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Izraelis uždraudė veikti naujai 
susikūrusiai arabų ir žydų par
tijai, reikalaujančiai atskiros 
valstybės palestiniečiam.

Lotynų Amerikos valstybės 
yra skolingos Vakarų ir Japoni
jos bankam 340 bil. dol.

Turkijos karinis teismas nutei
sė 10 kairiųjų mirti už politi
nių priešų žudymą.

Du Izraelio armijos karinin
kai buvo rasti kalti bandę iš
sprogdinti mahometonų labiau
siai garbinamą Uolos mečetę.

Angoloj veikią partizanai pa
ėmė į nelaisvę 11 užsieniečių 
belaisvių, kurių tarpe yra ir du 
amerikiečiai.

Valst. sekretorius Shultz griež
tai paneigė gandus, kad Nika
ragva sustabdė Salvadoro parti
zanų aprūpinimą ginklais.

Lenkijos kalėjime laikomas 
Solidarumo unijos patarėjas Ja
cek Kuron, reikalaudamas jį pa
leisti ar pradėti jo bylą svarsty
ti teisme, buvo paskelbęs bado 
streiką. Vyriausybė paskelbė kad 
jo ir Adam Michnik, Henryk Wu- 
jec ir Zbigniew Romaszewski 
byla už krašto išdavimą prasidės 
liepos 13. Jie yra laikomi kalėji
me nuo 1981 gruodžio 13.

Irakas paskelbė atsiėmęs dalį 
Irano užimtos Majnoon salos
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dalį užtvindė atidarydami Hu- 
weira upės užtvankas.

Amerikos žydų organizacijų 
vadai spaudžia J.T. gen. sekre
torių Javier Perez de Cuellar 
daryti žygių antisemitizmui 
Jungt. Tautose sumažinti.

Visos Europos bendrosios rin
kos valstybės sutiko pasiųsti sa
vo atstovus į rugsėjo mėn. Kosta
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kurioj taip pat dalyvaus ir Con- 
tadora grupės valstybės (Meksi
ka, Venecuela ir Panama) taikai 
centrinei Amerikoj atstatyti.

Amerikos vartotojų federacija 
paragino vyriausybę žymiai pa
didinti krašto strateginį aliejaus 
rezervą, kurį dabar sudaro 750 
milijonų statinių aliejaus.

J.T. paskelbė, kad pirmą 
kartą modernioj istorijoj pasau
lio gyventojų prieauglio tempas 
yra sumažėjęs nuo 2 proc. iki 1.7 
proc., bet pasaulio gyventojų 
skaičius kasmet vistiek paauga 
nuo 80 iki 90 mil. žmonių.

Britanija ir Kinija sudarė 
bendrą komitetą įvairiom prob
lemom ryšium su Hong Kongo 
perleidimu Kinijos suverenite
tui.

Iranas yra pasiruošęs sustab
dyti Persijos įlankoj plaukiojan
čių laivų puldinėjimus, jei ir 
Irakas sutiks nepulti nekarines 
medžiagas gabenančius laivus.

Nato Europos 7 valstybių užs. 
reik, ministerial savo konferen
cijoj nutarė sustiprinti europinę 
sąjungos pusę, t.y. sustiprinti 
europinių valstybių vaidmenį 
formuluojant Nato politiką.

Japonija įspėjo JAV ir Sov. 
S-gą, kad yra atėjęs laikas pri
siimti atsakingumą už branduo
linių ginklų tolimesnius ban
dymus.

Libano parlamentas suteikė 
ministerių kabinetui teisę per 
9 mėn. peržiūrėti buv. Shafik ai 
Wazan vyriausybės paskelbtus 
įstatymus, sumažinti krikščionių 
ir padidinti mahometonų įtaką 
krašto armijoj.

JAV panaikino 7 m. trukusį 
tiesioginės ūkinės paramos tei
kimo draudimą Mozambikui.

Dėl kongrese susidariusios 
opozicijos JAV atsisakė parduoti 
Kuvait nuo peties Šaunamų 
priešlėktuvinių raketų.

PROTESTĄ PASIRASE KRAUJU
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 61

Kaltinimai juokingi
Skaitytojui taip ir liko neaiš

kūs “faktais įrodyti” kun. S. 
Tamkevičiaus ryšiai su pogrin
džio leidiniu “Kronika”, kadangi 
nė vieno iš tų “faktų” korespon
dentė S. Mockuvienė savo 
straipsnyje nepanoro pagarsinti. 
O liudijimai apie “Kronikoje” 
pagarsintų žinių nepagrįstumą, 
žinant visą sistemą, daugiau 
nei juokingi, kaip, pvz. galima 
paminėti atvejį, minimą straips
nyje, apie Šaukėnų vidurinę mo
kyklą — į teismą liudyti kviečia
mas ne nukentėjęs mokinys, bet 
elgesį sumažinusi mokytoja.

Tai, kad kun. S. Tamkevi
čius nenurodė UNESKO adre
so, kaip rašoma “Tiesoje”, 
skamba kaip kaltinimas ne ku
nigui, o tiems, kurie nepalieka 
net galimybės prašyti pagalbos, 
slėpdami nuo žmonių daugelį 
tarptautinių žmogaus teisių, 
globos ir gynimo organizacijų, 
darydami įvairius trukdymus su 
jomis susisiekti, į jas kreiptis.

Taip galima nuteisti 
kiekvieną

Perskaičius straipsnį, peršasi 
išvada: taip galima nuteisti kiek
vieną Lietuvos kunigą. Tiek ti
kinčiam, tiek netikinčiam blai
viai mąstančiam žmogui taip ir

kun. S. Tamkevičius? Už grupi
nį vaikų mokymą?! Už tikėjimo 
gynimą?! — bet juk tai kunigo 
pareigos! Už pareiškimų rašy
mą? — visiems piliečiams ga
rantuota žodžio spaudos laisvė. 
Už ateizmo kritiką? — persekio
ti už kritiką draudžiama įstaty
mais.

Stropiai ruošėsi teismui
Jei kunigas iš tiesų būtų kal

tas, nereikėtų taip stropiai ruoš
tis teismui: slėpti teismo posė
džio datą; kuo griežčiausiai pri
žiūrėti, kad žmonės neišeitų iš 
darboviečių (nesusikeistų darbo 
valandomis), o atvykusius Vil
niun vaikyti nuo teismo rūmų, 
sodinti paroms, — ir teismo 
procesas, be abejonės, būtų ro
domas kuo platesnei visuome
nei.

Korespondentė Mockuvienė, 4 
d. stebėdama teismo procesą, 
taip ir nesugebėjo rasti nė vieno 
įtikinamo rimto kaltinimo.

Aukštas partinis darbuotojas 
vienam kunigui prasitarė: “Ko 
jūs pykstate ant korespondentų? 
Jie straipsnius apie kun. A. Sva
rinską ir kun. S. Tamkevičių 
parašė taip, kad tiesiog akivaiz
dus jų nekaltumas!”

Tiesa — baisiausias 
vėzdas

Korespondentės S. Mocku- 
vienės straipsnį, pavadintą “Vie
noje rankoje rožančius, kitoje 
— vėzdas” liaudis supranta — 
“Vienoje rankoje rožančius, ki
toje — tiesa”. Būtent, tiesa ir 
yra baisiausias vėzdas sovieti
niam ateizmui.

Dar gerokai prieš kun. S. Tam
kevičiaus teismą, tik po jo su
ėmimo, liaudyje kursavo išsireiš
kimas, nugirstas iš tų, kurie ruo
šėsi susidoroti su uoliu kunigu. 
"Pagavome didelį jautį, tik ne
surandame jam grandinės pri
rišti”. tai reiškia — turime su
ėmę didelį žmogų, tik niekaip 
nerandame jam apkaltinimo.

Todėl ne paslaptis, kodėl kun. 
S. Tamkevičius net 7 mėnesius 
buvo laikomas saugumo rūsy
je. Jau pats straipsnio žaibiškas 
pasirodymas spaudoje (rytojaus 
dieną po teismo) kalba' kad vis
kas buvo iŠ anksto nutarta, su
režisuota, o teismo procesas

— tik savotiška vaidyba.

Įstatymo vardu 
nutaisė

Beveik prieš du tūkstančius 
metų įstatymo vardu mirčiai 
buvo pasmerktas Kristus: “Mes 
turime įstatymą, ir Jis turi 
mirti” (...). Savo metu Hitle
ris įstatymo vardu šaudė žydus, 
Stalinas — trėmė į Sibirą mili
jonus nekaltų žmonių... Ir 
šiais metais taip pat įstatymo 
vardu Vilniuje Aukščiausias 
Teismas nuteisė du uoliausius 
Lietuvos kunigus — A. Svarins
ką ir S. Tamkevičių.

Istorija pasmerkė praeities 
klaidas. Nėra abejonės, kad 
ateities istorija panašiai įver
tins ir dabarties įvykius; o jei 
istorija kartais ir suklystų,— 
Dievas nesuklys!

Rinko parašus
Nuteisus kun. Alfonsą Svarins

ką ir areštavus kun. Sigitą Tam
kevičių, Lietuvos tikintieji pra
dėjo rinkti parašus po pareiš
kimais—protestais, adresuotais 
KP CK generaliniam sekretoriui 
Jurijui Andropovui bei generali
niam prokurorui, reikalaudami 
išlaisvinti neteisingai suimtus 
kunigus.

Kad pareiškimų - protestų 
tekstai su parašais pasiektų ad-

Pm įrašė krauju
Po pareiškimų-protestų teks

tais dėl kunigų išlaisvinimo pa
sirašė 123,000 tikinčiųjų, iš 
kurių 22 pasirašė krauju.

Būtų pasirašę dar daugiau ti
kinčiųjų, jei ateistai nebūtų ėmę
si represinių priemonių, kad tik 
sutrukdytų parašų rinkimą. Lie
tuvos bedieviai bauginimais 
bandė įsakinėti, kad net kunigai 
draustų tikintiesiems pasiraši
nėti po pareiškimų tekstais.

PRAŠOME IR TIKIMĖS

Religinis Pasaulio .Lietuvių 
Katalikų kongresas šaukiamas 
Toronte rugsėjo mėn. 1 5r 2 
dienomis šv. Kazimiero 500 
metų mirtį Žyminčios sukakties 
proga. Jo metu, rugsėjo pirmo
sios vakare ir antrosios popie
tę, įvyks naujos operos, Dux 
Magnus, spektakliai. Opera yra 
skirta šventajam pagerbti.

Lietuvių visuomenę prašome 
dalyvauti operoje, bankete, iš
kilmingose pamaldose rugsėjo 2 
ir kongreso paskaitose. (Rugsėjo 
1, 10:30 vai.: šv. Kazimieras, 
jo šventumas ir lietuviškumas 
— prof. Rabikauskas; kataliky

bės ir ateizmo santykiai pra
eity ir dabar — dr. J. Girnius; 
jaunimo svarstybos po pietų.)

Operos spektakliai bus Ryers- 
ton teatre, 43 Gerrard St E.: 
paskaitos ir banketas — 
Royal York viešbutyje, 100 Front 
St W. ..........

Sis mūsų kreipinys reiškia vil
tį, kad visuomenė Toronte atsi
lankys, kad šv. Kazimiero su
kakties prisiminimas, gražiai 
Romoje prasidėjęs, gražiai baig
sis Toronte.

Centrinis šv. Kazimiero 
Sukakties komitetas

RŪPINAMASI VIKTORO 
PETKAUS LIKIMU

Pasirašančius gaudė milicija
Žmones, renkančius parašus, 

saugumiečiai, vartodami fizinę 
jėgą, gaudė, grūdo į mašinas ir 
vežė į milicijos skyrius. Ten bau
gino, grasino, atiminėjo parašus 
bei tekstus, baudė 50 rub. ad
ministracinėmis baudomis.

Per lietuviškas televizijos lai
das liaudis buvo bauginama, 
jog parašų rinkėjai gali būti 
nubausti kalėjimu. Ne viename 
rajone pasirašiusius po pareiški
mais asmenis saugumo darbuo
tojai tardė, vertė pasirašyti po 
jų duodamais neaiškiais teks
tais.

Prieš pareiškimų - protestų, 
kurie buvo vežami į Maskvą 
buvo pridėti pareiškimai gene
raliniam prokurorui ir Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo 

resatųs, o nebūtų sulaikyti. ^irgjininkui. Juos Lietuvos tį- 
Lietuvoje, KGB būstinėje, tikin- Yrančiųjų vardu pasirašė Aldona 
tieji dalimis juos vežė į Mask- Šukytė, Albina Žemaitytė, Alfon- 
vą ir užregistruotus palikdavo sas Bumbulis ir Juozas Ka- 
priimamajame kambaryje. zalupskas.

Tautos Fondo rėmėjas Charles Bielskis su a.a. žmona Eva, 
mirusia 1984 kovo mėn. Jos atminimui įamžinti Charles 
Bielskis tautos Fondo Laisvės Iždui paaukojo 2000 dol. 
Tautos Fondas nuoširdžiai už auką dėkoja.

PABALTIEČIŲ PASAULINĖS 
SANTALKOS POSĖDIS
Washingtone gegužės 26 įvyko 

antras šių metų Santalkos posė
dis. Jame dalyvavo: latviai — 
dr. O. Pavlovskis (pirmininkas), 
G. Meirovics ir E. Bolsteins; 
estų atstovas K. Popp, ir lietu
vių — L. Grinius ir dr. K. Jur-

Posėdyje buvo svarstyti pasi- 
niošimai 1985 gegužės 6 Ot- 
tawoje įvyksiančiai Helsinkio 
Akto signatarų konferencijai 
žmogaus teisių reikalais, ir 1985 
rugpjūčio pradžioje ruošiamam 
Helsinkio akto 10-ties metų su
kakties minėjimui — viešosios 
opinijos teismui dėl Sovietų Są
jungos nusikaltimų prieš žmo
gaus teises Pabaltijo valstybėse.

Ottawos konferencijai ruošia
mas įteikti Santalkos vardu me
morandumas. Laukiama akty
vaus pasireiškimo Kanadoje gy
venančių pabaltiečių ir kitų 
tautybių atstovų.

Kopenhagoje ruošiamam So
vietų Sąjungos teismui yra jau 
gautas žymaus amerikiečio suti
kimas būti teisėju. Ieškomi kiti 
du teisėjai iš Europos. Proku-

ratūrai yra reikalingi teisinin
kai, Helsinkio Akto žinovai, kurie 
galėtų atlikti kaltinamosios me
džiagos galutiną apipavidali
nimą ir pristatyti kaltinimus Ko
penhagoje.

Drauge su Kopenhagos teismu 
yra planuojama jaunimo eks
kursija laivu iš Kopenhagos į Pa
baltijo pakraščius: Helsinkį, 
Gotlando salą ir Stockholmą.

VLIKO atstovai informavo 
posėdžio dalyvius apie VLIKO 
nusistatymą dėl 1945 m. Jaltos 
susitarimų, 1984 m. Los Ange
les olimpiados, ir akcijos Euro
pos Parlamente bei atskirose 
valstybėse, ypač Švedijoje ir 
Olandijoje.

Taip pat pranešė apie Tomo 
Venclovos, lietuvio atstovo da
lyvavimą PEN rašytojų suvažia
vime Tokyo mieste, ir apie š.m. 
rugsėjo mėn. įvyksiantį Pasau
lio Anti-Komunistinės Lygos su
važiavimą San Diego mieste. 
Posėdyje buvo pristatytas Ko
penhagos teismui VLIKO ruo
šiamos medžiagos turinys ir do
kumentacijos projektas.

Spaudos agentūros praneša, 
kad iš Lietuvos neoficialiais ke
liais buvo kreiptasi į Tarptau
tinį Raudonąjį kryžių, prašant 
ištirti lietuvio sąžinės belaisvio 
Viktoro Petkaus sveikatos būklę 
ir iš viso jo likimą. Apie Vik
torą Petkų jau daugiau kaip 
šešis mėnesius neturima jokių 
žinių. Praėjusių metų gruodžio 
mėnesį, Petkaus žmona buvo 
nuvykusi į Permės koncentraci
jos lagerį pasimatyti savo vyru, 
bet, po trijų dienų laukimo, 
stovyklos vadovybė, nepaaiškin
dama priežasties, jai nedavė rei
kiamo leidimo. Nei Petkaus 
žmona, nei kiti jo artimieji ir 
bičiuliai taip pat jau šešis mė
nesius iš belaisvio negauna jo
kių laiškų. Visa tai kelia susirū
pinimą Petkaus artimųjų ir bi
čiulių tarpe taip pat ir dėl to, 
kad Petkaus sveikatos būklė dėl 
labai sunkių kalinimo sąlygų 
praėjusiais metais buvo smar
kiai pablogėjusi. Koncentraci
jos stovykloje ilgai jam nebuvo 
teikiama reikalinga medicininė 
priežiūra. Tiktai -pe ilgo -delsi- 
mo — 1982 metais jam buvo iš
pjautas ant veido išaugęs pik
tybinis auglys. Užsienio spaudos 
agentūros atkreipia dėmesį, kad 
Viktoras Petkus, kuris yra 55-erių 
metų amžiaus, jau ilgus metus 
yra laikomas beveik visiškoje 
izoliacijoje. Daugiau kaip dvejus 
metus jam draudžiama gauti

siuntinius, daugumas jo paties 
siunčiamų laiškų buvo konfis
kuoti tuo pretekstu, kad jų turi
nys esąs ideologiškai pavojin
gas. Jo celė buvo pakartotinai 
iškratyta, konfiskuojant ir sunai
kinant visus joje surastus užra
šus, laiškus ir straipsnius. Už
sienio spaudos agentūros pri
mena, kad Viktoras Petkus da
bar atlieka jau trečią sunkią 
bausmę. Būdamas dar gimnazis
tu, Petkus atliko šešerių metų 
kalėjimo bausmę už dalyvavimą 
katalikų jaunimo sąjūdyje, 1957 
jis buvo suimtas už religinės 
literatūros platinimą ir nuteistas 
aštuonierius metus kalėti, galop, 
1977 Petkus buvo vėl suimtas už 
tariamą antisovietinę agitaciją 
ir propagandą ir nuteistas 
dešimt metų kalėti ir penkeriem 
metam tremties. Viktoras Pet
kus, rašo spauda, yra vienas iš 
Lietuvos Helsinkio Grupės na
rių, jau būdamas koncentraci
jos stovykloje, drauge su estu 
žmogaus teisių gynėjų Mart Nik
ius, jis įsijungė ir į Ukrainiečių 
Helsiiikiogrupę^JxuigWjių Ame
rikos Valstybių komisija Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo klausimais yra pasiūliusi 
Viktorą Petkų ir kelis kitus so
vietų kalinimus žmogaus teisių 
gynėjus kandidatais Nobelio 
taikos premijai. Šią kandidatū
ra amerikiečių komisija iškėlė 
taip pat ir šiais metais.

