglų 
kalba apie lietuvių kultūrą so
vietų okupacijoj. Be paties re
daktoriaus įvado, knygoj randa
mi šie autoriai ir temos: Julius 
Slavėnas — Rusų komunizmas 
ir lietuvių nacionalizmas, Vy
tautas Kavolis — Apie intelek
tualinės kultūros deformacijas, 
Aleksandras Štromas — Oficiali 
sovietų ideologija ir Lietuvos 
žmonės, Rimvydas Šilbajoris — 
Socialistinis realizmas ir politi
ka okupuotos Lietuvos literatū
roj, Tomas Venclova — Pasauli
nė literatūra dabartinėj Lietu
voj, Zenonas V. Rekašius — Lie
tuvos spauda sovietų kontrolėj, 
Jurgis Gimbutas — Lietuvos 
architektūrinių paminklų globo
jimas ir restauravimas nuo 1950 
metų.

TĖVYNĖS SARGAS. Politinis 
žurnalas. 1984. Sukaktuviniai 
VLIKo metai. Nr. 1 (57). Reda
guoja Algirdas J. Kasulaitis. Lei
džia Popiežiaus Leono XIII Lite
ratūrinis Fondas. Spaudžia 
Pranciškonų spaustuvė Brook- 
lyne. 96 psl. Šio numerio kaina 
4 dol. Užsakymai siunčiami šiuo 
adresu: Tėvynės Sargas, c/o 
Adomas Viliušis, 4050 So. Camp
bell Ave., Chicago, IL 60632.

Turinys: Redaktoriams kei
čiantis, V. Albušis — Krikščio
nis ir politika, Algirdas J. Ka- • 
sulaitis — Lietuvos laisvinimo 
problemos, Vincas Kovas — Su
kaktuvinis VLIKo seimas, A. 
Erdvilas — Helsinkio procesas 
—laimėjimas ar pralaimėjimas?, 
Vyt. Vaičiulis -— 1984 metai:

faktas ar fikcija?, A. K . — So- J 
vietų slaptosios tarnybos veikla, K 
A.J.K< — čilė diktatūros nA- K 
guose. Sukakčių skyriuje mini- K 
mos šios sukaktys; 80 metų — K 
vysk. Vincento Brizgio ir Antano 1? 
Tamulionio, 75 metų — Henriko ® 
Idzelio ir bin. Vytauto Bagda- 
navičiaus. Rašinyje “Žiburiams B 
užgesus” paminimi šie mirusie- k 
ji: Georges Bidault, Teodora w 
šlepetienė, Ona Butkienė, Jonas || 
Puškorius. (Beje, antraštėje 
rašoma klaidingai: “užgęsus”.) B 
Apžvelgiama krikščionių demo- K 
kratų veikla pasaulyje. Yra sky- g
relis “Faktai, nuomonės, pa- į
stabos”. Minimos bei recenzuo- į 
jamos knygos. "

Atkreiptinas dėmesys į žurna
lo redaktorių pasikietimą. Da
bartinis redaktorius A. J. Ka
sulaitis ta proga rašo: “Praėju- 
sis ‘Tėvynės Sargo’ numeris 
buvo paskutinis redaguotas p. 
Petro Maldeibo. Jis dabar 
pasitraukė į pelnytą poilsį. Žur
nalą jis redagavo 8 metus. Tai 
buvo ilgi, nuoširdaus ir pasi
šventusi© darbo metai.”

Į LAISVĘ. Politikos žurnalas 
Nr. 90 (127). 1984 balandis. Lei- W 
džia Lietuvių Fronto Bičiuliai. 
Redaguoja Vacys Rociūnas. 
Spaudžia Pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne. Numeris iliust
ruotas. 72 psl. Kaina 3 dol. Me- F 
tinė prenumerata: Australijoj, 
JAV ir Kanadoj — 7 dol., kitur 
— 5 dol. Užsakymus ir prenu- 
meratos mokestį siųsti admi
nistracijos adresu: Jonas Praka- 
pas, 14 Thelma Dr., Bakers- ||b 
field C a 92205. f

Turinys: Skaitytojų žodis, A. ||| 
PI ūkas — Bandymas iškelti Bal- 5 
tijos valstybių laisvės bylą Jung- Ri
tinėse Tautose, Literatūros va
karas, Linas Kojelis — Istorijos 
ratas sukasi. Juozas Kojelis — 
Politinės studijos Amerikos Va
karuose, Antanas Maceina — 
Eilėraščiai ir padėkos žodis, Dr. 
Stasys Bačkis — Lietuvos dip
lomatijos šefas, JAV politika ir 
Baltijos valstybės,- Lietuvių 
Fronto Bičiulių Atlanto pakraš
čio suvažiavimas, prof. dr. Vy
tautas J. Bieliauskas — 
Šeima Lietuvoje ir išeigijoje, 
Nauji leidiniai, dr. Adolfas Da- 
mušis — Kaunas Tautos sukili
mo dienose, Jaunimo talka 
spaudai.

*

LIETUVIŠKI ATGARSIAI
OLANDŲ TELEVIZIJOJE '

Iš Olandijos pranešama, kad 
neseniai olandų televizija per
davė įdomų reportažą apie Lie
tuvą ir jos dabartinę padėtį. 
Reportažas buvo perduotas 
olandų televizijos filmų serijo
je “Tėvynės netekę . . .”

Apskaičiuojama, kad filmą 
apie Lietuvą žiūrėjo apie miliną 
olandų. Filmas buvo įspūdingai 
pradėtas lietuvių tautos himnu, 
ekrane parodant iš Lietuvos 
slaptai atvežtą menišką audinį 
su išaustais Lietuvos himno žo
džiais.

Tuoj po to ekrane pasirodo 
šiurpūs vaizdai: Stalinas Mask
voje pasirašo su nacių Vokieti
jos ministru Ribbentropu Rytų 
Europos dalybas ir raudonosios 
armijos tankai pradeda riedėti į 
į Lietuvą.

Filmas yra pagrįstas Olandi

joje gyvenančio lietuvio žurna
listo Izaoko Kaplano pasakoji
mais apie Lietuvą ir asmeni
niais prisiminimais apie Lietu
vos nepriklausomybės žlugimą, 
svetimųjų okupaciją su bai
siomis represijomis.

Pasakojimai Iliustruojami 
senų ir naujesnių dokumentinių 
filmų apie Lietuvą vaizdais, 
taip pat vaizdais apie paties 
žurnalisto Kaplano lietuvišką 
veiklą Olandijoje — darbą Ams
terdamo Rytų Europos Institute 
ruošiant disidentų žodyno lie
tuvišką dalį, organizuojant olan
dų jaunimo chorą, lietuviškai 
dainuojantį lietuvių liaudies 
dainas.

Olandų televizijos filme ir jo 
komentaruose atsispindi didelis 
palankumas Lietuvai ir ken
čiančiai lietuvių tautai.

KUNIGO IR DIAKONO ŠVENTIMAI 
KENNEBUNKPORTO VIENUOLYNE
(atkelta i.i 3 psl.)

vasarą Denis atvyko į vienuo
lyną jau kandidatu. Per pus- 
antni metų susijMŽinęs su vie
nuoliniu gyvenimu, 1979 buvo 
pasiųstas į noviciatą — į lenkų 
pranciškonų provinciją Green 
Bay, Wisconsine. Po noviciato 
laikinus įžadus padarė Kenne
bunkport e 1980, o amžinuosius 
ten pat — 1983. Teologiją stu
dijuoja kunigų seminarijoje 
Cromwellyje, Conn. Diakonato 
šventimus gavo balandžio 19 
iš vysk. Vincento Blizgio rankų.

Kunigo ir diakono šventimo 
iškilmė buvo labai įspūdinga. 
Kennebunkport© pranciškonų

koplyčioje pirmą kartą šventina
mas kunigas. Žmonių susirinko 
pilna šventovė, tarp kurių 
buvo ir šventinamųjų giminės. Iš 
Lewiston©, kurio apylinkėje 
(Greene) kadaise buvo įkurtas 
pirmasis lietuvių pranciškonų 
vienuolynas, į iškilmę atvyko net 
du maldininkų autobusai. Taip 
pat atvažiavo ir iš kitų pran
ciškonų vienuolynų atstovai. Vi
siem svečiam, kurie dalyvavo 
šventimų išMIVMe, buvo sureng
tos vaišės vasarvietės įstate. 
Si reta ir įspūdinga šventė da
ly vavusiem suteikė daug 
džiaugsmo.

T. Leonardas
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PUOŠNŪS DRABUŽIAI
MADŲ PARODOJE

Balio 100-tasis skyrius gegu
žės 6 Kultūros Židinyje surengė 
puošnią ir gražią madų paro
dą. Jau kuris laikas tokias 
parodas rengia vietinis Balfo 
skyrius. Išvykus ilgametai sky
riaus pirmininkei J. Gerdvilie- 
nei, praeitais metais parodos 
nebuvo. Dabar naujo skyriaus 
pirmininko Vinco Padvariečio 
pastangomis buvo surengta
graži ir didelė paroda.

