
tautinį monetų fondą, sušvel
nins kai kurias ūkines sankcijas

lėktuvam nusileisti JAV aero
dromuose.

Paskutiniu metu Suezo įlan
koj ir Raudonojoj jūroj buvo su
žalota minų 10 laivų. Dėl to
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Savaitės 
įvykiai

KYBARTIECIAI GINA SAVO KUNIGĄ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 61

AMERIKOS RELIGIJŲ ATSTOVAI 
LANKĖSI SOVIETŲSĄJUNGOJE
Apie tą kelionę pasakoja Gintė DamuftyM

XXIII Olimpiniai žaidimai, su 
didelėmis iškilmėmis pradėti 
Los Angeles, Calif., Colisejaus 
stadijone, užbaigti rugpjūčio 12. 
JAV laimėjo 174 medalius: 83 
aukso, 61 sidabro ir 30 bronzos. 
Pasiekta eilė naujų pasaulinių 
rekordų kai kuriose sporto šako
se. Sulaukta ir rekordinio žiū
rovų ir dalyvaujančių valstybių 
skaičiaus.

Sov. S-gos komunistų partijos 
organas Pravda apkaltino Vaka
rų Vokietiją, kad ji, teikdama 
Rytų Vokietijai paskolas, siekia 
kištis į pastarosios reikalus ir 
kenkti komunistinei sistemai.

Britanijos Darbo partija pa
skelbė savo gynybos manifestą, 
pagal kurį partija atėjusi į val
džią pašalins visas JAV bazes 
Britanijoj, sunaikins turimus 
branduolinius ginklus ir steng
sis Europą padaryti laisvą nuo 
branduolinių ginklų.

JAV, atsiliepdamos į Lenkijoj 
paskelbtą amnestiją, nesiprie-

fe?*. -stybėm, pasiuntė ten 9 minas 
žvejojančius RH-53D malūn
sparnius ir apie 200 karių jiem 
aptarnauti. Iranas pagyrė minų 
išdėstytojus, bet paneigė, kad 
Iranas yra tai padaręs.

Italijos senatas patvirtino su 
Vatikanu sudarytą naują kon
kordatą, pagal kurį R. katalikų 
religija nebus laikoma valstybi
ne religija, užtikrinama įvairių 
religijų laisvė, panaikinamas 
privalomas religijos dėstymas 
mokyklose ir Roma neteks 
šventojo miesto vardo.

Urugvajaus karinė vyriausybė 

tijos susitarė lapkričio 25 įvyk
dyti rinkimus ir kovo 1 grąžin
ti demokratiją.

Izraelio prezidentas Chaim 
Herzog pavedė Darbo partijos 
pirmininkui Shimon Peres suda
ryti vyriausybę. Pagal įstatymą 
jis turi tai atlikti per 42 die
nas.

Šiaurinėj Ukrainoj siaučian
čios liūtys sutrukdė derliaus 
suėmimą ir trečdaliu sumažino 
javų pristatymą į vyriausybės 
sandėlius. Javai turi būti išdžio
vinami specialiose džiovyklose, 
kurios yra nepaprastai perkrau
tos.

Panamos prezidentas Jorge 
Illela apkaltino JAV, kad jos 
pažeidžiančios Panamos kanalo 
sutartį ir kad Panama numato 
nuo spalio 1 perimti Fort Gu- 
lich esančią JAV mokyklą, kur 
yra apmokomi Lotynų Amerikos 
valstybių kariai.

Jugoslaviją valdančios 23 at
stovų prezidentinės tarybos na
rys Vidoje Zarkovic pareiškė, 
kad rtacionalistai ir vyriausybės 
vidaus priešai užmezgė santy
kius su reakciniais Vakarų 
sluoksniais ir bandė nuversti 
komunistinę sistemą ir įsteigti 
Vakarų stiliaus demokratiją. Šeši 
asmenys buvo apkaltinti prieš
valstybine veikla.

Vatikanui tarpininkaujant, Ar
gentina ir Čilė baigia susitarti 
dėl pietinės Amerikos smaigaly 
esančio Beagle kanalo priklau
somybės.

Vakarų Vokietijos vyriausybė, 
atsakydama į Sov. S-gos kaltini
mus, pareiškė, kad geresni san
tykiai su Rytų Vokietija padeda 
sumažinti Europoj esančią įtam
pą.

Aktyvesni Kybartų parapijos 
tikintieji, kurie bando užstoti 
suimtąjį savo kleboną Sigitą 
TamkeviČių, yra vietinių val
džios atstovų terorizuojami, gąs
dinami, vadinami ekstremistais.

Įgaliotinis barasi
Ypatingai šios akcijos su

stiprėjo po to, kai bažnytinis 
komitetas parašė valdžios atsto
vams pareiškimą, o taip pat kai 
rugpjūčio mėn. grupė Kybartų 
parapijos bažnytinio komiteto 
narių nuvyko pas RRT įgalioti
nį Petrą Anilionį su prašymu 
paleisti suimtą kleboną kun. S. 
TamkeviČių ar bent nepasielgti 
taip žiauriai, kaip kun. A. Sva
rinsko teismo metu, kai į salę 
neįleido nė vieno tikinčiojo, o 
gatvėje suiminėjo ir vežė į miš
kus, sodino paroms, baudė pi
niginėmis baudomis atvykusius 
į teismą kun. Svarinsko gimines, 
bičiulius bei pažįstamus.

P. Anilionis į rimtesnes kal
bas nesileido ir nesiteikė atidžiai 
išklausyti tikinčiųjų prašymų. 
Jis šaukė ant atvykusiųjų, juos 
kaltino, kodėl neišsirinko naujo 
komiteto pirmininko (bažnyti
nio komiteto pirmininkas S. 
Tamkevičius).

Baigdamas pokalbį, pareiškė, 
kad, jei net ir labai norėtų, 
padėti negalėtų, nes viską tvar
ko,.sauguinas._Kybartiečiams 
paklausus, kaip patekti į saugu
mo rūmus. P. Anilionis atsakė, 
jog tiksliai nežinąs.

Nieko geresnio negalėjo pa
tarti ir Lietuvos Teisingumo mi
nistras. Jis taip pat patvirtino, 
kad visi esą bejėgiai, nes šią 
bylą savo rankose turi saugu
mas.

Bara kam pasirašė
Rugsėjo 1 Prekybos įrengimų 

gamyklos direktorius Baltutis 
valdžios pavedimu auklėjo baž
nytinio komiteto narę Birutę 
Siaurusaitytę. Pasitikslino, ar 
tikrai ji pasirašė po komiteto 
pareiškimu, tvirtino, kad tikin
tieji gali melstis už savo kle
boną, bet nėra jokio reikalo va
žinėti po valdžios įstaigas ir ieš
koti tiesos, nes už tokią veiklą 
jie gali būti baudžiami.

Tą pačią dieną pas gamyk
los direktorių buvo iškviesta 
kita šios įstaigos darbuotoja 
Ona Griškaitienė. Ją direktorius 
vadino ekstremiste, tokia pat, 
kaip ir kun. S. Tamkevičius, 
teigė, kad jai jau yra užvesta 
baudžiamoji byla, kad blogai 
auklėja savo vaikus (lanko baž
nyčią), kad daro gėdą gamyklai, 
nes lanko bažnyčią ir net gina 
kunigus.

O. Griškaitienė nepabūgo gąs
dinimų ir pasakė, kad ir ateityje 
užstos bei gins kenčiančius už 
savo religinius įsitikinimus, ne
priklausomai ar tai bus eilinis 
žmogus, ar kunigas.

Rugsėjo 1 Prekybos įrengimų 
gamyklos direktorius Baltutis 
perspėjo dar vieną komiteto na
rį — Alfonsą Bieličką, pasira
šiusį po pareiškimu, ginančiu 
kleboną kun. S. TamkeviČių.

Rugsėjo 2 d. į Kybartų mies
to vykdomąjį komitetą pas raj. 
komiteto pirmininko pavaduo
toją buvo iškviesta bažnytinio 
komiteto kasininkė Nastutė Ma- 
čiulaitienė. Pavaduotojas Juozas 
Urbonas oficialiai ją perspėjo, 
kad daugiau nepasirašinėtų po 
pareiškimais, nes gali būti bau
džiama. Jokio raštiško įspėjimo 
N. Mačiulaitienei nedavė.

Pavaduotojas aiškino, kad ji 
privalo suprasti, jog kun. S. 
Tamkevičius yra nusikaltėlis. N. 
Mačiulaitienė atsakė, kad ji ge
riau nei jis pažinojo kun. S. 

TamkeviČių, nes, būdama bažny
tinio komiteto nare, turėjusi 
progos susitikti ir gali charak
terizuoti jį kaip uolų ir gerą 
kunigą, o kol teismas savo nuo
sprendžio nepaskelbė, jie turi 
pilną teisę ieškoti tiesos, para
šyti bei reikalauti išlaisvinimo.

Už tai, kad važiavo ieškoti 
tiesos pas RRT įgaliotinį P. Ani- 
lionį, Vilkaviškio Autotransporto 
kelių valdybos Kybartų bazės 
viršininkas viešai darbo metu 
perspėjo bažnytinio komiteto 
narį Tutlį, pranešdamas, kad už 
tokią veiklą gali būti patrauk
tas baudžiamojon atsakomybėn.

jo pamokslų

Tardė kun. V. Stakėną
Krokialaukis (Alytaus raj.). 

1983 liepos 13 ir 25 Vilniaus 
saugume buvo tardomas Krokia
laukio par. klebonas TTGKK 
narys kun. Vaclovas Stakėnas.

Tardytoją Pilelį domino tokie 
klausimai: Kada susipažinote su 
kun. Sigitu Tamkevičium? Kiek 
esate 
ir kokiom progom pasakytų? 
Kokias problemas savo pamoks
luose lietė kun. S. Tamkevičius? 
Kas pakvietė stoti į TTGKK na
rius? Kokiu tikslu įstojote į ko
mitetą? Ar dabartiniu metu dar 
laikote komitetą veikiančiu? Ko
dėl vengiate rašyti pareiškimą, 
jog nedalyvausite komiteto 
veikloje'?'

Kun. V. Stakėnui atsisakius 
rašyti atsistatydinimo iš komite- (nukelta į 2 p si.) pravoslavų seminarijoje

Taip buvo suplanuota, kad per

Vaizdas iš Septintosios tautinių šokių šventės. Nuotr. Jono Tamulaičio

AR WASHINGTONO POLITIKA 
PABALTIJO ATŽVILGIU 
YRA TIKRAI “RADIKALI”?

Sovietų Sąjungos atsisakymas 
dalyvauti Los Angeles olimpia
doje iššaukė gyvas diskusijas 
Amerikos spaudoje. Jų metu 
dažnai iškilo ir Pabaltijo klausi
mas. Vieną tokį, gegužės 11 
The Washington Post pasiro
džiusį straipsnį — “Olimpinis 
atokumas — ką Pabaltijo emi
grantai nori girdėti ir kas mums 
visiems prieš akis’’ — birželio 
numeryje nagrinėja ELTOS biu
letenis anglų k.

Pasak ELTOS, šis Stephen 
Rosenfeldo straipsnis išreiškia 
nemažos amerikiečių grupės 
galvoseną. Kaip Rosenfeldas. jie 
pripažįsta, kad Pabaltijo valsty
bės buvo Maskvos užpultos ir 
užgrobtos. Jie supranta, kodėl 
Kremlius taip nervingai reaguo
ja į Amerikos dėmesį Pabaltijo 

užsienio

ir toliau

to pareiškimą, po kebas valan
das tardytojas įrodinėjo, jog 
komiteto veikla yra antivalsty
binė, bandė primesti, jog komi
teto tikslas tarnauti Vatikanui, 
“Laisvės” ir kitomis 
radijo stotims.

Tardytojas Pilelis tardymą 
baigė grasinimu: “Jei 
kovosit beprasmę kovą, pažiū
rėsim, kas laimės!”

1983 rugsėjo 19 kun. V. Sta
kėnas vėl buvo kviečiamas į 
Vilniaus saugumą. Į tardymą 
kunigas nuvyko tik 21. Už tai 
buvo išbartas.

Šį kartą tardytoją Tiniauską 
labiausiai domino, ar praeitų 
metų Kalėdų šventėse tardoma
sis nedalyvavo Kybartuose vai
kams suruoštoje šventinėje 
eglutėje.

Tardytojas šioje šventėje įžiū
rėjo “baisią” detalę — už kurią 
kun. S. Tamkevičius gali būti 
rimtai kaltinamas — mat, sal
dainių dalinimo metu moteris iš 
publikos paklausė: “Gal, seneli, 
mums, moterims, kokį taloną 
patalynei ar rankšluostį atve
žei?” Visa tai tardytojas trak
tavo kaip “veikėjų” vandens py
limą ant imperialistų propagan
dinio talono, ir galiausiai pareiš
kė: “Šito mes niekada nepa
kęsim!” 

kraštams; toksai dėmesys Krem
lių pagrįstai pykina ir baugina, 
nes jis nenori atiduoti neteisėtai 
įsigytų teritorijų. Ir vis dėlto, 
kaip sako Rosenfeldas, Reagano 
vyriausybės politika Pabaltijo 
atžvilgiu esanti pavojinga ir ne
realistiška.

ELTOS nuomone, čia turima 
reikalo su dviem skirtingom 
realizmo sąvokom. “Politinis 
realizmas”, kaip jį supranta 
žurnalistas Rosenfeldas, reika
lauja, kad Amerikos vyriausybė 
pasitenkintų savo simpatijų pa- 
baltiečiams pareiškimu. Kitaip 

kos valstybės sekretoriaus padė
jėjas žmogaus teisių reikalams, 
Elliott Abrams, kuris neseniai 
pareiškė, jog, realistiškai žiūrint, 
sovietinė imperija esanti ir “ne-

Sovietų Sąjungoje lankėsi įvai- 

grupėje dalyvavo ir lietuvaitė 
Gintė Damušytė. Ji apsilankė 
Darbininko redakcijoje ir papa
sakojo savo kelionės įspūdžius, 
kuriuos čia laisvai atpasakojame.

Rengiasi kelionei
Įdomu, kas ją paskatino leistis 

į tokią tolimą kelionę.
Ji paskaitė Washingtono die

ceziniame laikraštyje, kad tokia 
kelionė rengiama. Buvo įdėtas 
skelbimas, kad Nacionalinė Baž
nyčių Taryba rengia ekskursiją 
į Sovietų Sąjungą.

Gintė Damušytė parašė prašy
mą, kad ją leistų drauge keliauti. 
Rengėjai paprašė rekomendaci
jų iš parapijos klebono. Tada ji 
užpildė įvairius blankus.

Iš viso ekskursijoje dalyvavo 
226 įvairių religijų atstovai. Ka
talikų grupė buvo mažiausia, gal 
kokia 20. Visai ekskursijai vado
vavo protestantų kunigas Bruce 
Rigdon, kuris ne kartą yra ke
liavęs į Sovietų Sąjungą.

Visa grupė pirmiausia susi
rinko į New Yorką pasiruošti 
kelionei. Buvo dviejų dienų pro
grama, buvo skaitomos paskai
tos apie Sovietų Sąjungą ir dau
giausia apie pravoslavų Bažny-

Iškeliauja į Maskvą
Po dviejų dienų pasiruošimo 

visa grupė birželio 7 iš New 
Yorko išskrido tiesiai į Maskvą.

Maskvoje pasitiko Inturisto at
stovai ir nugabeno į Cosmos 
viešbutį, kur jie praleido kelias 
dienas. Čia jie apžiūrėjo miestą, 
susiskirstę į mažesnes grupes, 
lankė įvairias bažnyčias.

Maskvoje buvo du įdomesni 
nuotykiai.

teisėta’’ ir “neamžina”. Rosen
feldas pavadino šią Abramso 
nuomonę “radikalia doktrina”, 
pateisinančia “kryžiaus karą”, 
siekiantį atplėšti nerusų teritori
jas nuo Sovietų Sąjungos — “ne 
tik perdažyti žemėlapį naujomis 
spalvomis, bet ir išbrėžti 
naujas sienas ”.

Kuris iŠ tų dviejų “realizmų” 
yra tikroviškesnis? — klausia 
ELTA ir siūlo atsakymo paieš
koti istorijoje. O istorija remia 
Abramso nuomonę. Istorijos bė
gyje kolonijinės imperijos neiš
vengiamai subyrėdavo, nes jos 
visad iššaukdavo rezistenciją, 
kurios neįmanoma užgniaužti. 
Anot ELTOS, sovietinė im
perija, kurioje koegzistuoja tra
diciniai carinės Rusijos ir nau
jieji totalitariniai priespaudos 
elementai, esanti pasmerkta 
ypatingam nepastovumui, nes 
Kremlius nepasitenkina vien už
grobtų tautų kontrole ir išnau
dojimu. bet be perstojo sten
giasi jas sulydyti, pakeisti jų 
kultūrą ir išnaikinti religiją.

jos, pasitiko šimtai rusų su gė
lėmis. Visus nuvedė tuoj į cerk-

pravoslavų Sekmines dešimčia 
autobusų visa ekskursija buvo 
nuvežta į Zagorską, kur yra pra
voslavų kunigų seminarija.

Nuvežė su policijos palyda.

ilgumo pamaldų. Tų pamaldų 
metu įšventino vieną asmenį 
į pravoslavų kunigus.

Inturisto gidė nuolat vertė į 
anglų kalbą, kas čia dedasi.

Iš tos seminarijos, kuri yra 
netoli Maskvos, vėl visi grįžo 
į Maskvą.

Demonstractyoi 
baptistų bažnyčioje

Visus pakvietė į baptistų baž
nyčią pažiūrėti, kaip ten vyksta 
pamaldos. Tų pamaldų metu iš 
bažnyčios galerijos — balkono 
dvi moterys ištiesė plakatus, kur 
angliškai buvo parašyta, kad 
neregistruoti baptistų kunigai 
kalinami už tai, jog skelbia 
Kristaus žodį. Kitame plakate bu
vo įrašyta, kad visi prašomi 
melstis už persekiojamą Bažny
čią Sovietų Sąjungoje.

Šis įvykis padarė nepaprastą 
įspūdį visiem. Tuo tarpu bažny
čioje įvyko susistumdymas, 
bandė plakatus atimti. Vienas 
vyras, kuris bandė demonstran- 
tę apginti, buvo išneštas iš baž
nyčios.

Po pamaldų viena demons- 
trantė stovėjo prie bažnyčios ir 
stengėsi išaiškinti, kas ten įvyko. 
Ji ir sakė, kad jos vyras, nere
gistruotas baptistų kunigas, yra 
įkalintas. Už religinę veiklą nu
teistas trejiem metam griežto re
žimo.