BRITŲ PARLAMENTARAS RAGINA VAKARUS 
AKTYVIAU REMTI PAVERGTAS TAUTAS

1983 rugsėjo 29 Europos Ta
ryboje (Council of Europe) buvo 
svarstoma vokiečių etninės ma
žumos SSRS-oje padėtis. Dis
kusijų metu kalbą pasakė britų 
parlamentaras John Wilkinson, 
Europos Laisvės Tarybos (Eu
ropean Freedom Council) pirmi
ninkas. Jo kalbos tekstas buvo 
išspausdintas periodinio leidinio 
ABN Correspondence 1984 m. 
kovo-balandžio numeryje.

Wilkinson pagyrė V. Vokieti
jos atstovo dr. Jaegerio prane
šimą apie vokiečių persekiojimą 
SSRS-oje ir kritikavo tuos vaka
riečius, kurie, pasiteisindami 
koegzistencijos meile, siūlo, 
kad Vakarai tylėtų apie neteisy
bę ir teisių pažeidinėjimą Sovie
tų Sąjungoje. Jis paminėjo Šve
dijos ministerį pirmininką, kuris 
rugsėjo 28 d. pasmerkė prie-

Gynybos departamentas pa
skelbė, kad Sov. S-ga turi 34,000 
branduolinių sviedinių visiem 
jos turimiem bombonešiam, 
tarpkontinentinėm ir vidutinės 
tolinašos raketom ir artilerijos 
pabūklam, o JAV tokios pat rū
šies sviedinių skaičius siekia 
26,000.

Venecuelos socialistinė vy
riausybė ir jos prezidentas Jai
me Lusinchi nutarė pagerinti 
santykius su Kuba. Abeji amba
sadoriai buvo atšaukti 1979. 
Kubai atsisakius leisti išvykti 
iŠ krašto Venecuelos ambasadoj 
prisiglaudusiem 16 kubiečių.

Santalkos pirmininkas pasiū
lė kitame posėdyje persvarstyti 
pirmininkaujančio kadencijos 
pratęsimą iš vieno į dvejus me
tus. (Elta)

spaudą Čekoslovakijoje, bet net 
neužsiminė apie “daug bloges
nę padėtį Sovietų Sąjungoje”. 
Tik kai kiti parlamentarai su
skato jį klausinėti, jis sutiko, jog 
“Švedijos kaimyninėse tautose, 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, 
kurios buvo ginklo jėga įjung
tos į Sovietų Sąjungą, pažeidi
nėjamos žmogaus teisės”. Anot 
Wilkinsono, “Vakarų užsienio 
politikos architektai ilgą laiką 
pritarė Helmuto Sonnenfeldo 
požiūriui, kad keisti esamą pa
dėtį Rytų Europoje pavojinga, 
nes sugriovus trapią Sovietų 
bloko pusiausvyrą, sektų de- 
stabilizacija, kuri galėtų būti 
grėsme taikai”.

Britų parlamentaras nesutin
ka, kad Sovietų užsienio politi
ka sunormalėtų, jei tik Vakarai 
ignoruotų sovietinio bloko vidi
nes problemas. “Ar mūsų kon
tinente vyrauja taika?” — klau
sia jis ir nurodo į Vengriją, 
Čekoslovakiją, neutralų Afganis
taną, “neutralios Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos invaziją 1940 m.” 
ir kitus pavyzdžius. Jo nuomone. 
Helsinkio eiga irgi nedavusi 
teigiamų pasekmių. Sovietų po
žiūriu, Helsinkio sutartys įteisi
no Rytprūsių ir kitų buvusių 
Vokietijos teritorijų įjungimą i 
Sovetų Sąjungą. Už tai Sovietų 
Sąjunga atsilygino dar didesne 
mažumų priespauda.

Baigdamas savo kalbą, Wilkin
son paragino Vakarų vyriausy
bes sustiprinti transliacijas į 
SSRS-ą ne tik rusų kalba, bet 
ir lietuvių, latvių, estų bei kito
mis kalbomis. Jis taip pat pasiū
lė. kad Europos Taryba liepos 
mėnesį išminėtų Pavergtų Tau
tų savaitę.

(Elta)
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Nauji Rašytojų Sąjungos 
nariai. Į Lietuvių Rašytojų Są
junga vėl priimti keli nauji na
riai. Vyresniosios kartos bele
tristas Kazys Jankauskas (gini. 
1906), tik atšventęs 75-erių metų 
amžiaus sukaktį, pagaliau sulau
kė komunistų malonės. Lietuvių 
literatūroje jis impresionisti
nio pobūdžio romanais gana 
ryškiai reiškėsi nuo 1930 metų. 
Tačiau bolševikų okupacija 
1940 m: jo kūrybinius polėkius 
ilgesniam laikui sustabdė. K. 
Jankausko impresionizmas neti
ko sovietinės linkmės kritikams, 
tik dabar paminimos ir anks
čiau jo parašytos knygos: “Jau
nystė prie traukinio” (1936), 
“Dulkini batai” (1938), “Vieš
kelyje plytų vežimai” (1938), 
“Žygyje” (1940), “Beržėnų sto-

Savaitės 
Įvykiai

ties kūrikas” (1949), “Krito kaš
tonai” (1959), “Stogas ir žvaigž
dėtas dangus” (1984).

Beletristas Rimantas Černiaus
kas, gimęs 1950 m. Dauguose. 
1973 m. baigė Vilniaus univer
sitete matematikos studijas. Ma
tematiką dėsto Klaipėdos Aklųjų 
mokykloje. Poezijos kūriniais 
pradėjo reikštis nuo 1974 metų. 
Išleistos dvi jo poezijos kny
gos: “Šiapus debesų” (1980) ir 
“Gusto istorijos” (1983).

Poetė Alma Karosaitė, gimusi 
1945 m. Biržų rajone, literatū
ros studijas yra baigusi Vilniaus 
universitete. Dirba “Vagos” 
leidykloje redaktore. Išleistos 
trys jos poezijos knygos: “Eini 
su manimi” (1979), “Gatvė be 
skėčio” (1982), “Žemė balų aki
mis (1983).

Petras Venclova, beletristas, 
gimęs 1944 m. Žaliosios kaime, 
Biržų rajone. Literatūros studi
jas baigęs Vilniaus universitete. 
Išleistos knygos: “Rudens eilė
raštis” (1978), “Vakaro elegijos” 
(1983).

Nežinia, kuriais tikslais į Lie-

je Lietuvos spaudoje linksniuo
jamas Pirčiupio vardas.

— S, Sondeckio vadovauja-

vo Maskvos muzikos festivalyje.
— Japonijoje prieš 15 metų

tuvių Rašytojų sąjungą priimtas 
Lietuvoje apsigyvenęs rusas ver
tėjas Jurijus Šišmonines, gimęs 
1920 m. Saratove. Knygas ver
čia iš vengrų kalbos į rusų kal
bą. Skelbiama, kad yra išvertęs 
per 40 knygų.

— Lietuvos komunistai, gir- gerbėjų klubas. Jis ruošia Japo- 
damiesi sovietine pergale, kiek nųos miestuose Čiurlionio mu- 
įmanydami stengiasi parodyti 
vokiečių žiaurumus jų okupuo
tuose kraštuose. Vienas ryškiau
sių vokiečių įvykdytų Lietuvoje 
žiaurumų yra Pirčiupio kaimo 
sudeginimas su visais 119 Žmo
nių. Vokiečių žiaurumas baisus 
ir jokiais motyvais nepateisina
mas. Tačiau nutylėti šiame nusi
kaltime sovietų vaidmenį yra 
aiški tendencija. Žydo H. Zi
mano vadovaujamas sovietų de
santų dalinys ties Pirčiupio kai
mu susprogdino vokiečių karinį 
transportą ir tuo išsprovokavo 
vokiečius bausti nekaltus kaimo 
gyventojus. Dabar buvusio kai
mo vietoje yra kapai su skulp
toriaus G. Jakubonio sukurta 
ryžtingos motinos skulptūra. Į 
tą vietą vežami užsienio turis
tai ir jiems rodomas vokiečių 
nusikaltimas, bet nutylima to 
nusikaltimo provokacija. Šį pa
vasarį jau kelintą kartą viešojo-

zikos koncertus, jo dailės kū-

kūrėjo asmenybę. Klubo įkflrė- 
jas ir nepailstąs vadovas yra 
muzikas ir kompozitorius Ikiras

nį apie M. K. Čiurlionį japonų 
enciklopedijoje, skaito paskaitas 
apie M. K. Čiurlionį net užsie
nyje.

— Ateinančiais metais numa
toma Magdeburge suruošti lietu
vių dailės parodą. Jau dvi lietu
vių grafikos parodos yra buvu
sios šiame Rytų Vokietijos mies
te. Tarp vietos dailininkų ir lie
tuvių užsimezgusi artimesnė 
draugystė.

VA LDAŠ C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road., East 
^orthporth, N.Y. 11731. Tet. 516 368-3740. Namų totefonas vekerais 
tik išimtinais atvejais S16 757-2671, Mew Yorka ofisas Lito patalpose: 
86-01 114Bi St, Richmond HM, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2811.
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ALICE'S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška g«Hu par- 
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454. 107-84 Jamaica Ave.,i 
Richmond HIH, N.Y.

SH ALINS FUNERAL HOME, Ine., 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.

—   ..................... .............. ■ ■ ■■■  i.* ■■    , i     ..........................

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
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

Ispanijos vyriausybė, nepaisy
dama krašte plintančios nuotai
kos už taiką, atsisakė idėjos pa
sitraukti iš Nato ir stengiasi į- 
rodinėti Ispanijos priklausymo 
Nato būtinumą.

JAV karo laivynas už skridi
mo pamėgdžiojimo įrengimų 
taisymo įrankių rinkinį mokė
davo gamintojui 10,168.56 dol., 
o atstovų rūmų smulkių įmonių 
komiteto priežiūros pakomite
čio narys Barkley Bedell visą 
tokių įrankių rinkinį iš geležies 
krautuvių nupirko už 92.44 dol.

Amerikos vidurio vakarų filan
tropai įsteigė Jamestown fondą, 
kurio pirmininku bus Washing- 
tono advokatas William Geimar. 
Fondo uždavinys — padėti iš 
Sov. S-gos atvykusiem pabėgė
liam įsikurti, surandant jiem 
pragyvenimo šaltinių ir teikiant 
kitokią globą.

Jordano karalius pasiūlė pa
siųsti savo kariuomenės padėti 
Irakui.

Jugoslavijos teismas nuteisė 
10 Kosovo provincijoj gyvenan
čių albanų kalėti nuo 3 iki 12 
metų už tai, kad jie ragino pro
vinciją prijungti prie Albanijos.

JAV pardavė Taivanui 12 kari
nio transporto lėktuvų C-130 
už 325 mil. dol.

Pasauly gyveną sikai birželio 
23 - 24 sušaukė konferenciją 
bendrai veiklos programai 
sudaryti ryšium su paskutiniu 
metu Indijos Punjab valstijoj 
įvykusiais susirėmimais tarp 
Indijos karių ir sikų.

Lenkijos pogrindis paragino 
gyventojus boikotuoti ten vyk
siančius vietinių organų rinki
mus, kuriuose komunistų partija 
buvo išstačius! dvigubai dau
giau kandidatų kaip turėjo būti 
išrinkta atstovų. Atsišaukimas 
didesnės įtakos į rinkimus ne
turėjo, bet dėl mažo balsuotojų 
skaičiaus, rinkimai kai kur turės 
būti pakartoti.

Afganistano sostinėj partiza
nai nužudė du sovietų pareigū
nus ir 6 afganų karius ar slap
tos policijos pareigūnus.

Iš Irano pagrobtu lėktuvu pa
bėgo 8 kariai ir civ. pareigūnai, 
bet per 5 dienas nei viena vals
tybė nesutiko jiems suteikti poli
tinės globos. Paskutinė jų susto
jimo vieta yra Prancūzijos ku
rortinis miestas Nice.

LB ATSTOVAI LANKO GARSŲ 
TEISININKĄ OSI REIKALAIS

Lietuvių ir ukrainiečių atsto
vai gegužės 25 JAV Teisingu
mo departamento Specialių In- 
vestigacijų Įstaigos (OSI) reika
lais buvo priimti Pennsylyani- 
jos valstijai JAV-ių Senate 
atstovaujančio senatoriaus 
Arlen Specter. Priėmimas vyko 
Philadelphijos miesto centre 
esančioje senatoriaus įstaigoje.

Lietuviam atstovavo PLB val
dybos vicepirmininkas visuo
meniniam reikalam inž. Alg. 
Gečys, JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos vicepirmininkė 
Aušra Zerr, Philadelphijos LB 
apylinkės pirm. Teresė Gečienė

lietuvių ir ukrainiečiu, taip' pat 
dalyvavo buvęs JAV kongresma- 
nas Charles F. Dougherty, ad 
hoc Komiteto Pabaltijo valsty
bėm ir Ukrainai JAV Kongrese 
įsteigėjas. Šiuo metu C. Dough
erty esama artimo sen. Spec
ter patarėjo.

Pasimatymo metu sen. Spec
ter buvo supažindintas su OSI 
prasilenkimais su JAV Kongreso 
priimto įstatymo paskirtimi, jos 
pareigūnų artimu bendradar
biavimu su KGB, nesilaikymu 
JAV teisminių procedūrų ap- 
klausinėjant liudininkus, nuola
tiniu naudojimusi sovietinių 
vertėjų pagalba, pilietybės nete- 
kusiem gresiančiu pavojum būti 
išduotiem sovietam ir t.t.

Sen. Specter stebino iškelti 
faktai, ir keliais atvejais jis pa
reiškė savo susirūpinimą dėl 
OSI nesilaikymo šio krašto demo-

kratiniais pagrindais pagrįstos 
teisminės procedūros. Jis priėmė 
pasiūlymą greitu laiku Washing
tone susitikti su OSI apkaltin-

tuosius gynusiais advokatais ir 
iš jų tiesioginiai patirti jų nu
siskundimus dėl OSI. Savo 
ruožtu, ukrainiečių ir LB atsto
vai pažadėjo artimiausiu laiku 
sen. Specter pateikti OSI reika
lu pageidaujamą dokumenta
ciją.

Sen. Specter esama advokato. 
Kelias kadencijas jis yra buvęs 
Philadelphijos miesto vyriausiu 
prokuroru. Šiuo metu jis yra

vienas iš įtakingiausių JAV Se
nato teisių komiteto narių ir 
autorius šiuo metu svarsto
mo siūlymo pertvarkyti JAV 
teisminę sistemą. Šio žymaus ju
risto galimas užsiangažavimas 
svarbus tuo, kad, jam esant žy
dų kilmės, būtų įmanoma OSI 
klausimą nuodugniai ištirti iš
vengiant apšaukimo nacių sim- 
patiku ar antisemitu.

PLB Inf.

— Išleistas “Lietuvių dailės 
istorijos” II tomas, apimąs 1930- 
1940 metų laikotarpį. Pripažįs
tama, kad tai buvo dailės su
klestėjimo laikotarpis Lietu
voje, analizuojamos dailininkų 
grupės, jų prieštaringumai. Įdo
mu, kad šiame tome neužmiršti 
ir išeivijoje kūrę dailininkai: A. 
Galdikas, V. Vizgirda, P. Au
gius, V. Petravičius, V. K. Jony
nas, A. Valeška, A. Tamošaitis, 
J. Steponavičius, V. Kašuba. Vei
kalas yra kolektyvinis darbas, 
paruoštas žymiųjų Lietuvos me
notyrininkų: I. Korsakaitės, I. 
Kostkevičiūtės, J. Mackonio, L. 
Petrusevičiūtės, A. Savicko, J. 
Savickaitės ir kt. Knyga turi per 
500 puslapių, išleista 30,000 
egzempliorių.

Pr. N.

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. O

JAV DARBININKIJA IR 
NETIKROS PROFSĄJUNGOS

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin
non Securities Ine., One State St Plaza, N. Y.C., N.Y. 10004. Registruotas $ 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą " 

ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

H
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NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sėkmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WŠ0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, D i f. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636. i’

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.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI ! IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONN ECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

asolino 
MEMORIALS v

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

TAJ Mūšy VIENINTELE VIETA
— GAUSI PARODŲ SALE

-- '•

Vasario mėnesį Vilniuje lan
kėsi skambiu JAV-TSRS drau
gystės nacionalinės tarnybos de
legacijos vardu pasivadinusi 
amerikiečių grupelė. Trumpai 
apsižvalgiusi, ji paskelbė, jog 
“Tarybų Sąjungoje sudarytos 
visos sąlygos vystytis nacionali- , darbdaviais ir streikuoti”. Ame

rikiečių darbininkijos vadovy
bės nuomone, tokie kontaktai
(1) suteikia valstybinėms darb
davių profsąjungoms neužtar
nautą moralinį orumą ir padeda i 
jas įteisinti visuomenės akyse,
(2) klaidina laisvojo pasaulio ' 
darbininkus, kuriuos mėginama 
įtikinti, kad jie priimtų kom
partijos valdomas organizacijas 
kaip tikras profsąjungas, (3) 
palengvina komunistam infil
truoti laisvąjį pasaulį ir jame k 
plėsti savo diversinę veiklą, ir ’ 
(4) padeda sovietinio imperializ
mo ekspansijai.

Po II-jo pasaulinio karo orga
nizuota amerikiečių darbininki
ja laikė savo ypatingu uždavi- ; 
niu mobilizuoti demokratines - 
pajėgas visame pasaulyje prieš 
totalitarizmo grėsmę. Amerikie
čių darbininkų organizacijos 
padėjo demokratinėm profsą
jungom užsienyje įsitvirtinti ir 
pasipriešinti komunistų ardo- 
mai veiklai. Amerikiečių darbi
ninkija taip pat stengėsi infor
muoti pasaulį apie komunizmo 
totalitarinį pobūdį ir paneigti 
komunistinėm profsąjungom
teisėtumo aureolę.