Parodą organizavo ir visą į- 
rengimą tvarkė Regina Radi
kienė. Jai talkino eilė žmonių. 
Iš vakaro buvo įrengta scena ir 
į salės gilumą nutiestas tiltas, 
kuriuo vaikščiojo modeliuotojos.
Į

Parodą trumpu žodžiu pra
dėjo pirmininkas Vincas Padva- 
rietis, atidaryti pakvietė Jani
ną Simutienę. Ji paskaitė tpam- 
pą savo žodį ir paskelbė, kad 
paroda atidaryta. Toliau vado
vavo Vida Jankauskienė, kuri 
apibūdino drabužius, kas juos 
projektavo, kas pagamino, kas 
paskolino, kur galima įsigyti.

Pradžioje pasirodė vaikai ir 
modeliavo įvairius vaikiškus 
drabužius. Pirma kartą buvo de
monstruojami maudymosi kos
tiumai. Specialiai šiai parodai 
jiebuvo atvežti iš Jamaicos 
salų. Parodyta Jadvygos Kregž- 
dienės megzti drabužiai. Per 
tiltą ėjo ir ėjo modeliai su 
sportiniais, kelionės, vakari
niais 'drabužiais. Puošniausi ir 
brangiausi buvo tie vakariniai 
drabužiai.

Čia buvo parodytą madų kū
rėjo Andriaus Koval-Kovaliausko 
sukurti naujausi drabužiai, Jean 
Grayson’s Brownstone 5 Ave. 
studijos drabužiai, Gražinos 
Tiškutės-Tucci vaikų ir jaunimo 
madingi drabužiai.

NAUJASIS 
STIGMATIZUOTASIS

Šiuo metu pasirodžiusi kun. 
J. Burkaus < knyga “Tėvas Gi
nas” įdomiai aprašo sensacin
gus, bet tikrus antgamtinius 
reiškinius oolatų vienuolio ku
nigo gyvenime. Tas vienuolis 
turi, kaip ir šv. Pranciškus, 
Kristaus kančios žaizdų pasto
vius ženklus ir kentėjimus, ypa
tingai pasireiškiančius Didžio
sios savaitės dienomis. Tai yra 
nuostabusis Tėvas Ginas, gyve
nąs Italijoj: Padre Gino Burresi, 
OVM, Instituto di Nostra Sig
nora di Fatima, 00010 San Vit- 
torino.

Kunigystę sunkiu keliu pasie
kė tik 1983, būdamas jau 51 
metų amžiaus, bet yra jau pa
statydinęs ypatingąją Fatimos 
Marijos šventovę aukščiau minė
tu adresu. Labai propaguoja
Fatimos Marijos kultą ir šaukia 
pasaulį paklausyti jos prašymo 
— daryti nuoširdžią atgailą.

Jis, kaip ir Teresė Neumanai- 
tė (ir apie ją yra to paties au
toriaus knyga “Konnersreutho 
Teresė”), Didžiosios savaitės 
dienomis būna ekstazėj, asme
niškai dalyvaudamas Kristaus 
mirty ant kryžiaus. Tuo laiku jis
būna gydytojų nuodugniai stebi
mas pasiruošus jį gelbėti kri
tišku momentu, tačiau jis tą 
labai trumpą kritišką momentą, 
kada jau būna mirties fazėj, 
pergyvena posūkiu naujam gy
venimui. Sustiprėjęs veda įspū
dingas misijas ir plačiu mastu 
visą laiką apaštalauja.

Ir Bažnyčia pripažįsta tokių 
stigmų atsiradimą pas kai ku
riuos asmenis, net ir šv. Pran
ciškaus Asyžiečio stigmų šventė 
yra švenčiama, minint jo stigmų 
gavimą 1224 Alvernos kalne, 
tačiau dėl jų nėra dar jokio 
dogmatinio ar doktrininio 
sprendimo. Nuo Šv. Pranciškaus 
laikų yra jau buvę keli šimtai 
asmenų, turėjusių stigmas, kurių 
apie 80 yra paskelbti šventai
siais

Knyga “T ėvas Ginas” yra 112 
psl., minkštais viršeliais, jos 
kaina — 4 dol., gaunama pas 
platintojus ir tiesiai iš autoriaus 
(su autografu); Fr. J. Burkus,

Ypač gražūs drabužiai buvo 
pademonstruoti parodos gale. 
Baigta įspūdinga vestuvių ap
ranga. Tada visi modeliai susto
jo scenoje, apdovanoti gėlėmis 
ir padėkos žodžiais. Buvo iš
kviestas į sceną ir Andrius Ko- 
val-Kovaliauskas. Reikia pasi
džiaugti, kad Andrius Koval- 
Kovaliauskas, būdamas lietuviš
kos kilmės, jaučia pareigą atvyk-
ti ir padėti rengti ir dalyvauti 
su savo sukurtais drabužiais. 
Jau iš vakaro jis triūsė Židiny
je, padėdamas įrengti parodą, 
patardamas, kaip geriau pada
ryti.

Entuziastinga parodos rėmė
ja yra ir Gražina Tiškutė-Tuc- 
ci. Ji ir modeliuoja ir organi
zuoja, ir savo abu vaikučius 
leidžia modeliuoti. Atsivedė ir 
savo draugę profesionalę mo
delį Ricky Donaldo.

Parodos pabaigoje Gražina 
Tiškutė-Tucci tarė žodelį ang
liškai, pasidžiaugdama paroda 
ir pažadėdama, kad kitais metais 
atveš dar daugiau įvairių naujų 
drabužių.

Buvo parodyta kokia 150 įvai
rių drabužių. Modeliavo dau
giausia jaunimas. Modeliuotojų 
sąrašą tikriausiai paskelbs ren
gėjai. Muziką pritaikė Povilas ir 
Andrius Ridikai. Muzika buvo
gerai parinkta, tik kartais ji bu
vo per garsi.

Rengėjai įdėjo tikrai daug 
darbo. Paroda bavo gražiai ir 
skoningai įrengta. Žmonės sėdėjo 
prie staliukų, ir buvo vaišinami 
kava ir pyragaičiais.

Žmonių atsilankė kokia 120- 
150. Tikrai galėjo būti kur kas 
daugiau, nes tokia reta proga 
susipažinti su naujom madom, 
pabūti jaukioje aplinkoje. Drau
ge tuo pačiu juk paremiame ir 
Balfą (p.j.)

Madų parodą baigiant, į sceną buvo iškviesti visi parodos dalyviai ir apdovanoti gėlėmis. Iš 
k. R. Adams, V. Garbauskaitė, L. Klivečkaitė, D. Dailide, A. Bilerienė, P. Grier, R. 
Ilgutytė, D. Borte, A. Volodkevičius, M. Volodkevičius, G. Tucci du vaikai, R. Ridikienė, 
L. Ridikaitė, A. Ridikaitė, Petrice, Liv. Klivečkaitė, V. Jankauskienė, Gr. Tiškutė-
Tucci. Nuotr. L.TamoSaičio

LB New Yorko apygardos suvažiavimo dalyviai. Suvažiavimas buvo balandžio 14 
Kultūros Židinyje. Nuotr. Tėv. Pranciškaus Giedgaudo, OFM

NEW YORKO LB APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Bendruomenės New 

Yorko apygardos suvažiavimas 
įvyko balandžio 14, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje. Dalyvavo iš 
viso 24 atstovai. Suvažiavimui 

• pirmininkavo apygardos pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis.

Apygardą sudaro septynios 
apylinkės. Iš apylinkių praneši
mų matyti, kad gerai veikia dvi 
ar trys apylinkės. Kitos apylin
kės turi sunkumų išsirinkti val
dybas ir surinkti solidarumo 
įnašus, bet daro pastangų savo

LB New Yorko apygardos pirmininkas Aleksandras Vakselis 
(k.) ir vicepirmininkas Vytautas Alksninis apygardos suva
žiavime Kultūros Židinyje. Nudtr. Tėv. Pranciškaus Giedgaudo,
OFM

veiklą perorganizuoti, pagy
vinti. Visos apylinkės nusiskun
dė, kad nevyksta įtraukti jauni
mą į Lietuvių Bendruomenės 
veiklą.

Iš apygrdos valdybos narių 
pranešimų atrodo, kad apygar
dos veikla yra gera. Valdyba 
rengia dailės parodas, minėji
mus ir kitokius renginius. Vy
tautas Alksninis pranešė, kad 
gavo padėkos laišką iš Austra
lijos lietuvių. Jie dėkoja už gerą 
priėmimą, kuris buvo geriausias 
visoje Amerikoje.

Irena Banaitienė padarė savi
tarpinės pagalbos komiteto pra
nešimą. Komitetas veikia jau 
keli mėnesiai. Komiteto nariai 
lanko ligonius, senelius ir pade
da nelaimės ištiktiem. Pirminin
kas pasiūlė I. Banaitienę išrink
ti į apygardos valdybą, nes 
bendrai dirbant bus galima dau
giau nuveikti. Apygardos valdy
bai iki šiol nepavyko surasti na
rio, kuris rūpintųsi socialiniais 
reikalais. Irenai Banaitienei su
tikus, ji visais balsais buvo iš
rinkta į apygardos valdybą.