Tikrai įvykis buvo dramatiš
kas. Kitą dieną keli tos ekskur
sijos dalyviai nuėjo

dos paprastą dieną. Norėjo 
susitikti ir pasikalbėti. Tikrai jie 
sutiko ir išsikalbėjo. Paaiškėjo, 
kad žmonės nesuprato, kas tuo
se plakatuose parašyta angliškai. 
Jie manė, kad tai ateistinė pro
paganda, todėl ir įvyko tas sąmy
šis. Vyras, kuris išnešė de- 
monstrantę iš bažnyčios, net su
sigraudinęs atsiprašinėjo. Jie vi
si norėję ginti bažnyčią nuo 
ateistų persekiojimų, o čia pla
katai ir buvę kaip tik už reli
gijos teises.

(Bus daugiau)

Kėsindamiesi į pačią nerusų 
tautų egzistenciją, Kremliaus 
valdovai užtikrino savo imperi
jos neišvengiamą sugriuvimą.

ELTA toliau klausia, ar Rea- 
gano politika — paremta įsiti
kinimu, jog kolonijinės" imperi
jos ypač Europos širdyje, nėra 
amžinos — tikrai yra “pavojin
gai radikali?” Jokšai Reagano 
vyriausybės narys neskelbia 
apie “kryžiaus karą”. Rosenfel
das bijosi, kad kai kurie Ame
rikos vyriausybės pareiškimai 
“padrąsins Sovietų Sąjungos au
kas svajoti apie neįmanomą 
amerikiečių paramą”. ELTOS 
nuomone, amerikiečių žurna
listas nepakankamai įvertina tų 
“aukų” patirtį ir sumanumą. 
Tos “aukos” daug pasimokė iŠ 
praeities. Jos nepamiršo lietuvių 
partizanų, kurie tarp 1944 ir 
1952 metų veltui laukė Vakarų 
paramos, ir vengrų laisvės ko
votojų, kurie 1956-ais metais 
buvo palikti savo tragiškam li
kimui. Pabaltiečiai ir savo kraš
tuose, ir užsienyje nelaukia Va
karų karinės paramos ir nenori, 
kad jų tėvynės pavirstų mūšio 
laukais. Iš Vakarų jie laukia po
litinės, diplomatinės, kultūrinės 
ir moralinės paspirties. Vienin
telė kova dėl Pabaltijo — tai 
idėjų kova.

ELTA primena, kad valstybių 
sienas jėga keičia ir žemėlapį 
prievarta perdažo totalitariniai 
imperialistai. Vakariečiai turėtų 
rūpintis tų imperialistų nelem
tais darbais ir jų pasėkomis, o 
ne sielotis dėl taikingų pastan
gų atstatyti pavergtų tautų tei-
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Po birželio mėnesį įvyku
sio Maskvos profesinių sąjungų 
rūmuose solisto Virgilijaus No
reikos koncerto Izvestųų laikraš-

muziejų Tolminkiemyje. Sukurta 
daug kūrinių, kurie parodyti pa
rodoje. Spaudoje džiaugiamasi,

VA LOAŠ C. DUOBA, lietuvis 
Uorthporth, N.Y. 11731. TeL M6 
tik IšlmtlniJs atvėsis 616 
86-01 114ŪISL,Richmond

— M. Palionienė lietuviškas 
lėles rodė daugelyje užsienio 
Šalių, net JAV, Kanadoje ir Ar
gentinoje.

— Kauno politechnikos insti
tutą baigė pustrečio tūkstančio 
inžinierių. Žadama tiek pat stu
dentų priimti į dieninius kursus.

— Vilniaus akademiniame 
operos ir baleto teatre rodomas 
naujas komp. J. Bašinsko bale
tas “Užkeikti vienuoliai” (libre
tas sukurtas pagal A. Vienuolio 
legendą). Baletmeisteris V. Gri-

Savaitės 
įvykiai

JAV teisingumo sekretorius 
William French Smith pareiškė, 
kad įžeidžiančius ir grasinan
čius laiškus Azijos ir Afrikos 
valstybėm dėl Los Angeles 
vykstančių olimpinių žaidimų 
boikoto pagamino KGB, o ne 
Ku Klux Klanas.

Uganda, negalėdama pakęsti 
JAV kaltinimų dėl jos armijos 
atliktų gyventojų žudynių, su
spendavo JAV teikiamą karinę 
paramą ir atsisakė įsileisti JAV 
karinį atstovą.

Nikaragvos juntos koordinato
rius Daniel Ortega Saavedra pa
reiškė, kad vyriausybė sušvel
nins cenzūrą, leis darbininkam 
streikuoti ir gyventojam suteiks 
teisę prašyti teismus paleisti 
kalėjimuose laikomus kalinius.

Sov. S-ga nuo 1979 m. savo 
vidutinės tolinašos branduoli
nių raketų skaičių Europoj pa
dvigubino ir dabar turi 378 
raketas su 1134 sviediniais.

Vengrijoj vykstanti Pasauli
nės liuteronų federacijos kon
ferencija savo pirmininku išrin
ko Vengrijos vyskupą Zolta 
Kaldy ir suspendavo Evangelinę 
liuteronų Bažnyčią P. Afrikoj ir 
Vokiečių evangelinę liuteronų 
bažnyčią Namibijoj už apartei- 
dinės politikos vykdymą.

Lenkijos pogrindžio Solidaru
mo unija ir Katalikų Bažnyčia 
paragino lenkus negerti degti
nės ir tuo pačiu sumažinti di
džiausią vyriausybės pajamų 
šaltinį ir apsaugoti savo sveikatą.

Sov. S-ga paskutiniu metu 
dviem atvejais pirko iš JAV 
500,000 metrinių tonų kukurū
zų. Be to, kitose valstybėse ji 
yra užpirkusi 22 mil. tonų javų.

Į JAV iš Pakistano buvo atga
benti keturi sunkiai sužeisti af
ganų partizanai gydyti.

Aukštutinė Volta savo vardą 
pakeitė Burkina Passo.

Valst. dr tas paragino amerikie
čius nesilankyti Sov. S-gos Le
ningrade, nes ten keli amerikie
čiai gatvėj buvo sumušti ir laiky
ti policijos kalėjime.

Lenkijos kalėjime laikytas 
Adam Michnik pareiškė, kad jį 
iš kalėjimo į namus prievarta 
atvežė policija, nes jis tvirtino 
esąs nekaltas ir jokios amnesti
jos nereikalingas.

Sov. S-gos karo lėktuvai, pul
dami Shomali slėny esančius 
kaimus, užmušė 300 civ. gyven
tojų, o partizanai sunaikinę apie 
200 sovietų ir afganų karių.

Irako lėktuvai vėj atnaujino 
laivų puolimus Persijos įlankoj 
ir sužalojo graikų tanklaivį į 
pietus nuo Irano Kharg salos.

viekas, dailininkas K. Ciparis, 
dirigentas V. Šulcys. šia prem
jera teatras užbaigė 1983/84 m. 
sezoną.

— Į Marijampolę (Kapsuką) 
pasiųsti keli dailininkai tapyti 
žmones įmonėse.

— Lietuvos okupantai kaip 
įmanydami stengiasi iškelti savo 
prievarta įvestos kolektyvinės 
žemės ūkio sistemos našumą ir 
pranašumą prieš laisvą privatų 
ūkininkavimą. Propagandai yra 
įrengti keli pavyzdiniai kolcho
zai. Į juos ir vežami užsienio 
turistai. Vienas tokių yra Polo- 
nės kolchozas Kaišedorių rajone. 
Į jį buvo nuvežti lietuviai iš 
Los Angeles, JAV. Prie kolchozo 
laukų ribos juos pasitiko tauti
niais drabužiais pasipuošę rink
tiniai ūkio atstovai su kepalu 
duonos, gorčiumi druskos ir sta
tine giros. Pirmininkė Vida Gu
daitienė pasigyrė dideliais grū
dų ir daržovių derliais, dideliais 
pagaminamais mėsos ir pieno 
produktų kiekiais. Kolchozinin- 
kai jau sukelti į grupinius, 
miestiškai įrengtus namelius. 
Muziejiniam reikalui palikti tik 
keli senieji vienkiemiai. Ir visa 
tai esą “pasiekta tik kolektyvi
niu darbu, pučiant į vieną dū
dą”. Tačiau iš tikrųjų pati sovie
tinė statistika prisipažįsta, kad 
kolektyviniai ūkiai nėra našūs, 
kad privatus ūkio sektorius yra 
žymiai našesnis. O tai yra dėl to, 
kad žmogus už menką atlygini
mą nenoriai dirba ne sau, o 
valstybiniam kapitalizmui. For
maliai darbo valandų skaičius 
kolchoze tėra 8 vai. į dieną. 
Tačiau lankytų namų šeiminin
kė atvirai pasako, kad jie valan
dų neskaičiuoją, kad laisvalaikio 
valandomis reikia prisižiūrėti 
savus gyvulius, įsidirbti savo 
laukelius, ravėti daržus. O be to,

koncerto recenziją, kurioje mu
zikos kritikas rusas labai išgiria 
solisto gražų balsą, jo muzikinį 
pasiruošimą ir precizišką balso 
valdymą įvairiausiais atvejais. 
Taip pat viena kanadietė iš 
Ottavos, pasiklausiusi per radiją 
duoto iš plokštelių Virgilijaus 
Noreikos ir Vaclovo Daunoro 
dainavimo, parašė į Lietuvą laiš
ką, kuriame teigia, kad abu dai
nininkai esą tarptautinio lygio, 
turį labai gražius balsus, puikų 
muzikinį pasiruošimą, ir jų kon
certų mielai klausytųsi Kana
dos ir JAV muzikos mėgėjai.

— Į Palangą šią vasarą dirb
ti kūrybinėje grupėje suvažiavo 
28 tapytojai, 18 grafikų, 6 skulp
toriai ir du menotyrininkai. Dai
lininkai lankėsi Klaipėdoje, Že
maitijos įdomesnėse vietose, bu
vo nuvežti net į K. Donelaičio

. ••• - ’....V- . ...

vo daug jaunųjų dailininkų

— Nors Gudija nėra simpa
tiška pavergtos Lietuvos kaimy
nė (Gudija prisijungtose lietuviš
kose srityse veikliai vykdo nu
tautinimo darbą: diskriminuoja 
lietuviškai kalbančius, naikina 
lietuvių parapijas, neįsileidžia 
net komunistinės lietuviškos 
spaudos), tačiau abiejų kraštų 
okupantai nori, kad šios dvi pa
vergtos tautos glaudžiai santy
kiautų, kultūriškai bendrautų. 
Tai ir praėjusį birželį Lietuvai 
istoriškai artimame Gardine buvo 
suorganizuotas lietuvių ir gudų 
rašytojų susitikimas. Pagrindinė
je paskaitoje, kurią skaitė lite
ratas dr. V. Galinis, buvo nagri
nėjami “didžiojo tėvynės karo” 
atspindžiai lietuvių ir gudų li
teratūrose. Žinoma, neužmiršta ir 
40 metų “išvadavimo” sukaktis.

Pr. N.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajoną — liMuviška'gėlių par
duotuvė. Gėiės įvairiom progom. 84«M4.'4S7«S4 Jamaica Ave. 
Richmond HM, N.Y.

SHALINS FUNERAL HOME, Inc., 84-02 Jamaica Ave. (prie Foreat 
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel: 206-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
condftioned. A. J. Betton-Battrūnas, licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

JUOZO ANDRIūSlO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau 
dhnai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2322 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ai 
norite būti J. Andriušio klijentais.

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.

AMERIKOS VAKARŲ JAUNIMO 
ŠOKIŲ IR DAINŲ ŠVENTĖ

Amerikos Vakarų jaunimo 
tutinių šokių ir dainų šventė 
įvyko birželio 10 ištaigingoj 
Hollywood Palladium salėj. 
Tuo buvo atžymėta “Spindulio” 
ansamblio 35 m. sukaktis. Be 
“Spindulio” ansamblio narių, 
šventėje dalyvavo lituanistinių 
mokyklų “spinduliukai”, San 
Francisco “Vakarų vaikai” su 
vadove D. Janutiene, taip pat es
tų šokijų grupė “Kivikasukas”, 
vadovaujant V. Lillipuu irlatvių 
— “Perkonitis”, vadovė N. Mi- 
čiulis.

Šventė pradėta dalyviam įžy
giuojant į salę, orkestrui grojant 
B. Budriūno maršą “Ei, jaunys
te”. Įnešus vėliavas, sugiedoti

nūp' jjėįkia• • • ■ <.------  ; • - fraL Sventę ’pradėti buvo jHv sios vaidmenyje buvriR. Stan- 
kviesta Ingrida Bublienė, LB čikaitė. Chorui su soliste Varia-

Ateisiu” 
(komp. D. Andrulio), toliau vėl 
buvo tautiniai šokiai. Atvykus 
jaunajam, kuriuo buvo L. Poli- 
kaitįs, vėl buvo šokama Kalve
lis, Vėdaras, Pasiutpolkė ir lat
vių šokiai. Besibaigiant progra
mai, choras sudainavo “Laukų 
dvasia” (komp. B.B. Janušo). 
Pagaliau sušoktas Suktinis, Su
siburiant į Gedimino pilį (komp.

Choras su solistu A. Polikai- 
čiu gražiai sudainavo “Sveiki
nimas jaunystei” (kompozicija 
G. Gudauskienės). Vilija iš ope
ros “Linksmoji našlė” atliko V. 
Variakojytė. Dar girdėjome 
duetą, atliekamą smuiku ir flei
ta R. Mickaus ir Kr. Mickutės. 
“Dainos, muzika ir gėlės” (harm. 
O. Metrikienės, žodžiai P. Lem
be rto) dainavo V. Vilkienė. Gir
dėjom ištraukas 
“Sidabrinė diena
Budriūno, žodžiai A. Kairio) pri
taikytas baletui, kurį atliko R. 
Alseikaitė, A. Mičiulytė ir J. 
Šepikas. Epizodas “Lietuviškos 
vestuvės”, dainuojant “Vai ir

iš operetės
(muz. B.

atiduoti duoklę 'Valstyrbėi;5juk 
naujųjų laikų baudžiava taip pat 
yra baudžiava, nors ji ir nevadi
nama tuo nemaloniu vardu. Tą 
turistų apsilankymą platoku ra- 
portažu aprašė “Gimtasis Kraš
tas”. Tokios propagandos so
vietinių kolchozų nepadarys ro
jumi ...

— Buvusio Humanitarinių 
mokslų fakulteto istorijos prof. 
Igno Jonyno 100 metų gimimo 
sukaktis iškilmingai paminėta 
Vilniaus universitete ir spaudo
je.

— Lietuvos viešojoje spaudo
je plačiai rašoma apie Kaune

fabriką. Sustojama daugiausia 
ties didelį pasisekimą turinčio 
kilnojamojo televizijos aparato 
“Šilelis” raida. To aparato daug 
parduodama į Vakarų Europos 
kraštus.

— Palangos muzikos mokyk
loje penkiais koncertais pagerb
ta muziko Balio Dvariono 80 
metų gimimo sukaktis.

— Vilniaus operos ir baleto 
teatras sezoną užbaigė dviem 
vienaveiksmėmis operomis: 
premjeromis: A. Mocarto komiš
ką operą pastatė E. Domarkas, 
R. Ciparis pastatė J. Haideno 
“Vaistininką”.

— Dail. M. Cvirkienė dailės 
parodoje Vilniuje išstatė per 80 
paveikslų. Kritikai palankiai

Kultūros tarybos pirmininkė. Ji kojyte dainuojant 
pasveikino susirinkusius ir šven
tės iniciatorius, įteikdama LB 
jaunimo ansamblio steigėjai ir 
ilgų metų vadovei O. Razutie- 
nei žymenį už jos nepaprastą 
pasišventimą darbe su jaunimu. 
Su žymesniais svečiais supažin
dino LB Vakarų apygardos pir
mininkas R. Dabšys.

Gen. konsului J. Čekanauskui 
negalint dalyvauti šventėj, jo G. Gudauskienės). G. Grušas 
sveikinimą perskaitė jo dukra 
Daiva Čekanauskaitė. Dar buvo 
gauti sveikinimai iš Tautinių šo
kių instituto pirmininkės G. Go- 
bienės, Hamiltono “Gyvataro” 
vadovės G. Breichmanienės, 
New Yorko “Tryptinio” vadovės 
J. Matulaitienės ir kitų.

Po sveikinimų prasidėjo pro
grama. Chorui sudainavus B. 
Budriūno “Šiandien mūsų šven
tė” (žodžiai Vytės Nemunėlio), 
toliau buvo tautiniai šokiai: Ke
purinė, Jaunystės šokis, Zuike
lis, Tabalas, Rugiapjūtės epizo
das buvo atliekamas su daina 
“Eisim girion” (harm. B. Ja- 
nušo), sekė šokiai — Rugučiai 
ir Kanapėlė, Pabaigtuvių pėdas 
(muzika A. Bražinsko). Pasilinks
minimo epizodas su daina Per 
Klausučių ūlytėlę” šokant Klum
pakojį, Kubilą, Žilvitį, Jonkelį, 
Spragilų dainą ir Malūną.

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

padeklamavo poetės D. Mitkie
nės parašytą eilėraštį “Spindulys 
neužges”. Po padėkos žodžių ir 
apdovanojimo gėlėmis, dalyviai, 
grojant maršą, išėjo iš salės.

Šventė gražiai praėjo. Tai 
rodo, kad rengėjai buvo daug pa
sidarbavę. Svarbiausias iniciato 
rius, žinoma, yra O. Razutienė 
ansamblio vadovė, D. Varnienė 
ir daugelis kitų talkininkų. Gal 
tik viena yda, kad programa per 
ilgai užsitęsė. Bet iš kitos pu
sės, jei ką išmokstama, tai nori- , 
ma ir visiem parodyti, o čia 
kaip tik tokia proga ir buvo.

Jei ansamblis išaugo į stiprų 
ir gausų vienetą, kreditas tenka 
ir prel. J. Kučingiui, kuris su
darė sąlygas jam augti, leisda
mas nemokamai pasinautoti re- . 
peticijom parapijos salėmis.

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

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

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER, MA; — WICN 90.5 FM Į 
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.

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

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas 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 CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

paselino A MEMORIALS66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

k’ -s

KVECAS
JONAS 

19-33 + i 97 6

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

■'i.

paveikslus, ypač gėlių paveiks
lus. Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
(atkelta ii 1 psl.)