Amerikiečių organizuotos
darbininkijos vaidmuo žinomas 
ir Rytų europiečiam. Netrukus 
po savo atvykimo į Vakarus A. 
Solženicynas pasakė kalbą JAV 
profsąjungų suvažiavime. Joje

rašytojas pasakė: “Amerikiečių 
darbininkijos sąjūdis niekad 
nesileido būti apakinamu ir at
sisakė laikyti vergiją laisve. Visų 
pavergtųjų vardu aš jum už tai 
dėkoju. Kai žodžio ‘laisvė* reikš
mę pamiršę Vakarų liberaliniai 
intelektualai ir išminčiai tvirti
no, kad Sovietų Sąjungoje visai 
nėra koncentracijos stovyklų, 
Amerikos Darbo Federacija 1947 
metais išspausdino sovietinių 
konclagerių Žemėlapį. Visų tuo
metinių kalinių vardu aš už 
tai dėkoju Amerikos darbininkų 
sąjungai(Elta)

AFL-CIO — užsienio politika 
remiasi šiuo priricipu: Amerikie
čių profsąjungos atsisako kon
taktų su bet kuria šalimi, kuri 
“paneigia savo darbininkams . 
teisę laisvai jungtis bei organi
zuotis, kolektyviai derėtis su

KVECAS
JONAS

nei kultūrai” (Gimtasis Kraš
tas, 1984, nr. 5). Tokie egzo
tiški pareiškimai neturėtų nieko 
nustebinti, nes nuo pat jos.į- 
steigimo 1943 toji “draugystės” 
organizaciją tebuvo paprasta 
Maskvos marijonetė.

“Draugystės” delegacijos na
riai ypač susidomėjo vadinamo
mis Lietuvos profsąjungomis. 
Tasai jų dėmesys neatsitiktinis. 
Po lenkų “Solidarumo” sąjū
džio iškilimo Sovietų Sąjungos 
ir Rytų Europos kraštų vyriau
sybės labai susirūpino savo val
diškųjų “profsąjungų” reputa
cija ir dar uoliau pradėjo įti
kinėti užsienį, kad tos kompar
tijos pagelbinės organizacijos 
tikrai rūpinasi darbininkų reika
lais ir nusipelno profsąjungų 
vardo. Toje dvasioje “Draugys
tės” delegacijos nariai Vilniuje 
apgailestavo, kad abiejų šalių 
pasikeitimas profesinėmis dele
gacijomis yra nutrūkęs ir už 
tokią padėtį kaltino amerikiečių 
profsąjungų vadovus.

Kokia gi iš tikrųjų organizuo
tos amerikiečių darbininkijos 
pozicija komunistinių “profsą
jungų” atžvilgiu? Amerikos 
Darbo Federacijos ir Pramoni
nių Organizacijų Kongreso —

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA
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§v. Kazimiero lituanistinės mokyklos Clevelande abiturientė N. Marcinkevičiūtė pasi
rašo baigimo diplomą. Kairėje mokyklos vedėjas J. Vylnionis, už stalo prezidiume 
O. Žilinskienė, E. Klimaitienė, S. Stasicnė, ir kun. G. Kijauskas, SJ. Nuotr. VI. Bacevičiaus

<• ’f-

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• (DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINES KELIONES

Į LIETUVĄ

MOKF.T1 GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO VŽ 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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Šaukia pavergtos tautos
Gyvename tokį modemų, pa

žangų, aukštos technologijos 
amžių, o štai Švenčiame Paverg
tų Tautų savaitę. Kaip visa tai 
nesiderina — aukštos civilizaci
jos samprata ir — vergija. Tie
siog negali sutalpinti savo min
čių galvoje, kad šiais laikais, kai 
panaikinta vergija, kai laukinės 
Afrikos tautelės išvestos į laisvę 
ir nepriklausomybę, štai senos 
kultūringos tautos, turėjusios 
savo valstybes, yra pavergtos, 
paverstos tarnais. Ir kokia tai 
gėda, kokia tai didelė gėda!

Ir kodėl taip yra?
Kas pažįsta rusišką imperializ

mą, tėm lengva suprasti. Pasi
kinkė sau komunizmą, kad per 

; komunistinę ideologiją geriau 
pavergtų kitų tautų ir valstybių 
laisvą gyvenimą ir parengtų 
jį Sovietų Sąjungos aneksijai. 
Seniai jau užmiršti svetimų 
kraštų užkariavimai, rūpinama
si net atskiro asmens individua
line laisve, bet štai taip yra mū
sų laikais, kad kiti grobia ir 
pavergia tautas, ir valstybes, 
ir viešai skelbia, kad jos pa
čios puolė į jų glėbį. Viešai 
skelbia, kad tai padarė jie iš 
meilės. Iš didelės artimo meilės 
jie “išlaisvino” Lietuvą, nes ten 
buvo demokratinė valdžia. Tas 
pats nutiko ir Latvijoje, Estijo
je. Kai pasaulis pradėjo drebėti 
jiūo Antrojo pasaulinio karo pa
trankų trenksmo, Sovietai pasi
naudojo proga ir pradėjo savo 
“išlaisvinimo”, naujos vergų 
imperijos kūrimo akciją.

Ėjo pasaulinis karas, ėjo pir
myn ir Sovietai. Ir kur jie 
užėjo, ten kaip Džingės Hano 
ar Atilos laikais net žolė nebe
augo. Viską naikino, sunaikino. 
Ir taip — pirmyn. Kaip per karą 
ir po karo Sovietai išplėtė savo 
imperijos ribas, kiek daug žmo
nių pavergė. Amerikai tai sunku 
įsivaizduoti, kuri ne kartą ka
riavo už kitų tautų interesus, 
parėmė laisvų demokratinių 
tautų kelią ir nepriklausomybę. 
Sovietų Sąjunga elgėsi priešin

gai — glemžė, griebė, laužė 
ir vis tykojo naujų aukų ir da
bar tyko. Pradėję nuo Lietuvos, 
per Antrąjį pasaulinį karą ir po 
karo, ir dabar komunistinis pa
saulis yra pavergęs apie 40 
tautų.

Tauta yra gyvas organizmas, 
sudėtingas, kūrybingas. Ji turi 
savo polėkius, savo dvasinius 
turtus ir savo pašaukimą. Kad 
tauta išsivystytų ir atiduotų 
bendrai kultūrai savo kūrybin
giausią dalį, ji turi būti laisva. 
Ji pati apsisprendžia savo val- 
dymosi formą. Demokratiniu 
būdu tas formas keičia. Tik 
tokia valstybinė forma garan
tuoja piliečiam laisvą kūrybin
gą gyvenimą. Kai primetamos 
ideologijos, kai svetima kariuo
menė savo tankais sutriuškina ir 
laisvę ir miestų šaligatvius, pra
sideda tik baudžiavos amžius. 
Ar ne baisu, kad mūsų laikais 
dar yra ta baudžiava, tokia sun
ki, tokia brutali.

Senoji baudžiava ir vergija 
atėmė tik žmogaus laiką, rankas 
ir kojas. O čia to neužtenka. 
Čia braunasi ir į žmogaus 
vidų ir nori išplėšti tikėjimą, 
humanistines krikščioniškas idė
jas ir ten nori palikti tik nuo
gą antihumanišką, grubų ateiz
mą.

Dar anais prezidento Eisen- 
howerio laikais Amerikoje buvo 
įvesta ši Pavergtų Tautų savai
tė. Ir ji prisimenama kasmet. 
Ir šiais metais prez. Reaganas 
pasirašo proklamaciją, kad skel
biama Pavergtų Tautų savaitė.

Sovietam tai yra tikrai ne
malonu. Jie tokie balandžiai, 
taikos burkuonėliąi, o štai jiem 
prikiša pavergtas tautas. Ginasi 
visokiais būdais, bet realybė lie
ka ta pati — jie pavergia tau
tas.

Nepalaikykime tai paprastu 
įvykiu, kuris kartojasi kasmet. 
Taip, kartojasi, kad mes būtu
me budresni, kovingesni ir at
kakliai siektume savo tikslo.

Pavergtos Tautos šaukia: išva-

vauti, nes Amęrika išleidžia 
daug, o gauna vien trupinius.

kiti minusai, " susiję 
su Jungtinių Tautų buvimu Ame
rikoje. .

Lietuviam Šios temos yra sve- 
timokos, nors ir jų mokesčių 
centai patenka į Amerikos na
rystės mokesčius. Bet lietuviai 
apie JT. dažniausiai kalba kaip 

mo, kalba iš .visiškai kitcmiško 
taško — jie nori ir tikim šu- 
laukti’ politinių laimėjimų, jie

reikalu žygius, kad ir mažai 
turėdami vilties. Jie tos savo 
nuomonės ir troškimo nepakeitė, 
nors jau JT organizacija arti- 

duokite, išvaduokite iš komu
nistinės Sovietų Sąjungos glo
bos. Neužmirškite tų pavergtų 
tautų! Pagalvokite, ką tai reiš
kia, kad ir kitam laisvam pa
sauliui gresia tas pats!

Visi junkimės į Pavergtų, Tau
tų savaitės minėjimus. Šaukime 
už tas tautas, kurios neteko lais
vės, kurias nuolat ir nuolat engia 
sovietinis imperializmas. Tą rū
pestį saugoti ir ginti savo laisvę 
perduokime ir kitom tautom.

£

Jungtinių Tautų gen. sekretorius Javier Perez de Cuellar vienam susitikime su JT 
būstinėje akredituotais spaudos korespondentais diskutuoja tarptautinius klausimus. Iš k. 
Michael Littlejohns — Re uteri o korespondentas, Kęstutis K. Miklas — Darbininko 
korespondentas ir Egipto spaudos atstovė Senna Yousseff, dabartinė JT korespondentų 
sąjungos pirmininkė.

KOKIAI? SVEČIAIS KELELIAIS 
VAIKŠTO MOŠŲ MOKESČIŲ CENTAI
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naši prie savo 40-ečio, kurjį atei
nančiais metais minės. * f

Tačiau Amerikos visuomenė, 
o ypač vyriausybė, kuri buvo la
bai entuziastiška tuo metu, kai 

vėso, o dabar jau ir visiškai pra
deda atšalti.

Šaltas pranaiimas

ruseno jau senokai, bet ugnis 
pasirodė tik šiemet, kai prez. 
Ronald Reagan ir paskui Vals
tybės departamentas oficialiai 
pareiškė, kad nuo šių metų 
gruodžio 31 Amerika išstoja iš 
UNESCO, jei nebus įvesta 
“pagrindinių pagerinimų”.

Neatrodo, kad tokiu trumpu 
laiku galima būtų susilaukti 
kokių nors “pagerinimų”. Įdo
mus tas faktas, kadi vos porai 
dienų praslinkus nuo to prane
šimo, UNESCO būstinėje Pary
žiuje kilo “įtartinas” gaisras ir 
jo metu sudegė daug “svarbių 
dokumentų”. O tie “dokumen
tai” — tai daugiausia finansinė 
atskaitomybė, kuri jau senokai 
kritikuojama.

UNESCO, kaip ir daugę- duoja irtokiefektai:"

Kodėl gi kilo susijaudinimas, 

legaliai, bet nekontroliuojamai 
melžė. '

Bet svarbesnis dalykas, nei 
akcija prieš UNESCO, yra JAV

Amerika peržvelgtų savo daly
vavimą JT. Iki biržęlio pabai
gos prez. Reagan turėjo Kong
resui pristatyti visą padėties 
įvertinimą. Tai liečia JAV mokes
čius JT* tos organizacijos svar
bą JAV politikai ir tikslam bei 
naudingumą joje dalyvauti.

Eilė kongreamąnų ir visuome
nės grupių atstovų per ilgą lai
ką yra pririnkę visokių priekaiš
tų, kurie pastaruoju laiku buvo 
adresuojami į Baltuosius Rū
mus, kad prezidentas į juos at
kreiptų dėmesį, kai darys prane
šimą Kongresui.

JT veiklos kritika
Tarp daugelio dalykų nurodo

ma, jog JT nesilaiko savo Char- 
tos. Kaip laužoma Charta vaiz-

daugiau kaip dvejus metus, nu-

1962jau siekia apie 200 milijonų 

nominė ir Socialinė Taryba turi

ji naudojasi patarimais tų orga
nizacijų, kurios finansuojamos 
vadinamo Peace Council ar 
bendradarbiauja su komunisti
nėmis organizacijomis.

Tos pat Chartos 10O-asis pa- 

sekretariato tarnautojai yra tik 
tos tarptautinės organizacijos 
tarnautojai ir negali vadovau
tis instrukcijomis iš savo kil
mės kraštų vyriausybių. Bet 
taip nėra, sako JT kritikai. Tą 
paragrafą pažeidžia Sovietų Są
junga ir kitos socialistinio blo
ko šalys, kurių tarnautojų tarpe 
esama ir tų šalių saugumo agen-

Atakuojama ir parlamentarinė 
Saugumo Tarybos bei Asamblė
jos struktūra ir konferencijų 
“diplomatija”, kai TSRS savo 
pasiūlymus praveda beveik trim 
ketvirtadaliais, kai tuo tarpu 
JAV su vakariečiais — tik vienu 
ketvirtadaliu. Kritikuojamas ir 
neproporcingai didelis TSRS bei 
kitų socialistinių šalių persona
lo skaičius. Ta proga užsipuo
lamos ir vadinamos nevalsty
binės organizacijos, kurios dau
geliu atvejų esančios subversy- 
vinio tipo ar nedraugiškai nusi
teikusios prieš JAV.

JAV 1982 m. davė bilijoną 
i' -.-dolerių

Tačiau daugiausiai pylos JT 
gauna už netvarkingą savo fi
nansų vedimą. JT kasmet išlei
džia daugiau kaip 4 bilijonus 
dolerių savo veiklai, bet mažai 

i-

gai išleidžiami, nes neturima 
konsoliduoto biudžeto. Šešios 
valstybės — nariai suneša 65% 
to biudžeto lėšų, o vadinamo
ji “valdančioji didžiuma” — 
mažosios “Trečiojo pasaulio” ša
lys sudeda vos 9%, ir jos nu
balsuoja, kaip tuos visus pinigus 
išleisti. Amerikai tenka sumo
kėti 25%, kai tuo tarpu Sovie-

(nukelta į 4 psl.)

$

1

i

S

AUŠRA NAUJOS 
GADYNĖS TEKA
AUSROS 100 METŲ
SUKAKČIAI PRISIMINTI

PAULIUS JURKUS
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Vištelis įrodinėjo, kad ir rojuj 
Adomas su Ieva kalbėjo tik lietu
viškai.

Tas jo lietuvių kalbos aukš
tinimas paveikė ir kitus to meto 
žmones. Pasidarė tiesiog mada 
kalbėti apie kalbos grožį.

Vištelis rašė įvairius kalbinius 
tyrinėjimus, rašė Aušrai, Lietu
viškajam Balsui, Varpui, vieny- 

tinos rašė įvairių žinučių ir kitų 
smulkmenų.

Vištelis buvo tikrai romantinė 
figūra, dabar mūsų užmirštas, 
žinomas tik vieno kito, kad jis 
sukūrė Regėjimą — op op, Ne
munėli, ar tai tu ten šauki .. . 
Eilėraštis virto gražia, liūdna 
daina, kuri paliečia kiekvieno 
lietuvio sielą, o ypač išblokš
tus iš tėvynės.

Jurgis Mikšas
Aname didingame Aušros ga

dynės paveiksle randame dar 

kitą labai intriguojantį portretą 
— tai Jurgis Mikšas. Kartais 
dideliem darbam reikia ir uolių 
darbininkų, pasišventėlių. Basa
navičius įžiebė pirmuosius 
aušros spindulius, ir jie būtų 
užgesę jei ne tas Jurgis Mikšas.

Jurgis Mikšas buvo iš M. Lie
tuvos, gimęs 1866 kovo 18 Voky
čiuose, Šilutės apskrityje, gim
naziją lankė Tilžėje. Tai buvo 
tie laikai, kai germanizacija 
triuškino visa. Bismarko — 
geleži nio kanclerio laikai. Iš Prū
sijos lietuviškų valsčių vis la
biau ir labiau buvo išstumiama 
lietuvių kalba, naikinamas bet 
koks lietuviškumas. Lietuviai gi 
buvo tie Donelaičio būrai, o čia 
prieš juos išaugo didingi vokie
čių dvarai. Išaugo miestai, fabri
kai. Prisiminkime ir tai, kad 
Prūsija savo gudria politika su
jungė vokiškas karalijas. Tai 
dar labiau iškėlė vokiškumą ir 
dar labiau slopino lietuviškumą.

Ir Jurgis Mikšas buvo paveik

tas tos germanizacijos. Žavėjosi 
vokiečių kultūra ir gėdinosi savo 
lietuviškos kilmės. Jis net pasi
rašė Georg Mickschas.

Kažkur Tilžėje ar Klaipėdoje 
jis susitiko su Andrium Vište
liu. Tas suprato jaunuolį ir įžiū
rėjo jo taurią lietuvišką sielą, 
kurią nori užgožti germanizmas. 
Vištelis parašė jam ilgą, pilną 
lietuviškos ugnies laišką. Sako
ma, kad tas laiškas taip paveikė 
Jurgį Mikšą, kad jis prakeikė vo
kiškumą, germanų kultūrą ir vi
sas savo jėgas atidavė lietuviš
kiem reikalam. Tai konvertito 
būdas — kuo uoliausiai atsiduo
ti naujai idėjai, pateisinti pra
leistus metus.

Jurgis Mikšas sunaikino visus 
raštus, kur buvo jo pavardė pa
rašyta vokiškai. Kur galėjo, iš
trynė ir per naują pasirašė — 
dabar jau lietuviškai.

Klaipėdiečio parama
Aušros istorijoje randame vi

sokiausių žmonių — suvalkie
čių, žemaičių, aukštaičių. Ran
dame ir iš Mažosios Lietuvos. Ir 
kaip nuostabu, kad štai tų pra
dininkų karštuolių tarpe yra ir 
Mažosios Lietuvos sūnus Jurgis 
Mikšas. Ir jis pajuto, kad ir ten 
yra Lietuva, Kęstučio tėvonystė.