Suvažiavime buvo iškeltas ir 
Jaltos nutarimų panaikinimo 
klausimas. Vieni mūsų veiksniai 
remia rezoliuciją, kuri siūlo, 
kad JAV panaikintų Jaltos susi
tarimus, kiti sako, kad šių sutar
čių panaikinimas būtų Lietuvai 
žalingas. Suvažiavimas atsisakė 
šį klausimą svarstyti, nes atsto

vai nėra pakankamai susipažinę 
su šiuo klausimu. Sį klausimą 
paliko svarstyti apygardos val
dybai su apylinkių valdybomis.

Ateinančiais metais LB apy
gardos suvažiavime bus renka
ma nauja apygardos valdyba. 
Pirmininkas prašo suvažiavimui 
pasiruošti, kad būtų pakanka
mai kandidatų į naują valdy
bą. (p.j.)

Vincas Balickas, Lietuvos 
• atstovas Londone, Anglijoje, 

gegužės 11 sulaukė 80 metų. 
Gimė Virbalyje, baigė Vie
nos aukštąją komcecijos mo
kyklą, 1929-31 dirbo Lietu
vos banke, nuo 1931 užsie- 
riio reikalų ministerijoje, 
nuo 1938 Lietuvos pasiunti
nybės patarėjas Londone.

■o
809 Ramble, Hot Springs, AR 
71901. Tuo pačiu metu jis yra 
išleidęs verstinę, Vokietijos ka
talikų mėgstamą knygelę “Ma
žytė paslaptis ”, kaip lengvu 
būdu sukilninti savo gyvenimą 
ir visus darbus. Ji — tik 48 
psl., kaina — 1.50 dol.

R. Dagilis

— Vasario 16 gimnazija Ve
lykų atostogas turėjo balandžio 
13 - gegužės 1. Gimnazija bir
želio 23 surengs tradicines Jo
nines. Vasaros atostogos bus 
pradėtos birželio 29. o naujieji 
.mokslo metai - rugpjūčio 27. 
Velykų rekolekcijas balandžio 
10 - 11 katalikam moksleiviam 
pravedė kun. J. Petrošius iš Pa
ryžiaus ir kun. J. Dėdinas, evan
gelikam — sen. kun. J. Urdzė 
iš Bonnos ir kun. Fr. Skėrys.

— Prof. Simo Sužiedėlio pa
rašytą šv. Kazimiero biografiją 
į vokiečių kalbą išvertė evange
likų kun. Alfred Franzkcit V. 
Vokietijoj. Išleido leidykla 
“Cristiana Verlag" Stein am 
Rhein, Šveicarijoj. Iliustracijas 
parūpino dr. P. Rėklaitis. 94 
puslapių b'idinys pavadintas 
“Der heilige Casimir 1458-1484. 
Žum Gcdaeehtnis seines 500. 
Todestages”.

BALTIC DELIGHT TOURS — 1984

| kaina {skaitoma kelionė Finnair lėktuvu, trys valgiai Pabaltijo kraštuose, kelionė MS 
George OTS laivu ii Helsinkio j Talin* Ir atgal, sutikimo vakarienė Helsinky ir pusryčiai, 
Pabaltijo kraštuose kasdien dvi apžiūrėjimo ekskursijos, įskaitant Kaun* ir Trakus. Keleiviai 
nakvos Helsinky Tomi, Taline Vlru, Rygoj Latvia Ir Vilniuj Lietuva vleibučluose. Išvykimas Iš 
JAV vakarinio pakraščio pagal asmenlik* ausltarlm*.

TRUMPESNĖS KELIONĖS — 5 
HELSINKY. IŠ VISO 10 NAKČIŲ IF

NAKTYS VILNIUJ, 2 NAKTYS TALINE, 2 NAKTYS 
I 11 DIENŲ.

KELIONĖS NR. IŠVYKSTA GRĮŽTA
KAINA IŠ NEW YORKO 
ARBA MONTREALIO

401 Gegužės 30 Birželio 9 $ 1394
402 Birželio 13 Birželio 23 $ 1566
403 Birželio 27 Liepos 7 $ 1566
404 Rugpjūčio 8 Rugpjūčio 18 $ 1566
405 Gruodžio 26 Sausio 5 $ 1175

ILGESNĖS KELIONĖS — 5 NAKTYS VILNIUJ, 3 NAKTYS RYGOJ, 2 NAKTYS TALINE, 
3 NAKTYS HELSINKY. IŠ VISO 11 NAKČIŲ IR 15 DIENŲ

410 Gegužės 30 Birželio 13 $ 1538
411 Birželio 13 Birželio 27 $ 1710
412 Birželio 27 Liepos 11 $ 1710
413 Rugpjūčio 8 Rugpjūčio 22 $ 1710

Dėl informacijų kreiptis j Stephanie Horton. Tel. 212 683-9500
I________  -- ■ ...... .......... ...........

UNION TOURS. INC. 6 East 36 Street, New York, N.Y. 10016

— Jūratė Nausėdaitė, JAV 
teatrų scenose ir televizijoj ži
noma Ann Jillian vardu, sutiko 
būti Septintosios Laisvojo pa
saulio lietuvių tautinių šokių 
šventės vadove — pranešėja. 
Ši šventė įvyks liepos 1 Cleve- 
lande.

— Dr. Albertas Gerutis, Lie
tuvos diplomatinės tarnybos 
narys Šveicarijoj, kovo 13-16 
lankėsi Bonnoj. Pasimatė su Es
tijos diplomatinės tarnybos įga
liotiniu V. Vokietijoj E. Reisen- 
bergu ir Latvijos diplomatiniu 
įgaliotiniu A. Šildė. Aptarta 
bendra pabaltiečių veikla.

— Belgijoj, Liežo mieste, Va
sario 16 minėjimas, susietas su 
šv. Kazimiero mirties 500 metų 
sukaktimi, įvyko vasario 26. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasakė 
iš Paryžiaus atvykęs kun. J. Pet
rošius. Dalyvius sveikino Belgi
jos LB krašto valdybos pirm. 
Stasė Baltus. Koncertinę pro
gramos dalį atliko atvykusi 
Olandijos jaunuolių grupė 
“Daina”, atlikusi lietuviškų dai
nų pynę su skudučiais, palydėtą 
vaizdais iš Lietuvos ir komenta
rais olandų kalba.

— Privati iniciatyva laisvės 
veikloje. Tokio pavadinimo sim
poziume bus kalbama apie Bal
tų Laisvėj Lygos veiklą, OSI 
KGB sandėrį prieš imigrantus iš 
rytinės Europos, apie rezoliuci
jų pravedimą ir kt. Kalbės J. Ko
jelis, A. Mažeika, R. Razgaitie- 
nė ir P. Žumbakis. Simpoziumas 
vyks Chicagos Jaunimo Centre 
gegužės 19.

— Studentų ateitininkų pava
sario kursai rengiami gegužės 
25-28 Ateitininkų namuose, Le
mont, Ill.

— “Tryptinis”, miniatūrinė 
tautinių šokių šventė, įvyko ba
landžio 8 Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj. Šventę 
suorganizavo M. Marcinkevi
čienė ir jos talkininkai. Daly
vavo aštuonios šokėjų grupės: 
“Rambynas”, vadovaujamas S. 
Bacevičienės, “Grandis”, — I. 
Smieliauskienės, “Gija” — L. 
Ringienės, šaulių “Vytis” — V. 
Smieliauskaitės-Atkinson, Lie
tuvos vyčių grupė — F. Zapolio, 
“Spindulys” — R. Šoliūnaitės, 
“Malūnas” — S. Radvilienės ir 
“Švyturys” — G. Čepaitytės. 
Kiekviena grupė atliko po porą 
šokių. “Tryptinio” šventėj daly
vavo apie 160 šokėjų.

— Poezijos dienos Chicagos 
Jaunimo Centro kavinėj įvyks 
gegužės 25 - 26.

— Lituanistikos ir lietuvių 
kultūros kursas kovo 17 oficia
liai atidarytas popiežiškame 
Sao Paulo katalikų universitete. 
Kurso įsteigimu pasirūpino Bra
zilijos Lietuvių Bendruomenė. 
Pinnoj grupėj pradedantiem lie
tuvių kalbą dėstys Angelė Jotei- 
kaitė, lietuvių kultūrą — Liu
cija Jodelytė - Butrimavi- 
čienė. Kurso koordinatorė Ha
lina Mošinskienė dirbs su antra 
grupe. Pinnon grupėn įsirašė 20 
jaunuolių. Universiteto vadovy
bė leido dar įrašyti 5 jaunuo
lius. Antroj grupėj yra 5 studen
tai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: F. Slogcr. Philadelphia. Pa.. 
A. Venckus, \’eneeuela. Vietoj 
mirusios motinos V. Striugienės 
prenumeratą perėmė dukra D. 
Summers, Middle Island, N.Y. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pinniem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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Kviečiame įsigyti šiuos leidinius

Šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties prisimi
nimui gaunama dali. Adomo Galdiko piešto iv. Kazimie
ro portreto spalvota reprodukcija. Dydis 12 x 9 kičų. 
Kaina 2 dol.

Taip pat gaunama Aušros Vartų paveikslo spalvota 
reprodukcija. Dydis 12x9 Inčų. Kaina 2 dol.