Dalis lietuvių delegacijos Baltuosiuose Rūmuose, kai liepos 16 
prezidentas Reaganas pasirašė Pavergtų tautų savaitės deklaraciją. 
U k. I-oje eilėje — V. Kamantas, Gr. Kamantienė, G. Damušytė, 
Tėv. K. Bučinys, OFM, II-oje eilėje — dr. J. Dunčia, A. Sodonis, 
A. šilas.

Tardė Kybartų 
bažnyčios darbuotojas

Kybartai. 1983 rugsėjo 12 į 
valstybinį saugumo komitetą 
Vilniuje pas tardytoją Vidman
tą Baumilą buvo iškviesta Ky
bartų parapijos bažnyčios dar
buotoja Ona šarakauskaitė.

Apklausos metu jai buvo pa
teikti įprastiniai kun. Sigito 
Tamkevičiaus bylą liečiantys 
klausimai: Ką gali pasakyti apie 
kun. S. Tamkevičiaus asmenį, 
ar pamokslų metu jis nešmeižė 
tarybinės santvarkos, kas or
ganizavo kalėdinę eglutę vai
kams ir dalino dovanėles, ar už 
jų gavimą buvo sakomi eilėraš
čiai, ką žino apie “LKB Kroni
ką” ir t.t.

Tardymo metu buvo patikslin
ta, ar tikrai 1981 m. rugpjūčio 
mėnesį O. šarakauskaitė ir jos 
draugė B. Mališkaitė kartu su 
grupe jaunimo atostogavo prie 
Šlavantų ežero, buvo milicijos 
pareigūnų sulaikyti ir prievarta 
nuvežti į Lazdijų miliciją ir ar 
minėtas įvykis teisingai aprašy
tas tikinčio jaunimo diskrimina
ciją liečiančiame pareiškime. 
Abi jos patvirtino, kad įvykis 
pareiškime aprašytas teisingai.

ką O. Šarakauskaitė žino apie 
a.a. kun. Virgilijų Jaugelį, palai
dotą Kybartų bažnyčios bokšte.

Tardymas truko 6 valandas.
Rugsėjo 11 d. tardymo metu

V. Baumila to paties klausi
nėjo ir Bernadetą Mali Skaitę.

(Bus daugiau)

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO VZ PATARNAVIMU

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 v 
TEL: (212) 769-3300
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Lietuvos vyčių seimo proga

Lietuvos vyčiai rugpjūčio 23 - 
^6 susirenka į savo metinį sei
mą Chicagoje, Conrad Hilton 
viešbuty, 720 S. Michigan Ave. 
Tai bus jų 71-mas seimas. Sei
mą globoja Brighton Parko Lie
tuvos vyčių 36-ta kuopa.

Lietuvos vyčiai yra sena Ame
rikos lietuvių organizacija, vei
kianti jau per 70 metų. Į savo 
gausias kuopas ji subūrė tuos, 
kurie pasijuto esą lietuviai, lie
tuviškos kilmės ir kurie pajuto 
noro ką nors padaryti Lietuvos 
labui. Jie patraukė ir jaunimą, 
jam daug ką pasako apie Lie
tuvą, lietuvių-kalbą, lietuviškus 
papročius.

Savo susirinkimuose jie nagri
nėja lietuviškus, visuomeninius 
klausimus, domisi lietuviškos 
kultūros apraiškomis, puoselė
ja senas lietuviškas tradicijas. 
Pvz. jie įspūdingai surengia lie
tuviškas kūčias.

Labiausiai jų veikla pasireiš
kia per jų Lietuvos reikalų lei
džiamą biuletenį. Biuletenis lei
džiamas anglų kalba, kad visi 
gerai suprastų. Visi vyčiai iš 
savo apylinkės surenka ištrau-

biuletenio redaktorei. Ta biu- 
letenį_ suredaguoja, sudeda 
spaudos ištraukas, ką veikė kon
gresas, kaip ten buvo paminė
ta Lietuvos nepriklausomybės 
šventė. Per. biuletenį ragina vy
čius rašyti laiškus ir ginti Lie
tuvos reikalus. Tų laiškų vyčiai ~ 
parašo tūkstančiais.

Artėjant Lietuvos nepri
klausomybės šventei, jie vėl ra
šo laiškus savo kongresmanam, 
senatoriam, kad Lietuvos nepri
klausomybės šventė būtų pami
nėta Kongreso rūmuose. Jie 

' taip pat organizuoja delegaci-. 
jas pas vietos gubernatorius, 
kad būtų išleistos specialios 
proklamacijos Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga. Ak
tyviai jie dalyvauja ir Pavergtų 

tautų savaitės programoje, taip 
pat rašydami laiškus laikraščiam, 
valdžios žmonėm.

Taip pat jie įvertina ir. pa
gerbia tuos, kurie pasitarnauja 
Lietuvai. Jie savo seimų metu 
įteikia “Lietuvos draugo” me
dalį, įteikia nelietuviui. Tas me
dalis teikiamas jau nuo 1955. 
Jis pavadintas “Rev. John C. 
Jutt Friend of Lithuania Award”.

Šiemet tas medalis bus įteik
tas vienuolei seseriai Ann 
Gillen, kuri daug pasidarbavo, 
gindama lietuvių disidentus — 
Nijolę Sadūnaitę, Viktorą Pet
kų, Balį Gajauską ir kitus. Ji 
taip pat daug rašė ir dėl Klai
pėdos bažnyčios, reikalaudama, 
kad ši būtų sugrąžinta tikintie
siems. Aktyviai gina Helsinkio, 
Madrido, Belgrado konferencijų 
nutarimus. Ji taip pat rūpinasi 
ir persekiojamais žydais Sovietų 
Sąjungoje, yra net sukūrusi tarp- 
religinę organizaciją sovietų žy
dam gelbėti.

Ji priklauso Kūdikėlio Jėzaus 
vienuolijai, aktyviai dalyvauja 
visuomeniniame gyvemine, gin
dama pavergtųjų, nuskriaustųjų 
teises. Mokslus baigusi Ameri
koje, o teologiją studijavo Ro
moje.

Šis medalis jai bus įteiktas 
rugpjūčio 26 baigiant seimą, 
didžiojo banketo metu.

Tokiais “Lietuvos draugo” 
medalais anksčiau buvo apdova
noti: kongressmanas Peter Ro
dino, jr., žurnalistas Alfred 
Friendly, jr., kongreso pirminin
kas John McCormack, latvis Ro
berts Brieze, kardinolas 
Cushing, anglikonų kunigas Mi
chael Bourdeaux. Medalis pa
skirtas ir rusui disidentui Sergei 
Kovalov, kuris už lietuviškus rei
kalus sėdi kalėjime.

Sveikiname Lietuvos vyčių 
71-mą seimą. Linkime, kad jis 
būtų darbingas, nuotaikingas, 
kad sėkmingai išspręstumėt sa-

eilėraščiaiš Filosofija ir Me
linda”. Abu — baltosios eilės. 
Sunkūs. Interpretuok, spėlio-

atspėti, kodėl Melinda skandi
nasi.

Seka labai įdomi Vinco Trum
pos studija “šubravcai ir senasis 
Vilniaus universitetas”. Dau
giausia kalbama apie agresyvių, 
storžieviškų Vilniaus uri-to inte
lektualų grupės (šubraveų) lei
dinį “Gatvės žinias”. Studi
ja būtų dar įdomesnė, jei auto
rius parūpintų ir keletą poslapių 
autentiško “Gatvės žinių” teksto 
(žinoma, į lietuvių kalbą išversto).

Prieš keletą metų Jonas Ju
rašas New Yorke pastatė Mari
jos A. Rasos “Zekus”. Šiuose 
METMENYSE išspausdinta 
pjesės IV ir V scenos. Be paaiš
kinimų, kokia pradžia, kur galas. 
Trijose spektaklio nuotraukose 
keturi aktorių, veidai, bet be pa
vardžių ir vafdų.Kodėl toks skai
tytojų mulkinimas? Pyktis at
slūgsta tuoj pat atsivertus Kosto 
Ostrausko šmaikštų, vos šešių 

vo organizacines problemas, kad 
iŠ seimo visi grįžtumėt sustip
rėję ir pasiryžę dar uoliau tar
nauti savo idealam — Bažnyčiai 
ir Tautai.

Linkime, kad ši garbinga ir 
graži organizacija stiprėtų ir di-

įrodn- prieštogai. Ir skaitytoją ant Poni® Vecchio, kur žmonai Pęid^lfaui, tft retai
(bentjnane) įtikina. £ ‘ aukso žaislus pirkinėjau, salo

Spausdinami trys Tumo-Vaiž- širdis, kilo ilgesio banga ir noras
ganto laiškai Bronei
Klimienei.

Vytautas Kavolis (tarp kitko, 

niųjų METMENŲ vyr. redakto
rius) pateikia ilgesnės savo stu
dijos. “Lietuvių moralinės vaiz
duotės evoliucija” II dalį. Kaip 
ir I dalyje (žiūr. 46 METMĖ- - 
NIS), moralinę vaizduotę de
monstruoja rašto žmonių citato
mis. Liudytojais pašaukiami K. 
Binkis, J. Tysliaya, K. Boruta, 
SC Nėris, A. Škėma, V. Myko
laitis-Putinas, J. Grušas, Liūnė 
Sutema, B. Brazdžionis, A. Ny- 
ka-Niliūnas, V. Mačernis ir net 
(pavardės nesuminint) Anatoli
jus Kairys.

Atvangai — 10 puslapių vers
tinės poezijos: Friedricho Hoel- 
derlin’o, Giacomo Leopardi, 
Edgar Allan Poe, Charles Bau
delaire, Stefan George, O. V. De 
Lubicz-Milosz. Versta A. Nykos- 
Niliūno.

Violetos Kelertienės studija 
“Iš mūsų pąsakojimo pirmuoju 
asmeniu istorijos” panagrinėja 
keleto rašytojų tėvynėje ir kele
to išeivijoje rašymo būdą. Pri
dėtoj pastaboj redakcija ar auto-

Tomo Venclovos “Kalėjimas

dėm akademinio stiliaus, sun-

liau smulkutėliu, vos išskaito- Vaclovą Biržišką (“Prof Vacio- 
mu šriftu išspausdintas Algio «M*?. * 
Mickūno darbas “Institucijos ir 
išlaisvinimas”.

Žurnalas išpuoštas Livijos Li- 
vaitės keramika, Romo Baltuš
kos meniškom nuotraukom ir 
Žibunto Mikšio dviem dailės 
darbais. Kalbos ir spaustuvės 
klaidų šiame numery reikėjo su 
žiburiu ieškoti. Jų radau tik 
keletą.

riaus vietos? Tai yra išgirsti 
paties V. Biržiškos versiją, kuri, 
manau, J. Jašinskui puikiai ži
noma. Viliuosi, kad sekančiuose 
MOŠŲ SPARNUOSE J. J. viską 
paskelbs.

M. Z. (kodėl tik inicialai?) 
rašo apie Ulrichą Zwinglj, jo 
500 metų gimimo sukaktį mi
nint (gimęs 1484.1.1). Prisipa
žinsiu, kad nuo gimnazijos laikų, 
kai šio reformatoriaus biografi
ją “studijavau” dėl pažymio, 
niekada didesnio rašinio nebu
vau skaitęs, išskyrus vieną kitą 
užuominą. Pasirodo, tikėjimą jis 

LAIŠKAI LIETU- bandė skleisti ginklu, kaip anks
čiau kryžiuočiai. Reformatorius 
Martynas Liuteris žavi, bet re
formatorius Ulrichas (Huldrych) 
Zwingli — atstumia. Deja.

Randame Aušros Liulevi-

Birželio
MŪSŲ SPARNAI

esu minėjęs, tai Lietuvių evan
gelikų reformatų žurnalas, šiuo 
metu redaguojamas Petro Bružo, 
punktualiausiai išeinąs metų vi
dury ir gale, 10 x 7 colių for-

VIAMS), 96 puslapių. Labai 
mėgstamas visų konfesijų bir
žiečių, nes Biržai aprašinėjami 

daug, tik, nuotraukų neskaitant, 
šeši puslapiai. Labai knieti ži
noti, . kodėl V. Biržiška buvo

II Dalies redaktorės, rašinį “Liu
teris ir mūsų laikų krikščionys”. 
Redaktorius paaiškina, jog tai 
paskaita, skaityta Krikščionių 
suartėjimo savaitės proga Chi- 
cagoj, 1984 sausio 22. Gyvais 
žodžiais ir tarp eilučių rašiny 
iškeliama M. Liuterio didybė.

Dėmesį patraukė dar keli vi
saip įdomūs rašiniai: kun. P. 
Dilio “Tikroji vienybė” (religi
nė tema, apie turtų dalijimąsi 
su vargšais); Ievos Adomavičie
nės “Martynas Jankus” (ryški
nama jo vargai leidžiant AUŠ
RĄ, pasakojama apie kitokią

(nukelta į 4 psl.)
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Kažkas prukštelėjo, kiti pradė
jo ploti, o Mikulis pajuto, kaip 
nugarą ima pilti prakaitas ir kais
ta ausys. Jis nuleido akis ir nu
davė negirdįs. Tada prašneko 
daugiau balsų:

— Taip, poną Gaidelį!
— Ir mes už poną Gaidelį!
— Mikulį, o ne Gaidelį! — 

kažkas pataisė.
Norėdamas nutraukti visas 

kalbas, Mikulis atsistojo ir pasa
kė trumpai:

— Aš atsisakau.
Kaip nebandė jo prikalbinti 

kaimynai ir pienininkas, pats 
klebonas mėgino įtikinti, kad 
jam nereikės daug sugaišti, bet 
kad jo buvimas valdyboje patar
naus viso bažnytkaimio intere
sams, tačiau Mikulis buvo nepa
lenkiamas. Jis pirmas išėjo iš 
susirintoMfeAMMM^važiavo į 
namus. Ir jam5buvo
negardi, ir dukrų juokai erzino; 
pačios mažosios prisiglaudimas 
prie skruosto, anksčiau toks pra-
linksminantf»,dlb«rnebepatiko.
Kai mergaitė užsirito ant kelių, gyvenimą. “Ponas Gaidelis ...

Mikulis, nė žodžio netardamas, 
nustūmė ją ant žemės, o kai toji 
mėgino užsikabinti ant kupros, 
jis šiurkščiai pasakė:

— Ko prisikabinai, kaip erkė 
prie arklio uodegos!

Mergaitė truputį nustebo, pa
ti nežinodama, kodėl tėvas toks 
nemeilus, bet nuėjo tolyn ir vėl 
viską užmiršo. Tik žmona stebė
jo jį, o vakare, kai dukterys nu
ėjo gulti, o Mikulis sėdėjo vie
nas prie stalo ir vartė kalendo
rių, ji prisėdo šalimais ir paty
liukais tarė:

— Didelio čia daikto, kad neiš
rinko į valdybą. Labai tau reikia 
jos.

— Ech, nesuk man galvos su 
visokiom valdybom! — atkirto 
jis. — Apstojot mane visas pul
kas bobų, kad ir vietos nebėra 
kur pasidėti.

— Bet ką gi mes tau da
rom? Kas yra? Ko nesakai?

— Ką darot, ką darot? O ką 
gi jūs, bobos, galit daryti? Šešios 
vištos, vienas gaidys, ir taip visą

Perkūnas visus parautų!
Moteris suprato, ko užvirusi 

vyro širdis. Valandėlę tylėjo, 
nieko nesakydama, paskui prisi
glaudė prie akių priejuostę ir 
ėmė verkti:

— Argi aš kalta, kad Dievas 
nedavė sūnaus?

Staiga Mikulis susigėdo. Jo 
šeimoje ašaros buvo retas sve
čias. Jis greit atsistojo, paplojo 
ranka žmonai per petį ir pasakė:

— Tai dabar verks. Būta čia 
ko. Mažai ką aš patauškiu, o tu 
tuoj ir imi į širdį. Nusiramink.

Ir pirmą kartą pp eilės metų 
prisitraukė ją prie savęs ir pa
bučiavo.

Bet Mikulienė nenurimo. Vi
są naktį gulėjo aukštielninka, 
atmetusi rankas už galvos, ir kai 
Mikulis knarkė sau vienas lovo
je, ji galvojo, ką čia padarius, 
kad Dievas duotų sūnų. Tiesa, 
dukterys jau gerokai paaugusios, 
gal joms ir nebepatiktų mažiu
kas šeimoje, ir jai pačiai būtų 
daugiau vargo, bet jeigu ji susi
lauktų sūnaus, viskas pašviesė
tų. Tėvas susilauktų įpėdinio, 
būtų kam palieka Ūkis, nereikė
tų visos žemės, trobų ir gyvulių 
pavesti į svetimas rankas. Koks 
geras būtų žentas, bet vis ne 
savas vaikas. Ji apgalvojo visus 
daktarus, pas kuriuos jau anks
čiau buvo ir kurie jai nieko ne
padėjo. Apgalvojo ir pažįstamus, 
kurie turėjo sūnų. Staiga jos 
mintys sustojo ties sene Vaitkū- 
niene: ji išaugino tris sūnus ir 
tris dukteris, bet taip, lyg būtų 

užsakyta: vienais metais sūnus, 
kitais — duktė, paskui vėl sūnus, 
o po sūnaus — vėl duktė. Toji 
moteris, kurios vyras pernai 
mirė ir kuri dabar gyveno naš
laudama savo ūkelyje, tikrai tu
rėjo žinoti kokią paslaptį, kitaip 
gi nebūtų galėjus susilaukti tiek 
porų, ir taip paeiliui.

Kitą dieną, niekam nieko nesa
kydama, Mikulienė pasiėmė patį 
gražiausią sūrį, surišo į baltą 
rankšluostį ir išėjo pas Vait- 
kūriienę. Iš karto našlė nustebo, 
tokios viešnios susilaukus, bet 
kai toji išpasakojo savo bėdas, 
senė tik įsirėmė abiem rankom 
į juosmenį ir trumpai drūtai 
pasakė:

— Ir už tūkstantį sūrių, kai
mynėle, nenusipirksi sūnaus. 
Kas turi palinkimą prie mergai
čių, tam ir gims mergaitės. Nors 
— patylėjusi pridėjo, — tikėsi ar 
ne, mano senelei, Dieve duok 
jai dangaus karalystę, vienas pa
tarimas padėjo. Būdama jauna, ir 
ji sūnaus ilgai nesusilaukė, o kai 
paklausė patarimo, tai pabiro sū: 
nų kaip žirnių — visi septyni. 
Ir tokie gražūs, matytumėt, kaip 
ąžuoliukai.

— O koks gi buvo tasai pata
rimas? — ir Mikulienė pąjuto, 
kaip jos balsas pradėjo drebėti.