Nesigilindami į jo gyvenimo 
detales ir smulkmenas, išvesi me 
tik.pagrindines linijas. Jis suta
po su Aušra nuo pat pirmojo 
iki paskutinio jos numerio. Kiti 
aušrininkai tik kuriam laikui 
buvo prie Aušros prisidėję, gyve

no jos rūpesčiais. Mikšas gi 
viską padėjo į šalį, kad tik ta 
Aušra sušvistų. Jam pradžiai 
Andrius Vištelis davė pinigų. Iš 
tų pinigų jis galėjo pragyventi 
Ragainėje, kai tvarkė Aušros 
technikinius reikalus. Jis netu
rėjo tokio intelekto kaip Basana
vičius, bet jis turėjo didelį pasi
šventimą. Jis juk buvo lyg ir 
technikinis redaktorius ir atsa
kingas redaktorius, administrato
rius. Per jo darbo stalą ritosi 
visi Aušros reikalai.

Buvo tokia tvarka, kad laikraš
tis turėjo turėti atsakingą redak
torių. Tokiu ir buvo Mikšas. Jis 
buvo ano krašto pilietis, gerai 
kalbėjo vokiškai, tai ir buvo 
patogu, kad jis apsiėmė būti 
atsakingu redaktoriumi.

Darbo entuziastas
Mikšas buvo darbo entuzias

tas. Nieko nesigailėjo Aušrai. 
Jai ieškojo vis naujų spaustuvių, 
kad tik būtų pigiau, geriau, kad 
Aušra atrodytų geriau. Iš Ragai
nės perkėlė į Tilžę.

Aušra neturėjo pinigų. Vis 
žlugdė tas ekonominis skurdas. 
Ir čia Mikšas pasišovė išgelbėti 
Aušrą. Jis pats įsikūrė spaustu
vę, kurioje ir spausdino Aušrą. 
iŠ karto Aušros išorė, spaudos 
technika pagerėjo, įvedami 
net prieštituliniai paveikslai.

Spaustuvės verslas buvo gun
dantis, Toks Mauder<xlė iŠ lie
tuviškų raštų per metus už
dirbdavo gana didelius pinigus.

Tai žinojo ir Mikšas. Maudero- 
dė spausdino pelningas kny
gas — dažniausiai maldakny
ges ar kitas religinio turinio 
knygas, kurių paklausa buvo di
delė. Mikšo galvelė gi buvo nu
šviesta tekančios Aušros spin
dulių. Jis buvo idealistas ir 
nieko kito nematė, kaip tik Auš
rą. Nerūpėjo pelningi leidi
niai, kurie būtų padėję išlaikyti 
spaustuvę. Jis subankrutavo. 
Taip žlugo ir Aušra.

Prieš pat žlugimą jis bėgio
jo visur, prašė, kad paskolintų 
pinigų, kad jis galėtų išgelbėti 
spaustuvę. Niekas nepaskolino. 
Aniem turtingiem spaustuvinin
kam juk ir nepatiko naujas 
konkurentas. Geriau tegu jis ir 
pasitraukia iš jų tarpo.

Dar Aušrai įpusėjus, jis įsimy
lėjo. Ir kokia gyvenimo ironija 
— įsimylėjo vokietaitę. Ta vo
kietaitė jį atstūmė, nes jis juk 
buvo lietuvis ir netoks jau tur
tingas. Ji žvalgėsi į gražiuosius 
vokiečių dvarus, gal iš ten iš
šoks koks frakuotas vokietukas 
ar koks žvilgantis karininkas.

Mikšas tada pabėgo į Lietuvą, 
kad nusiramintų. Bet greitai jį iš 
ten atšaukė, nes Aušrai stigo 
jo rankų. Draugai prašė grįžti. 
Ir jis sugrįžo ir nusilenkė Ram- 
bynui, nusilenkė Nemunui ir to
limesnį gyvenimą ištikimai tar
navo lietuviškam reikalui.

Vėliau jis pasidarė oficialiu 
teismo vertėju labguvoje, kur 
gyveno daug lietuvių. Mirė 
ankšti — I9(kl gegužės l, nesu-* 

laukęs atbundančios Lietuvos 
kūrybinio išsiskleidimo.

Dar galėtume nemaža parašy
ti ir apie dr. Joną Šliupą, ku
riam teko redaguoti Aušrą, bet 
jis taip giliai neišreiškė aušri
ninkų ideologijos. Jis buvo rea
listas, praktikas, bet buvo ir gi
lus lietuvis — patriotas.

Baigiamosios pastabos
Šiuo ir baigiame ilgą kelionę 

į Aušros gadynę. Aušrai pasky- 
rėme net 33 atkarpas. Tai yra 
apie du trečdalius visų metų 
atkarpų.

Ir kodėl tai padarėme?
Ne kartą čia kartojome, kokį 

vaidmenį lietuvių tautai atliko 
Aušra. Lietuvių tauta juk buvo 
lyg koks apveltas brangus kili
mas. apkritęs svetimomis dulkė
mis, svetimų mindomas. Auš
rininkai ėmė ir nupūtė tas dul
kes, išryškino gražias kilimo 
spalvas, kilimo piešinį, nukirpo 
visus siūlus, kuriuos buvo pri
siuvę svetimieji, kad tai jų nuo
savybė. Aušra ištiesė tą kilimą 
ir patodė mūsų praeities grožį. 
Iš čia išteka visa mūsų tautinė 
literatūra, kultūra, ir čia prasi
deda ir naujųjų laikų lietuviška 
samprata.

Tad ir buvo verta pakalbėti 
apie tai. šio rašinio tikslas buvo 
kaip ir tų aušrininkų, kad mes 
pasidarytume didesni lietuviai, 
labiau pasišvęstame savo tauti-

(nukt'ltu | 4 psh)
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LONDONO KARDINOLAS
LANKO LIETUVIUS
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Gegužės 13-oji pasiliks atmin
tina lietuviam gyvenimo diena 
Anglijoje. Šią dieną lietuvių baž
nyčią Londone aplankė pirmą 
kartą kardinolas J. B. Hume, 
OSB, Westminsterio arkivysku
pas. Jau praeitais metais jis pa
žadėjo kun. J. Sakevičiui, be
silankant tuo metu Fatimoje, 
Portugalijoje, šiais metais aplan
kyti. Tai jau ketvirtas vietos kar
dinolas lanko šią bažnyčią. Pir
mą kartą ją aplankė kard. F. 
Bourne 1912 kovo 10 ir atidarė, 
pašventindamas bažnyčią.

Šios dienos iškilmes padidino 
vysk. A. Deksnio apsilankymas. 
Abu garbingieji svečiai koncele- 
bravo mišias, kurių metu sutvir
tinimo sakramentą priėmė Justi
na Snabaitytė, Jonas Žilinskas 
ir Zita Žilinskaitė.

Mišių pradžioje bažnyčios rek
torius kun. J. Sakevičius, MIC, 
trumpu žodžiu pasveikino kardi
nolą vyskupą ir visus dalyvius, 
ypač Lietuvos atstovą V. Balic- 
ką, minint 80 metų amžiaus su
kaktį.

Du pirmus Šv. Rašto skaiti
nius perskaitė aktorė Živilė 
Šlekytė-Roche. Aukas mišioms 
— duoną ir vyną atnešė Jonas 
Žilinskas ir Zita Žilinskaitė.

Jaudinančiai giedojo bažny
čios choras, vadovaujant Just. 
Černiui. Įsijungė ir Notting- 
hamo “Gintaro” choristų grupė 
su soliste Vida Gasperiene.

Kardinolas savo turiningame 
pamoksle priminė, kad jam ypa
tingo įspūdžio padarė šios baž
nyčios rektoriaus įteiktosios 
knygos: “The Resistance of the 
Catholic Church in Lithuania 
Against Religious Persecution”, 
vaizdelis su Kristaus paveikslu 
be kojų ir rankų su parašu: 
“Aš neturiu rankų ir kojų, o tik
tai jūsų“. Tas primena kenčian- ' 
čius Lietuvoje persekiojamus, 
kurie su Kristumi kenčia ir tę
sia jo misiją. : •"■ ■■

Minėta knyga yra šiais metais 
kun. Prano Dauknio parašyta 
disertacija ir šiais metais iš
spausdinta, autoriui gavus teolo
gijos daktaro laipsnį.

Mišių pabaigoje kalbėjo vys
kupas Deksnys ir įteikė kardi
nolui sidabrinį šv. Kazimiero 
500 mirties sukakties medalį.

Chorui sugiedojus giesmę 
“Apsaugok, Aukščiausias“, kar
dinolas ir vyskupas drauge su
teikė iškilmingą palaiminimą.

Kardinolas susidomėjo, kad 
kun. Juozas Montvila, 27 metų, 
kaip svečias atvykęs iš Lietuvos, 
dalyvavo Šios bažnyčios pašven
tinime 1912 kovo 10. Po to ba
landžio mėnesį išvyko laivu “Ti
tanic” į Ameriką ir pakeliui ba
landžio 15 nuskendo, raminda
mas keleivius, pats pasiliko su 
jais, nors galėjo išsigelbėti. Kar
dinolas sustojo prie velionio at
minimo lentos. Atsisveikinęs prie 
durų, dar kartą jis apžvelgė 
bažnyčią ir pasakė, kad ji yra la
bai graži. Lauke su dalyviais nu
sifotografavo ir tėviškai bei 
draugiškai pasikalbėjo, skubė
damas 
landų, 
graži, 
diena.
daugeliui pritrūko vietos sėdėti.

(“Europos lietuvis”)

skristi j Romą už 2 va- 
Džiugu, kad pasitaikė 

saulėta, nors ir vėjuota 
Dalyvių buvo tiek, kad

adresas: Ateitis, 17689 Gold-

*
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D. W. BALSINGER ŽURNALISTŲ POPIETĖJE

eilėraščių rinkinys iš pirmo 
žvilgsnio savo tematika lyg ir

Toronto vaidintojų grupė “Aitvaras”
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— Lituanistikos instituto da
bartinio prezidiumo kadencija 
baigiasi šių metų pabaigoje. 
Naujam prezidiumui rinkti su
daryta komisija: pirm. dr. Kęstu
tis Keblys (15225 Seven Pines 
Ave., Baton Rouge, LA 70817), 
nariai — dr. Mirga Gimiuvienė, 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. Kan
didatus į 1985-88 m. prezidiu
mą gali siūlyti Lituanistikos 
Instituto skyrių vedėjai arba trys 
tikrieji nariai. Prie pasiūlymo 
reikia pridėti kandidato sutiki
mą būti renkamu. Pasiūlymus 
reikia atsiųsti iki liepos. 30.

De Volkskraut — S. van Beer 
ir T. Garcia, Korea Times — 
T. Byun ir keletas kitų ameri
kiečių ir etninės spaudos atsto
vų, taip pat žymesniųjų pabal- 
tiečių veikėjų. Dalyvavo ir koa
licijos Ban the Soviets atstovai 
DAV. Balsinger ir L. Marlow.

Susirinkusius su svečiais

KOKIAIS SVEČIAIS KELELIAIS 
VAIKŠTO MŪSŲ MOKESČIŲ CENTAI

(atkelta iš 3 psl.)

tų Sąjunga temoka 20.34% ir tai 
su atsilikimu.

Pernai JAV Jungt. Tautų sis
temos organizacijom davė apie 
bilijoną Amerikos gyventojų mo
kesčiais sumokėtų dolerių, o 
nuo savo įsikūrimo 1945 JT yra 
gavusios iš Amerikos jau arti 
14 bilijonų dol.

Tiek daug mokėdama, Ameri
ka betgi mažai domėjosi, kur ir 
kaip tie pinigai išleidžiami. Pa
vyzdžiui, ji niekados nepasido
mėjo, kiek iš tų bilijonų dolerių 
nuėjo vargingiem pasaulio gy
ventojam — jų gydymui, švieti
mui, maitinimui.

Tik visiškai neseniai JT kriti
kai amerikiečiai susekė, kad di
džioji biudžeto dalis kai kurių 
JT sistemos organizacijų išleista 
JT biurokratų, ponų ir panelių, 
raštinių išlaikymui, konferenci
jom įvairiose pasaulio sostinėse, 
negu tiem reikalingiesiem, kurių 
labui tos organizacijos sukur
tos ir gyvuoja.

Paskutiniuoju metu Los An
geles lietuvių visuomenės gy
venime pastebėtas posūkis į ge
rąją pusę. Atėję Į veiklos areną 
jaunesnieji stengiasi išeiti iš tar
tum užburto etninio lauko į pla
tesnę tarptautinę erdvę, suda
rant ryšius su kitų tautų akty
vistais ir supažindinant kita
taučius per spaudą su Pabaltijo spaudos atstovais supažindino, 
okupuotii tautų rūpesčiais.

Tokios iniciatyvos daugiausiai 
imasi Baltų laisvės lyga su į vie
ningą frontą įsijungusiomis ki
tomis organizacijomis. Lietuvių 
Fronto Bičiulių ir Baltų lygos 
bendromis pastangomis, prita
riant LB Vakarų apygardos ir 
Jaunimo Sąlygos vadovybėm, 
gegužės 27 dr. Z. Brinkio so
dyboje įvyko popietė su ameri
kiečiais ir užsienio žurnalistais.

Dalyvavo KNBC televizijos 4 
kanalo atstovas D. Bruckner, 
Prancūzų spaudos agentūros — 
G. Marcout, Japonų dienraščio 
Yomiuri Shimbun korespon
dentas K. Hamasaki (Dienraštis 
išeina 8 mil. tiražu). Olandų

trumpai apibūdindamas, A. B. 
Mažeika, Baltų lygos vicepirmi
ninkas, su lietuviais supažindi
no A.P. Raulinaitis, LFB tary
bos pirmininkas. Vaizdingai ar
gumentuodamas, įtikinančiai 
kalbėjo D.W. Balsinger, koalici
jos Ban the Soviets pirminin
kas, kurį sovietai yra pavadinę 
pasiutusiu šunim.

Pagaliau Maureen Vaivadaitė, 
trečios kartos lietuvaitė, apsi
rengusi tautiškais drabužiais, 
kitataučius svečius supažindino 
su lietuviij liaudies dainomis, 
pati dainuodama ir grodama 
akordeonu. Prie šių dainų jun-

minant susidarė labai jauki at
mosfera.

Čia buvo palanki proga ne tik 
pademonstruoti lietuvių tauti
nes ypatybes, bet ir iškelti pasi
kalbėjimuose labiausia aktua
lius šių dienų reikalus. Popietė 
praėjo malonioj draugiškoj nuo
taikoj. Visi skirstėsi patenkinti, 
tartum būtų vienos šeimos na
riai, žadėdami susitikti kita 
proga.

riai: Prierašai prie Genezės, 
Prierašai prie Sv. Jono ir Prie
rašai prie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos.

Rinkinį skaitant, neįprastu
mas dingsta. Galim tik pakarto
ti, ką ankstesnio rinkinio proga 
esam rašę. Būtent: ir šiame rin
kiny randam savo talentą gra
žiai išskleidusį tą patį, jau ne- 
besikeičiantį poetą. Tai liudija 
iš “Prierašų prie Šv. Jono” į 
knygos viršelį įrašytų pora pos
mų: .

O, balinami audeklai,
Mano vaikystės pievų saulės!
Kas perbėgo jus kojom 

purvinom,
Suteršdamas tą dangišką 

pasaulį?
Dievo Avinėli,
Kuris naikini pasaulio 

nuodėmes,
Išbaltink žuvusių krauju 
Mano genties drabužį.

Ig. M

šiem besivaišinant ir besilinks
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Quo vadis, UNESCO?
Kritikai susidomėjo ir ta pa

čia kontroversine UNESCO. Pa- 
sidoro, kad ji iš savo biudže
to išleido daugiau kaip du ir ket
virtį milijono dol. iš JAV įneš
tų pinigų įvairaus plauko tauti
nių judėjimų grupėm, o tiktai 
$110,250 žmogaus teisių svar- 
buvo pabrėžimo ir propagavimo 
reikalui. Tik $12,400 iš tų JAV 
pinigų teko Afrikos invalidų 
vaikučių švietimui, vos tik 
$1,800 — Pakistano mokyklom 
ir $250 mokytojų paruošimui 
Hondūre. Bet 439,887 Amerikos 
mokesčių dolerių teko išleisti 
UNESCO prezidento ir jos vyk
domosios tarybos kelionėm ir 
viešbučiam apmokėti.

Negeriau esama ir kituose vie
netuose, kaip Vaikų Fonde (UNI
CEF), kuris kažkodėl pirmenybę 
duoda Afrikos vaikų paramai, o 
ignoruoja Rytų Azijos vaikų 
reikalus. Kitos agentūros didžiu
les sumas sukiša Amerikai ne
draugiškom organizacijom, 
kaip PLO, SVVAPO, kurių 
viena eina prieš žydus, antra i 
prieš Pietų Afriką ir bendrai 
kapitalizmą. JT pinigų gauna ir 
komunistiniai pogrindžiai dau
gelyje Šalių, kurių vyriausybes 
remia Amerikos vyriausybė vėl 
tais pačiais savo gyventojų mo
kesčiais sumokėtais pinigais.

Tai šitaip tie mūsų valstybės 
iždui sunešti centai keliauja šios 
tarptautinės organizacijos vie
netų nukreiptais keliais. Netru-

(atkelta iš 3 psl.)

niam reikalam.
Čia nebuvo koks mokslinis 

darbas, prikrautas citatų, iš
našų išmargintas. Tie dalykai 
tinka knygom, o ne laikraščiui. 
Čia buvo laikraštininko, žurna
listo kelionė į Aušros gadynę. 
Parašyta visa ne ištisai, betjciek- 
vienam numeriui atskirai. Todėl 
ištisai skaitant, bus ir pasikar
tojimų. O tų reikėjo, kad skai
tytojas kiekvienoje atkarpoje 
būtų sujungtas su praeitu skai- 

. tiniu.
Visa tai nudažiau romantiniu 

lyrizmu, nes ir visa ana epocha 
romantinė. Be to, jaučiau ir bū
tinumą apsupti visa tai vidine 
šiluma ir meile. Šaukė mane 
knygnešiai, senoji spauda. Ir 
mano tėvai buvo tos draudžia
mos spaudos platintojai. Ir pali
ko jie ir meilę ir pagarbą lietu
viškam nitui bei Sodžiui. Nuo
lat jutau, kad mane laukia Ne
munėlis, kaip šaukė Vištelį ir ki
tus, nutolusius nuo tėvynės. To
dėl visa tai ir parašiau. Gi , kus sužinome iš savo preziden- 
skaitytojam tariu nuoširdų ačiū to, ką Amerika ketina toliau 
už kantrybę.