Persiuntimo išlaidom pridedamas 1 dol.
Gaunama Darbininko administracijoj, 341 Highland 

Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

K asm atataMaaų — Petras Klimas........ ......... SIUS
Lauktame užsakymų, papildomam L. E. tomui

Užsakymus siųsti: J.Kapočtas, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 
Teist (617) 268-7790, vakaram (617) 282-27M.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. ŠvelkauskioRė sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų 
Ir patarimų teisiniais klausimais Dar 
bininko ska Rytojam. Klausimai siųs- 
tini jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attomoy-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centro St, 
Boston, MA 02132

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

INIURKOLEGIJA IR JOS ADVOKATAI

J.K., CALIFORNIA

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti 

“Lietuviu Teisėms Ginti Fondas“ (arba “American Lith
uanian Rights Fund, Inc.“) ir siųsti adresu: 5620 So. 
Claremont Ave. Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms GintfFondui
Pavardė, vardas.................................
Adresas.......... ...................................

uss

SEPTINTOSIOS LAISVO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

BILIETŲ INFORMACIJA
Šokių šventė įvyks Koliziejuje, Richfield, Ohio, 

1984 liepos 1.
Bilietai gaunami:

CLEVELANDE:
Valdonė Žiedonis, 18706 Kildeer, Cleveland, Ohio 
44119
Patrla (216) 531-6720, 794 East 185 St., Cleveland, 

~ Ohfo 441il9. ~ 
CHICAGOJE:

Vaznelių “Gifts International“ krautuvėje, 2501 West 
71st St, Chicago, ill. 60629, tel. (312) 471-1424.

TIKETRON:
visur JAV-se su kredito kortele: Lithuanian Folk 
Dance Festival.

BILIETŲ KAINOS: $14.00, $10.00, $7.00 ir $5.00.
Organizacijos, užsisakiusios ir sumokėjusios už ne 
mažiau kaip 25 bilietus iš anksto per Coliseum 
gaus $2.00 nuolaidą nuo kiekvieno bilieto.

IŠKILMINGO BANKETO BILIETAI
BANKETAS įvyks liepos 1 d. Stouffers Inn on the Square 

viešbutyje. Kaina: $27.00
JAUNIMUI — Holiday Inn — Rockside. Kaina jaunimui:

BILIETUS PLATINA:
Ona Jokūbaitienė — (216) 481-7161
3000 Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117
Romas Zorska — (216) 371-0130
4113 Silsby Rd., University Hts., Ohio 44118
Bilietus užsakant paštu, čekius rašyti: Lithuanian 

Folk Dance Festival, Inc. ir pridėti sau užadresuotą 
voką su pašto ženklu.

BILIETŲ PLATINIMO KOMISIJA

INTERNATIONAL

Po 5 dol. —
A. Gečys, Phila

delphia, Pa. E. Juzumas, Sea- 
ford, N.Y., S. Meškys, Cen
ter Harbor , N.H., V. Guo- 
baitis, Edgefield, S.C., P. 
Radzevičius, Brockton, Mass., 
B. Kapeikas, Oshawa, Ont, B. 
Balčiūnas, Bolicar, Ohio, J. 
Buivys, Baltimore, Md., J. Plei- 
nys, Hamilton, Ont, Z. Ga
vėnas, E. Hartford, Conn., 
dr. J. Kriaučiūnas, Put - 
nam, Conn., A. Wishner, Lake
wood, Ohio, J. Senkus, Mid
dletown, N.Y., S. Everlin, Hot 
Springs, Ark., T. Suopys, Phila
delphia, Pa., M. Kemzūra, 
Woodhaven, N.Y., O. Venskai- 
tienė, Mississauga, Ont.

Po 3 dol. — N. Ulėnas, Dix 
Hills, N.Y., J. Valiušaitis, Stam
ford, Conn., V. Jankauskienė, 
Woodhaven, N.Y.

Po 2 dol. — G. Pažemė- 
nas, So. Windsor, Conn., F. 
Mockevičius, Rochester, N.Y., A. 
Pūras, Richmond Hill, N.Y., P. 
Jurgėla, Uniondale, N.Y., A. Ma
linauskas, Camden, N.J., V. La
las, Weymouth, Mass., A. Razu- 
tis, Los Angeles, Calif.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

DVYNUKAI ŠALČIAI 
DAINUOJA VOKIETIJOJ

Astra ir Andy šalčiai, dvynu
kai dainininkai Vokietijoje, yra 
įdainavę dvi plokšteles: Pavasa
ris ir Nauja diena. Ten įrašyta 
rečiau girdimos lietuviškos dai
nos, kai kurios pritaikytos šo
kiam. Abi plokštelės vėl gauna
mos Darbininko administraci
joj. Kiekvienos plokštelės kaina 
po 10 dol. Persiuntimui pride
damas 1 dol. Kreiptis adresu: 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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 “Lietuvos 

.vaizdeliai” arba to paties au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

advokatai pasidalina 30%. Toks 
liudijimas juk nėra jiem naudin
ga, todėl galima prileisti, kad 
40%> yra minimumas, o ne 
maksimumas, kurį pasidalina 
advokatai. Taigi Tamsta gali 
kalbėti apie 60% paliekamo tur
to, o ne apie 100% to turto. 
Todėl vis pabrėžiu, kad testa
mentas turi būti tinkamai su
darytas ir suredaguotas.

Tamsta sakai, kad, jei vykdy
tojas siunčia testamentu palie
kamus pinigus per tarptautinį 
banką, advokatai už patarnavi
mą teatsiskaito $45 nuo $5,000.

Niekas negali iš palikimo siųs
ti pinigus - tiesiog palikuonim, 
kada jie tariamai yra atstovau
jami Iniurkolegijos ir jos advo
katų tinklo Amerikoj. Jei testa
mentas yra taip surašytas, kad 
sovietų advokatai prie to paliki
mo negali prikišti nagų, tada pa
tikėtinis gali arba pats nuva
žiuoti arba pasiųsti kitus asme
nis į Sovietiją ir taip išleisti ten 
dolerius, kaip jam atrodo nau
dingiausia palikuonių gerovei. 
Taip yra dabar.

Tačiau Sovietijoj “įstatymai 
ir taisyklės” nuolat keičiasi. Nie
kuomet nėra garantijos, kad tai, 
kas yra naudingiausia šiandien, 
bus geriausia ateity, po testa- 
toriaus mirties. Į šį faktą turi 
būti kreipiamas dėmesys, rašant 
testamentą.

vykdytojui Dėl Iniurkolegijos, su kuria 
bendradarbiauja kai kurie į oku
puotą Lietuvą nuvažiuojantieji 
asmenys tariamai dėl didesnės 
naudos savo giminėm, galiu tik 
tiek pasakyti: kai kam yra pa
keliui su jais, kai kam — ne. 
Tai priklauso nuo asmeniško 
nusistatymo.

gauti Ry-

ne visuo- 
taip sura-

Dėkui už naudingą informa
ciją.

Turėjau progos visai neseniai 
susitikti asmenį, kuris dirba va
dinamose certifikatų krautu
vėse. Man buvo sakyta, kad cer
tifikatų krautuvėse pasirinki
mas žymiai prastesnis negu do-' 
lerinėse krautuvėse, nors ir do
lerinėse krautuvėse prekių pasi
rinkimas ribotas, pagal ameri
kietišką standartą.

Kai nuvažiuojama į Sovietiją 
su doleriais, vienaip ar kitaip 
gaunama norimų prekių. Auto
mobilių, yra ne tik Maskvoj. 
Jei jų tuo laiku nėra Vilniuj, 
jų visuomet galima 
goj.

Reikia žinoti, kad 
met testamentas yra
šytas, kad vykdytojas turi pasi
rinkimą panaudoti tokį metodą, 
kuris jam atrodo tinkamiausias. 
Todėl į Tamstos klausimą, “jei 
paliekamas įgaliotinis, ar gali, 
ar negali rusų advokatai pano
rėti savaip testamentą vykdyti”, 
turiu atsakyti, kad tai priklauso 
nuo to, kaip testamentas yra su
rašytas. Jei okupuotoj Lietuvoj 
gyvenantiem asmenim yra pa
liekamas pinigas tiesiogiai (di
rectly), o ne “in trust”, sovietų 
advokatai būtinai prisistato. Jei 
pinigas paliekamas patikėtiniui 
(trustee), o ne 
(executor arba personal repre
sentative), nėra garantijos, kad 
sovietų advokatai neprisistatys, 
tačiau jiem nepasiseks gauti 
okupuotoj Lietuvoj giminėm pa
likto turto, jei testamentas yra 
tinkamai suredaguotas, su tam 
tikromis apribojančiomis klau
zulėmis, apie kurias man teko 
keletą kartų rašyti šiame laikraš
ty ir kitur. Ir fondai, ir konsu
latai apie tas ribojančias klauzu
les žino. Jei prisistačiusieji so
vietų advokatai sugeba įtikinti 
teismą, kad jie atstovauja oku
puotoj Lietuvoj gyvenantiem 
palikuonim, jiem yra išmokamas 
visas jiems priklausantis paliki
mas, ir nuo to laiko nėra jokios 
atsiskaitomybės.