Senė pasilenkė prie ausies, lyg 
nedrįsdama balsu prasitarti, ir 
pakuždėjo:,

— Kai eisit gult, tai tegu tams
tos vyras ant galvos užsiriša 
skarelę, o tamsta pati užsidėk 

kepurę. Ir taip per tris mėne
sius — naktis naktin.

II
Pirmą kartą, kaip Mikulio so

dyba stovi ant šitų pamatų, na
muose atsirado paslaptys. Mo
tina su tėvu vakarais kažką par 
tyliukais tardavosi, o eidami gul
ti, pradėjo užsirakinti duris. 
Dukterys ilgai negalėjo suprasti, 
kas atsitiko. Tiktai vėliau, kai 
Mikulienės veidas ėmė keistis, 
kai ji vis dažniau ir dažniau 
imdavo skųstis negalavimais ir 
kai tėvas pasidarė jai toks pa
slaugus, kad net klumpes pats 
išimdavo iš palovio, vyresniosios 
pradėjo tarpusavy kuždėtis. Tik 
mažajai niekas nieko nesakė. Ji 
bėginėjo nuo tėvų prie seserų, 
nuo seserų vėl prie tėvų, bet visi 
iš jos tik juokėsi, o kai smal
suolė užsispyrusi imdavo prašy
ti, kad jai pasakytų, kas čia de
das, ir vieni ir kiti atsakydavo:

— Kai perdaug sužinosi, pra
žilsi.

Praėjus penkiems mėnesiams, 
Mikulis tarė vienų pusryčių me
tu:

— Manau, bus pats laikas jums 
visoms pasakyti, kad motina ne
betinka sunkiam darbui. Nuo Šios 
dienos jūs penėsit kiaules, mel- 
Šit karves, prižiūrėsit visą ūkio 
ruošą.

Vyresniosios dukterys susi
žvalgė, bet nieko nesakė ir valgė 
toliau. Pati jauniausioji padėjo 
Šaukštą:

— Kas atsitiko mamytei? Ar 
sergi?

Mikulienė sėdėjo gale stalo, 
nuleidusi akis, truputį išraudus, 
pirštais maigydama duonos tru
pinėlį. Ji atrodė žymiai papil
nėjus, krūtingesnė, o apie akis 
juodavo šešėlis. Be žodžių, pri
sitraukė prie savęs mažąją, pa
tapšnojo ranka per pečius ir pa
bučiavo.

— Nebijok, vaikeli, nieko blo
go. Dar keli mėnesiai, ir aš vėl 
būsiu sveika. Nesirūpink.

Tą dieną dukterys tylėdamos 
kraustė stalą, mazgojo lėkštes, 
peilius ir šaukštus, o motinai 
neleido net pasisukti. Jeigu tik 
reikėjo pakelti ką ar ko nors pa
siekti, trys keturios supuldavo jai 
padėti. Ir Mikulis pasikeitė. Pa
sidarė linksmesnis. Išėjęs į lau
kus arti ir akėti, taip pradėdavo 
švilpauti ir dainuoti, kaip anais 
laikais, kai jis tebebuvo neve
dęs. Jeigu tikrai susilauksim sū
naus, mąstė jis, tai pirmiausia 
išleisim į mokslus. Tegu baigs 
ūkio mokyklą, ir nors visos tos 
naujovės mano ūkiui tiek "reika
lingos, kiek vargamistrai veršis, 
bet niekas negalės pasakyti, kad 
mano sūnus atsilikęs nuo gyve
nimo. Seserims galės išmokėti 
dalis — geras dalis, nes yra, 
ačiū Dievui, iš ko, o paskui 
parves gerą marčią iŠ geros 
šeimos ir pats paims į savo ran
kas visą ūkį.

. - J
(Bus daugiau)
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Svarbi informacija apie 
Vasario 16-osios gimnaziją

Visi žinome, kaip sunku išei
vijoje išauklėti jaunimą lietuviš
koje dvasioje. Nelengva sveti
moje aplinkoje išmokyti vaiką 
lietuviškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti, supažindinti jį su Lietu
vos istorija, literatūra, menu, 
muzika, papročiais ir geografija 
ir sudominti lietuvišku gyveni
mu. Geriausias būdas šiam tiks
lui atsiekti — duoti vaikui arba 
jaunuoliui galimybę ilgesnį laiką 
pagyventi lietuviškoje aplinko
je.

Kaip tik šias sąlygas suteikia 
Vasario 16-osios gimnazija. Čia 
iš viso pasaulio atvykę vaikai ir 
jaunuoliai sudaro didelę lietu
višką šeimą, vadovaujamą 11 
lietuvių mokytojų ir auklėtojų. 
Visų bendra kalba — lietuvių. 
Didesnė dalis pamokų dėstoma 
lietuviškai. Vaikai mokosi lietu
vių kalbos, literatūros, istorijos, 
geografijos, meno ir muzikos. 
Veikia lietuviškos jaunimo or
ganizacijos, Tautinių šokių gru
pė, choras, orkestrėlis, dramos ir 
meno būreliai ir net virtuvė 
dažnai pagamina lietuviškus 
valgius. Kiekvieną sekmadienį 
laikomos lietuviškos pamaldos.

Ši lietuvybės sala gražioje 
vietoje — Vakarų Vokietijoje, 
Lampertheimo priemiestyje 
Huettenfeld, 60 km į pietus nuo 
Frankfurto, 40 km nuo Darm- 
stadto, 30 km nuo Heidelbergo 
ir 20 km nuo Mannheimo, arti 
Odenwaldo kalnų.

Gimnazija turi gražų 4,5 ha 
parką su ežerėliu ir su krepši
nio, tinklinio bei futbolo aikš
tėmis. Sportui naudojama 
miesto sporto salė ir maudymo
si baseinas.
Vasario 16 gimnazija pagal 

3$
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sės (nuo 5-to iki 13-to skyriaus). 
Tryliktos klasės pabaigoje moki
niai vokiečių valdžios komisijos 
priežiūroj mūsų mokytojų egza
minuojami ir, egzaminus išlaikę, 
gauna vokišką brandos ates
tatą.

Mokiniai iš užsienio, norį mū
sų gimnaziją užbaigti ir įsigyti 
vokišką brandos atestatą, mūsų 
gimnaziją turėtų lankyti nuo 8- 
tos arba 9-tos klasės, kad pakan
kamai išmoktų lietuvių ir vo
kiečių kalbas.

Daugelis buvusių mūsų moki
nių, baigę pas mus 12-tą klasę, 
išvyko į Apaeriką ir ten įstojo 
į universitetą (college).

Retai tėvai atsiunčia savo vai
ką iš Amerikos arba kito tolimo 
krašto 5-6 metam į Vokietiją. 
Todėl Vasario 16-osios gimnazi
ja mokiniam iš užsienio suteikia 
galimybę gimnaziją lankyti 1 
arba 2 metus ir išeiti jiem 
pritaikytą kursą. Tokie mokiniai 
gali atvykti į 10-tą, 11-tą arba 
12-tą klasę, kada jiems pato
giausia.

M
s $

s|

Privalomi šie kursai: lietuvių 
k., vokiečr k., anglų k. (pagal 
amerikiečių programą), mate
matika, vienas iš gamtos moks
lų (biologija, chemija arba fizi
ka), tikyba, sportas, dailė, Lie
tuvos istorija, visuomenės 
mokslas ir Amerikos arba Euro
pos istorija. Mokiniams iš Kana
dos yra galimybė lankyti pran
cūzų k. kursą. Visi kursai, iš
skyrus svetimas kalbas ir Ameri-

A. Bušmanas, Dr. Vinco Ku- 
dirkos šaulių kuopos šaulys rė- 

. \ <’” 2-j| mėjas, įvertindamas šaulių or-
ganizacijos tikslą, pastoviai re- 

'• '■ mia šią kuopą finansiškai. Tai
įgalina kuopą tęsti kultūrinę 
veiklą ir remti pagalbos prašan- 

WlFWB Kuopa įvertina Šaulio rė- 
Wi m^j° A- Bušmano paramą ir mio- 

Vasario 16-tos gimnazijos choristai prie Paryžtaūl katedrom. širdžiai dėkoja.
Antras iš kairės kun. J. Petrošius, antras iš dešinės — Elena Gorodeckienė, Dr. Vin- 
gimnazijos direktorius A. Smitas. co Kudirkos šaulių kuopos-gar-

vieneriemmetam atsiųsti fVi*

kos istoriją, dėstomi lietuvių

neseniai įsikūriau.

Pirmoji Šios knygos laida buvo
ATSAKYMAS

Pirmiausia Tamsta turėtum

Mokiniai iš Amerikos gali kai
myninėje Mannheimo amerikie
čių gimnazijoj laikyti PSAT, 
S AT ir ACT egzaminus.

Čia išeiti mokslo metai Ame
rikoj užskaitomi. Kituose kraš
tuose patartina iš anksto su savo 
mokykla susitarti.

Nauji mokslo metai prasideda 
1984 rugpjūčio 27. Mokiniai į 
bendrabutį suvažiuoja tarp rug
pjūčio 24 ir 26. Kalėdų atosto
gos bus nuo 1984 gruodžio 16 
iki 1985 sausio 6. Velykų atosto
gos nuo kovo 31 iki balandžio 
14. Mokslo metai baigsis 1985 
liepos 6.

Per Kalėdų ir Velykų atosto
gas mokiniai gali keliauti po 
Europą. Gimnazija padeda mo
kiniam sudaryti tokių kelionių 
maršrutus. Mokiniai, kurių tė
vai nepageidautų, kad jų vaikai 
keliautų, gali atostogom apsi
stoti lietuviškose šeimose Vokie
tijoje ir kituose Europos kraš
tuose.

Mokslo metų bėgyje organi
zuojamos trumpesnės ekskur
sijos po Vokietiją.

Mokslas gimnazijoj nemoka
mas, tik už vokiečių kalbos pa- 
gelbines pamokas mokiniam iš 
užsienio reikia mokėti 250,-DM 
metam.

Už mokinio išlaikymą bend
rabutyje reikia mokėti 3,600,- 
DM visiem mokslo metam. ♦

Pagal dabartinį Amerikos do
lerio kursą bendrabučio mokes
tis ir vokiečių kalbos pagalbinės 
pamokos visiem metam atsieina 
1,500 dolerių. Kai .kurios'ameri
kietiškos privačios gimnazijos 
vien už mokslą tiek paima.

Tai nereiškia, kad mūsų gim
nazija prastesnė. Gimnazijai 
mokinys kainuoja 5 kartus tiek.

lauti tik todėl, kad mūsų tau
tiečiai savo aukomis ir vokie
čių valdžia savo didžiule para
ma padeda mum šią mokyklą 
išlaikyti, kad visi pajėgtų savo 
vaikus jon leisti. Taigi pasinau
dokime šia dovana.

Kišenpinigių reikia 20,-DM į 
savaitę. Ekskursijų kainos įvai? 
rios.

Mokiniam viza kainuoja 85,- 
DM ir ją išrūpina gimnazija.

WORCESTER, MASS.
Į vysk. Pauliaus Baltakio, 

OFM, konsekracijos iškilmes, 
įvykstančias Portland©, Maine, 
katedroje rugsėjo 14, organizuo
jamas 'autobusas. Registruotis 
klebonijose: Šv. Kazimiero 754- 
5142 arba Aušros Vartų 752- 
1825.

J. Statkus su dukromis Biru
te ir Danute Maironio Parko 
patalpose liepos 29 surengė sū
nui Jonui išleistuves. Jonas šiais 
metais baigė Šv. Vardo aukš
tesniąją mokyklą ir rugpjūčio 
mėn. išvyko į JAV marinus. 
Jonas gimė Worcesteryje, lankė 
Šv. Kazimiero ir Šv. Vardo mo
kyklas, priklausė prie tautinių

joj apsidrausti už 50,-DM j ai

kiek jis kainuotų.

kraštus, užmezga ryžius su viso 
pasaulio lietuvių jaunimu, iš
moksta savarankiškai tvarkytis 
ir pagyvena lietuviškoje aplin
koje. Laisvalaikio metu gali imti 
akordeono ir pianiųo pamokas, 
dalyvauti konkursuose ir minė
tuose būreliuose ir organizaci- 
jose.

Kas nori gauti daugiau ir 
smulkesnių informacijų, pra
šomi kreiptis į gimnaziją. Įsto
jimo prašymai jau priimami da
bar.

Gimnazijos adresas: Privates 
Litąuisches Gymnasium; Romu
va; 6840 Lampertheim- 
Huettęnfeld West Germany; tel. 
06256/322.

A. Šmitas

PRIERAŠAS
Šią spausdinamą informaciją 

atvežė Arvydas Baltinas, atvy
kęs su koncertais į Ameriką.

Jis dar plačiau papasakojo, 
kaip vyksta įvairi saviveikla 
gimnazijoje. Arvydas Baltinas 
dėsto muziką, vadovauja chorui 
ir taip pat turi suorganizavęs 
orkestrėlį. -

Su tuo orkestrėliu, choru bei 
šokėjais teko pasirodyti ir tele
vizijoje. Mainzo mieste vyko 
Ban-Europos diena, kur dalyvavo 
įvairios tautos. Brograma užtru
ko apie 3 valandas. Lietuvių 
paširodymą demonstravo pėf® 
Vokietijos televiziją.

Jie buvo pakviesti ir į Bary- 
žių, kur Notre Dame katedroje 
buvo suorganizuotas šv. Kazi
miero jubiliejaus minėjimas. Da
lyvavo ir Baryžiaus kardinolas. 
Jie katedroje giedojo ir grojo.., 
Bo pamaldų kiti prancūzai nė& 
prašė lietuviškų giesmių gaidų, 
taip juos užimponavo.

Taip pat Arvydas Baltinas muota); Algirdo Gustaičio “Ma- 
priminė, kad visi, kurie lankė - žoji Lietuva” (deja, rašinio min- 
Vasario 16-tos gimnaziją, buvo tys sujauktos, suvartytos taip, 
tikrai patenkinti. Braplėtė savo kad daug kur negali beatrinkti 
akiratį, susipažino su kitų kraštų autoriaus autentiškos kalbos nuo 
lietuviais, pakeliavo ir gavo cituojamųjų šaltinių); Jono Joku- 
daug įvairių lietuviškų žinių, bonio “Jokubonių šeima” (tai 
pamėgo ir lietuvišką muziką bei to įdomių “Bapiliečių padavi- 
dainas. (Red.) mų” kūrėjo autobiografinių duo-

šokių ansamblio “Žaibas”, “Ne
vėžio” tunto skautų, yra baigęs 
lituanistinę mokyklą. Patarnau
davo mišiom nuo mažų dienų 
iki dabar, mėgsta žuvauti ir 
sportuoti. Sėkmės garbingos 
Amerikos marinuose!

O. Pajėdienė liepos mėnesį 
su ekskursija važiavo į Lietuvą 
aplankyti sergančios senutės 
motinos. Nuvažiavusi rado ją 
prieš kelias valandas mirusią. 
Dalyvavo laidotuvėse. O. Pajė
dienė su savo vyru Vladu pri
klauso prie Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos.

A. a. Juozas Ramonas, sulau
kęs 77 metų amžiaus, mirė ir 
liepos 31 palaidotas iš Šv. Alo
yzo parapijos bažnyčios, Ware, 
Mass. Nuliūdime liko penkios, 
dukros ir trys sūnūs, iš kurių 
Vytautas priklauso prie Dr. Vin4 
co Kudirkos šaulių kuopos. Šau
liai už kuopos narių šeimų mi
rusius visada užprašo mišias.

VARGAS SU KAIMYNŲ TRIUKŠMU

KLAUSIMAS
Ne taip seniai iš savo gimi

nės arti miesto centro paveldė
jau 4-rių aukštų mūrinį namą 
(rooming house), kuris yra įjung
tas blokinėje .namų struktūroje, 
antras nuo kampo. Kaimyninia
me kampiniame name, apatinė
je jo dalyje, vienas klubas 
(Irish social club) turi narių 
susirinkimą kasdien nuo 7 iki 10 
vai. vakaro, o kartais ir ilgiau, 
savo dainomis, prakalbomis ir 
šokiais man ir mano nuominin
kams ramybės neduoda. Blo
giausia yra tai, kad tas kenkia 
mano bizniui: dėl šito nebesu- 
sigaudau nuomininkų, ypač pir
mame namo aukšte.

Atrodo, anksčiau ta mano gi
minė, kurią tiesioginiai lietė 
sienų artumas, smarkiai aniem 
neprotestavo. Tolimesni kaimy
nai to triukšmo negirdi, nes ma
no namas juos izoliuoja.

Dabar, atrodo, narių skaičius 
žymiai padidėjo ir kelia man 
rimtą susirūpinimą, ką su jais 
reikia toliau daryti: skųsti mies
to valdžiai ar kitos kokios iš
eities ieškoti. Sykį daviau jiem 
pastabą, bet antrą kartą skųstis 
nemėginau. Man patinka su 
žmonėmis taikoje gyventi, betgi 
šiuo atveju imu pritrūkti kant
rybės.

Malonėkite šiuo reikalu man

NAUJIEJI ŽURNALAI

(atkelta iš 3 psl.)
prolietuvišką veiklą); Bronės 
Variakojienės “Gener. superint 
kun. Stasys Neįmanąs” (jo 85- 
rių metų amžiaus sukakties pro
ga, didžioji rašinio dalis suri-

bės narė, nuo rugpjūčio 15 pa
sitraukė iš Maironio Parko vy
riausios šeimininkės pareigų ir 
išvyksta į Chicagą pastoviam ap
sigyvenimui. *

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos gegužinė - piknikas įvyks 
rugsėjo 9, sekmadienį^ 12 vai. 
dienos toj pačioj vietoj, kaip ir 
kiekvieneriais metais.

ALRK Moterų Sąjungos 5-ta 
kuopa rugsėjo 23, sekmadienį, 
1 vai. popiet Maironio Parko 
žemutinėj salėj rengia Sąjungos 
įsteigimo 70 metų sukakties mi
nėjimą su banketu ir programa.

Vyresnės skautės rugsėjo 29, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Maironio 
Parko didžiojoj salėj rengia pir
mą po vasaros atostogų rude
ninį šokių vakarą su programa ir 
vakariene. Programą atliks ir šo
kiam gros New Yorko vokalinis- 
muzikinis vienetas “Jinai ir 
trys gintarai”.

Lietuvių Labdaros Draugijos 
narių nemokami pietūs bus tie
kiami rugsėjo 30, sekmadienį, 
1 vai. popiet Maironio Parko 
patalpose. Na, ir atsilanko į to-, 
kius pietus masės žmonių, 
kurie užima visas sales ir tai 
sunkiai sutalpinami. Kokia būtų 
laimė, kad ir į lietuviškus kul
tūrinius renginius sulauktume 
tiek publikos.