(Pabaiga) mūsų centai.

LEMONT, ILL.
Prasmingas Balto minėjimas

Šiais metais Balfui švenčiant 
40-ties metų sukaktį, kaip ir de
ra, gegužės 20 Lemonte įvyko 
specialus minėjimas, kurio metu 
buvo prisiminti Balfo pradinin
kai, broliškai šalpai atidavę savo 
krikščionišką ir žmogišką duok-

Minėjimas pradėtas pamaldo
mis DeAndreis bažnyčioj. Mišias 
aukojo kun. Jonas Borevičius. 
S J. Jis pasakė ir įspūdingą pa
mokslą, išryškindamas artimo 
meilės (Balfo) reikšmę.

Pamaldų metu “Dainuojančios 
su giliu įsijautimu 

Apsaugok. Aukščiau- 
“Pulkim ant kelių

Marija” ir kitas

žemaitės
giedojo
sias”, “Pulkim ant kelių”, “Ma
rija, Marija” ir kitas patrioti
nes giesmes. Vargonais grojo 
Kazys Skaisgirys.

Skaitvmus subtiliai atliko Ni-

da Misiulytė. Aukas prie tauti
niais raštais ir gėlėmis papuoš
to altoriaus nešė Balfo direkto
rės Aldona Grinienė ir Fausti
na Mackevičienė.

Po pamaldų oficialus minė
jimas ir bendri pietūs vyko De 
Andreis seminarijos salėj.

Minėjimą sveikinimo žodžiu 
pradėjo Lemonto Balfo 28-ojo 
skyriaus pirmininkas Domas 
Misiulis. Mirusieji Balfo veikė
jai buvo prisiminti tylos minute. 
Toliau programai vadovauti 
buvo pakviesta Balfo direktorė 
Aldona Grinienė.

Minėjime pagrindinę kalbą 
pasakė Maria Rudienė, Balfo 
centro valdybos pirmininkė, su
glaustai apžvelgdama Balfo 
veiklos aktualijas. Publika, ver
tindama M. Rudienės nuopel
nus lietuvių šalpai, griausmin
gai jai sugiedojo “Ilgiausių me
tu”.

Įdomiai kalbėjo Juozas Lauč- 
ka. Jis pažymėjo, kad iš Balfo 
organizacijos steigėjų, kurie da
lyvavo 1944 kovo 24 ir 25 Chi- 
cagoj Balfo įkūjimo susirinkime,

du: gen. konsule Juzė Daužvar- 
dienė ir jis pats (J. Laučka). 
Iš išrinktų tame pačiame suva
žiavime Balfo 21 direktoriaus 
gyvųjų tarpe taip pat yra likę 
tiktai du: ’prel. Jonas Balkonas 
ir Juozas Laučka.

Aktorius Julius Balutis įspū
dingai deklamavo porą eilėraš
čių ir ekspresirigai skaitė lietu
vio politinio kalinio laišką, at
vežtą ir okupuotos Lietuvos. 
Publika jo deklamavimą bei 
skaitymą jautriai išgyveno ir 
palydėjo nuoširdžiais plojimais.

Gražiabalsės “Dainuojančios 
žemaitės” — Bronė Stravins
kienė, Aldona Underienė ir Da
na Varaneckienė — harmoningai 
padainavo: “Mūsų žemė Lietu
va” — S. Gailevičiaus, “Lygioj 
lankelėj” — liaudies daina, “Į- 
ausiu į dainą” — Venckaus, 
“Kur Šatrija, Rambynas” — D. 
Andriulio, “Nemunėlis” — A. 
Bražinsko, “Pempei, pempei” — 
žemaičių liaudies daina, “Už 
jūrų, už kalnų” — J. Gaidelio. 
Akomponavo Alvyde Eitutytė ir 
Kazys Skaisgirys, šio vieneto 
vadovas. Dainininkių susidaina- 
vimas, įsijautimas į tekstą, kai 
kurias dainas K. Skaisgiriui pa
lydint dūdele, klausytojam su- 

_ darė mielą įspūdį. Kiekviena 
daina buvo palydėta gausiais 
plojimais. Meninė dalis baigta 
visiem giedant Lietuvos himną.

Tėvui J. Borevičiui sukalbė
jus reikšmingą maldą, vyko pie
tūs ir draugiški pokalbiai. Minė
jimą baigiant, rengėjų vardu 
programos atlikėjam ir daly
viam nuoširdų padėkos žodį ta
rė Kostas Bružas, Chicagos piet
vakarių Balfo 57-oio skvriaus

Karolis Miikovaitis — SAULĖ
TEKIŲ UPĖS. Eilėraščiai. Chi
cago 1984. Išleido Poezijos Mė
gėjų Ratelis. Viršelį piešė Jonas 
Paštukas. Spaudė Draugo spaus
tuvė. 100 psl. Kaina 5 dol.

Tai jau antras šio autoriaus 
eilėraščių rinkinys. Pirmasis bu
vo “Ledinės kregždės”, išleistas 
pernai.

Naujajame rinkiny yra šie 
skyriai: Tarp aušros ir mėnesie- 
noSj-Akimirkų amžinybėse, Tu 
pats sakai, aš esu-, Tėvynėje,' 
Veidai kreivame veidrodyje.

Autorius gabus. Tačiau, kaip 
anksčiau sakėm, vis įsimaišo 
kas nors, kas jo poeziją gadi
na: vietom proziškos eilutės, vie
tom prasti rimai... Jam ge
riau sekasi humoristikoj. Mūsų 
nuomone, geriausias rinkinio ei
lėraštis yra “Išdykėlis berželis”, 
kurį čia cituojam:

Išdykėlis, nenaudėlis
Birželis niekadėjas,

Kad beldžiasi, kad bastosi 
Po jazminų alėjas.

Išdykėlis, nenaudėlis
Tas dabita birželis—
Ar pieva brisk, ar žiedą skink—
Jis vis po kojų velias.

Išdykėlis, nenaudėlis 
Birželis maištininkas,— 
Už gruodį brolį — sako jis— 
Visai neatsakingas.

Išdykėlis, nenaudėlis
Birželis žaliaplaukis,
Kai užkuria gamtos pečius— 
Nors barzdą šlapią raukis.

Išdykėlio birželio klausk, 
Kodėl toks pasipuošęs?— 
Per šventą Petrą, Povilą 
Jis liepai pirštis ruošias.
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pirmininkas.
Malonu pastebėti, kad minėji

mas, ruoštas dviejų, Lemonto ir 
Chicagos pietvakarių, Balfo sky
rių, susilaukė deramo dėmesio 
ir buvo įspūdingas. Minėjimo 
dalyviai, 150 asmenų, savo daly
vavimu pagerbė Ralfo pirmūnus 
ir jų idealus, kurių neturėtume 
pamiršti ir išleisti iš savo šir-

K. BH

“Dainuojančios žemaitės’*. Iš k. trio vadovas. Kazimieras 
Skaisgirys, Bronė Stravinskienė, Dana Varaneckienė, Aldona 
Underienė. Ntiotr. Jono 1 anmhiičio

J. Burkus. TĖVAS GINAS. 
Šių dienų stigmatizuotasis. 
1984. “Sūduvos“ leidinys. 809 
Ramble St., Hot Springs. AR 
71901. Spaudė M. Morkūno

nuotraukomis. 112 psl. Kaina 4 
dol.

Si knyga plačiau paminėta 
R. Dagilio rašiniu “Naujasis 
stigmatizuotasis“. išspausdintu 
Darbininko 20 numery (1984 ge
gužės 18).

Knygnešiai nešė knyga, 
slapta | Lietuve, buvo rusų val
džios persekiojami, tremiami į 
Sibirą. Mūsų dabar nlokas ne
persekioja už Hetuvlškg rašte, 
tad parslnošklmo daugiau kny-

Savo auKomis paremk tas organizacijas, kurios rūpinasi 
Lietuvos išlaisvinimu!
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ALBERTAS DRUKTEINIS
DVIGUBAS DAKTARAS

PAGERBTAS
LIETUVIS
MOKSLININKAS

BALTIMORE S

rosama
Jonas Obelinis

Jonas Adomaitis, ilgameti; 
Rochesterio Lietuvių Bend 
ruomenės choro dirigentas.

— Kun. Alfonsą Juškevičių, 
su pasišventimu aptarnaujantį 
lietuvius keturiose Punsko vieto
vėse, Wroclaw© arkivysk. Hen
ryk Roman Gulbinovicz paskyrė 
kanauninku.

•Dayton^ .Ohio, ir^ įsigijo Bache
lor of- Sci.enee laipsnį iš biolo
gijos. 1971 baigė University of 
Louisville Medical School, Lou
isville, Kentucky, įsigydamas 
medicinos daktaro laipsnį. 1974 
baigė Intership ir psichiatrijos 
specialybę University of Texas 
Medical Branch, Galveston, Tex
as. 1976 baigė karinę tarnybą 
laivyne Naval Regional Medical 
Center San Diego, California, 
būdamas Lieutenant Comman-

Chicagos KASOS skyriaus darbuotojai su Kasos direktoriais. Iš k. sėdi: B. Skorubs 
kienė, V. Aleknienė, V. Vebeliūnas, A. Cibaitė, stovi: R. Kezys, A. Šilbajoris, V

jaunųjų
įžodį, c
vavo bendruose pusryčiuose

— Arch. Edmundas Arbas, 
Santa Monica, Calif., per Liną 
Kojelį įteikė prezidentui Ronald 
Reaganui savo spalvotos grafi
kos darbą, vaizduojantį prezi
dento “State of the Union” 
pranešimą. Gražiu laišku pre
zidentas autoriui padėkojo.

kaip fizi
s ir lazerio tyrinėto

— Mindaugas Pleškys skaitys 
paskaitą tema “Lietuva pogrin
džio spaudos perspektyvoje” šios 
vasaros Mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitėje Dainavoje. 
Studijų savaitė vyks liepos 29 - 
rugpjūčio 5.

— Dr. Audrius Aglinskas ke
liolika metų darbuojasi Hava
juose, būdamas greitąją pagal
bą teikiančios gydytojų grupės 
narys.

tion. Šiuo laiku baigia Parale
gal Studijas University of New 
Hampshire ir žada dirbti kartu 
su savo vyru. Drukteihiai augina 
du sūnelius: Dainių 13 ir Saulių 
11 metų.

Džiaugiamės, kad išeivijos 
lietuviai skina lauro vainikus 
aukštuosiuose moksluose. Kiek
vieno lietuvio įkopimasį aukš
tojo mokslo viršūnes yra visos 
lietuvių išeivijos džiaugsmas ir 
laimėjimas.

— Rašytoją ir žurnalistė Rasa 
Gustaitytė, aviacijos.,generolo 
Antano Gustaičio duktė, gavo 
metam stipendiją iš Stanford 
universiteto Califomijoj pasito
bulinti savo profesijoj. Tik šešios 
tokios stipendijos duodamos 
Amerikos ir šešios užsienio-žūr- 
nalistam. Rasa Gustaitytė yra 
viena iš redaktorių South Pa
cific News Service.

— Ltn. Povilas Kaladė, karo 
laivyno lakūnas, prieš šešerius 
metus įsijungė į Australuos karo 
laivyną. Kai Ausž^A^itsįsakė 
paskutinio tur^fe dėktirtaneŠiA. 
jaunas lietuvis lakūnas atvyko 
Anglijon ir Š.m. vasario pra
džioj įsijungė į Britanijos karo 
laivyną, pasirašydamas sutartį 
dvylikai metų.

— Aurelija Balašaitienė mo
kytojų ir jaunimo studijų savai
tėje skaitys paskaitą apie lietu
vių literatūros dėstymą šio jneto 
lituanistinėse mokyklose. Studijų 
savaitė vyks liepos 29 - rugpjū
čio 4 Dainavoje.

Pasitraukia Jonas Adomaitis
čia plačiai žinomo Lietuvių 

Bendruomenės choro dirigentas 
Jonas Adomaitis vasario mėn. 
pradžioj pasitraukė iš šio choro 
dirigento pareigų. Šis jo žygis 
Rochesterio lietuviuose kelia 
visai pagrįstą susirūpinimą: kas 
toliau chorui vadovaus?

Jonas Adomaitis Rochesterio 
LB chorui sėkmingai vadovavo 
nuo 1960 iki pastarųjų dienų, 
nors iš tikrųjų su choru nesisky
rė nuo pat pirmųjų dienų Ro-

— Pasaulio latvių suva
žiavimas vyks liepos 28- 
rugpjūčio 4 Muensteryje, V. Vo
kietijoje. Programos centre — 
dainų Šventė. Pasaulio laisvųjų 
Lit vi ų Federacijos valdybos na
riai susirinks posėdžiui iŠ Šiau
rės bei Pietų Amerikos. Austra
lijos ir Europos. (E)

— Lituanistinėse mokyklose 
Amerikos Lietuvių Taryba jau 
keleri metai skelbia rašinių kon
kursus įvairiomis lietuviam 
svarbiomis temomis. Šiemet to
kiam konkursui, pasitarus su 
švietimo Vadovybe, .parinkta te
ma: “Kodėl aš turiu laikytis de
šimties Dievo įsakymų?” Iki 
lapkričio 1 rašiniai turi būti 
nusiųsti mok. J. Plačui, “Tėvy
nės Žvaigždutės” redaktoriui. 
Mecenatas kun. J. Prunskis pre
mijom paskyrė 500 dol.

— Pianistų Alvydo Vasaičio iš 
Chicagos ir Jono Govėdo iš To
ronto dviejų planinių koncertas 
įvyks gruodžio 2 didžiojoj Ana
pilio salėj. Toks koncertas bus 
pirmas Toronte. Rengia Lietuvos 
Kankinių parapijos tarybos kul
tūros komisija.

Šv. Jonas Neumannas turi 
ypatingos reikšmės Šv. Alfonso 
parapijai, nes jis buvo tos para
pijos klebonu 1851 -1852. 1977 
birželio 19 jis buvo paskelbtas 
šventuoju. Dabartinis klebonas 
kun. A. Dranginis, norėdamas 
išjudinti pamaldumą į šv. J. 
Neumanną, veda novenos pa
maldas du kartus metuose: de
vynias dienas prieš jo mirties su
kaktį (sausio 5) ir prieš jo ka
nonizacijos sukaktį (birželio 19). 
Nemažai žmonių dalyvavo pas
kutinėje novenoje. Visi po nove
nos pamaldų ateina prie grotelių 
pagerbti jo relikvijų.

Aras ir Svajonė, tautinių šo
kių grupės Baltimorėje, dalyva
vo šokių šventėje Clevelande 
liepos 1. Važiavo į šventę ir 
kiti lietuviai iš Baltimorės.

Stebuklingo Medalikėlio no
vena vyksta ir vasaros metu. 
Daugiausia žmonių dalyvauja 
vidurdienį pirmadieniais ir ant
radieniais. Bažnyčia yra gerai 
vėsinama, tai žmonės gali atsi
gauti nuo tvankių vasaros karš
čių. Jie džiaugiasi ir bažnyčios 
gražumu.

Svečiai iš įvairių vietų lanko
si Baltimorėje. Ne vienas lietu
vis lanko, savo gimines, draugus. 
Prel. L. Tulaba, svečias iš Ro
mos, lankė savo gimines ir kun. 
A. Dranginį, šv. Alfonso parapi
jos kleboną. '. ~

Petras ir Anelė Žukauskai va
dovavo 33-čiam Square Dancers 
of America seimui, kuris Balti- 
morėj vyko birželio 28 - 30. Da
lyvavo įvairių amžių, luomų 
ir tautybių atstovai. Džiugu, kad 
du lietuviai, besididžiuoją savo 
lietuvybe, vadovavo tokiam ren
giniui. Atstovai katalikai dalyva
vo specialiose mišiose, kurios 
buvo aukojamos Šv. Alfonso 
bažnyčioj birželio 30, šeštadienį, 
4 vai. popiet.

Todėl ir Rochester jis nepali
ko skambiosios lietuviškos dai
nos. Jo gyvenimo palydovė 
Onutė, taip pat žemaitė, sako, 
jog nėra pastebėjusi, kad Jonis, 
kaip ji jį vadina (galbūt žemai
tiškai) trokštų garbės ar atlygi
nimo. Didžiausias jam atlygini
mas — darniai praskambėjusi

— Rimantas Dirvonis, Siaurės 
Amerikos lietuvių fizinio auklė
jimo ir sporto sąjungos (ŠAL- 
FASS) vykdomasis vicepirmi
ninkas, kooptuotas į PLB valdy
bą sporto ir specialių projektų 
vicepirmininko pareigom. R. 
Dirvonis jau daug metų aktyviai 
reiškiasi Akademinio s&ftOtų są
jūdžio, sportininkų ir Ui'jur
tose.

bus surastas lituanistikos kateri-' 
ros vedėjas ir katedra įsigalios. 
Lituanistikos studentai galės 
įsigyti visus laipsnius iš litrui 
nistikos — bakalauro, magistro 
ir daktaro.

Pakviesta dr. Marija 
Stankus-Saulaitė, dėstanti li
tuanistiką, supažindino su dės
tomais kursais, kurių yra trys, ’?

Jos asistentė Dana Račiūnai- 
tė pasisakė savo gyvenimą pa- 
švęsianti lituanistikai ir siek* 
sianti doktorato. O Vilius Dun- 
dzila pasisakė jau gavęs baka
lauro laipsnį iŠ lituanistikos ir 
dabar siekiąs magistro laipsnio.

Pabaigai Rita Markelytė-Dą- 
gienė pdainavo tris lietuvių liau
dies dainas: Anksti rytą, šėriau 
žirgelį ir Pasvarstyk antele, pri
tariant gitara. Dainų interpre
tacija buvo originali ir labai 
įspūdinga, atskleidusi mūsų 
liaudies kūrybos nenykstančių 
vertę.

Po programos visi buvo pa
vaišinti užkandžiais ir kava. 
Buvo progos arčiau susipažinti 
su universiteto profesoriais. Va
karonė visais atžvilgiais pasise-

LB švietimo tarybos pirm. 
Jono Kavaliūno pastangomis 
buvo suorganizuota vakaronė 
kovo 9 Chicagos Jaunimo Cent
ro kavinėje. Jos tikslas buvo su
pažindinti lietuviškąją visuome
nę su lituanistikos katedros Il
linois universitete reikalais.