Sovietam atstovaujantieji ad
vokatai yra liudiję visokiuose 
Amerikos teismuose, kad Iniur- 
kolegija gauna 10%, o Wolf Pop
per firma New Yorke ir tai fir
mai atstovaujantieji vietiniai

? SPORTAS

Žaidynių laimėtojai
Š. Amerikos lietuvių sporto 

žaidynės įvyko Toronte balan
džio 28-29. Dalyvavo 500 su 
viršum sportuojančio jaunimo.

Šeštadienį trijose Prisikėlimo 
parapijos salėse buvo suruoš
tas susipažinimo vakaras.

Žaidynių nugalėtojai: šach- 
matų — New Yorkas, stalo te
niso — Hamiltonas, ledo ritu
lio — Torontas, vyrų tinklinio 
— Bostonas, moterų — Chicaga, 
vyrų A krepšinio — Toronto 
“Aušra”, vyrų B krepšinio — 
Toronto “Vytis”, jaunių krepši
nio A — Detroito “Kovas”. •

SOL. ALGIO GRIGO vadovaujama kelionių agentūra G. T. INTERNATIONAL, INC. 
praneša, kad spalio 4 dieną, 1984 prasideda įdomi 16 dienų išvyka į Europą. Marš
rute: New York’as, Helsinki, Leningradas, VILNIUS, Maskva, Helsinkis, New 
York’as.

11 DIENŲ LIETUVOJE (spalio 6 iki 16)
Labai ribotas vietų skaičius! Tolimesnėm informacijom prašom kreiptis į:

G. T. INTERNATIONAL, INC. 6240 So. Kedzie Ave., Suite #3 
arba P. O. Box 29163, Chicago, Ill. 60629

TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702

PILNA KAINA IŠ: NEW YORK
CHICAGO 
TORONTO

S 1,540.00
S 1,720.00 
$1,690.00

(Miegant dviem kambaryje), įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistą, 
operos, teatro, arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų!

Šiai kelionei vadovaus ir pats lydės sol. ALGIS GRIGAS
Skrendame erdviais FINNAIR lėktuvais.

'F .f\.

Qx=7/VA07//V
Simple rlcgancr by Finnish design

DEXTER PARK „

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

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

WE DELIVER

296-4130

VĖL GAUNAMOS 
MELODINGOS 
PLOKŠTELĖS

GinaČapkauskienė —lietuvių 
kompozitorių dainos ir tarptau
tinių operų arijos. Plokštelė ar-

Tarp tostų ir dainų — Rimo 
Kaspučio Romantika. 9 dol.

Dainos, muzika ir gėlės — lie
tuvių kompozitorių sukurtos 
dainos Prano Lemberto žo
džiam. Įdainuota solistų, due
tų ir choro. 8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj. 341 Highland Blvd.,

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Nauji pasikeitimai ir pertvarkymai siuntiniams į 

Lietuvą siųsti: nuo rugpjūčio 1 siuntėjas jau negalės 
sumokėti muitą. Sena tvarka, sumokant muitą čia, 
siuntinių užsakymus priltnafrle iki 1984 liepos 16. Visi 
seniau skelbti mūsų siuntiniai galioja.
SIUNTINYS No. 2 —1984

3 m. šilkinio aksomo suknelei; 3 m. labai geros 
vilnonės medžiagos eilutei; 2 sv. vilnonių siūlų; 3 
vilnonės gėlėtos skarelės, 1 didelė vilnonė plona gėlėta 
vakarinė skara; nepermatoma neilono medžiaga sukne
lei; 1 pora “Wrangler“ rumbuoto aksomo jeans; 1 pora 
denim jeans.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $450.00.
Į šj siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių 

prekių.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina 
su muitu):
Dirbtinio minko kailis paltui, Delux, sveria 6 sv 4100.00 
Jeans, rumbuoto aksomo “Wrangler” arba “Levi“ ....42.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis..................... 50.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė..................................... 12.00
Telescopic lietsargis —....................................   12.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ........................... 48.00
Puiki suknelei medžiaga.......................................... 40.00
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m................. 60.00
Aksomo medžiaga kostiumui,

dvigubo pločio, 3 m. .......................................... 76.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m................ 70.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m................ 80.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m................ 100.00

Šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. 
arbatos — 8.00, 1 sv. neseafes — 12.00, 2 sv. pupelių 
kavos —14.00,1 sv. šokolado — 7.00,40 cigarečių — 5.00.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti $60.00 
persiuntimui.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, ENGLAND 
TEL. 01 460-2592

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

SAVO TAUPYTOJAMS MOKA AUKŠČIAUSIUS 
PROCENTUS:

už taupomąsias sąskaitas

už IR A indėlius

(9.48% yield)

11°/
10’.už certifikatus nuo I į

KIEKVIENO ASMENS SANTAUPOS 
100,000 DOL

KASOS adresas:

(11.5% yield)

.113
APDRAUSTOS IKI

86-01 114th Street 
Richmond Hill, N.Y. 11418 

Telef. 212 441-6799
įstaiga veikla savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto iki 

8 vai. vakaro, o penktadieniais Iki 6 vai. Ir Šeštadieniais 
iki 5 vai. vakaro. |
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Kasos kredito unijos nariai balandžio 29 savo susirinkime Kultūros Židinyje. Nuotr
L. Tamošaičio ___________ . _____

Kasos narių susirinkimo darbo komitetas. Iš k. viceprezidentas Vytautas Alksninis, tarybos 
sekretorius Algirdas Šilbajoris, Kasos prezidentas Vytautas Vebeliūnas, Chicagos skyriaus 
koordinatorius Saulius Mikaliukas, vyriausia Kasos reikalų vedėja Laima Lileikienė ir 
St. Petersburg© skyriaus vedėjas Aras Mieželis. Nuotr. L. Tamošaičio

Manyland Books leidykla, ku
riai vadovauja Stepas Zobars- 
kas, išleido savo naują katalo
gą. Jame trumpai supažindina
ma su leidyklos įdomesniais 
veikalais, sudėta įvairiausių 
tarptautinių autorių. Iš lietuvių

čia įdėti: Aloyzo Barono The 
Third Woman, Jurgio Gliaudės 
— The Sonata of Icarus, Igno 
Šeiniaus — Rejuvenation of 
Siegfried Immerselbe, Mykolo 
Vaitkaus — The Deluge, Vinco 
Krėvės —^The Temptation, nove
lės — Vinco Krėvės — The

Herdsman and the Linden Tree, 
Vaižgaoto — Sin at Easter, An
tano Vaičiulaičio — Noon at a 
Country’ Inn, Stepo Zobarsko — 
Young Love and Other Infideli
ties; antologijos — The Lithua
nian Short Story: Fifty Y’ears 
— sudarė ir suredagavo Stepas
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Mutis ir Henrikas Moteriai

t y

dziūnams.

EMILIJAI LANDSBERGIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Jeronimui,
seseriai Jadvygai Matulaitienei, dukrai Gražinai, sūnums
Algirdui ir Algimantui bei jų šeimoms ir visiems Bag-

EMILIJAI LANDSBERGIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame seserį Jadvygą Matulai
tienę, Landsbergių ir Bagdžiūnų šeimas.

Alfonsas ir Donata Samušiai

i

1

f

s

EMILIJAI LANDSBERGIENEI
iškeliavus amžinybėn, reiškiu gilią užuojautą jos vyrui 
Jeronimui, sūnui Algirdui, sūnui Algimantui, dukrai 
Gražinai, seseriai J. Matulaitienei ir Bagdžiūnų šeimai.

Demie Jonaitienė

PRANEI PLECHAVICIŪTEI- 
BALANDIENEI

mirus, seserį Eleną Legecklenę, sūnus Ir klius artimuosius 
užjaučia

Birutė Paprockienė

s1

G1I

PRANCIŠKĄ BALANDIENĘ 
išlydėjus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą, 
seserį Eleną Legeckieną Ir gimines.

Kario redakcija ir administracija

Zobarskas; Selected Post-War 
; Lithuanian Poetry, sudarė ir 
j vertė Jonas Zdanys, Manyland 
i Presents their Best, sudarė Ste- 
i pas Zobarskas, prisiminimai ir 

dokumentai: dr. Juozo Pajaujo 
— Soviet Genocide in Lithuania; 
drama — Algirdo Landsbergio 
Five Posts in a Market Place, 
tautosaka — Vytauto Bagdana- 
vičiaus — Cultural Wellsprings 
of Folktales; poezija — Leonard 
Andriekaus — Eternal Dream, 
Jono Zdanio — Voice on an Ant
hill; istorija — Lithuania 700 
Years, — suredagavo dr. Alber
tas Gėrutis. Katalogas kišeninio 
formato, turi 20 puslapių, leng
vai įdedamas į voką.

Knygnešiai nešė knyg& 
slapta j Lietuvą, buvo rusų val
džios persekiojami, trerrilaml į 
Sibirą. Mūsų dabar niekas ne
persekioja už lietuvišką raštą, 
tad parstnešklme daugiau kny
gų Į savo namus. Pirkime nau
jus lietuviškus leidiniusi

KASAI
KETVERI METAI

Kultūros Židiny New Yorke 
balandžio 29 įvyko Lietuvių 
Kredito Unijos KASOS ketvirtas 
metinis narių susirinkimas. Kasa 
susikūrė ir oficialiai pradėjo 
veikti 1980 vasario 6. Tų pačių 
metų gruodžio 31 Kasoje jau 
buvo $815,742 indėlių suma. 
1981 metų gale Kasos turtas 
siekė 3,096,742 dolerių. Dar po 
metų turtas pakilo dvigubai — 
iki 6,860,961 dol. Pereitų metų 
gale Kasos indėliai paaugo dau
giau negu trigubai ir pasiekė 
19,961,354 dol. sumą, o šiomis 
dienomis jau viršija 25 milijo
nus dolerių.