J. M.

Skaityk ir platink 
Darbininką!

Tamstos gyventojai yra jų truk
domi, ypatingai vėlai vakare. Pa
prašykite jų susilaikyti nuo 
triukšmo kėlimo ir kitokio truk
dymo. Pasilaikykite to laiško 
nuorašą su pašto kvitu.

Klubas galės imtis priemonių 
garsui nuslopinti, kaip pav. į- 
rengti geresnę sienų ir lubų izo
liaciją, arba įtaisyti vadinamą
sias “accoustical” lubas. Tokios 
priemonės gali žymiai sumažin
ti ir nuslopinti garsą.

Jei tas Tamstos laiškas nepa
dės, gali kreiptis į vietinę poli
ciją, skųsdamasis savo ir savo 
gyventojų ramybės drumstimu 
(disturbance of the peace). Jei 
ir tai nepadės, galima ir teismo 
keliu prašyti pašalinti tokį nepa
togumą (to abate a nuissance).

Kiekvienu atveju Tamsta ne
apsieisi be advokato. Susiradus 
vietinį advokatą, jis Tamstai ati
tinkamai suredaguos laišką kai
mynam ir bendrai žinos, kokių 
teisiškų priemonių Tamstos ap
linkybėse reikią imtis.7

menų, kuriuos jis klaidingai 
vadina daviniais, žiupsnelis). 
Žurnalo gale dar spausdinama 
keletas trumpų jaunimo rašinių, meilės tarnyboje, Visas Tavo ..., 
Viliaus Nastopkos novelė “Su- Evangelija ugdo dvasingumą, 
sitikimas”, pora nekrologų, po
ros knygų aptarimai, kronikos 
žinutės. Žurnalas iliustruotas 37 
nuotraukomis (neskaitant vin
ječių), kuriose ir daug ryškių 
žmonių veidų, ir keletas labai 
gražių Biržų, prieškarinių bei 
šiuolaikinių, vaizdų.

KITUOSE ŽURNALUOSE
Bradžioje minėjau, kodėl dau

gybė žurnalų liko neapžvelgti. 
Brie jų nebegrįšiu. Vis dėlto 
negaliu tylomis praeiti pro dvie- _
jų autorių du rašinius, kurie man ga autorius (kun.)"Stasys Yla 
paliko didžiausią įspūdį. Tai 
Jurgio Mikailos “Ginklų dirbtu
vės Linkaičiuose”, KARY (žiūr. 
1984 KARIO numerius 1, 2, 3, 
4 ir 5) ir Danutės Bindokienės 
“Pakalbėkime apie moteriškas 
pavardes”, LAIŠKUOSE LIE
TUVIAMS (žiūr. gegužės nu-

Jurgis Mikaila, diplomuotas 
inžinierius, buvęs kurį laiką 
Linkaičių ginklų dirbtuvių di
rektorius, su jam įgimtu kruopš
tumu atskleidžia, kas dėjosi 
tame paslaptingame miške už 
kelių kilometrų į rytus nuo Rad
viliškio. Miške, pro kurį kasdien 
lėkdavo gal tuzinas keleidinių 
traukinių bei automatricų į Kau
ną ir į Panevėžį - Rokiškį - Obe
lius, o per vagonų langus žval
gydamiesi keleiviai tik spėlio- 
davom, ką Linkaičių pastatų si
luetai slepia. Dabar J. Mikaila 
papasakoja, ką ir kaip nepri
klausoma Lietuva savo ginkluo
tei gamino. Autoriui ir KARIU! 
leidus, šį vertingą rašinį turėtų 
persispausdinti DRAUGO dien
raštis, kad kuo daugiau tautiečių 
apie Linkaičių dirbtuves sužino-

O Danutė Bindokienė logiib 
kai, įtikinančiai išaiškino mo
teriškų pavardžių darkymo be
prasmybę. Kai aš šią temą pa
liečiu, imu pykti ir keiktis. D. 
Bindokienė savo nuomonę iš
reiškė rainiai ir oriai. Valio jai!

delis. Todėl: 4<Per tris mėnesius 
knyga buvo išparduc^a. Per tą 
visą po knygos pasirodymo lai- 
kotarpį —Ros Iriygos paklausa 
buvo gan didelė”, ši naujoji lai
da esanti naujai peržįūrėta ir 
padidinta . dviem naujais sky
riais.

“Šioje knygoje”, tariant au
toriaus žodžiais, “nagrinėjamos 
religinės temos ar bent religijai 
artimi klausimai. Bet ji neven
gia ir tokių klausimų, kurie 
atrodo religijai tolimi. Tačiau 
labiau įsigilinus —jie nėra taip 
tolimi. Nėra tokių temų bei 
klausimų, kurių nereikėtų ir ne
būtų naudinga religine šviesa 
nušviesti”.

“Ši knyga skiriama visiems, 
kurie mėgsta rimtesnę knygą ir 
kurie ryžtasi ją neskubiai, gi
lindamiesi skaityti. Ji negali bū
ti greitai skaitoma, nes minčių, 
jei taip sakytume, tirštumas rei- 
kalauja lėto skaitymo, sustojimo, 
nes, vienos kitos minties, saki
nio nesupratus, knygos skaity
mas pasunkėtų”.

Knygoje, įskaitant ir jos už- 

skyrių: Gyvenimo būdas ap
sprendžia tikėjimą, Kančia — 
Dievo Veido šviesoje, Nėra man 
gera be Tavęs, Grožis — kelias 
į Dievą, Grožio šaltiniai, Gera 
širdis — Dievažmogio širdies 
atspindys, Širdis krikščioniškos

Didžiųjų asmenybių mintys.
Stasys Yla — M. K. ČIUR

LIONIS. Kūrėjas ir žmogus. Iš
leido Amerikos Lietuvių Biblio
tekos Leidykla. 1984. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė. Tiražas 
— 1200 egz. Iliustruota. Aplan-- 
kas ir meninė priežiūra — Petro, 
Aleksos. Kietais viršeliais. 468 
psl. Kaina 15 dol. Leidyklos ad
resas: 3001W; 59th St., Chicago, 
IL. 60629. Gaunama ir Darbi-- 
ninko administracijoj.

“Su šia paskutiniąja savo kny- 

nebaigia savo kūrybinio gyveni-' 
mo, bet kartu su Čiurlioniu 
eina 'procesijos priekyje’, per
duodamas ateinančioms kar
toms kūrėjo dvasią, rodydamas 
nepaprastą jojo meninę jėgą ir 
su tuo susijusį žmogiškumą, 
būdingą daugeliui kūrėjų”.. 
(Leidėjų žodis).

Blačiau šią knygą įvertino 
Alė Rūta savo rašiny “Stasio 
Ylos 'M. K. Čiurlionis’ ” (Dar
bininkas, 1984 birželio 29, Nr. 
26).

ŠVIETIMO yG AIRĖS. Lietu
viškojo ugdymo žurnalas mo
kyklai ir šeimai. 1984 m. ge
gužė. Nr. 31. Leidžia JAV LB 
švietimo Taryba. Redaktorė — 
Stefanina Stasienė. Išeina du 
kartus per metus, šiame numery 
— 72 psl. Prenumeratos kaina 
4 dol. Atskiras numeris — 2 dol.

Į pirmąjį šio numerio puslapį 
įdėtas Putino eilėraštis “Motina” 
su V. Valiaus iliustracija. Toliau 
rašo šie autoriai: Lituanistinės 
mokyklos kapelionas, S.J., dr. 
Agota Šidlauskaitė, R. G., V, 
Kavaliūnas, J. Plačas. R.N., Juo
zas Masilionis. Temos — aktua
lios lietuviškąįam ugdymui.

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant dėl 
mūsų tautos laisvės. 
Paremk ją savo aukai
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LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS
Rugpjūčio 22-26 įvyksta Lie- 12 vai., vaidybos rinkimai ir 

tuvos vyčių 71-sis seimas Con- formalus seimo uždarymas iškil- 
rad Hilton viešbutjįe, 720 mingu banketu 6:30 vai. Conrad 

Hilton viešbutyje. \
Sekmadienį, rugpjūčiu 26, vy

čiai aplankys kitą lietuvišką ko

Michigan Ave., Chicago. Seimo 
rė ilgėjai ir šeimininkai yra 
Brighton Parko 36-oji kuopa, ku
rios pirmininkas yra Jonas 
Paukštis. Jis surinko veiklų sei
mo rengimo komitetą, kuris su
projektavo tikrai įdomią seimo 
programą.

Trečiadienį, rugpjūčio 22, at
vykstančių seimo dalyvių laukia 
įvairios priešseimiriės pramo
gos:

1. Susipažinimo pietūs Mar
tinique restorane ir Drury Lane 
teatras, arba

2. Pakinkytų arklių lenktynės 
ir bufetas Sportsman’s Parke 
prie 33-čios ir Cicero Avė., arba

3. Pusketvirtos valandos eks
kursija autobusu po Chicagą, 
arba

4. Lietuvių Prekybos Rūmų 
golfo žaidynės ir pietūs Palos 
Country klube.

Seimas prasideda ketvirtadie
nį, rugpjūčio 23, 9 vai. su re
gistracija Conrad Hilton viešbu
tyje. 1 vai. .oficialus seimo ati
darymas. Vakare seimo dalyviai 
persikelia į Bridgeportą, kur 
Šv. Jurgio bažnyčioje 7 vai. bus 
aukojamos mišios už Lietuvą 
ir Lietuvos vyčius. Po pamaldų 
vaišės, programa ir šokiai prie 
Ąžuolo Stelmoko muzikos.

Penktadieni, rugpjūčio 24-tą, 
viskas vyks viešbutyje. Seimo 
sesijos ryte ir po pietų bei 
mišios 12 vai. 8:30 vai. vak. 
“Kultūros Vakaras” — tai lietu
viška programa, kurią atliks Lie
tuvos vyčių tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Frank Zapolio, vy
čių choras, vadovaujamas Faus
to Strolios, solistas Alg. Bra
zis ir Suzuki smuikininkai.

Seimo metu visas tris dienas 
veiks žymių lietuvių menininkų 
lietuviškų dirbinių paroda, susi
dedanti iš aukso,, sidabro, gin
taro, medžio piaustinių bei ki
tų liaudies meno kūrinių.

Šeštadienį, rugpjūčio 25, se
sijos iš ryto ir po pietų, mišios

ŠVENTĖ PRANCIŠKONŲ
SODYBOJE

Liepos 8 apylinkių lietuviai 
įvairiom susisiekimo priemo
nėm traukė į Kennebunkportą, 
Maine, lietuvių pranciškonų va
sarvietę. Tai buvo išskirtinė die
na. Ne vien tik eilinė gegužinė, 
kuri ruošiama kiekvieneriais 
metais.

Liturginiais drabužiais apsi
rengę, pranciškonai procesijoje 
įėjo į koplyčią. Prie altoriaus 
centre atsistojo jaunas, juoda
plaukis, ne visai lietuviškos iš
vaizdos tėvas Robertas. Kai jis 
pradėjo skaityti mišias lietuviš
kai, ne vienam sužibėjo ašaros.

Mes čia, Amerikoje, esame 
kaip misijų krašte, nes jau pri
trūkome lietuvių kunigų. Ir šis 
kitatautis išmoko sunkią lietuvių 
kalbą, kai mūsų pačių vaikai 
užmiršta savo tėvų kalbą. Tėvas 
Robertas yra pusiau prancūzas, 
pusiau meksikietis. Jis kalba lie
tuviškai ir dirbs lietuvių tarpe. 
Taip atsitinka ne pirmą kartą. 
Nepriklausomoj Lietuvoj tėvai 
jėzuitai irgi turėjo adoptuotų 
kunigų: tėvas Kippas, tėvas 
Fulstas juk buvo gryno kraujo 
vokiečiai.

Mišių metu giedojo Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos cho

BILIETAI į OPERĄ “DUX MAGNUS” IR | 
KONGRESO UŽBAIGIMO VAKARIENĘ 
PARDUODAMI :

PHILADELPHIJOJE: E. Binkis, 209 Yellow Stone Rd., 
Plymouth Meeting, PA, 19462. Tel. 215 626-1150.

NEW YORKE: Liet. Inf. Centres, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. TeL 212 647-2434.

CHICAQOJE: “Gifts Int Inc.” (J. Vaznells), 2501 W. 
71 St, Chicago, ILL 60629. Tel. 312 471-1424.

CLEVELANDE: Dievo Motinos Nuol. Pag. Parapija, 
18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119. Tel. 216 531-4263.

CANADOJE: V. Taseckas, 3380 Catena Cree., Mis
sissauga, Ont L5A 3L8. Tel. 416 279-0363.

vaudami lietuviškose mišiose 10 
vai. Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje, 44-ta ir California Ave. 
Atsisveikinimo pietūs bus Ma
rijos Aukšt. Mokyklos kafeteri- 
joje, 67-ta ir S. California Ave. 
Ten seimo dalyviai susigrupuos 
bendrai nuotraukai.

“Jaunieji vyčiai” dalyvaus kai 
kuriose sesijose, bet jiem dau
giau laiko skiriama tarpusavio 
pabendravimui, lankant Meno 
Institutą, Chicagos Cultural 
Center, Field Museum, Plane
tarium, Aquarium ir burinių lai
velių ekskursijoje.

Seimo garbės pirmininkė yra 
Lietuvos gen. konsulė Juozefi- 
na Daužvardienė. Seimo vykdo
masis pirmininkas yra Jonas 
Paukštis, 4428 S. California Ave. 
Vicepirmininkai įvairiem rengi
niam: Ann Marie Kassel, Dow
ners Grove; Mary V. Kinčius, 
2461 W. 45-ta PL; Bruce Ne- 
berieza, 4616 S. Albany; Evelyn 
Oželis, 2533 W. 45-ta g-vė.

Kiti rengimo komiteto nariai: 
Scottie Žukas — sekretorė, 5112

BALTIMORE S ŽINIOS
Lietuvių Posto 154 Amerikos 

veteranų organizacijos nariai 
džiaugiasi, kad jų kapelionas 
kun. Antanas Dranginis buvo 
perrinktas visos Maryland© 
valstijos veteranų organizacijos 
kapelionu. Rinkimai vyko seimo 
metu liepos 10-13 Ocean City, 
Marylande. Jau šešti metai kun. 
Antanas eina šias pareigas ir 
yra labai populiarus veteranų 
tarpe^-Jenas- Stefora, Lietuvių 
posto ilgametis raštininkas, iš
rinktas Maryland© valstijos 
veteranų valdybos nariu. Iš ne
didelio lietuvių posto 154 du na

ras iš Brocktono. Akomponavo 
choro vadovė M. Crowley. Solo 
giedojo Marytė Bizinkauskaitė. 
Nuoširdų pamokslą apie pašau
kimus pasakė vysk. Paulius Bal
takis, OFM.

Po mišių buvo pietūs, paga
minti Bronės Chlamauskienės ir 
jos talkininkių. Po pietų lote
rijos, pokalbiai. Onos ir Gedi
mino Ivaškų vadovaujami jau
nuoliai pašoko tautinių šokių.

Vėliau stovyklavietės didžio
joj salėj kun. P. Šakalio vado
vaujamas Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos choras iš Brocktono 
davė puikų koncertą. Choras at
liko St. Šimkaus “Važiavau die
ną” ir “Žaliojoj girelėj”, J. Šve
do “Tykus buvo vakarėlis” ir 
“Anoj pusėj Nemunėlio”, J. Gai
delio “Už jūrų, už kalnų” ir 
“Žalioj pievoj”, Abariaus “Au
gau aš pas tėvelį” ir J. Nau
jalio “Lietuva brangi”.

Po sodo medžiais vyko įpras
tinis turgus. Dail. Albina Ven- 
ce, pasipuošusi tautiniais drabu
žiais, sėdėjo prieš savo darbų 
parodą.

Visa šventės nuotaika buvo 
puiki. Matėsi daug jaunimo, o 
tai šildo kiekvieno mūsų širdį.

E. V.

S. Mayfield; Edward Valskis — 
kasininkas, 7255 S. Washtenaw; 
Lucille Kilkus —Jaunių vyčių 

t

Piėža—specialiem rei

dalino — priešseiminių rengi
nių koordinatorė, 4545 W. Mar-

Sportsman’s Park išvykos pirm., 
4240 S. Maplewood Ave.^'Dė- 
nise Vaikutis Martiniqu**- 
Drury Lane išvykos pirm., ^La
Grange; Vincent Samaška—* 
golfo išvykos pirm., 5234 S. 
Kilboum; Ona Nąureckienė — 
parodos pirm., Lemont; Loretta 
Gestautas — pirm, išvykai į Šv. 
Jurgio parapijos programą, 3301
S. Union Avė.; kultūros vakaro 
programos vicepirmininkai: 
Faustas Strolia, Oak Forest; 
Frank Zapolis, Evergreen 
Park; . Sabina Klatt, 3326 S. 
Morgaii; atsisveikinimo pietų 
rengimo pirm. — David Gaidas, 
4330 S. California Ave.; trans- 
portacijos koordinatorius — 
Frank Svelnis, Oak Lawn; de
koracijų pirm. Theresa Balčiū
nas, Kenosha, Wis.; vėliavnešių 
tvarkdarys — Jerome Jankus, 
4208 S. Washtenaw.

Vertė Salomėja Daulienė

riai eina tokias atsakingas pa
reigas.
< Kennebunkport, Maine, lietu
vių pranciškonų vasarvietėj 
atostogauja nuo Baltimorės 
karščių pabėgę Algis ir Rozalija 
Veliuonai, Balys ir Jane Bra
zauskai, Justas Buivys ir žmona.

Lietuviškos vestuvės įvyko Šv. 
Alfonso bažnyčioj -liepos 28. 

-Moterystės sakramentą priėmė 
Robertas Leonavičius iš Šv. An
tano parapijos Detroit, Mich., ir 
Sandra Jurgelaitytė iš Baltimo
rės. Šv. Alfonso bažnyčia buvo 
pilna svečių. Jų atvyko iš V. 
Vokietijos, Chicagos, Detroito
ir kitur. Jų moterystę palaimi
no kun. Antanas Dranginis. Per 
mišias grojo muzikos kvintetas. 
Vestuvių pietūs vyko Turf 
Valley klube.

Seselės kazimierietės, kurios 
daugelį metų auklėja vaikučius 
Šv. Alfonso mokykloje, šiuo me
tu atostogauja. Kai kurios pa
deda klebonijos raštinėj, o sese
lė Feliksą prižiūri tvarką pres
biterijoj ir zakristijoj. Klebonas 
dėkingas jom už talką.

Šv. Kazimiero mirties 500 me
tų sukakties proga rengiamas 
lietuvių katalikų kongresas To
ronte pastoviai garsinamas baž
nyčios prieangyje ir per klebo
no pranešimus.