Pradžioj Jonas Kavaliūnas pa
sidžiaugė, kad užsimotoji litua
nistikos katedra tikrai bus į- 
stęigta, nes lietuviškoji visuome
nė jautriai atsiliepė ir savo au
komis gausiai parėmė. Aukos 
antram įmokėjimui taip pat 
gausiai plaukia.

Po to angliškai trumpai su
pažindino visus su čia atsilan
kiusiu prof. Nicolas Moravce- 
vich, Director of Campus De
velopment iš Illinois universi
teto ir pakvietė jį tarti žodį. 
Prof. N. Moravcevich pasisakė 
esąs serbų kilmės, todėl gerai 
suprantąs ir kitų etninių gru
pių troškimą išlaikyti ir net iš
vystyti savo tautos kultūrinį 
palikimą.

Profesorius pabrėžė, kad lie
tuviai buvo pirmieji, kurie užsi
mojo Illinois universitete turėti 
lituanistikos katedrą. Dabar jau 
pasiryžo savo katedras steigti 
ir kitos etninės grupės: lenkai, 
serbai ir kiti.

Po to buvo pakviesta ir prof. 
Biljara Sljivic-Sinsic, slavų kal-

lietuviška daina.
1977 žiemą susiorganizavo 

vadinamoji “Sutartinė”, mišrus 
penketukas (Jonas Adomaitis — 
vedėjas, Ona Adomaitienė, An
gelė Džiakonienė, Andrius Cie- 
minis ir Vytautas Zmuidzinas; 
be to, Izabelė Žmuidzinienė— 
dailiojo žodžio sakytoja). 1977- 
1981 su skambia lietuviška dai
na ir dailiuoju žodžiu jie aplan
kė daugelį lietuviškų vietovių, 
pravažiuodami 6,500 mylių.

Rochesterio LB choras, vado
vaujamas J. Adomaičio, yra da
lyvavęs visose lietuvių dainų 
šventėse, o taip pat yra plačiai 
lankęs tolimiausias lietuvių 
bendruomenes.

Jonis ir Onė yra vieni iš ak
tyviausių vietos lietuvių . pa
rengimų dalyvių ir rengėjų. 
Nors pastarąjį dešimtmetį yra 
apsigyvenę nuo; Rochesterio už 
60 mylių,-ždviirose Bristol kal
nuose, apsupti kalnų medžių ir 
toli nusidriekiančių slėnių, bet 
juodviem niekada nebuvo per 
toli Rochesterio lietuvių paren
gimai ir savoji lietuviškoji baž
nyčia.

zės rezultatus bei atradimus 
kurie ir toliau sėkmingai tar 
nauja, vykdant aukštosios ener
gijos lazerio programą.

Dr. Petras Avižoni 
nės optiko 
jas, yra plačiai žinomas tiek 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
tiek užsienio kraštuose. Jis jau 
yra paskelbęs daugiau negu 40 
šios srities mokslinių darbų.

Dr. Petras Avižonis yra gimęs 
Kaune. Jis yra dr. Vytauto Avi
žonio sūnus ir žymaus lietuvių 
oftalmologo akių gydytojo prof. 
Petro Avižonio vaikaitis, užaugęs 
ir išsimokslinęs Vakarų kraštuo-

Medicinos daktaras Albertas 
Drukteinis, gyvenąs su šeima 
Bedford, N.H., 1984 birželio 10 
baigė Suffolk University Law- 
School Cum Laude ir įsigijo 
teisės daktaro laipsnį.

Naujasis medicinos ir teisės 
daktaras A. Drukteinis 1967

Tais pačiais metais atvažiavo 
į Concord, N.H., ir perėmė As
sistant Superintendent for Pro
fessional Service pareigas New- 
Hampshire ligoninėje. Neilgai 
trukus atidarė savo kabinetą, 

H., kuriame 
Pshchiatrijos 
apdovanotas 
Certified iš

Manchester, N. 
ir dabar veda 
praktiką. Yra 
American Board 
psichiatrijos ir neurologijos. Jis 
yra Assistant Professor of Clinic
al Psychiatry Darmouth Medical 
School. Nežiūrint šių visų už
imamų vietų medicinos ir teisės 
daktaras A. Drukteinis priklau
so prie American Medical są
jungos, American Psychiatric 
sąjungos, New Hampshire Psy
chiatric draugijos, kurioje nuo 
1979 eina sekretoriaus ir iždi
ninko pareigas, New Hampshire 
Medical draugijos, American 
Academy of Psychiatry ir The 
Law ir American College of Fo
rensic Psychiatry.

Dirba vyriausiame ligoninės 
štabe Elliot Hospital Manches
ter, N.H. Courtesy štabe Catho
lic Medical Center ir yra patarė
jas in Forensic Psychiatry New- 
Hampshire

^nėse, N.H.
Su nauja įsigyta profesija me

dicinos ir teisės daktaras A. 
Drukteinis dar vis ves psichiat
rijos praktiką, ir prie to bus 
advokatam patarėjas Forensic 
Psychiatry srityje.

Medicinos ir teisės daktaras 
Albertas Drukteinis yra dr. Ed
mundo ir Aldonos Dnikteinių, 
gyvenančių Palm Harbor, Flo- 

jjMa, sūnus, vedęs Jūratę Gar- 
sytę, Vlado ir Angelės Garsių, 
gyvenančių Worcester, Mass., 
dukterį. Jūratė Dnikteinicnė yra 
baigusi University of Louisville,

Bachelor of Science 
laipsnį iŠ Commerce ir Educa-

— Toronto ateitininkų metinė 
šventė vyko gegužės 26-27 Pri
sikėlimo parapijos parodų salė
je. Vaida Kuprevičiūtė-Jay ir Ra
munė Sakalaitė-Jonaitienė pa
skaitė poezijos ištraukų, daina
vo trio Rūta Cerškutė-Valaitie- 
nė, Ramūnas Underys ir Vaido
tas Vaičiūnas. Vakaronei vado
vavo M. Sungaila. Sekmadienį 

ateitininkų grupė davė 
po pamaldų visi daly-

chesterin atvykimo — nuo 1949 
ruden
Tautos šventės dieną, Šv. Jurgio 
liet. kat. parapijos bažnyčioj ir 
vėliau minėjime pasirodė gana 
gausus mišrus choras, diriguoja
mas J. Adomaičio. Petrui Armo- 
nui, Šv. Jurgio parapijos vargo
nininkui, perėmus dirigavimą J. 
Adomaitis ir jo gyvenimo paly
dovė gražiabalsė Onutė pasiliko 
choro aktyviais nariais. 1960, P. 
Armonui pasitraukus iš Šv. Jur
gio parapijos vargonininko pa
reigų, J. Adomaitis perėmė cho
ro dirigento pareigas, jose iš
būdamas iki pastarųjų dienų.

J. Adomaitis gimė muziko šei
moj, 1919 kovo 13 Žygaičiuose, 
Tauragės apskr., kur tėvas buvo 
parapijos vargonininkas, todėl 
ir sūnų jau vaikystės dienomis 
pradėjo mokyti skambinti piani
nu, groti akordeonu ir kitais 
muzikos instrumentais. O gra
žiabalsės seserys organizavo vo
kalinius ansambliukus, kuriuose 
dalyvavo ir Jonas .su tėvu. Bai
gęs Tauragės mokytojų semina
riją, tik pradėjęs mokytojauti, 
organizavo vaikų chorelius, šo
kių orkestrą ir jam vadovavo 
grodamas akordeonu. Tremty, 
Hanau DP stovykloj buvo akty
vus ansamblio chormeisteris, 
akordeonistas.. Vienu žodžiu, jį 
daina lydėjo per visus kontinen
tus. Tiesa, Hanau stovykloj jam 
dainos meno pažinime daug 
padėjo kompozitorius ir dirigen
tas Bronius Jonušas ir solistas- 
dirigentas Stepas Sodeika.

Mokytojaudamas Hanau 
DP stovykloj, suorganizavo ga
na gausų vaikų chorą, kuriam 
vadovavo iki išvykimo į Ame-

VAKARONĖ LITUANISTIKOS
KATEDROS REIKALU

— Giedros korporacija Chi
cago] rengia savo veiklos isto
riją. Medžiagą ir fotografijas 
leidiniui telkia ilgametė. Gied- 

orporacijos veikėja Alicija 
Rūgytė.

JAV. prezidentas R. Reaganas 
nusipelniusio m oksl in in ko-vado
vo premija apdovanojo lietuvį 
dr. Petrą Avižonį, kuris kaip 
techninis direktorius vadovauja 
Amerikos karo aviacijos fizinės 
optikos, lazerio, modelių labora
torijai Kirkland karo aviacijos 
bazėje New Meksikoj.

Premijos įteikimo iškilmės 
įvyko Washingtone, Valstybės 
departamento salėje.

Kartu su dr. Avižoniu nusi
pelniusio mokslininko-vadovo 
premija buvo apdovanoti kiti 
penki Amerikos mokslininkai. Ši 
premija yra skiriama vieną kar
tą penkerių metų laikotarpyje. 
Kandidatus premijai pasiūlo 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Karo aviacijos ministerija.

Premijos paskyrimo akte yra 
atkreipiamas dėmesys į lietuvio

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

SEZONAS PRASIDEDA BIRŽELIO 30 IR BAIGIASI RUGSĖJO 3
į

Vasarvietė yra labai graiioje kurortinėje vietoje — prie pat 
Atlanto vandenyno. Yra jūros vandens baseinas., teniso aikštė, 
vėsinami kambariai, graius parkas, rengiami kultūriniai vakuret. 
Buto ir maisto kainos žemesnės negu kitur.

Informacijai adresas:
Franciscan Quest House
Kennebunkport, Maine 04046 
Tel. (207) 967-2011
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DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Nauji pasikeitimai ir pertvarkymai siuntiniams j 

Lietuvą siųsti: nuo rugpjūčio 1 siuntėjas jau negalės 
sumokėti muitą. Sena tvarka, sumokant muitą čia, 
siuntinių užsakymus priImante 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.
j šį siuntini dar galima dadėti 7 svarus {vairių 

prekių.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina 
su muitu):
Dirbtinio minko kailis paltui, Delux, sveria 6 sv..... .$100.00
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. nescafes — 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

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Bud reck io ir St. 
Lozoraičio, {vadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė..........-............... . .............................................

Numeris, gatvė......................... ...................................................

Miestas, valstija, Zip.........................................................................

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 metam &

Vardas ir pavardė ..................................................................

Adresas ........................................................ ..............................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumeratą $...........
Už kalendorių $...........
Spaudai paremti $..........

Šv. Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, jau 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, įdė
tas j plastikinę dėžutę. Kaina 10 
dol. Persiuntimui pridedamas 
dar J dol.

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J- Jaškau.sko 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.

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

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

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

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

Numeris, gatvė ................................................................................

Miestas, valstija. Zip ........................................ ..............................

NAUJAUSIOS 
KNYGOS
J. Puzino, Rinktiniai raštai.

I ir Ii tJhnas. Įrišti j kietus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

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

E. Juciūtė, Igarkos 
Naujamiestis. Lietuvių tremti
nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10 
dol.

M. Blynas, Lietuvos senovės 
paminklai. Iliustruota . 10 dol.

M. Krupavičius. Visuomeni
niai klausimai. Įrišta. 18 dol.

Vytė Nemunėlis. Mažųjų die
nos. Poezija vaikam. 8 dol.

J. Matulaičio kelias į Vilniaus 
vyskupo sostų. 4 dol.

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

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

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

Sese, budėk. Lietuvių skaučių 
seserija. Įrišta. 20 dol.

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

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

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

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

S. Yla, M. K. Čiurlionis kū
rėjas ir žmogus. įrišta . 15 
dol.

G. Tautvytis, Gyvenimas oku- 
puotoj Lietuvoj. 10.00 dol.

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

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

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

Laisvės besiekiant. Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos įna
šas į antinacinę rezistenciją. 
Minkštais viršeliais 12 dol.

Dr. Wilhelm Storost—Vydū
nas, Sieben Hundred Jahre 
Deutsch-Litauischer Beziehun- 
gen. Įrišta. 14 dol.

Prof. Z. Ivinskis, Sv. Kazi
mieras. 4 dol.

Prof. J. Brazaitis, Raštai, I, II, 
III ir IV tomai. Įrišti. Po 15 
dol.

A. Musteikis, Dangaus ir že
mės šaknys. Romanas. 10 dol.

R. K. Vidžiūnienė, Vieno va
karo melancholija. Novelės 7 
dol.

A. Grauslys, Jieškau tavo vei
do. Religinių straipsnių rinki
nys. Antra laida. 10 dol. 

J

K. Ostrauskas, Gundymai. 
Kietais viršeliais. 8 dol.

Vysk. V. Brizgys, II Vatinano 
mintys ir lietuviai susirinkime. 
Kietais viršeliais. 6 dol.

A. Šapoka, Lietuvos istorija. 
Įrišta. 17 dol.

S. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. 18 dol.

A. Tvruolis, Vainikas, Kry
žius, Lelija. Šv. Kazimiero gro
žinės literatūros antologija. 9 
dol.

Prof. J. Eretas tarnyboj Lie
tuvai. Straipsnių rinkinys. 4 
dol.

P. Gudelis, Joniškėlio parti
zanų atsiminimai. II dalis. 6 
dol.

Vysk. V. Brizgys, Žmogus 
realiame gyvenime. 5 dol.

VĖL GAUNAMOS 
MELODINGOS 
PLOKŠTELĖS

GinaČapkauskienė—lietuvių 
kompozitorių dainos ir tarptau
tinių operų arijos. Plokštelė ar
ba kasetė 10 dol.

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.dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

GAUNAMAS PILNAS 
“AUŠROS”TEKSTAS

1484 - SV. KAZIMIERO METAI — 1984

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ

“Auszra”, Lietuvos atgimimo 
laikraštis, pilnai perspausdin
tas dviejuose tomuose. Tai Lie
tuvių Istorijos Draugijos reda
guotas leidinys. Du didžiuliai 
tomai, įrišti, kainuoja po 20 dol. 
Persiuntimui pridedama po 1.50 
dol. už kiekvieną tomą. Šis svar
bus leidinys, o taip pat ir kitos 
lietuviškos knygos, lietuviškos 
plokštelės, suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn,N.Y. 
11207.

10-18 DIENŲ KELIONĖS, {SKAITANT 11 DIENŲ LIETUVOJE

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
#710 B: liepos10—27 61,999
#814 B: rugpjūčio 14-31 ..........._ _ $1,999

.11 dienų Lietuvoj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK }

17 DIENŲ - LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETUA 
#612 B: birželio 12-28 -...    $1,899
#918 B: rugeėjo 18 - spalio 4.................. 41,829
6 dienos Vilniuj , 4 Rygoj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK 6 Boston

13 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA
# 520: gegužės 20 - birželio 1 ..... ................41,699
5 dienos Vilniuj, 5 Romoj, 2 Maskvoj
ALI TAU A via JFK

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
#612A: birželio 12-23 .......  41,649
#710: liepos 10-21 .................  $1,649
#807: rugpjūčio 7-18 ............................................. $1,649
#918A: rugsėjo 18 - 29....................  41,489

Savo vaikams,' kurie, baigę 
mokslus, išsikelia gyventi į kitus 
miestus,užprenumeruok Darbi
ninką. Tai bus jiems geriausia 
dovąna.

Publius Vergilius Maro, Geor
gikos, vertė A. Nyka-Niliūnas. 
Albumo formatas, įrišta. 10 dol.

A. Grauslys, Jieškau Tavo vei
do, 10 dol.

Erlėnas, Girių sargai, apy
sakos. 3 dol.

V. Nemunėlis, Mažųjų dienos. 
8 dol.

P. Razminas, Kražiai. Ilius
truota, įrišta. 12 dol.

O. Mikailaitė, Pumpučio pa
sauliukas, gausiai iliustruota. 3 
dol.

A. Gustaitis, Algis Trakys ir 
Taksiukas Šleivys. Vaikam. 
Iliustruota. 2 dol.’

A. Gustaitis, Lietuvą Europos 
nugalėtoja, su 80 iliustracijų 
krepšinio pergalėj. 2.50.

Gynybių Vilniaus sienų’ nu
griovimas, vertė M. Blynas. 3 
dol.

Korp. Ramovė, V.D. Universi
teto studentų atsargos karinin
kų atsiminimai. Red. J. Karka. 
Didesnio formato. 10 dol.

K. Gečys, Katalikiškoji Lietu
va. Įrišta. 5 dol.

J. Budrys. Kontražvalgyba 
Lietuvoj. 3 dol.

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
Įrišta. 20 dol.

Br. Kviklys, Vilkaviškio vysku
pija. Įrišta. 23 dol.

Auszra — 1 tomas. Įrištas. 
20 dol.

Auszra — II tomas. Įrištas. 
20 dol.

J. Puzinas, Petras Avižonis. 
Įrištas. 10 dol.

J. Eretas, Št. Šalkauskio bio
grafija. Įrišta. 5 dol.

St. Yla, Jurgis Matulaitis. Bio- 
gtafija. 5 dol.

J. Kaributas, Kelionė aplink 
pasaulį. 4 dol.

Šv. Raštas, Naujasis Testa
mentas. Įrištas. 6 dol.

V. Sruogienė. Lietuvos stei
giamasis seimas. 5 dol.

M. Blynas, Nostradamus ir 
pranašystės — Erdvės paslap
tys. 5 dol.

Vysk. V. Brizgys, K. Kaupai
tė, motina Marija. 5 dol.

J. Dainauskas, Aušra, 1980 
kovo — 1980 gruodžio 6 dol.

J. Vaišnys, Dabartinė lietu
vių kalbos rašyba,. 3 dol.

P. Gaučio vertimas. Pirmasis 
stebuklas. Azorin. 5 dol.

K. Pažėraitė, Svetimi vėjai. 6 
dol.

A. Guulsbergis, Muzika įžen
giant j neregėtus miestus. 6 
dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos nau
jos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd,, 
Brooklyn. N.Y. I 1207. ;

6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK 6 Boston 
OBERAMMERGAU IR MIUNCHENAS (penkių dienų 
ekstra kelionė) — $439

12 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA 
#604: birželio 4-15..........................................$1,639
#710A: liepos 10-21.................................  41,639
#814A: rugpjūčio 14-25 .........................................41,639
^»04: rugsėjo 4-15.....................................  41,639
#101: spalio 1-12 ••••••$1,289
6 dienos Vilniuj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 1 Helsinky
FINNAIR via JFK

10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA 
#917: rugsėjo 17-26 ...................................  41,259

6 dienos Vilniuj , 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

Dėl brošiūros ir daugiau informacijų kreiptis:
BALTIC TOURS 
293 Auburn St - 

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080 arba (617) 969 -1190

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji?