Visi statistiniai duomenys 
rodo nepaprastą Kasos augimą 
ir tvirtą apyskaitinį balansą. 
Nariam nuolat išmokami aukš
tų procentų dividendai, o iš at
likusių rezervų remiama lietu
viška spauda, radijas ir kultū
rinės organizacijos. Pernai lie
tuviškų institucijų paramai buvo 
išleista $11,168.45.

Kasos susirinkime įvyko iždi
ninkės, informacijos skyriaus, 
kredito komiteto, kontrolės ko
miteto, ateities planų ir Kasos 
prezidento pranešimai. Tuos 
pranešimus padarė Laima Lilei
kienė, Algirdas Šilbajoris, Anta
nas Razgaitis, Zenonas Jurys, 
Vytautas Alksninis ir prez. Vy
tautas Vebeliūnas. Keletą žodžių 
tarė ir naujųjų Kasos skyrių at
stovai— St. Petersburg© sky
riaus vedėjas Aras- Mieželis ir 
Chicagos skyriaus koordinato
rius Saulius Mikaliukas. Nauji 
skyriai buvo atidaryti pernai ru
denį ir jau rodo labai spartų au
gimą. Ypač didelis potencijalas 
glūdi Chicagoje, kur anksčiau 
veikė Lietuvių Fondo Kredito 
Unija.

Metiniame susirinkime įvyko 
rinkimai į Kasos direktorių 
tarybą. Asmeniškai ir per paštą 
rinkimuose dalyvavo 357 nariai. 
Taryba buvo padidinta nuo 7 iki 
9 narių. Buvo perrinkti arba 
naujai išrinkti šie direktoriai: 
Tomas Aleksandravičius 247, 
Aloyzas Balsys 291, Romas Ke- 
zys 295, Laima Lileikienė 283 ir 
dr. Tomas Remeikis (iš Chicagos) 
262 balsai. Visi direktoriai buvo 
išrinkti 3 metų terminui.

Taip pat vieneriem metam 
buvo patvirtintas ir kredito ko
mitetas, kurį dabar sudaro pirm.

Gustaitienė su dideliu jausmu 
paskaitė Alės Rūtos ratinį — Ke
lionė į Lietuvą, kurioje taip Iš
gyvenama ir pajuntama tai, kas

gėris iš meilės, meilė tiesai, 
Kristus ir žydai ir tt C

MASPETH, N.Y
Seselės vienuolinio gyvenimo 

50 metų sukaktis

Motinos Diena Bostone
Motinos Dienos minėjimas,

Federacijos Bostono klubas, 
Bostone įvyko gegužės 6. Pra
dėta mišiomis šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje už gyvas ir 
mirusias motinas. Mišias auko
jo kun. kleb. Albertas Kontau- 
tas. Per mišias gražiai solo gie
dojo solistas Benediktas Povila- 
vičius. Moterų klubo narės daly
vavo organizuotai.

Tolimesnis minėjimas vyko 
parapijos salėje tuoj po mišių. 
Minėjimą pradėjo pirmininkė 
Elena Vasyliūnienė trumpu žo
džiu apie motiną. Po to Lietuvių 
tautinių šokių sambūrio, kuriam 
vadovauja Gediminas Ivaška, 
mažieji šokėjai pašoko kelis tau
tinius šokius. Dr. Mirga Girniu- 
vienė paskaitoje kalbėjo apie 
Šeimyninę meilę. Paskaita buvo 
filosofinė: pareigos meilė, spon
taniška meilė, mergaitės meilė 
broliui, meilė Dievui, protas ir

bar.
Solistas Benediktas Povilavi- 

čius, akomp. prof. Jeronimui Ka
činskui, padainavo: Oi ant kal
nelio — Banaičio, Miegužėlio 
noriu — Budriūno, Ant marių 
krantelio — Šimkaus, ariją iš 
operos ir bisui dzūkišką dainą 
— Šį naktelį per naktelį.

Visiem programos atlikėjam 
buvo nepasigailėta katučių. Po 
visos programos klubo narės 
visus vaišino kavute ir įvairiais 
skanėstais.

BOSTONO RENGINIAI

Organizuoja Lietuvos

Seselė Damiana Dauberis, 
dirbanti prie Maspetho lietuvių 
bažnyčios, mini savo vienuoli
nio gyvenimo 50 metų sukaktį.

Ji gimė DuBois, Pa. Čia au
go, mokėsi ir brendo. Baigė 
Šv. Juozapo lietuvių parapinę 
mokyklą, o vėliau šv. Pranciš
kaus akademiją Pittsburgh, Pa. 
Čia ji įstojo į lietuvaičių pran- 
ciškiečių vienuolyną. Atlikusi 
noviciatą, toliau mokėsi, studi
javo Katalikų Universitete

Atsimainv

liau dar lankė įvairius kursus.
Ji mokytojavo įvairiose mo

kyklose Ilgiausiai dirba Ma.s- 
petho lietuvių parapijoje ir čia 
viešųjų mokyklų jaunimą moko 
religijos ir dorovės
mo parapijoje ji jau dirba 33 
metus.

Čia ji ypač uoliai paruošia 
vaikus pirmai komunijai, su
tvirtinimo sakramentui, paren
gia ir mišių tarnautojus kuo 
sėkmingiau dalyvauti mišiose ir 
kitose pamaldose. Iškilmių 
metu ji skoningai papuošia al
torius. Kiekvienos svarbesnės

Seselė Damina Dauberis, 
šiemet švenčianti savo vie
nuolinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį. Ji gyvena pranciš- 
kiečių vienuolyne prie V. 
Atsimainymo parapijos baž
nyčios Maspeth, N.Y’.

šventės metu ji iškelia religinį 
paveikslą, išrašo praktišką mal
delę, kad tikintieji pasiragintų 
uoliau melstis.

Iš viso jų 12 tada įstojo į 
vienuolyną. Viena iš jų jau yra 
mirusi. Vienuolika jos paminės 
savo sukaktį. Kelios jų balandžio 
7 paminėjo Hartforde, Conn., 
Iškilmingas minėjimas bus šią 
vasarą Pittsburghe, Pa.

Maspetho lietuvių parapijoje 
dirba ir kita seselė Urbana. Se
selė Damiana sako, kad tik Die
vui laiminant ir parapiečiam 
remiant, drauge galėjo ką nors 
sėkmingo nuveikti.

Visa parapija sveikina mieląją 
seselę jubiIijatę, prašo, kad V ieš
pats dar ilgai ilgai laimintų jos 
veiklą.

P.R.

Martinas Brakas, sekr. Violeta 
Niemi (Cibulskaitė), nariai — 
Rima Gudaitienė, Antanas Raz
gaitis ir Daiva Šilbajorienė.

Po rinkimų buvo diskusijos 
ir pasiūlymų svarstymas. Dau
gelio pageidaujamas čekių sąs
kaitos įvedimas bus įvykdomas, 
kai tik bus nupirktas naujas 
kompiuteris, kuris apims visų 
trijų skyrių sąskaitybą. Šiuo 
metu atliekami pagerinimo dar
bai Richmond Hill Ka
sos įstaigoj, remontuojamas Ka
sos namas Marquette Parke 
Chicagoje, o St. Petersburge 
veikia gražiai įsikūręs Floridos 
skyrius, apie kurį plačiau kitą

(nukelta į 8 psl.)

Rugpjūčio 12 nuo 8:30 iki 9 
vai. ryto per WNEV-TV 7 kanalą 
bus transliuojamos mišios, ku
rias aukos kun. Albinas Janiū
nas.
vyčiai.

Rugpjūčio 12 Minkų radijo va
landos gegužinė Romuvos Parke, 
Brocktone.

Spalio 7 Laisvės Varpo radijo 
rudeninis renginys.

Spalio 14 Bostone minima šv. 
Kazimiero mirties 500 metų su
kaktis. Katedroj mišias au
kos arkivyskupas Bernard Law.

Spalio 21 dr. Vytenio M. Va- 
syliūno vargonų koncertas First 
and Second Church salėj. Bos
tone.

BOSTON MASS — WLYN 1390 
AM bangos sakm. nuo 9 Hci 9:45 
ryto. Veda S. Ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 269-0489. Parduoda
mas Darbininkas. Didelis ItotuviMm 
knygų pasirinkimas.

LAlŠvfs"vARPAŠ sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto ii WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur SL, Brockton,

7209.

‘Arpber Holidays’
MEMBER

1984 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai — 
Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Leningradas.