Mirtis išplėšė iš Baltimorės 
lietuvių kolonijos du lietuvius. 
Antanina Nastopkienė po trum
pos ligos mirė birželio 12 Mer
cy ligoninėje. Maloni naujos 
kartos susipratusi lietuvė ir ka
talikė dalyvaudavo lietuviškuo
se renginiuose ir pamaldose. Ji 
buvo ištikima Šv. Alfonso para
pijos narė. Inž. Vilius Nastopka, 
jos vyras, ilgus metus dirbo Bal
timorės mieste prie tiltų ir kelių. 
Gedulingos mišios aukotos už 
jos vėlę Šv. Alfonso bažnyčio
je birželio 15. Mišias koncele- 
bravo kunigai Šenvenutas Ra
manauskas, OFM, Nastopkos 
klasės draugas, ir Antanas Dran
ginis. Palaidota Medowridge 
Memorial kapinėse. Nuliūdime 
liko vyras Vilius, sūnus Šarū
nas ir jo šeima, dukra Gražiu 
na ir jos šeima, giminės ir drau
gai. Matas Brazas-Brazauskas, 
naujos kartos lietuvis, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė birželio 22. 
Matas dirbo ir dalyvavo įvai
riuose lietuviškuose renginiuo
se, nes buvo susipratęs lietuvis. 
Matas per ilgus metus dirbo 
JAV pašto įstaigoje. Prieš porą 
metų išėjo į pensiją. Gedulin
gos mišios aukotos už jo sielą 
Šv. Alfonso bažnyčioje birželio 
25. Palaidotas Loudon Park ka
pinėse. Nuliūdime liko žmona 
Zina, dukros Gabija ir Nijolė, 
brolis Balys su šeima, giminės 
ir draugai. jon„ obelinis

I

pirmininke yra Marija Noreikie- 
nė, gyvenanti New Yorke.

* B. Sk.

ST. PETERSBURG, FLA.

žiškosios kolegijos Romoje rek
torius, savo kunigystės 50 metų 
auksinę sukaktį minės rugsėjo 
23 Romoje.

navičius, gyvenęs Cleveland, 
Ohio, po sunkios ir ilgos ligos 
mirė universiteto ligoninėj lie
pos 11. Velionis buvo gimęs 
1912 balandžio 28 Žemaičių

DAYTONA BEACH, 
FLORIDA

Statyba jau pradėtai Lietuviai jau liplrko 25%. Nuo 
644,500. Villa Nova Plantation Townhouaes. 2 m leg., 
pusantroe vonios, baeelnas, teniaas, 3 ml. Į plažlg, prie 
autobusų, krautuvių. Rsiyklte j lletuvlikų (stalgų: Day
tona Beach Real Estate Center, Inc., 607 Lemon St., 
Port Orange, FL 32019.

Dana Alkanlnlenė Sigita Ramanauskienė

LIETUVIŲ MOTERŲ ATSTOVĖS 
PASAULINIAME MOTERŲ 
SUVAŽIAVIME

Las Vegas, Nevadoj, nuo bir
želio 10 iki 15 vyko pasauli
nis Generalinės Moterų Klubų 
Federacijos suvažiavimas.

Suvažiavo 1493 delegatės iš 
visų 52 Amerikos valstijų, į- 
skaitant delegates iš užsienio. 
Lietuvėm atstovavo losangelie- 
tės Bronė Skirienė, pirm., Stasė 
Bajalienė, vicepirm., ir Ramunė 
Barkutė. General Federation of 
Women’s Clubs narių dabar turi 
apie 10 milijonų.

Gvildenta įvairūs klausimai, 
įvairios temos. Diskutuota pro
blemos, liečiančios jaunimą, jų 
mokslą ir auklėjimą, Amerikos 
apsigynimo išvystymo reikalin
gumą, pražūtingą šio krašto de
ficitą. Gan ryškiai iškėlė “ko
munizmo pavojų pasauliui” 
kalbėtoja Mary Ann Meloy iš 
Baltųjų Rūmų, direktoriaus pa
vaduotoja, ryšių koordinatorė 
su visuomene.

Lietuvęs atstovės turėjo pro-' 
gos paplatinti spausdintos in
formacijos: lakštų, brošiūrų ir 
knygų. Tam tikslui buvo gauta 
medžiaga iš Lietuvių Informaci
jos Centro, Brooklyn, N.Y., Ame
rikos Lietuvių Tarybos, Chicago, 

Lietuvių klubo veiklos naujo 
sezono atidarymas įvyks spalio 
27.

Septintosios lietuvių tautinių 
šokių šventės vaizdus iš video 
juostos buvo galima pamatyti 
liepos 15 Lietuvių klube. Rei- .. vardu kalbėjo H. Petraitis. Kun. 
kiamus paaiškinimus davė A. 
Kamiene. Savo įspūdžius įdo
miai nupasakojo A. Kamiene, 
stebėjusi šokius kaip grupės va
dovė, ir A. Kamius, kaip žiūro
vas.

PavergfiJ Tautų Savaitės mi
nėjimas įvyko liepos 21, šeš
tadienį, 10 vai. ryto Williams 
parke, kur dalyvavo trylikos pa
vergtų tautų atstovai su savo 
vėliavomis. Minėjimą organiza
vo specialus tarptautinis komite
tas, kurio pirmininkė buvo Vik-K 
torija Jacobson. Minėjimui va
dovavo Sam McClelland, radijo 
pranešėjas. Vėliavų paradui va
dovavo Juozas Mieželis, JAV 
himną sugiedojo Christina 
Panchuk, invokaciją sukalbėjo 
prel. J. Balkūnas. Baltųjų Rūmų 
atstovas Edward Lynch apibūdi
no tokių minėjimų prasmę ir 
paskaitė ištraukas iš prez. Reaga- 
no proklamacijos. Floridos guber
natoriaus proklamaciją perskaitė 
rep. Patricia Bailey, St. Peters
burg© miesto proklamaciją per-

III., ir Vyriausio Lietuvos\lš- 
laisvinimo Komiteto, Washing
ton, D.C. Iš visų tautybių tik 
lietuvės atidarė savo “kioską” 
su trispalve vėliava.

Tarptautinės dienos proga, 
birželio 15, lietuvės kartu su ki
tų kraštų atstovėmis pade
monstravo savo tautinius dra
bužius, paradiškai įžengdamos į

Pietų metu per Juanitą Bry
ant, GFWC pirmininkę, buvo į- 
teikta “Verpėja” naujai įrengtam 
muziejui, kuris yra GFWC rū
muose, Washington, D.C. Ta do
vana — tai lėlė, aprengta lietu
vių autentiškais drabužiais, sė
dinti prie verpėjos ratelio, at
vežto iš Lietuvos. Įteikimo kal
bos proga Skirienė paminėjo 
Lietuvos neteisėtą okupaciją ir 
išblaškytus lietuvius.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija turi klubus didesniuose 
JAV .miestuose,. turi ’ klubus ar 
atstoves Europoj, Pietų 
Amerikoj ir Australijoj. Dabar- 

skaitė burmistre Corine Free
man. Ilgesnę kalbą pasakė kong- 
resmanas Bill Young, aštriai pa
sisakęs prieš Sovietų Rusijos ve
damą grobuonišką politiką. Kal
bėjo tautybių atstovai. Lietuvių

Jerry Fedyk sukalbėjus palai
minimo maldą, Christina Pan- 
chuk, palydint Sunshine City 
Pops orkestrui, sugiedojo “God 
Bless America”. Vakare žinių 
metu šį renginį gan plačiai 
paminėjo televizijos 8 ir 10 
kanalai. Iš lietuvių minėjime 
dalyvavo apie 100.

Veronika Jomantienė, Lietuvių 
klubo tūkstantininkė, liepos 15 
buvo pagerbta jos 90-ojo gimta
dienio proga.

Zuzana ir Kazimieras Kiziai, 
gyvenę Chicagoj, metus laiko ėję 
New Yorko lietuvių Kultūros 
Židinio prižiūrėtojų pareigas, 
persikėlė į St. Petersburgą, ap
sigyveno Lietuvių klube ir pra
dėjo eiti klubo virėjų pareigas.

Balfo organizacijos 40 metų 
veiklos sukaktis bus minima Lie
tuvių klube lapkričio 14.

“Kasos” skyriaus vedėjo A. 
Mieželio informacijomis St. Pe
tersburg© “Kasos” skyriaus in
dėliai jau siekia 4-ąjį milijoną 
dolerių. — L.Ž. K.

pastatęs Chicagoj marijonų vie
nuolyno ir “Draugo”, Jaunimo 
Centro ir jėzuitų vienuolynų 
pastatus, Putnamo seselių ir To
ronto pranciškonų Prisikėlimo 
parapijos pastatus ir kt.

— Alice Stephens - Salavei- 
čikaitė, dainavimo studijos ve
dėja, chorų dirigentė ir vedėja, 
sulaukusi 78 m. amžiaus, mirė 
rugpjūčio 2. Velionė buvo gimu
si Manchester, Conn. Daugelį 
metų gyveno ir veikė Chicago, 
Ill.

— Aloyzo Barono vardo no
velės konkurso premiją 1984 
laimėjo-rašytojas Jurgis Gliaudą. 
Premiją sutartinai paskyrė šito
kia vertinimo komisija: dr. Mir
ga Pakalniškytė - Gimiuvienė, 
Antanas Gustaitis ir Stasys San
tvaras. 500 dol. premijos mece
natas — dr. Zigmas Brinkis.

— Lietuvių religinis kongre
sas vyks Toronte rugsėjo 1-2. Ta 
proga ruošiami trys kongreso 
leidiniai — bendrinis, liturginis 
ir operos.

— Solistė Gina Čapkauskienė 
iš Montrealio komp. Dariaus La
pinsko kazimierinėj operoj 
“Dux Magnus” dainuos labai 
spalvingą, dvigubą pagoniškos 
burtininkės ir imperatoriaus 
dukros partiją. Operos pasaulinė 
premjera įvyks rugsėjo 1 ir 2 
Toronte Pasaulio lietuvių religi
nio kongreso metu.

— “Gintaras”, Toronto lietu
vių tautinių šokių ir dainų an
samblis, liepos 19 buvo išskri
dęs į Didžiąją Britaniją dalyvau
ti Manchestery rengiamame fes
tivalyje. Grupę sudarė 39 asme
nys. Šokėjam vadovavo Rita ir 
Juozas Karazięjai, dainininkam 
— Giedrė Paulionienė. Ginta
ras koncertavo taip pat Londono 
ir Škotijos lietuviam. Į Torontą 
sugrįžo rugpjūčio 2.

— Hartford, Conn., LB apy
linkės metinis koncertas - balius 
įvyks rugsėjo 22 ukrainiečių 
salėj. Programą atliks Clevelan- 
do jaunų vyrų oktetas “Uždai
nuokim”. Veiks bufetas. Šokiam 
gros puikus orkestras iš New 
Britain.

— “ABN Correspondence”, 
Miunchene leidžiamas antibol- 
ševikinio tautų bloko žurnalas, 
Nr. 2, išspausdino Pabaltiečių 
komiteto Washingtone intemų 
K. M. Kool, R. Inveiss ir R. Šilė
nai tės paruoštą studiją “Rusifika
cija Pabaltijo valstybėse”. Tame 
pačiame numery išspausdinta 
plati informacija apie okupanto 
nuteistus žmogaus teisių gynė
jus kun. Alfonsą Svarinską ir kun. 
Sigitą Tamkevičių.

—- Nauji Darbininko skaityto
jai: B. Ginčiauskas, St. Peters
burg, Fla., B. Gaižauskas, St. 
Petersburg Beach. Fla., D. 
Deg> mas, St. Petersburg Beach, 
Fla., O. Jakubauskienė, Semino
le, Fla. Sveikinam naujus skai
tytojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbininko 
prenumerata pirmiem metam tik 
12 dol. Atuaujinant — visiem 
15 dol. metam.
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TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 1983 METAIS
(Tąsa iš praeito numerio)

Po 5 dol.:

V. Matulaitis, Australija, S. ir R. 
Matulevičius, FL, M. ir A. Ma
žeikai, FL, J. Mikalauskas, NE, 
O. Miniatas, IL, H. Misiūnas, 
CA, A. ir A. Mitkevičius, CA, G.

ir C. Modeštavičiai, FL, R. Du- 
reckaitė-Moore, FL, V. Morkus, 
CT, T. Nakutavičius, NY, A. Nar- 
keliūnas, CT, J. Narkevičius, CA, 
V. Norkevičienė, NE, P. Naujo
kaitis, Australija, N. Odyniec, 
CT, U. ir L. Opanavičiai, Ka
nada, P. Padagas, Australija,

A. Paleckis, FL, F. Paliokas, FL, 
P. Paskauskas, RI, dr. S.'Pau- 
lauskis, IL, S. ir R. Pikūnai, MI, 
P. Plikšnys, MA, V. ir J. Pnms-

Cioero Skyrius, IL, Nekaltai

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI

Nuo Š.m. balandžio 1 iki lie
pos 20 Kultūros Židinio išlaiky
mui aukojo šie asmenys ir orga
nizacijos:

A. a. Emilijos Landsbergienės 
atminimui — Mindaugas ir Da
nutė Petrikai 25 dol.

A. a. Antano Steponio atmin
čiai — L.B. Great Necko apy
linkė 25 dol.

A. a. Juozo Valaičio atminčiai 
— L. B. Great Necko apylinkė

bas Stukas po 10 dol.
Židiniui taip pat surinkta 645 

doleriai iš naujai įstojusių 
KASOS Kredito Unijos narių.

kauskas, FL, S. Radvilienė, FL,? 
S. Radžiūnas, NE, S. ir Z. Ra
manauskai, FL, V. Ramanaus-

Putnam, CT, Union Pier, MI, 
Lietuvių Draugija, Lietuvos At
gimimo Sąjūdis, Lietuvos 
Darbo Federacįja, Lietuvos 
Laisvės Kovotųjų Sąjunga, Lie
tuvių Tautinis Sąjūdis, Lietuvių 
Vienybės Sąjūdis, Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Są-

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ

Per Juliją Babarskienę gautas 
jos a.a. vyro Broniaus Babarsko 
1,000 dol. palikimas Kultūros Ži
diniui.

Kitomis progomis aukojo šie 
asmenys: Jonas Vainius 800 dol., 
Algis Sperauskas 100 dol., Gra
žina Snyder 75 dol., Liuda Ku
likauskienė 50 dol., Genovaitė 
Meiliūnienė 50 dol., Birutė Pet- 
rulienė-Preikštas 40 dol., A. ir D. 
Šilbajoriai 25 dol., Romas Šid
lauskas, Liudas Špokas ir Jokū-

Klubo ir Pranciškonų rėmėjų 
grupės bingo žaidimų darbuoto
jai per pirmus 6 mėnesius Kul
tūros Židinio išlaikymui uždirbo 
$21,000.

Primenama, kad visos aukos 
Kultūros Židiniui gali būti nu
rašomos nuo valstybinių mo
kesčių, nes jau beveik vieneri 
metai, kaip Židinys gavo “Tax 
exempt” statusą. Siunčiant au
kas, čekius užvardinti “Lithu
anian Cultural Center Inc.” 
Adresas: 355 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Visiem aukotojam Lietuvių 
Kultūros Centro valdyba nuošir
džiai dėkoja ir. ragina neuž
miršti savo pastogės, įamžinant 
savo ir artimųjų vardus į rė
mėjų sąrašą.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, at
siųsdami prenumeratos mokes
tį, prisidėję aukomis už kalen
dorių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

Po 20 dol. — E. Vizbarienė, 
St. Petersburg Beach, Fla., 
dr. V. Vygantas, Dallas, Tx.

Po 15 dol. — Br. Nemicas, 
Wethersfield Conn., T. Jasaitis, 
Great Neck, N.Y., dr. J. Dun- 
čia, Wilmington, Del., L. Klum
pa, St. Petersburg, Fla.

14 dol. — M. Minikauskas, 
Westboro, Mass.

13 dol. — V. Veršelis, Kings

N.Y., V. Zelenis, Reseda, Calif., 
O Mikulskis, Bratenahl, Ohio, 
L. Kojelis, Washington, D.C., 
V. Čyvas, Cleveland, Ohio, kun. 
V. Memenąs, Joliet, III., M. Mac- 
kevich, Centerville, Mass., B. 
Raugas, Delran, N.J., E. Paveli- 
tes, Brooklyn, N.Y., E. Mekys, 
Cleveland, Ohio, L. Kybartas, 
Hamilton, Ont., A. Juškys, Brick
town, N.J., J. Kumpikas, Hollis 
Hills, N.Y., VI. Vindašius, Ayl
mer, Ont., ■ J. Petronis, Mount

Po 10 dol. — V. Juška, To
ronto, Ont., P. Normantas, Eli
zabeth, N.J., D. Birutis, Wayne, 
N.J., G. Rukšėnas, Downey, Ca
lif., Sisters of Jesus Crucified, 
Brockton, Mass., Z. Steponavi
čius, Stamford, Conn., J. Stanai
tis, Houston, Tx., R. Novak, Los 
Angeles, Calif., H. Miklas, Great 
Neck, N.Y., G. Paegle, Marion, 
Ind., D. Jonaitis, Woodhaven, 
N.Y., V. Šoliūnas, Lemont, Ill., 
J. Pačėsa, Brooklyn, N.Y., C. Vil
nis, St. Petersburg Beach, Fla., 
B. Aleksandravičius, Bloom
field, Conn., V. Aukštikalnis, 
Maspeth, N.Y., S. Remeza, New 
Rochelle, N.Y., dr. P. Kaladė, 
So. Boston, Mass., W. Kaman
tauskas, Norwood, Mass., J. Bur- 
dulis, Shirley, N.Y., J. Tamas, 
Locust Valley, N.Y., J. Shatas, 
Waterbury, Conn., J. Andrius, 
Santa Monica, Calif., E. Preke- 
ris, Staten Island, N.Y., O. Ra- 
zutienė, Los Angeles, Calif., K. 
Norvilą, Brooklyn, N.Y.

8 dol. — T. Bauža, Kenosha, 
Wise.

6 dol. — V. Pimonow, Brook
line, Mass.