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION 
86-01 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. (212) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

6 mėn. 10.92% 10.5%
12 mėn. 11.19% 10.75%

$500
24 mėn. 11.46% 11%

- 20,000
36 mėn. 11.73% 11.25%

6 mėn. 11.19% 10.75%
$20,000

12 mėn. 11.46% 11%
-100,000

24 mėn. 11.73% 11.25%
36 mėn. 12% 11.5%

IRA CERTIFIKATAI:

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
Iki 6 metų 12.55% 12%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 9.42% 
DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.
I _ .
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Lietuvių Katalikių Moterų 
draugija, įsteigta Lietuvojė 
1908, dabar pasižyminti veikla 
JAV ir Kanadoje, išugdė pa
protį pagerbti Dievui ir arti
mui veikla pasižymėjusias kata
likes moteris. Toks moterų pa
dalinys Connecticut valstijoje 
suruošė pagerbimą Marijos Ne
kalto Prasidėjimo vienuolyno, 
Putname, seselei Aloyzai Šauly
tei, daugiametei vienuolyno vir
šininkei — labiausiai pasižymė
jusiai moteriai 1983 m. Prie 
pagerbimo prisidėti pakviesti ir 
Worcesterio bei Providence mo
terų padaliniai. Šis pagerbimas 
turėjo įvykti praėjusiais metais, 
bet, sės. Aloyzai nebuvus pakan
kamai sveikai, buvo atidėtas 
šiem metam ir įvykdytas birže
lio 2 vienuolyno patalpose.

Pagerbimas pradėtas vienuo
lyno koplyčioje 3 vai. popiet 
religiniu koncertu. Koncerto 
programą atliko solistė Salomė
ja Nasvytytė-Valiukienė ir New 
Haven Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vargonais grojant sės. 
Terese Mieczkowski. Solistė, 
mezzosopranas, pagiedojo: “Būk 
su mumis” — S. Bacho, “Avė 
Maria” — F. Schuberto, 
“Largo” — G. Handelio ir 
“Avė Maria” — L. Luzzes, o 
choras: “Avė verum” — A. Mo- kius ir jos darbus. Seselė gimė

Amerikoje, mokslinosi ir vienuo
le tapo Lietuvoje, o milžiniš
kus darbus atliko Amerikoje. Jai 
vadovaujant, vienuolynas iš 
nieko įstengė sukurti dabar 
vienuolyno turimas įstaigas; vie
nuolyną su religiniu centru, na
mus globos reikalingiem, stovyk
lą lietuviškam jaunimui auklė
ti, įruošti spaustuvę tikėjimui 
ir švietimui kelti, įtraukti lietu
vaites tapti vienuolėmis ir kit. 
Viši tie darbai brangūs lietu
viam ir išliks istorijoje.

Dr. E. Vaišnienė, buvusi se- 
se4ių*bendrabučio globotinė, pa
pasakojo kai ką iš prisiminimų 
bendrabutyje. Ji išryškino sės. 
Aloyzos nepaprastas auklėtojos

. zarto, “Neapleiski mūsų” —B. 
Budriūno ir “Kaip grįžtančius” 
— J. Strolios. Solistė ir cho
ras kūrinius atliko pasikeisdami. 
Giedotos giesmės skambėjo la
bai gražiai, nes solistė turi stiprų 
ir malonų balsą, negausus cho
ras daugiametį susigiedojimą, 
o ir koplyčios akustika gera.

Koncertą baigus, mišias kon- 
celebravo kun. V. Cukuras, prel. 
V. Balčiūnas ir kun. R. Kra
sauskas, vienuolyno įstaigų ka
pelionai. Lekciją skaitė J. Mi
liauskienė iš Worcesterio. Pa
mokslą pasakė kun. V; *Guku- 
ras. Aukojimui duoną ir vyną 
nešė sės. Aloyza, Julija Mack 
ir Emilija Šaulienė. Mišių gies-
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aukotojų pavardes. Tuo pačįu

aukų lapus iki rugpjūčio 15
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Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyne Putname surengtas seselės Aloyzos šaulytės pager- , 
bimas. Šalia jos dešinėje sėdi seselė Paulė Savickaitė, naujoji vienuolyno vyriausia 
viršininkė, kairėje — Julija Mack, LRKM Sąjungos pirmininkė. Nuotr. J. Kriaučiūno

mes giedojo visi dalyviai, vado
vaujant sės. Teresei vargonais.

Akademinė minėjimo dalis 
vyko salėje po koplyčia. Aka
demiją pradėjo E. Šaulienė, 
Connecticut valstijos moterų 
sąjungos pirm., pakviesdama 
prezidiuman eilę veikla pasižy
mėjusių moterų ir paprašyda
ma kun. V. Cukurą sukalbėti 
atidaromąją maldą.

Julia Mack, ALRK moterų są
jungos centro valdybos pirm., 
javo žodyje priminė sės. Aloy
zos kai kuriuos gyvenimo įvy-

dorybes. Juk bendrabutiečių bu
vo ir gana išdykusių, daugu
mos jų tėvai buvo išsilavinę 
ir savo dukras stengėsi lavinti, 
kartais prieš jų norą.

Sės. Aloyza gavo eilę sveiki
nimų iŠ sąjungos moterų kuopų, 
seselių rėmėjų skyrių ir pavie
nių asmenų. Įteikta jai ir do
vanėlė: gražus paveikslas, vaiz
duojąs lietuvaitę prie koplytėlės 
po berželiu, padarytas iš šiau
delių ir medžio.

Pabaigoje sės. Aloyza trumpa 
padėka priminė, kad jai priskir
ti darbai buvo padaryti ne jos

vienos, bet daugelio pastango
mis. Ji dėkojo už šį pagerbimą, 
o taip pat ir padėjusiem jai 
dirbti.

Bendri pietūs didžiajame 
vienuolyno valgomajame pra
dėti kun. Cukuro malda. Minė
jime dalyvavo apie 130 žmonių, 
jų tarpe keliolika vyrų.

Linkime sės. Aloyzai geros 
sveikatos, Aukščiausiojo pa
laimos ir dar toliau tęsti dar
bus Dievo garbei, artimo pa
galbai ir tėvynės Lietuvos nau
dai.

J. Kr.

LIETUVIŲ SODYBA CLEVELANDE
Lietuvių sodyba yra 84, 91 

ir 90 kelių kryžkelėje. Jos adre
sas: 34251 Ridge Road, Wil
loughby, Ohio 44094. Sodyboje 
yra 82 butai; 62 skirti šeimom 
ir 20 viengungiam. Pastatas yra 
šešių aukštų su dviem keltuvais 
ir laiptais kiekviename pastato 
gale. Pastatas įrengtas su visais 
patogumais savistoviam, pato
giam ir saugiam gyvenimui.

Paminėtini šie įrengimai: kili
mai miegamuose, salionuose ir 
koridoriuose; didelės drabužinės 
ir sandėliai; vandens šildymas 
— individualus temperatūros 
nustatymas; virtuvėje elektrinis 
virimo-kepimo pečius, šaldytu
vas, maisto paruošimo įrengi
mai; turėklai voniose ir korido
riuose bei specialios durų ran
kenos; greitosios pagalbos pa
šaukimui ir durų kontrolės į- 
rengimai; automatiški gaisro 
gesinimo įrengimai; valgykla-su- 
sirinkimų salė; užsiėmimų kam
bariai; skalbykla; svečių kam
barys; balkonai; sklypai dar
žams; prekybos krautuvės, įstai
gos ir parkas kitoje gatvės pusė
je; arti moteliai ir golfo laukai; 
prie sodybos yra autobusų su
stojimo vieta; numatoma įsigyti 
nuosavą autobusą vežioti

žmones į bažnyčią, parengimus, 
krautuves; visuose butuose pa
ruoštos vietos šaldymo apara
tam įdėti, jei kas to pageidautų.

Sodybos gyventojai bus visais 
atžvilgiais aprūpinti ir aptar
nauti — jiem teks tik savais bal
dais apsistatyti savo butus ir tik 
savo bute palaikyti švarą ir 
tvarką.

Sodybon bus priimami asme
nys ne jaunesni kaip 62 metų 
amžiaus, pajėgūs patys apie save 
apsitvarkyti. Šeimų ar giminių 
atveju tik vienas turės būti 
62 m. Invalidam bus 8 specia
liai įrengti butai ir jiems ši 
amžiaus riba negalioja.

Nuomos mokestis už butą, šil
dymą, elektrą ir vandenį sudarys 
30% gyventojo visų pajamų, 
prieš tai atskaičius gydymo iš
laidas.

Sodybos pastatas jau po sto
gu ir dabar vyksta vidaus įren
gimai. Statyba bus pilnai už
baigta rugpjūčio mėnesį. Ne
trukus bus įrengti du pavyzdi
niai butai.

Visi butai bus išnuomoti ne
laukiant statybos užbaigimo. Jo
kių pirmenybių valdžia ne
leidžia duoti, išskyrus tas, ku
rios numatytos valdžios instruk-
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Birželio 10 Cypress Hills kapinėse buvo pašventintas pa
minklas ant Norberto Kulikausko kapo. Pašventino kun.

Jonas Pakalniškis.

BniiK-BV-mmi 
Postage paid both ways

Šv. Kazimiero jubiliejaus 
komiteto laiškas

šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukakčiai paminėti Bos
tono komiteto laiškas visiem 
Naujosios Anglijos rytinio pa
kraščio lietuviam:

Gerbiami Tamstos:
Nesenai mus pasiekęs iŠ pa

vergtos Lietuvos pogrindžio žur
nalas “Dievas ir Tėvynė” rašo:

“Sustok praeidamas prie šven
to Kazimiero bažnyčios durų — 
pagerbk labiausiai išnie
kinto lietuvos globėjo šven
tyklą . . . Kai išniekinamos bran
giausios tautos šventyklos, kiek
vieno lietuvio širdis turi tapti 
šventykla, kurioje niekada neuž
gestų amžinoji ugnis.”

Mes, gyvendami laisvame pa
saulyje, turime jungtis šiais šv. 
Kazimiero jubiliejiniais metais 
su savo pavergtais broliais mel
džiant mūsų tautos globėjo, kad 
suteiktų jiem tautinę ir religinę 
laisvę. Naujosios Anglijos ryti
nio pakraščio lietuviai jungiasi 
su viso pasaulio lietuviais skir
dami Šių metų spalio mėnesį 
šv. Kazimiero pagerbimui globo
jant naujajam Bostono arkivys
kupui Bernard F. Law ir mūsų 
parapijų kunigam. Mūsų tinka
mas ir gausus pasirodymas ne
leis užmiršti pasauliui mūsų 
tautos skriaudos.

Kreipiamės į jus tikėdamiesi, 
kad galėsite dalyvauti šioje 
šventėje ir taip pat paraginsite 
savo artimuosius, pažįstamus 
bei organizacijas.- Be to, prašo
me kad savo auka Jūs paremtu- 
mėte reikalingą lėšų sutelkimą. 
Jei Jūs būsite dosnūs, tai liks lė
šų paremti organizacijom, kovo-

Jūsų parapijos šv. Kazimiero ko
mitetui.

Liekame laukdami Jūsų nuo
širdaus atsiliepimo ir linkėdami 
geros vasaros ir daug sveika
tos. Jūsų Vytautas Izbickas, pir
mininkas, Kun. Albertas Kontau- 
tas, Bendrapirm., Albertas Jari- 
tis, Bendrapinn.,-Jonas Vasys, 
Lėšų telkimo komisijos pirm.”

Šio minėjimo programą suda
ro: rugsėjo 29 d. kultūrinis va
karas So. Bostono Lietuvių Pilie
čių D-jos auditorijoj; spalio 14 
d., 3 vai. mišias Šv. Kryžiaus ka
tedroje, Bostone, aukos arkivys
kupas Bernard Law, o tą pačią 
dieną 5 vai. popiet banketas;

tenio Vasyliūno vargonų koncer
tas First & Second Church sa
lėje, Bostone.

BOSTONO RENGINIAI
r-

Rugpjūčio 12 d. 8:30 - 9 vai. 
ryto TV 7-tas kanalas perduos 
mišias, kurias aukos kun. Albi
nas Janiūnas, Šv. Pranciškaus 
parapijos Lawrence klebonas. 
Organizuoja Lietuvos vyčiai.

Rugpjūčio 12 Minkų radijo 
valandėlės gegužinė-piknikas 
jų 50 metų sukakčiai paminėti 
Romuvos parke Brocktone.

Rugsėjo 16 d. 3 vai. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos 85 
metų sukakties balius-banketas.

Rugsėjo 29 kultūrinis rengi
nys šv. Kazimiero garbei So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos sa-

nuts what BnnKinG mHnniLB 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings 

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban 
ką ar juos atsiimti, tai galite attikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj j* 
traukia sumą | sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini*

.ŠŠO mas, kad jūsų pinigai iš^ pelnc aukščiausius 

procentus, -=■ 
leidžiamus Įstatymų. \ 

Dėl lengvo taupymo bū 
do per paštą skambinkit Mr. 

Donahue 268*2500
arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE
460 W«*t 8roxJw«y
South Boston
9 AM to 33Q PM- 
Montfay thru Friday
Saturday 10 AM to t PM 
268-250C

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740G»Wv»n Bhrd
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon . Tues . Wod A Fn 
Tburs -8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 X am to 12 Noon

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

South Boston į 
Savings BanH

- ALWtYS THE LEADER"

vergtoje Lietuvoje, o jom tos 
lėšos labai reikalingos. Tikimės, 
kad Jūs užsisakysite puslapio ar 
mažesnius sveikinimus bei skel
bimus šventės programos leidi
nyje. Taip pat paskelbsime lei- 

1 dinyje garbės rėmėjų, rėmėjų bei

Spalio 7 Laisvės Varpp rudens- 
renginys So. Bostono Lietuvių

Prieš 20 metų Įsikūręs Lietuvių 
Fondas, jau sutelkė per 2 milijo
nus kapitalo ir kasmet didelėmis 
sumomis paremia lietuvišką 
kultūrinę veiklą. Būkime Lietuvių 
Fondo nariais! įneškime kuo di
desnes sumas, Įrašykime savo 
draugus, gimines, artimuosius!

Spalio 14 Šv. Kryžiaus Bosto
no katedroje 3 vai. mišios, ku
rias aukos arkivyskupas Ber
nard Law šv. Kazimiero mirties 
500 metų sukakties minėjime.

Spalio 21 d. 3 vai. dr. Vy
tenio Vasyliūno vargonų koncer
tas šv. Kazimiero garbei First & 
Second Church salėj Bostone.

Lapkričio 25 kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia Lie
tuvių Karių S-gos Bostono sky
rius.

Vasario 10 operos solistės Li- 
lijos Šukytės koncertas Jordan 
Hall salėj. Rengia Baltų draugi
ja.

t
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cijose.
Kas pirmas įsiregistruos, pir

mas gaus butą. Registruotis 
galima telefonu arba asmeniš
kai. Užsiregistravusieji bus šau
kiami pagal eilės numerį atvyk
ti į sodybą ir užpildyti doku
mentus, po to kai butų paskirs
tymas bus HUD patvirtintas. 
Norintieji gyventi sodyboje ragi
nami skubėti užsiregistruoti 
tuoj po registracijos datos pa
skelbimo. Butų pareikalavimas 
yra labai didelis ir pavėlavusie
ji turės laukti kelis metus. Už
siregistravimas neįpareigoja 
apsigyventi, visuomet bus gali
ma atsisakyti; taip pat apsigy
venus bus galima bet kada iš 
sodybos išeiti.

Yra žmonių, kurie .vargsta, 
bet nežino, kad tokia sodyba yra 
statoma ir kad jie turi teisę 
joje apsigyventi ir naudotis val
džios pašalpa. Laikykime sau 
pareiga surasti vargstančius 
brolius ir seses, ir padėkime

Registraciją praves Dana 
Cipkienė. Sodybos savininkas 
yra Lithuanian Center, Inc. 
bendrovė, kontroliuojama JAV 
LB Krašto valdybos. Statybą fi
nansuoja ir nuomų primokėji- 
mus darys federalinė valdžia. 
Išmokėjus federalinę valdžios 
paskolą, Lietuvių Bendruomenė 
bus pilnateisė sodybos savinin
kė. Dėl smulkesnių informacijų 

prašoma skambinti tel: (216) 
943-0910.

Bronius Snarskis
Lietuvių Sodybos pirmininkas

NAUJOVĖS DARBININKO 
SPAUDOS KIOSKE

Solisto Ričardo Daunoro 
plokštelė “Kur bakūžė samano
ta”, įgrota V. Vokietijoj, vėl gau
nama Darbininko administraci
joj. Kaina 10 dol. Persiuntimui 
pridedamas 1 dol.

Richard Scarry “Mano Žody
nas”, didelio formato, su spalvo
tomis gausiomis iliustracijomis, 
su lietuviškais ir angliškais įra
šais, vėl gaunamas Darbininko 
administracijoj. Kaina 10 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

E. Jasiūno redaguotas albumas 
“Darius Girėnas”, gausiai 
iliustruotas, didelio formato, į- 
rištas, spausdintas gerama po
pieriuje, .su lietuvių ir anglų kal
bų tekstu. 25 dol. Persiuntimui 
pridedamas 1 dol.