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)

iš Massachusetts ir Kanados: 1 - 617 - 268 - 8764
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to change

Balandžio 18 —$1114.00 Liepos 9 — $1618.00
Gegužės 9 — 1114.00 Liepos 18 — 1361.00
Gegužės 14 —1335.00 Rugpiūčio 1 — 1361.00
Gegužės 30 — 1361.00 Rugpiūčio 13 — 1528.00
Birželio 11 — 1315.00 Rugsėjo 5 —1361.00
Birželio 18 — 1528,00 Rugsėjo 17 — 1127.00
Birželio 20 — 1361.00 Rugsėjo 26 — 1142.00

Spalio 3 — $1268.00

BRiiK-Bv-mmi
Pristage paid both umys

Thoft what BRnKIIMrBVimitii 
Greitai, prieinamai, privačiai, eauglal, nemoka- I 

mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings
Bank būdu. Ar Juma reikia pinigus padOtl | ban- 

" k* ar |uoe atallmtl, tai galite etUktl namie bot ’< 
kuriuo laiku. Jūay skinta gavgs, bankas tuoj b 

traukia sump Į sfekalta. PrlaModa Ir užtlkrlnb 
mes, kad fGau pinigai 
procentue, -y mHr leldžlamua (statymų. ( j 
lengvo taupymo bū-. •

do per peštų skambinkit Mr.
Donahue 2SS-2500

arba raiyklt paduotais adrėsals.

MAIW įSJFJCt

S," v** •*«***

f e l * O* » K* t

.SouthKosion Z 
Savings
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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

| Kultūros Židinyje šį savait
ei galį: gegužės 19, šeštadienį, Mo

terų Vienybės 50 metų jubilie- 
jįj jinis koncertas ir balius didžio
ji joje salėje.

Moterų Vienybės 50 metų ju
biliejinis koncertas ir balius bus 
gegužės 19, Šį Šeštadienį. Pro
gramą atliks dramos sktorius Vi
talis Žukauskas ir solistė Vita 
Talandis. Jai akomponuos pia
nistas William Smiddv. Šokiam 
gros Joe Thomas orkestras. Kon- 

| certo pradžia 7 v.v.
Vysk. V. Brizgys atvyksta į 

New Yorką ir gegužės 20, sek
madienį, Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje per 11 vai. mišias 
suteiks Sutvirtinimo sakramen
tą. Kas šiuo klausimu nori dau
giau informacijų, prašom skam
binti į Apreiškimo parapijos kle
boniją — 387-2111.

Lietuvos, Ukrainos ir Mask
vos Helsinkio grupių atstovai 
Vakaruose praneša, kad gegužės 
21, Andrejaus Sakharovo gimta
dienio dieną, bus pamaldos už 
Sakharovo ir jo žmonos sveika
tą ir demonstracija, reikalau
jant, kad jie būtų paleisti iš 

r.| tremties Gorkyje. Nuo 12 vai. iki 
2 vai. popiet vyks demonstraci
ja prie Sovietu Sąjungos misi
jos, 67 St. prie 3 Avenue. Pa
maldos prasidės 2 vai. popiet 
Kristaus Gelbėtojo provoslavų 
bažnyčioje, 340 E. 71 Street, 
tarp 1 ir 2 Avenue. New Yorko 
lietuviai yra raginami parodyti 

3 solidarumą su šiuo disidentu, 
kuris drąsiai kėlė lietuvių rei- 
kalus sovietinio okupanto varž
tuose. Sakharovas tą dieną bus 

H badavęs 20 dienų.
Muzikinis koncertas Andre

jaus Sakharovo garbei ir pasau
linės taikos intencijai Camegie 
Hali įvyks gegužės 21, pirmadie
nį, 8 vai. vak. Koncertuos gar
susis pianistas Dimitrijus Šoš- 
takovičius su žinomu sovietų 
emigrantų orkestru, diriguojant 
Lazarui Gosmanui. Šį koncertą 
rengia Andrejaus Sakharovo in- 

? stitutas. talkinant įvairiom žino- 
gaus teisių organizacijom, įskai
tant'ir Lietuvių Katalikų Reli
ginę Šalpą. Bilietus už 6. 8, 10

Už Jadvygos Vencevičaitės- 
Kutkuvienės, nepriklausomos 
Lietuvos operos solistės, sielą 
mišios bus aukojamos gegužės 
20 d. 8 v. ryto pranciš
konų vienuolyno koplyčioje. Mi
šias užprašė Valė Grigaitytė- 
Aleksandriūnienė, operos so
listės Vladislavos Grigaitienės 
duktė.

Aidų žurnalo nr. 2 atspausdin
tas kiek pavėlintai ir jau siun
tinėjamas prenumeratoriam. Iki 
vasaros atostogų (liepos 1) iš
eis Aidų trečias numeris.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas bus gegužės 
23, trečiadienį, 7 v.v. įprastoje 
vietoje — Congregational baž
nyčios salėje, 91 St., ir 85 Rd. 
kampas, Woodhavene. Visos na
rės prašomos dalyvauti susirin
kime.

Perkūno choro metinis koncer
tas bus birželio 2, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje. Bus paminė
ta Perkūno veiklos 20 metų 
sukaktis. Chorui vadovauja Vik
toras Ralys, o choro valdybos 
pirmininku yra Lionginas Dran- 
gauskas.

New Yorko lietuvių medžioto- 
jų-meškeriotojų klubas “Aras” 
birželio 16 organizuoja cod žūk
lę Kennebunkport, Maine. Iš
vykstama penktadienį vakare. 
Miegama pranciškonų vasarvie
tėje. Žuvaujama šeštadienį, bir
želio 16 ir vakare su daugybe 
žuvų grįžtama atgal. Kviečiami 
žvejai prisidėti ir iš kitų vieto
vių. Kadangi laivo rezervacijos 
būtinos, suinteresuoti prašomi 
apie dalyvavimą pranešti ne vė
liau birželio 6 Vytautui Alksni
niu! 212 886-5695 arba Zenonui 
Juriui 212 441-7831.

JONUI VALAIČIUI
80 METŲ

Gegužės 11 Jonui Valaičiui, 
žurnalistui ir visuomenininkui, 
Vienybės laikraščio redaktoriui 
ir leidėjui, suėjo 80 metų.

Gimė jis Bostone. Su tėvais į
Lietuvą išvyko 1913 ir ten gyve
no iki 1927. Mokėsi Simano

- ir 12 dol. galima įsi^yti_Cax-
negie Hali, skambinant tel. 247- 
7459.

Kun. Kazimiero Pugevičiaus 
pagerbimas ir koncertas gegu
žės 12 Kultūros Židinyje praėjo 
labai įspūdingai. Atsilankė apie 
200 žmonių, buvo svečių ir iš 
kiti} miestų, pasakytą sveikini
mo kalbų, įteikta dovanų. Pla
tesnis aprašymas bus kitame 
Darbininko numeryje.

Kapų lankymas bus gegužės 
26, šeštadienį. Tą dieną 10 vai. 
bus mišios pranciškonų vienuo-

Daukan to-mokytojų seminari
joje Kaune. Jau nuo 1923 pra
dėjo redaguoti įvairius laikraš
čius, 1928-1933 redagavo Vieny-

lyno koplyčioje. Po mišių bus 
lankomi kapai, paskui bus bend
ros vaišės Kultūros Židinyje. Jau 
eilę metų kapų lankymą rengia 
ramovėnai ir kviečia dalyvauti 
šaulius, birutietes ir visą lietu
višką visuomenę.

bę. Prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą organizavo ekskursijas į Lie
tuvą ir jom vadovavo. Aktyviai 
rėmė Dariaus ir Girėno skridi
mą per Atlantą.

Buvo vienas iš Balfo organi
zatorių ir jo ruošiamų rinkliavų 
vedėjas. Rinkdamas aukas, yra 
aplankęs daugumą lietuviškų 
kolonijų Amerikoje ir Kanadoje, 
1948-1951 buvo Balfo atstovas 
Vokietijoje ir gyveno Miunche
ne bei Bremene. Ilgą laiką vado
vavo kasdieniniai radijo progra
mai — Voice of Lithuanians. 
Jau eilę metų kaip redaguoja
Vienybę.

Sveikiname sukaktuvininką!

VYKSTAME { TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĘ CLEVELANDE

Iš New Yorko autobusas | VII tautinių šokių šventę 
Clevelande išvyksta birželio 29, penktadienį, 8:30 vai. 
vak. nuo Shalins laidotuvių įstaigos Woodhavene Ir 
8:45 vai. vak. nuo Kultūros Židinio, Brooklyne. Grįžta 
liepos 2, pirmadienį, apie 11 vai. vak.

Kaina: vien tik kelionė autobusu — 60 dol. 
autobusas ir viešbutis (asmeniui): 
vienas kambaryje — 140 dol. 
du kambaryje —100 dol. 
trys kambaryje — 86 dol. 
keturi kambaryje — 80 dol.

į kainą (slskalto Ir transportacija tarp viešbučio, 
šokių Ir banketo salės.

Šokių šventės bilietai — 5 dol. Ir brangesni. 
Registruotis: Marytė Šalinsklenė 296*2244

Kelionių agentūra Vytis 769-3300

Kun. Antanas Račkauskas gegužės 29 švenčia savo kunigys
tės 50 metų sukaktį. Tą dieną Apreiškimo parapijos bažny
čioje bus iškilmingos pamaldos, banketas bus Cordon Bleu 
salėje Woodhavene. Nuotr. L. Tamošaičio

KASAI KETVERI METAI
(atkelta iš 7 psl.)