Po 5 dol. — D. Grajauskie
nė, Simsbury, Conn., E. Janso
nas, Osterville, Mass., K. Ka
minskas, Ansonia, Conn., J. Bra
zauskas, Ansonia, Conn., K. 
Knišinskas, Kearny, N.J., N. Žu
kauskas, Yonkers, N.Y., V. Mil- 
čius, Ocala, Fla., V. Vitkus, 
Rochester, N.Y., F. Rajeckas, 
Waterford, Conn., V. Žilius, E. 
Windsor, N.J., M. Slavinskas, 
New Hyde Park, N.Y., J. Belic- 
kas, Woodhaven, N.Y., A. Gra
bauskas, St. Petersburg Beach, 
Fla., V. Bigenis, Philadelphia, 
Pa., A. Česnavičius, Richmond 
Hill, N.Y., B. Garankštis, Rego 
Park, N.Y., A. Balazaras, So. 
Windsor, Conn., A. Mažiulis, 
So. L don, Mass., E. Kezienė, 
Woodhaven, N.Y., D. Bulgaris, 
Brooklyn N.Y., K. Bartys, Eli- 
zaoeth, N.J., V. Roman, Allen
town, Pa., E. Liobė, Woodhaven,

Angeles, Calif., L. Sprindžiū
nas, St. Petersburg Beach, Fla., 
B. Burba, Brockton, Mass., S. 
Klimas, Little Falls, N.J., M. 
Stonis, Maplewood, N.J., A. Kar
pavičius, St. Petersburg, Fla., 
J. Jakštys, St. Petersburg, Fla.,
H. Bajalis, Los Angeles, Calif., 
G. Grajauskas, Orlando, Fla.,
I. Kušlikis, Grand Rapids, Mich., 
kun. J. Bacevičius, Cleveland, 
Ohio, P. Raslavičius, Lynnfield, 
Mass., P. Elvis, Morganville, 
N.J., B. Podleckis, Linden, N.J., 
kun. T. Palis, Pittsburgh, Calif., 
A. Kiškis, Los Angeles, Calif., 
S. Bakutis, St. Petersburg, Fla.

Po 5 dol. — V. Raskevičius, 
North Haven, Conn., V. Geru
laitis, Kings Point, N.Y., C. 
Savickas, Worcester, Mass., A. 
Gruzdys, St. Petersburg Beach, 
Fla., A. Janus, Centęrville, 
Mass., A. Barkauskas, Point 
Pleasant, N.J., A. Pieterienė, 
Kearny, N.J., B. Andrews, Forest
ville, Conn., D. Averka, Dor
chester, Mass., J. Vidūnas, Wor
cester, Mass., A. Balsys, Ken
sington, Md., V. Cečeta, New 
York, N.Y., A. Karpavičius, St. 
Petersburg, Fla., J. Malinauskas, 
Arlington, Mass., A. Melaika, 
Athol, Mass., V. Viliamas, Al
liance, Ohio, J. Cibulskas, Glen
dale, N.Y., A. Kiveta, Staten Is
land, N.Y., A. Astravas, Melro
se, Mass., A. Jurkštas, Brockton, 
Mass., L. Balaišis, La Salle, 
Que., E. Juška, Smithtown, N.J., 
V. Budrecki, Washington, D.C., 
M. Šulskienė, Santa Monica, 
Calif., B. Plioplys, New Bruns
wick, N.J., J. Simanis, Washing
ton, D.C., J. Starinskas, ^Bel
mont, Mass., C. Navickas, 
Piscataway, N.J., J. Lapura, 
Brooklyn, N.Y., A. Povilauskas, 

j Woodhaven, N.Y., M. Patrick, 
Miltown, N.J., B. Andrews, 

* Forestville, Conn., K. Sakas, 
Williamsville, N.Y., A. Banest, 
Littleton, Mass., M. Akelis, St 
Petersburg, Fla.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

gys, FL, W. Rinkin, FL, C. ir V
Ruibis, IL, J. Rukšėnienė, CA, junga, Lietuvos Ūkininkų Parti- 

‘ ' jos Atstovybė Užsienyje.
88 dot L.B. Waukegan, IL, 

apylinkė.
82 dol. Lietuvių Klubas Buf

falo, N Y.'
80 dol. Lietuvių Karių Vetera

nų Sąjunga RAMOVĖ, Melbour
ne, Australija.

65 dot Detroit Ramovėnų 
skyrius. - /

56 dol. Lietuvos vyčiai, 100 
kuopa, Amsterdam, NY.

Po 55 dot: L.B. New Britain 
CT apylinkė, L.B. Piet. New Jer
sey apylinkė.

Po 50 dot: Amerikos Lietuvių 
Klubas, Santa Monica, CA, Ban
gą Sporto Klubas, CA, Baltijos 
Klubas, IL, Califomijos Lietuvių 
Kredito Unija, CA, L.B. Brighton 
Park, IL, apylinkė, Lietuvių Ka
rių Veteranų Sąjunga, “Ramo
vė”, NY skyr., Lietuvių Lake 
Worth Klubas, FL, L.M.K.F. New 
Yorko Klubas, Lietuviai pranciš
konai, Brooklyn, NY, L.Š.S.T. 
Simo Kudirkos kuopa, NY, Oma
ha Lietuvių Moterų Klubas, 
Sandara — kuopa No. 77, Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles, CA, skyrius, Vene- 
zuelos Lietuvių Draugija, Chica
go, IL, Zarasiškių Klubas, Chi
cago, IL.

45 dol. L.B. Floridos Auksi
nio Kranto apylinkė

42 dol. L.B. New Haven, CT, 
apylinkė.

Po 41 dol. L.B. Aurora, IL, 
apylinkė, L.B. Vid. Vakarų apy
garda.

40 dol. L.B. Hot Springs, 
AR, apylinkė.

32 dol. A.L.T. Rochester sky
rius, NY. ~

Po 25 dol. A.L.T. Cicero sky
rius, IL, Amerikos Lietuvių Klu
bas Floridoje, St. Petersburg, 
FL, “Aušra” Šaulių kuopa, Mia
mi, FL, Baltic Real Estate & 
Insurance Agency, Boston, MA, 
Chicagos Lietuvių Biržėnų ^lu
bas, IL, Dariaus ir Girėno Klu
bas, Detroit, MI, Detroito Lietu
vių Kultūros Klubas, MI, Dr. V. 
Kudirkos Šaulių kuopa, Worces
ter, MA, Lietuvių Karių Vete
ranų Sąjunga “Ramovė”, Los 
Angeles skyrius, Lietuvių Kata
likių Moterų Sąjunga, Los Ange
les skyrius, L.Š.S.T. Gen. Teodo
ro Daukanto Jūrų Saulių kuopa, 
IL, Lietuvos Tyrimo Institutas, 
Lietuvių Susivienijimas Ameri
koje, (R) L.B. Brighton Park, IL, 
apylinkė.

Po 20 dol. Lietuvių Karių Ve
teranų Sąjunga “Ramovė” 
Waterbury skyrius, Palm Beach 
Lietuvių Klubas, FL, Švyturio 
Jūrų Šaulių kuopa, MI.

Po 15 dol. Baltic American 
Committee of Greater Cleve
land, OH, Detroit Lietuvių Or
ganizacijų Centras, L.B. Sunny 
Hills, Florida, apylinkė, Lietu
vių Paštininkų Sąjunga, IL, Mel
rose Parko Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubas, IL.

Po 10 dol. Lietuvos vyčiai, 
103 kuopa, Providence, RI, L.B. 
Lemont, IL, apylinkė, Liet. Mo
terų Draugija “Apšvieta”, IL, 
L.M.K.F. Philadelphia Klubas, 
Lithuanian Bicentennial Com
mittee, RI,, Matulaičio Namų 
Seselės, Putnam, CT, Moterų 
Socialinis Klubas, Miami, FL, 
Šv. Jurgio parapija, Albany, N Y.

VLIKas ir Tautos Fondas nuo
širdžiai dėkoja visiem aukoto
jam už finansinę paramą oku
puotos Lietuvos laisvinimo dar
bam paremti.

Aukas prašome siųsti: Tautos 
Fondas (jei angliškai, tai: Lith
uanian National Foundation, 
Inc), P.O. Box 21073, Wood
haven, N.Y. 11421.

Testamentuose įrašykite: 
Lithuanian National Founda
tion, not-for-profit, Tax exempt 
Corporation, 345 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

FL, V. šamatauskas, OH, J. Ša
rūnas, FL, A. Šatienė, FL, L.B. 
Scepan, FL, A. Sereika, IL, A. 
Shurkus, MI, P. Sidaravičius, 
IL, G. šilingaitė, IL, K. Šili
nienė, MI, P. Simaitis, IL, S. 
Smaižys, FL, E. Sniokaitis, MI, 
O. Šostakienė, FL, P. Stankienė, 
AZ, dr. G. Stapulionis, FL, 
J. Stapulionis, CT, P. ir S. Steikū- 
nas, IL, I. Straukas, IL, A. Straz-

V. Šuopys, IL, J. Šuopys, MA, 
A. Šurkus, MI, E. Tamošaitis, 
C A, B. Tompauskienė, C A, D. ir 
V. Trimakai, OH, M. Ugėnas, 
FL, P. Ugenskis, FL, A. Urbona
vičienė, FL, V. Užkuraitis, CA, 
K. ir V. Vaičaičiai, FL, S. Vaiš
vila, CT, K. Valavičius,, IL, B.G. 
Valiukėnas, MI, G. Valiulienė, 
CT, L. Valiulis, IN, T. Vasaitis, 

N Y, A. Verbyla, FL, A. Vidugi
ris,’ CA, J. Vilcha, IL, 
kun. J. Vilčiauskas, CT, J. Viz
girda, FL, E. Vyšniauskienė, OH, 
J. Walaska, RI, p. Zalagėnas, 
IL, B. ir T. Žemaitaitis, CA, M. 
ir L Zerdin, IL, A. Žukas, NY, 
A. Žulys, FL, S. Zupka, FL.

Po 3 dol.: G. Agurkienė, FL, 
P. Juozaitienė, FL.

Po 2 dol.: P. Juodis, FL, W. 
Okolowitsz, RI, B. Petrauskas, 
NY, J. Šilkienė, CT, M. Ugians- 
kienė, FL, O. Ūselis, MA, S. 
Vaitkevičius, IL.

Po 1 dol.: M. Child, CT, J. 
Galminas, FL, G. Rannit, CT.

III. ORGANIZACIJOS:
1,000 dol. Lietuvių Tautiniai 

Namai, Chicago, IL.
550 dol. Amerikos Lietuvių 

Gydytojų Sąjungos New Yorko 
skyrius.

500 dol. R. Lietuvių Bend
ruomenė Amerikoje.

500 dol. Tauragės Lietuvių. 
Klubas, Chicago, IL.

422 dol. L.B. Hartford, CT, 
apylinkė.

400 dol. Liet. Socialdemokratų 
Partijos Delegatūra Užsienyje.

340 dol. Worcester Lietuvių 
Organizacijų Taryba, MA.

310 dol. Cicero Medžiotojų ir 
Meškeriotijų Klubas EŠERYS,

253 dol. L.B. Philadelphia, 
PA, apylinkė. _

250 dol. Stasio Butkaus Šau
lių kuopa Detroit, IL.

Po 200 dol. Lietuvių Tautinė 
Sąjunga, East Chicago skyrius, 
IL, /R/L.B. Vidurio Vakarų apy
garda, IL, Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjunga, Lietuvių 
Rezistencinė Santarvė, Lietuvos 
Ūkininkų Sąjunga, Rytų Lie
tuvos Rezistencinis Sąjūdis.

180 dot L.B. East St. Louis, 
IL., apylinkė.

175 dol. L.B. Cape Cod, MA, 
apylinkė, L.B. Grand Rapids, 
MI, apylinkė.

172 dol. Sioux City lietuvių 
kolonija, IA.

153 dol. L.B. Baltimore, MD, 
apylinkė.

151 dol. L.B. Palm Beach 
County, FL, apylinkė.

Po 150 dol.: L.B. Great Neck, 
NY, apylinkė, Lithuanian Chari
table Society, Worcester, MA, 
Lietuvių Socialinis Klubas, Wor
cester, MA.

140 dol. L.M.K.F. Waterbury. 
CT, Klubas.

125 dol. Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Detroit, MI,

Po 100 dol.: A.L.T. Chicago, 
IL, skyrius, Chicagos Anglijos- 
Britanijos lietuvių klubas, Jūrų 
šaulių Kuopa “Klaipėda”, IL., 
“Krivūlė” Buvusių Lietuvos 
Policijo*’ '’’imautojų Klubas, IL, 
Lietuvių Tautiniai Namai, Los 
Angeles, CA, Lith. National 
Club of Montello, Inc. Worces
ter. MA, P.L.P. Karo Mokyklos

10 DIENŲ LIAUDIES MENO EKSKURSIJA " 
LIETUVOJE IR DVI NAKTYS HELSINKY

No. 103: spalio 3 Iki 17 _____________________ $1,549.00
šios ekskursijos tikslas yra Lietuvos liaudies meno paži

nimas. Bus aplankoma: KAUNE — menų verslo įmonė: 
tautinių drabužių siuvimas, juostų audimas ir krepšelių 
pynimas, VILNIUJ — susitikimas su liaudies menininkais ir 
dainininkais, apsilankymas Verkių muziejuj, kanklių muzi
kos koncertas, DRUSKININKUOSE — apsilankymas gintaro 
apdirbimo fabrike, RUMŠIŠKĖSE — išvyka Į Liaudies 
Buities Muziejų ir liaudies muzikos koncertas.

KITOS 10 DIENŲ EKSKURSIJOS LIETUVOJ 
No. 918B: rugsėjo 18 - spalio 4 ................   $1,829.00

10 dienų Vilniuj, 3 Varšuvoj, I Frankfurte

No. 117: lapkričio 7 - 21 ....................    ..$1,349.00
10 dienų Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte

No. 117: lapkričio 7 - 21 ................    $1,349.00
10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

No. 128: Naujų Metų sutikimas Lietuvoj 
gruodžio 28 - sausio 11 ........................................  $1,449.00

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky

KITOS EKSKURSIJOS 
No. 917: rugsėjo 17-26......... ........................

6 dienos Vilniuj, 2 Helsinky 

No. 101: spalio 1-12 ....................................  .....$1,289
6 dienos Vilniuj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 2 Helsinky

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių iškvietimo dokumentus 
nupertam automobilius, kooperatinius butus tr kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje.
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

$1,259.00

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:

$50,000 IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMĄ

IRA CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

■e
KURSAS

6 mėn. 11.73% 11.25%
12 mėn. 11.84% 11.35%
24 mėn. 11.95% 11.45%- 20,000
36 mėn. 12.00% 11.50%

6 mėn. 12.00% 11.50%
$20,000

12 mėn. 12.17% 11.65%
$50.000

24 mėn. 12.22% 11.70%
36 mėn. 12.28% 11.75%

$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.
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MIRĖ VINCAS
AMBRAZIEJUS

Vincas Ambraziejus žemišką 
kelionę užbaigė balandžio 19.

Velionis buvo gimęs 1894 bir
želio 15 Panausupio kaime, 
Igliškėlių valsč., Marijampolės 
apskr. Jo tėvas Juozas, baigęs 
Veiverių mokytojų seminariją, 
paveldėjo stambų ūkį, kurį pa
vyzdingai tvarkė. Vedė Mari
ją Matulaitytę, knygnešio And
riaus Matulaičio seserį, su kuria 
sulaukė penkių sūnų ir dviejų 
dukrų. Velionis Vincas buvo 
antras iŠ vaikų.

Vincas baigė Marijampolės 
gimnaziją su sidabro medaliu. 
Prasidėjus pirmam pasauliniam 
karui, pasitraukė į Rusiją ir įsto
jo į Petrapilio universiteto gam
tos - matematikos fakultetą. Iš
klausius visą kursą, jam diplo
minių egzaminų laikyti neleido, 
o paėmė į junkerių mokyklą. 
Baigus mokyklą, buvo paskirtas 
į užfrontės pulką. Čia sulaukė 
karo pabaigos. Kilus revoliuci
jai, grįžo į Lietuvą.

1921 buvo paskirtas Marijam
polės apskrities viršininku. Ši 
tarnyba nebuvo jam prie šir
dies. Pradėjo mokytojauti Mari
jampolės gimnazijoj. Buvo pir
muoju inspektorium. Mokyto
jaudamas papildė Petrapilio 
universiteto įgytas žinias ir 1929 
Lietuvos universitete Kaune ga
vo diplomą.

1925 vedė Rozaliją Mačins- 
kaitę, su kuria susilaukė dviejų 
sūnų — Raimundo ir Marijaus. 
Iš Marijampolės gimnazijos bu
vo paskirtas Tauragės komerci
nės gimnazijos direktorium, po 
metų — Kybartų gimnazijos 
direktorium. Pirmą kartą rusam 
okupavus Lietuvą, skiriamas Jo
niškio gimnazijos direktorium, 
o vėliau — Šiaulių gimnazijos 
direktorium.

Antrą kartą bolševikam artė
jant į' Lietuvą, Ambraziejų šei
ma pasitraukė į vakarus. Sūnus 
Raimundas liko lietuvių dali
niuose.

Atvykus į Miuncheną, Vincas, 
Ingolstadto lietuvių prašomas, 
įsteigė gamnaziją ir jai vadova
vo trejus metus su viršum. 
Miunchene žmona Rozalija su
organizavo pradžios mokyklą ir 
jai vadovavo.

1949 gavo iš giminaičio Vinco 
Ambrose (vietos lietuvių va
dinamo tėvo Ambrose) doku
mentus ir atvyko į Newark, 
N.J. Čia gyveno iki mirties.

Nuliūdime liko žmona Roza
lija ir sūnus Marijus su šeima. 
Jis, pasekęs tėvų pėdomis, taip 
pat mokytojas. Vyresnysis sūnus 
Raimundas žuvo prie Mozūrų 
ežerų, bet žinios abejotinos.

Velionis Vincas buvo- ramaus 
būdo, aštraus ir gilaus proto. 
Mylėjo šeimą. Su savo miela 
žmona išgyveno 59 metus. Per 
visą savo gyvenimą kaip peda
gogas paliko didelį indėlį švie
timo srityje.

Velionis priklausė prie Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos, 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje, LKVS Ramovės ir Newar- 
ko lietuvių parapijos.

Įvairius spaudos darbus at
lieka lietuvių pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Atiloki 
švariai, gražiai Ir sąžiningai. 
Skambinti — 212827-1350.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WZ DELIVER 

296-4130

Lietuvoje mirus, jos seseriai Anicetai Ir jos vyrui Antanui 
Januškams reiškiame mūsų giliausių užuojautų.