“Lietuvių Fondas”. Pirmasis 
dešimtmetis 1962 - 1982. Re
dagavo A.P. Bagdonas. Tai di
delio formato, labai gausiai 
iliustruotas, gerame popieriuje 
išspausdintas ir gražiai įrištas 
sukaktuvinis albumas. Anglų ir 
lietuvių kalbom pateikiama Lie
tuvių Fondo istorija. Gausybė

DEXTER PARK

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th ttrsat) 

Woodhaven, N.Y. 11481 
WK DELIVER

296-4130

20 dol. Persiuntimui pridedamas 
1 dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokšte
lės bei gausūs suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoj, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sakm. nuo 8 Hd 8:45 
ryto. Vada S. Ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Talat. 2684)489. Parduoda- 
mas Darbininkas. Didelis I iatuvlikv 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto ii WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,. 
MA 02402. Telefonas (617) 586 
7209.
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1984 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Liepos 9 
Liepos 18 
Rugpiūčio 
Rugpiūčio

1

— $1618.00
— 1361.00
— 1361.00
— 1528.00

Gruodžio 26

Rugsėjo 5

Rug»6|o
Spalio 3

—$1247.00

—1361.00
— 1127.00
— 1142.00

— $1268.00

r 
t: 
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fe 
i 
v-
B"

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

Prie *ių grupių galima jungtie Iš VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, au papildomu mokesčiu. Grupės lydės 
vadovai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:
1 - 800 - 722 — 1300 (Toll Free)

Ii Massachusatta 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 baaed on double occupancy and aro subject to change
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Redakcija ...... (212)
Administr........ (212)
Spaustuvė ..... (212) 
Vienuolynas .. (212) 
K. Ž. salė .... 212)

NEW

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Darbininkas kitą savaitę dėl 
spaustuvės ir redakcijos perso
nalo atostogų neišeis. Kitas Dar
bininko numeris pasirodys su 
liepos 27 dienos data.

Pavergtų Tautų savaitė bus 
minima dviem atvejais: liepos 
15, sekmadienį, minės Pavergtų 
Tautų komitetas, liepos 21, šeš
tadienį, minės Antibolševikinis 
Blokas.

Į Tėv. Pauliaus Baltakio, 
OFM, konsecracijos iškilmes 
kurios bus rugsėjo 14, penkta
dienį, Portlande, Maine, iš New 
Yorko organizuojami bent keli 
autobusai. Vieną autobusą or
ganizuoja kelionių agentūra Vy
tis. Autobusas išeis labai anksti 
penktadienį ir grįš šeštadienį. 
Visi keleiviai pernakvos Kenne- 
bunkporto vienuolyno vasar
vietėje. Jonas Adomėnas irgi 
organizuoja du ar tris autobu
sus. Jie numato kelionėje išbūti 
bent kelias dienas.

Apreiškimo parapijos metinis 
piknikas — gegužinė įvyks rug
pjūčio 5 Plattdeutsche Parke, 
Franklin Square, L.I.

Raidė užmuša, dvasia gaivina 
— tokiu vardu išėjo nauja kny
ga. Ją išspausdino pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne, išleido 
Krikščionis Gyvenime. Jos au
torius — kun. Antanas Rubšys. 
Knyga turi 86 puslapius. Ji su
sidarė iš dviejų straipsnių — pa
sikalbėjimų spaudoje. Viskas lie
čia Šv. Raštą. Tai paskatinimas 
geriau pažinti Šv. Raštą ir jį 
dažniau skaityti.

Pranciškonų spaustuvė Brook
lyne liepos 1 pradėjo trijų sa
vaičių atostogas. Atostogauja 
visi spaustuvės tarnautojai. 
Spaustuvė visai uždaryta. Į dar-

Harmonija, New Yorko jau
natviškas dainos vienetas, kvie
čiamas Kanados Lietuvių Katali
kių moterų draugijos Montrea- 
lio skyriaus, spalio 20 kon
certuos Montrealy.

Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos 24-oji kuopa, buvusi An
gelų Karalienės parapijos glo
boje, savo susirinkime 1983 ko
vo 12 narėm nubalsavus, nuta
rė kuopos veiklą nutraukti ir 
esamas santaupas paskirstyti 
kai kuriom lietuviškom organi
zacijom bei institucijom. Darbi
ninkui paskirta 15 dol. Buv. 
valdybos pirm. E. Mickeliūnie- 
nė, sekr. E. Ramančionienė, ižd. 
R. Kondrotienė. Darbininkas už 
auką dėkoja.

“PANELĘ

LAISVĘ’
827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

gale Paryžiuje ir buvo sumon
tuota. 1884 ji buvo dovanota 
Amerikai.

Statulai reikėjo papėdės —

nas New Yorko dienraštis. Jie 
paskelbė vajų — prašė paauko
ti tik vieną centą. Aukos buvo į

pradėti dideli papėdės statybos 
darbai. Papėdė yra lyg koks di
delės tvirtovės fortas — su sta- « 
tūlos bokštu, su daugybe kamba
rių, laiptų.

Laisvės statula buvo atidengta 
1886 spalio 28.

Pati statula yra 152 pėdų aukš
čio, sveria 225 tonas. Papėdė 
yra 141 pėdos aukščio. Nuo jū
ros lygio yra tik 7 pėdos. Iš 
viso nuo jūros lygio statula yra 
300 pėdų aukščio.

Ji buvo laivais atvežta į New 
Yorko uostą. Iš viso buvo 214 
gabalų. Čia ji buvo sumontuota. 
Viduryje padaryti geležiniai rė
mai, įrengti laiptai.

1484 — SV. KĄZIMIERO METAI — 1984

Lietuvos vyčiai Maspethe prie lietuviško kryžiaus paminė
jo birželio didžiuosius trėmimus. Kairėje — vyčių 110 
kuopos pirmininkas Jonas Adomėnas, toliau kalba kun. Stasys 
Raila.

Jonas Adomėnas, Maspetho 
Lietuvos vyčių kuopos pirminin
kas, kai su ekskursija lankėsi 
Toronte, Toronto Lietuvių Namų 
draugijai paaukojo 150 dol. ir 
tapo tos draugijos nariu. Drau
gijos pirmininkas Al. Vaičiū
nas jam atsiuntė padėkos laišką 
ir kviečia vėl aplankyti Torontą.

Prie Amerikos garsenybių pri
klauso Statue of Liberty — 
Laisvės statula, pastatyta Bedloe, 
kitaip Liberty saloje, įplaukiant 
į New Yorko uostą. Ji yra 
Amerikos laisvės, Amerikos di
dybės ir drauge viso laisvojo pa
saulio simbolis.

Praeitų metų liepos mėn. pra
džioj statulą apžiūrėjo prancūzų 
ir amerikiečių architektų grupė 
ir paskelbė, kad “Panelei Lais
vei” reikalinga skubaus remon
to. Surado net tryliką jos 
“skausmų” vietų.

Ir kodėl reikia remontuoti? 
Statula jau 98 metų, Kai kas pa
seno. Reikia pakeisti, pataisyti.

KASOJE PAKILO NUOŠIMČIAI
Indėliam priaugus iki 27 mili

jonų dolerių, nuo š.m. birželio 
11 Lietuvių Federalinė Kredito 
Unija KASA pradėjo mokėti žy
miai aukštesnius procentus už 
visų rūšių certifikatus. Procen
tai dabar svyruoja nuo 10.5% 
iki 12%, pagal certifikatų sumą 
ir terminą. Už reguliarias san
taupas KASA tebemoka 9%, dau
giau negu kituose 
Prašome atkreipti 
KASOS reklamą, o 
kesnių informacijų
212 441-6799 į KASOS įstaigą, 
kuri veikia šešias dienas sa
vaitėje.

Putname N. Pr. Marijos sese
rų vienuolyno sodyboje metinis 
piknikas — lietuvių diena bus 
liepos 22, sekmadienį. 11 vai. 
bus mišios, pamokslas, procesi
ja, 12 vai. pietūs, 3 vai. popiet 
Neringos mergaičių stovykla 
atliks programą.

“Aidai”, kultūrinis žurnalas, 
leidžiamas Brooklyne lietuvių 
pranciškonų, spausdinamas kas 
antras mėnuo. Šių metų 3 nu
meris —gegužė-birželis — jau 
atspausdintas ir išsiuntinėtas 
skaitytojam.

“Bridges”, Lithuanian-Ameri
can Newsjoumal, šių metų Nr. 
6 — birželio mėn., jau pasiekė 
skaitytojus. Šiame numery ypač 
gausu įdomios medžiagos apie 
tautinius šokius. Duodamas Ne
lės Mazalaitės jaovelės vertimas 
į anglų, kalbą. Apibūdinama 
kraičio skrynia ir susiję papro
čiai. Pagerbiamas kun. K. Puge- 
vičius. Bridges redaguoja Demie 
Jonaitis, leidžia JAV LB. Meti
nė prenumerata 5 dol. Adminis
tracijos adresas: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Truputis praeities
Prancūzija, revoliucijų šalis, 

žavėjosi Amerikos laisvės karais, 
pati pirmoji pripažino Amerikos 
Jungtines Valstybes, pirmuoju 
pasiuntiniu paskyrė žymų rašy
toją Šatobrianą.

Iniciatyvos ėmėsi Prancūzija 
čia pastatyti amerikiečių ir pran
cūzų revoliucijų paminklą. Sta
tulos skulptorius yra Frederic 
Auguste Bartholdi. Jos nuliedi- 
nimu rūpinosi prancūzų-ameri- 
kiečių draugija. Jau 1875 tam 
reikalui ėmė rinkti aukas.

Jos liedinimo darbai Paryžiu
je buvo baigti 1881. Ji tų metų

bankuose, 
dėmesį į 
dėl smul- 
skambinti

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos Žinios, 
praeitų metų 2 nr. ir šių metų 
1 nr. išėjo iš spaudos ir pasiekė 
Darbininko redakciją. “Žiniose” 
yra informacijų apie moterų 
veiklą praeitais metais ir šių 
metų pradžioje.

Jauna dirbanti pora ieško buto 
Queens rajone. Skambinti po 7 
vai. vakaro: 846-1210.

SVARBU SIUNČIANTIEM 
SIUNTINIUS j LIETUVĄ

Siuntinių agentūros praneša, 
kad nuo rugpjūčio 1 visiem siun
tiniam į Sovietų Sąjungą, tuo 
pačiu ir į okupuotą Lietuvą, 
pritaikomi nauji sovietų potvar
kiai — nebus galima čia su
mokėti muitų. Muitą turės su
mokėti siuntinio gavėjas.

APREIŠKIMO PARAPIJOS
LIETUVIŲ DIENA 
PIKNIKAS - GEGUŽINĖ
ĮVYKSTA RUGPJŪČIO 5, SEKMADIENĮ, 1984
PLATTDEUTSCHE PARKE
1132 HEMPSTEAD TPKE, FRANKLIN SQUARE, 

LONG JSLAND, N.Y.
1 val. — parko atidarymas
2:15 vai. — vėliavų pakėlimas, himnai
5 vai. — šokiai, grojant Joe Thomas orkestrui
7 vai. — laimėjimai

(ėjimo auka — 3 dol., studentam — 2 dol.
valkai leidžiami nemokamai.

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

Kviečiami Ir čia dirbę mokytojai

Šaulių kultūrinė savaitė yra 
rengiama kasmet pranciškonų 
vasarvietėje Kennebunkporte. 
Rengia Naujosios Anglijos Tra
kų rinktinė. Kviečiami dalyvau
ti ir New Yorko kuopos nariai. 
Šiemet tas kultūrinis savaitga
lis bus rugsėjo. 1, 2, ir 3 die
nomis. Kambarius reikia užsisa
kyti iš anksto, skambinti 207 
967-2011. Kuopos valdyba ragi
na pasinaudoti kvietimu ir kuo 
gausiau dalyvauti. Šauliams yra 
pažadėta 10% nuolaida. Apie 
dalyvavimą prašom pranešti iki 
rugpjūčio 25 kuopos sekreto
riui — 846-5543.

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 ir kt.

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- 
administracinius rūpesčius. 
Darbo sąlygos bus aptartos su 
rimtais kandidatais. Siųsti re
ziume: Lithuanian Catholic Re
ligious Aid, 351 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Ką remontuoja?
Pirmiausia pakeis visą statulos 

vidaus geležinę struktūrą. Seno
ji geležis trina statulos žalvari
nę odą, sukelia rūdėjimą. Nau
ja metalinė struktūra bus pa
togesnė, patvaresnė, tikslesnė.

Kai buvo statula montuojama, 
kai kurios dalys buvo blogai į- 
statytos, pvz. dešinioji ranka jau 
nuo 1916 metų struktūroje yra iš
silaisvinusi ir truputį juda. Ir dienos pamokslininkas buvo 
statulos galva nėra tiksliai už
dėta, padaryta net dviejų colių 
klaida.

Statulos žibintą pakeis nauju, 
nes senasis yra prakiuręs, pra
leidžia vandenį. Pataisys ir 
dešinę ranką, galvos spindulius 
ir visa kita.

Remonto darbai prasidėjo 
praeitą rudenį, bus baigti 1986 
metais. Atsieis tarp 20 ir 30 
milijonų dolerių. Išlaidas pa
dengs Prancūzų - Amerikiečių 
komitetas, grupė privačių asme
nų ir specialus komitetas, kuris 
rengia statulos 100 metų sukak
ties minėjimą. Šį komitetą su
daro pats prezidentas Reagan 
ir jam vadovauja Chrysler kor
poracijos pirmininkas Lee 
lacocca.

Prancūzų-Amerikiečių komi
teto pirmininkas Paul Windels 
Jr. pareiškė, kad visos lėšos bus 
sutelktos iš privačių šaltinių ir 
tik blogiausiu atveju bus prašo
ma valdžios, kad ji pagelbėtų.

1924 metais statula paskelbta 
Amerikos tautiniu paminklu.
((P.j.)

ELIZABETH, N.J

Paminėti birželio trėmimai
LB N.J. apygardos valdybos 

rūpesčiu birželio 9, šeštadienį, 
specialiom pamaldom Šv. Petro 
ir Povilo parapijos bažnyčioj 
buvo paminėti didieji birželio 
trėmimai, įvykę 1941. Pagrindi
nis mišių koncelebruotojas .ir

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

PARAPIJOS KLEBONAS, KUNIGAI IR TARYBA

QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh
tened — Fiber glass work. John 
R. Khicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI 1-6666. Towing after 6:00— 
843-6677.

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

lietuvių pranciškonų vienuolyno 
Brooklyne viršininkas Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM. Kiti 
celebrantai buvo šios parapijos 
klebonas kun. Petras Žemeikis 
ir tos pat parapijos diakonas 
H. Keturvitis. Amžiaus ir ne
galavimų varginamas kun. J. 
Pragulbickas taip pat dalyvavo 
visose apeigose.

Pamokslininkas pabrėžė, kad 
tik bedieviška valstybė galėjusi 
atlikti tokio negirdėto žiaurumo 
darbą, vykdydama 1941 m. bir
želio vidury didžiuosius lietuvių 
trėmimus. Jis taip pat nurodė, 
kad Jungt. Tautos ir atskiros 
valstybės yra visai užmiršusios 
lietuvių tautą ištikusią tragedi
ją ir nenori apie tai viešai kal
bėti, kad neužrūstintų didžio
sios pasaulio galybės. Tik vienas 
Vatikanas ir popiežius Jonas 
Paulius II išdrįsta pasauliui pri
minti apie Lietuvą ištikusią tra
gediją ir iškelti lietuvių tautos 
kietas pastangas išlikti ištiki
mais Katalikų Bažnyčiai ir susi
laukti laisvės dienų. Jis tai ypač 
pabrėžė minint š.m. Romoj šv. 
Kazimiero mirties 500 m. su
kaktuves, į iškilmes sukviesda- 
mas visus prie Vatikano akre
dituotus svetimų valstybių at-

stovus ir savo kalboj iškelda
mas reikalą pasilikti ištikimais 
savo tautai ir išsaugoti jos kul
tūrines ir tautines vertybes.

Mišių metu pakiliai giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muziko Liudo Stuko. Prie mišių 
iškilmingumo prisidėjo ir Juliaus 
Veblaičio su įsijautimu atliktas 
kūrinys smuiku. Jį vargonais pa
lydėjo muzikas L. Stukas. Mi
šių skaitymus atliko uolus 
bendruomenininkas Kazys 
Bartys.

Mišiom pasibaigus, visi susi
rinko prie parapijos sodely esan
čio lietuviško kryžiaus, kur po 
trumpų maldų, kurias atliko pa
rapijos šeimininkas kun. Žemei
kis, kruopščiai paruoštą minė
jimo žodį tarė apygardos valdy
bos narys Julius Veblaitis. Žu
vusiųjų atminimui pagerbti prie 
kryžiaus buvo padėta rožių 
puokštė, kurią parūpino 
dybos narė E. Jurevičiūtė.

Iškilmės buvo baigtos 
giedamu Lietuvos himnu,
minėjimą susirinko apie 50 žmo
nių, iš kurių širdžių mūsų se
seris ir brolius ištikusio žiau
raus likiko dar nepajėgė išnai
kinti nei prabėgęs laikas, nei 
užėjusio karščio banga, nei kitos 
asmeninės kliūtys.
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AUTOBUSAS Į 
SESELIŲ PIKNIKĄ

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 22. Autobusas išvažiuo
ja sekmadienį, 6:30 vai. ryto iš 
Kultūros Židinio kiemo, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Pakelyje autobusas sustos ties

Shalins Funeral Home, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhaven, N.Y. 
Kelionė asmeniui — 20 dol., 
įskaitant ir įėjimą į pikniką. 
Registruotis pas Marytę Šalins- 
kienę — tel. 296-2244, arba Dar
bininko administracijoje — tel. 
827-1351.

PROF. ST. YLOS KNYGA 
APIE M. K. ČIURLIONĮ

Ką tik atspausdinta knyga 
“M. K. Čiurlionis kūrėjas ir žmo
gus”. Ją rašyti prieš pat mirtį 
užbaigė prof. kun. St. Yla. {- 
rišta kietais viršeliais. Kaina 15 
dol. Taip pat dar gaunama to 
paties autoriaus parašytas 
“Ateitininkų vadovas” — 8 dol. 
ir “Jurgis Matulaitis”, biografi
ja — 6 dol. Persiuntimui pri
dedamas 1 dol. Kreiptis: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.
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LIEPOS 22 D., SEKMADIENI, 
N. PR. MARIJOS SESERŲ 
VIENUOLYNO SODYBOJE 
PUTNAM, CONN.,

METINIS
PIKNIKAS
LIETUVIŲ DIENA
11 vai. mišios, pamokslas, 

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

mergaičių stovyklos programa

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti 
Pasikvieskite ir savo draugus

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant dėl 
mūsų tautos laisvės. 
Parem k ją savo au ka!

BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve Ir Vytimi bei {ra
tu “Lithuanian and proud 
of lt” : valkam (boy's alse) 
S (6-8). M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man's 
size) S (34-36). M (38-40). 
L (42-44), XL (46-48). Kalne 
su persiuntimu tfc 8 dol. 
Gaunama Darbininko ad
min IstracMojo, 341 High
land Blvd.. Brooklyn, N.Y. 
11207.
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