Pasibaigus susirinkimui, na
riai ir svečiai buvo pakviesti 
vaišėm, kurias buvo paruošęs 
V. Alksninis su šeimos pagalba. 
Kaip ir visada, vaišės buvo pui
kios ir visi dalyviai praleido dar 
kurį laiką draugiškam pašne
kesy.

Gegužės 6 Kasos narių susi
rinkimas įvyko ir Chicagoje. 
Chicagos skyrius turi dvi įstai
gas: vieną 2615 W. 71st. Street, 
Marquette Parke, kitą 1445 S.o. 
50th Avė., Cicero. Susirinkimas 
įvyko Jaunimo Centre, dalyvavo 
apie 140 narių. Programai va
dovavo Chicagos skyriaus vedė
ja Aušra Cibaitė ir koordinato
rius Saulius Mikaliukas. Iš New 
Yorko buvo atvykę Kasos prezi
dentas V. Vebeliūnas ir direkto
riai — V. Alksninis, R. Kezys 
ir A. Šilbajoris. Kiekvienas pa
darė savo srities pranešimą ir 
atsakinėjo į dalyvių klausimus. 
New Yorko svečius pristatė nau
jai išrinktas direktorius čikagie- 
tis Tomas Remeikis, Ph. D., 
politinių mokslų profesorius 
ir dabartinis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininko pa
vaduotojas.

Sprendžiant iš klausimų ir 
pageidavimų, dalyvių susido
mėjimas Kasa buvo didelis. Po 
susirinkimo įvykusiose vaišėse 
jautėsi entuziazmas ir pritari-

mas Kasos užsimojimam Chi
cagoje. Tikimasi, kad Kasos sky
rius Chicagoje augs labai spar
čiai, todėl Marquette Parko įstai
ga yra naujinama ir remontuo
jama geresniam taupytojų patar
navimui.

Alg. Š.

Bridges, Lithuanian-Ameri
can Newsletter, anglų kalba 
leidžiamas biuletenis apie lietu
viškus reikalus, gegužės mėn. 
Nr. 5 jau pasiekė skaitytojus. 
Šiame numery gausu įdomios 
medžiagos apie Sv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukakties mi
nėjimą Romoje. Metamas 
žvilgsnis į lietuvę motiną. Su-' 
pažindinama su dail. Vladu Ži- 
lium. Paminima prof. J. Ereto, 
Lietuavai daug nusipelniusio 
šveicaro, mirtis. Duodama in
formacijų apie OSI ir KGB 
draugišką ir lietuviam žalingą 
veiklą. Pateikiama žinių iš lietu
vių tautodailės, sporto gyveni
mo. Spausdinamos ištraukos iš 
politinio kalinio Antano Terlec
ko laiškų. Mėnesinį biuletenį 
leidžia JAV Lietuvių Bendruo
menė. Redaguoja Demie Jonai
tis. Metinė prenumerata 5 dol. 
Administracijos adresas: Brid
ges, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Harmonija, New Yorko kvar
tetas, vadovaujamas muz. Vikto
ro Ralio, gegužės 12 sėkmingai 
koncertavo Clevelande. Kvarte
tą pakvietė “Ateities” klubas. 
Tai buvo jau antras kvarteto 
pasirodymas Clevelando lietu
viam.

Brooklyne išnuomojamas švie
sus butas iš 4 kambarių. Skam
binti vakarais MI 7-5788.

Ieškomas vienam žmogui (su 
geriausiom rekomendacijom) 
dviejų, trijų ar daugiau kamba
rių butas. Pageidaujama East 
New Yorko, Woodhaveno, 
Ridgewoodo ar Richmond Hill 
apylinkėje. Skambinti Darbinin
ko administracijai: 827-1351.

NUOTAIKINGA 
ATVELYKIO
POPIETĖ

Tradicinė Atvelykio popietė 
buvo surengta balandžio 29 
Kultūros Židinio didžiojoje sa
lėje. Rengė Lietuvių Moterų Fe
deracijos New Yorko klubas.

Kaip įprasta, moterys labai 
gražiai papuošia Velykų stalą, 
kur pilna visokiausių valgių, 
pyragų, margučių. Popietę 4 vai. 
pradėjo pirmininkė Marija Žu
kauskienė, pasveikindama sve
čius, pasidžiaugdama, kad tiek 
daug susirinko, šierrijh ypatin
gai daug buvo svečių. Reikėjo 
net keletą stalų pristatyti. Sve
čių buvo iš Waterburio, New 
Haveno, Stamfordo ir kitų vie
tų. Iš viso buvo per 130 svečių.

Pradžioje buvo koncertinė 
dalis. Pianistas Vytautas Bakšys 

virtuoziškai paskambino gana 
didelį kūrinį — Saint Saens 
sonatą. Invokaciją prieš vaišes 
sukalbėjo Tėv. Kornelijus Buč
inys, OFM. Tada svečiai sukilo 
ir iš visų pusių apstojo vaišių 
stalą, kur pagal savo skonį 
rinkosi valgius. Prie kavos buvo 
gardžių tortų ir kitokių pyragų.

Dail. Juozas Bagdonas buvo 
dovanojęs paveikslą, kurio trau
kimas ir įvyko baigiant vaišes. 
Iš anksto buvo platinami bilie
tai. Paveikslą loterijos būdu 
laimėjo E. Treimanienė.

Paskui visi dar šnekučiavosi 
ir nuotaikingai praleido popietę, 
kuri buvo tvarkingai ir gražiai 
suorganizuota, (p.j.)

LM Federacijos New Yorko klubo narės prie Atvelykio stalo Kultūros Židinyje. Iš k. 
V. Čečetienė, I. Banaitienė, T. Penikienė, J. Vytuvienė, M. Žukauskienė — pirmi
ninkė, E. Noakienė, G. Kulpienė, M. Ulėnienė, B. Mikalauskienė, E. Donohue, G. Treima
nienė, O. Raubienė, V. Sutkuvienė, R. Kondrotienė, V. Šližienė, E. Skobeikienė, 
S. Sližienė, p. Grudzinskienė. Nuotr. L. Tamošaičio

Jauna dirbanti pora ieško buto 
iš 3 kambarių. Pageidaujama 
Richmond Hill arba Woodha- 
veno rajone. Po 7 vai. vak. 
skambinti telef. 849-9604.

Ieškoma sekretorė/-ius lietu
viškai įstaigai New Yorke. Pagei
dautina, kad laisvai valdytų lie
tuvių ir anglų kalbas, mokėtų 
gerai rašyti rašoma mašinėle, 
efektyviai komunikuoti telefonu 
ir raštu bei vairuoti. Darbo 
pareigos pagrindinai apima ma
šinraščio darbus, siuntų pakavi
mą bei prašymų pildymą ir iš
siuntimą ir kitus techniškus- 4.
administracinius rūpesčius. 
Darbo sąlygos bus aptartos su 
rimtais kandidatais. Siųsti re
ziume: Lithuanian Catholic Re
ligious Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207.

Natūralaus bičių medaus pri
einamomis kainomis galima 
gauti Darbininko spaudos kios
ke. Čia taip pat galima įsigy
ti kalėdinių kortelių, lietuviškos 
muzikos plokštelių, įvairių su
venyrų ir dovanėlių Kalėdom ir 
kitom progom, naujausių lietu
viškų knygų, gintarų irkt.

QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — 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 
Hl 1-6666. Towing after 6:00— 
843-6677.

2 0-TAS

SUKAKTUVINIS

XoxewKS
BIRŽELIO 2, ŠEŠTADIENI, KULTŪROS ŽIDINYJE 

PROGRAMOJE:
— VYRŲ CHORAS PERKŪNAS
— Arija ii operos “Užburtoji fleita’' (W.A. Mozarto)
Diriguoja VIKTORAS RALYS, sol. STASYS CITVARAS, akomponuoja DALIA SAKAITĖ
— VYRŲ CHORAS GLEE CLUB
Diriguoja RALPH WILKERSON, akomponuoja THOMAS McNELLY 

k VYRŲ CHORAS PERKŪNAS
Diriguoja VIKTORAS RALYS, VYTAUTAS STROLIA, VYTAUTAS DAUGIRDAS, akomponuoja 
DALIA SAKAITĖ

Po koncerto bus ateinančių malonių atostogų linksma vakaronė su šokiai: 
gražiomis perkūniečlų dainomis, žaidimais Ir t.t. šokiam gros ir dainuos nuotaikinę 
“JINAI IR TRYS GINTARAI”!

Bufetas su šaltais užkandžiais Ir šiltais patiekalais.
Mažojoj salėje baras su atgaiva ir kokteiliais.
Turtinga loterija — kaip visuomet!!!
Koncertas prasideda 7:30 v.v. punktualiai, kokteiliai — 6:30 v.v.
Bilietai gaunami pas choristus Ir prie įėjimo.
įėjimas — 7 dol., jaunimui iki 15 m. — 3 dol. (prie įėjimo)
Vakaronei stalus užsisakyti pas P. Tutiną — 647-1406 ir L. Drangauską — 296-5655 
Stalai paskiriami pagal užsakymo datą — eilės tvarka.

MALONIAI LAUKIAME VISŲ!