Veliuoniškiai Marija ir Zigmas Grahnickai

A. A.
EUGENIJAI ALEKSAITEI-ZELECKIENEI

Stepono Dariaus ir Stasio

Tėvynės Garsų radijo programos

davė buv. Lietuvos radiofono 
tarnautojo Jono Stonio archy-

Lietuviai kunigai, dalyvavę kunigų rekolekcijose^ kurios 
buvo birželio pradžioje seselių vienuolyne Putname, Conn.
Nuotr. kun. IG Pugevičiaus

VACLOVAS NENORTAS
SUKAKTUVININKAS

Viename iš gražiausių Dzū
kijos kampelių — Gerdašių km., 
Leipalingio valsč., Alytaus apskr. 
1909 kovo 24 gimė Vaclovas 
Nenortas. Taigi šiemet jam su
kako 75 metai amžiaus. Graži 
ir maloni sukaktis, kai matai 
sukaktuvininką vis dar stiprų, 
gerai nusiteikusį, besidarbuo
jantį tiek privačiame, tiek ir or
ganizaciniame gyvenime. Sve
tima Vaclovui pasiramsčiavimui 
lazdelė, netenka svečiuotis nei 
gydytojų kabinetuose nei ligoni
nėse.

Kiek turtinga sukaktuvininko 
gimtinė buvo gamtos grožiu, 
tiek skurdi žemės vaisiais. Be 
uogų ir grybų, ten niekas per 
daug neužderėdavo. Tiesa, buvo 
neaprėpiami pušynai ir Nemune 
žuvies, kiek nori. Jau anksty
voje jaunystėje Vaclovas ėmėsi 
bet kokio darbo. Net ir sielių 
plukdymas jam buvo nesveti
mas. Ir nei vienas darbas jam 
nebuvo persunkus ar žeminan
tis.

Vėliau gimnazija ir Aukšt. 
Miškų Mokykla Alytuje. Ją bai
gęs, buvo pašauktas atlikti kari
nę prievolę. 1933 baigė Karo 
Mokyklos XV laidą. Skiriamas į 
9-tą pėstininkų pulką Marijam
polėn. Ten kurį laiką teko būti 
pulko vado adjutantu. Vėliau ka
rinė tarnyba II—os divizijos šta
be, Kaune. 1936 vedė knygne
šio Andriaus Matulaičio duk
rą — mokytoją Konstanciją.

Gyvenimas pilnas gražiausių 
planų, vilčių ir siekimų ... Ir 
viskas, kaip gražus sapnas, iš
nyksta bolševikam užplūdus 
Lietuvą. Kiek pažeminimo, fizi
nio ir dvasinio skausmo per tuos 
kančios metus patyrė Vaclovas 
— jam tik vienam težinoma. 
Karui prasidėjus, verčiamas 
trauktis Rusijos gilumon, bet ne
toli Minsko pasisekė atsipalai
duoti nuo raudonosios armijos 
ir grįžti į Vilnių.

Vėliau apsigyveno Marijam
polėje. Čia pat ir žmonos tėviš
kė. Po ilgų lietuvių visuomenės 
veikėjų įkalbinėjimų prisiėmė 
Marijampolės burmistro pa
vaduotojo pareigas. Kaip jau į- 
prasta, tapo ir burmistru. Ne 
atlyginimas, ne garbės troškimas, 
o tik didelis noras kiek galima 
daugiau padėti saviesiem, laikė 
Vaclovą tose pareigose. Vokie
čių norai ir reikalavimai buvo 
nežmoniški ir juos patenkinti 
buvo neįmanoma. Taigi reikėjo 
visaip suktis. Čia, paties Vaclo
vo žodžiais tariant, reikėjo būti 
ir artistu, ir melagiu, ir nusiže
minusiu, o kartais ir už patį 
Hitlerį aukštesniu, imti kyšius, 
kad rytoj juos būtų galima kitiem 
atiduoti, žodžiu — daryti viską, 
kad ir “vilkas būtų sotus ir avis 

sveika”. Dar ir šiandien mari
jampoliečiai su pagarba ir dėkin
gumu prisimena daug jiem pa
dėjusį sukaktuvininką Vaclovą.

1944 su šeima atsidūrė Vo
kietijoje, o 1949 atvyko į Hart
ford, Conn. Čia atsivertė nau
jas naujo gyvenimo lapas. Dar
bui, šeimai išlaikyti, visuome
niniam veikimui dienų jau ne
bepakako. Teko laiko skolintis ir 
iš nakties. Pragyveno iš neįpras
to darbo Underwood ra
šomųjų mašinėlių fabrike ir 
žmonos uždarbio. Visas dvasi
nes ir dar likusias fizines jė
gas pašventė kovai prieš Lietu
vos pavergėją, lietuvybės išlai
kymui ir ugdymui, darbui orga
nizacijose. Matome Vaclovą Bal- 
fe, Alte, Amerikos lietuvių pi
liečių klube, Švč. Trejybės vyrų 
klube, vyrų oktete, vyrų, miš
riame ir bažnytiniame choruose, 
šeštadieninės,mokyklos tėvų ko
mitete. N’iid^pat' jos įsišteigfftii) 5 
Lietuvių Bendruomenės narys. 
Didžiausią duoklę atidavė ir vis 
dar dirba Lietuvių Skautų Są
jungai ir LKVS-gos “Ramovė” 
skyriui. Jis skautas nuo 1928. 
Pradėjo Alytuje, vadovavo Ma
rijampolės skautam, nenutrūko 
nuo jų Vokietijoje, o Hartforde 
buvo vienas iš skautų-čių viene
to atkūrėjų, vėliau mišrios vieti- 
ninkijos vietininkas, Atlanto 
Rajono vadas, o šiuo metu jau 
antra kadencija LSB Garbės gy
nėjas. 1979 pakeltas į vyr. skau
tininko laipsnį. LKVS-gos “Ra
movė” Hartfordo skyriaus stei
gėjas, ilgametis skyriaus valdy
bos pirmininkas. Nesibaidė jis 
ir kitų pareigų valdyboje ir vi
sas jas yra po keletą kartų ėjęs. 
Šiandien — valdybos vicepirmi
ninkas.

Š.m. balandžio 28 viename iš 
žinomesnių restoranų jam dė
kingi vaikai — duktė Dalia 
Jakienė, sūnūs Vytenis ir Gin
taras surengė padėkos pietus. 
Sakau padėkos, nes dėkoti jie 
turi už ką. Išaugino jis juos, 
aišku, kartu su žmona, susipra
tusiais lietuviais, suteikė gali
mybę išsimokslinti (visi trys bai
gė aukštąjį mokslą). Be abejo, 
sukaktuvininkas daug prisidėjo 
ir prie to, kad visi sukūrė gry
nai lietuviškas šeimas.

Pobūvį pradėjo duktė Dalia, 
pasveikindama šeimos vardu ir 
jį papuošdama iš okupuotos Lie
tuvos jo sesers ta proga atsiųs
ta puošnia juosta. Perskaitė te
legramas iš Vilniaus ir Kauno,

NAUJAUSIOS KNYGOS
Darbininko administracijoj 

gaunamos šios naujausios kny
gos:

Alė Rūta, Pirmieji svetur. Pre
mijuotas romanas. 12 dol.

M. Krupavičius Visuomeniniai 
klausimai. Įrišta. 10 dol.

Prof. A. Voldemaras, Raštai,
I tomas. Įrišta. 5 dol.

Prof. A. Voldemaras, Raštai,
II tomas, Įrišta. 20 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės bei įvairūs suvenyrai gau
nama Drabininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., B rook -

Tautinių šokių švente per radiją tik jų lavonų. Reportažas buvo 
Reportažą iš VII laisvojo pa

saulio lietuvių tautinių šokių 
šventės Clevelande perdavė 
Laisvės Varpas trijose savo pro-

portažas apėmė šeštadienio iš
kilmes, sekmadienio pamaldas 
ir pačią šokių šventę. Į repor
tažą įjungti kalbėtojų įrašai. 
Taip klausytojai girdėjo LB ta
rybos prezidiumo pirmininko 
dr. K. Ambrozaičio, valdybos 
pirmininko dr. A. Butkaus, vysk. 
Pauliaus Baltakio ir prezidento 
R. Reagano kalbas. Laisvės Var
pas gražiai pasitarnavo tautinių 
šokių "Šventės populiarinimui, 
pasirūpindamas tuo montažu ir 
perduodamas jį.

Dariaus ir Girėno žygio 
sukaktis

Dariaus ir Girėno didvyriš
ko skrydžio per Atlantą 51 metų 
sukaktį plačiau paminėjo Lais- 

sveikinimo laiškus iš Amerikos 
ir Kanados įvairių vietovių. Jo 
gimtinės prisiminimui Dalia 
meniškai paskaitė ištrauką iš 
Vinco Krėvės raštų ir tas šiai 
progai labai tiko. Sugiedota “Il
giausių Metų”. Žodžiu sukaktu
vininką sveikino Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
Juozas Matutis, muz. Jurgis Pet- 
kaitis, skautų-čių vardu Juozas 
Beniūnas, miškininkų vardu — 
Antanas Kuprys, buv. ginklo 
draugų vardu — Mykolas Ge- 
čiauskas. Keletą sveikinimo žo
džių tarė Jonas Žilys, o hu
moristinėje formoje — Ignas Si
monaitis. Ilgesniame žodyje 
buy. ramovėnų skyriaus pirm. 
Petras Simanauskas prisiminė 
savo pirmąją su Vaclovu pažin
tį iš Marijampolės laikų, vyku
siai nusakė jo dzūkišką charak
terį, plačios apimties darbus ko
voje prieš okupantą, jo gausų 
indėlį į organizacijų veiklą, pa
siaukojimą ir pagalbą kitiem. 
Susirinkusiųjų vardu sukaktuvi
ninkui įteikta bendra dovanėlė.

Susijaudinęs sukaktuvininkas 
trumpu žodžiu padėkojo Aukš
čiausiajam už gausias malones, 
šios iškilmės dalyviam, savo 
vaikam, o ypač žmonai, nes be 
jos pritarimo, nuolatinės pagal
bos, o kartais ir paraginimo, 
visi jo užsimojimai ką nors 
atsiekti būtų likusi tik gražia 
svajone. Baigdamas visus pa
kvietė į būsimą laisvą Dzūkiją, 
į jo tėviškę, kur jis su dzūkiš
ku vaišingumu visus priims. Ta
čiau, jeigu Visagalis pakvies jį 
į Amžinąją Tėviškę, tada tai pa
darys jo vaikai ar anūkai, kurių 
šiuo metu turi jau septynis.

Linkime mielam Vaclovui pui
kios sveikatos ir troškimų išsi
pildymo, gi labiausiai paties 
svarbiausio — grįžimo prie lais
vų Nemuno krantų.

BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, au Lietuvos 
trispalve Ir Vytimi bei fra
ku “Lithuanian and proud 
of lt“ : valkam (boy’s aižo) 
S (6-8), M (10*12), L (14- 
16), suaugusiems (man'a 
•Iže) S (34-36), M (38-40), 
L (42-44), XL (46-48). Kalne 
su persiuntimu tk S dol. 
Gaunama Darbininko ad- 
mInlatracįjojo, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

vaizdingas, dramatiškas. Jis su
jungė klausytojus su Dariaus ir 
Girėno dvasia bei auka. O liepos 
29 Laisvės Varpo vedėjas Pet
ras Viščinis kalbėjo apie Darių 
ir Girėną, kaip lietuvių didvy
rius, iškilusius išeivijoje, šiaip 
jau mūsų tautos didvyriai reiš
kėsi ir tebesireiškia gimtojoje 
žemėje. Tai liudija legendari- 
niai Pilėnų gynėjai, didieji ku
nigaikščiai, garsūs karvedžiai, 
sukilimų dalyviai, knygnešiai, 
laisvės kovotojai, partizanai, 
paskutiniu metu — disidentai, 
pogrindžio spaudos organizato
riai ir platintojai.

Viščinio kalba palydėta Eme- 
riko Gailevičiaus kūriniu “Li- 
tuanica”, kurį atliko Toronto 
lietuvių mišrus choras “Varpas”, 
vadovaujamas Stasio Gailevi
čiaus.

Laisvųjų sportininkų olimpiada
Liepos 5 - 7 Toronte, Kana

doje, vyko “Laisvųjų sportinin
kų olimpiada”, kurioje laisva
jame pasaulyje gyveną lietuvių, 
latvių, estų ir ukrainiečių spor
tininkai bandė savo jėgas.

“Laisvoji Olimpiada” buvo 
ruošiama tikslu parodyti pasau
liui, kaip Sovietų Sąjunga iš
naudoja tų kraštų sportininkus. 
Pasaulinėje olimpiadoje vien 
lietuviai sportininkai nuo 1952 
metų yra rusam surinkę 45 olim
pinius medalius. O “Gimtajame 
Krašte” KGBistas Vytautas Ka
zakevičius giriasi: “Prisimin
kime: per tas devynerias olim
pines žaidynes 11 Tarybų Lie
tuvos sportininkų, dalyvaudami 
TSRS rinktinėse, iškovojo 13 
olimpinių aukso medalių, 15 
sportininkų — 16 sidabro me
dalių ir 14 sportininkų — 14 
bronzos medalių”. Bet tas 
KGBistas niekur nepamini, kad 
tie lietuviai niekur nebuvo pa
minėti kaip lietuviai ir kad tuos 
medalius jie iškovojo Sovietų 
Rusijai kaip rusai, o ne kaip 
lietuviai Lietuvai.

Laisvojoj olimpiadoj dalyva
vo per 500 sportininkų. Į šią 
olimpiadą buvo pakviestas ir 
Bostono lietuvių sporto klubo 
“Grandis” pirmininkas Vytautas 
Eikinas sudaryti lietuvių tinkli
nio rinktinę. Tad į šią rinktinę 
įėjo: treneris — Vytautas Ei
kinas, komandos kapitonas Algis 
Karosas ir žaidėjai — Arūnas 
Kuncaitis, Vytenis Veitas, Ri
mas Veitas, Vytautas Čapkaus- 
kas ir Povilas Štuopis, iš Chi- 
cagos — Bruno Andriukaitis, 
iš Cleveland© — Vytautas Čy- 
vas, iš Baltimorės — Kęstutis 
Kavaliūnas ir Vytautas Brazaus
kas. Ši rinktinė iškovojo bron
zos medalį. 400 metrų bėgime 
Tomas Kiliulis laimėjo aukso 
medalį, o estafetėje Dana Auš- 
traitė ir Zita Babickaitė su lie
tuvių moterų komanda laimėjo 
sidabro medalį.

‘Arpber Holidays”
1984 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Rufl«4jo17 —1127.00
Rugto|o26 —1142.00
Spalio 3 — 31268.00
Gruodžio 26 —31247.00

Kelionių Ilgis nuo 10 Iki 16 dienų — įvairūs maršrutai — 
Vilnius, Ryga, Talinas, Maskvs, Leningradas.

Prie šių grupių galima jungtis Ii VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomų mokesčiu. Grupes lydis 
vadovai.

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

Ii Messechusetts Ir Kenedoe: 1 *817* 268 * 8764 
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 

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

(steigei vedoveuje: Aldone ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS.
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices ere based on double occupancy and are subject to change

Į jį įtraukiamos visos Bostono 
ir apylinkės lietuvių visuomeni
nio ir kultūrinio pobūdžfc ii

Somas pranešti jas Laisvės Var
pui ar “Taupai“, 368 W. Broad
way, So. Boston, MA 02127. 
Tel. 268-7730. Žinios bus įtrauk
tos į kiekvieno sekmadienio 
Laisvės Varpo programą, jei jos 
bus pateiktos ligi penktadienio 
2 vai. po pietų.

“The Troth”
“The Truth” žurnalas, kuris 

išeina metų ketvirčiais, rašo: 
“600,000 died in holocaust — 
Baltic Freedom Day”. Toliau ta
me straipsnyje “Free World Has 
Short Memory” aprašo visus įvy
kius, kas vyko 1941 m. Baltijos 
kraštuose ir vėliau. Straipsnis il
gas, kuriame surašyti visi bai
sumai, kuriuos vykdė ir vykdo 
rusai, ir kaip didžioji žinių tar
nyba CBS, NBC ir ABC igno
ruoja tuos įvykius ir lankstosi 
rusam.

“The Truth” žurnalas yra gry
nai antikomunistinis, kuriame 
rašoma tik apie jų baisius dar
bus ir kaip į tai žiūri pasau
lis. Žurnalo adresas: American 
Freedom Company, Box 582, 
Plymouth, N.H. 03264. Kaina

BOSTONO RENGINIAI
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-

Spalio 7 Laisvės Varpo rudens 
renginys So. Bostono Lietuviij 
Piliečių D-jos salėj.

Spalio 13-14 — Montrealio 
audėjų ir tautodailės grupės 
“Vaivorykštė” paroda, Lietuvių 
Piliečių d-jos Il-ro aukšto salėj.

Spalio 14 Sv. 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.

BOSTON MASS — WLYN 1360

Broadway, So. Boston, Mess. 
62127. Tolei. 268-0489. Parduoda
mas Darbininkas. Didolislietuvliky 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vaL ryto Iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.
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DARBININKAS KODĖL SOVIETAI ŠIEMET 
NEDALYVAVO OLIMPIADOJE?

_■ s

Redakcija ... 
Adnūnistr. .. 
Spaustuvė .. 
Vienuolynas

____ K. Ž. salė .
YORK F 341 HIGHLAND BLVD.
■ BROOKLYN, N. Y. 11207

Baigiant paruošti šį numerį, sugedo 
spaustuvės kompiuteris. Taip liko New 
Yorko žinios,straipsnis apie gen.kon
sulą J.Budrį, nekrologas apie velionį 
Praną Naujokaitį.
Pranas Naujokaitis,rašytojas ir mū

sų bendradarbis, mirė rugpjūčio 12 d. 
3 vai. po pietų Patersono ligoninėje. 
Laidojamas rugpjūčio 16 iš Patersono 
Sv. Kazimiero bažnyčios Šv.Jono kapi
nėse.
Magdalena Avietėnaitė, ilgai dirbu

si Lietuvos užsienio tarnyboje, mirė 
rugpjūčio 13 Matulaičio slaugymo na
muose Putname. Laidojama rugpjūčio 1? 
vienuolyno kapinėse.

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 Kalėdotų ir 
kitom progom, naujausių lietu
viškų knygų, gintam ir kt.
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KELIONĖ | VYSK.
PAULIAUS BALTAKIO
IŠKILMES

išvykstama rugsėjo 14, penktadienį, 6:15 v.r. nuo 
Shalins laidojimo įstaigos, 6:30 nuo Kultūros Židinio. 
Grįžtama sekmadienį apie 9 v.v.

Kelionės kaina — 90 dol.

Į šią kainą įsiskaito:
1. Kelionė iš New Yorko ir keliavimas Maino valstijoje 

per visas 3 dienas moderniu Continental Trailway 
autobusu;

2. Priėmimas — banketas po konsekracijos pranciš
konų vasarvietėje;

3. Viešbutis ir taksai;
4. Lengvi pusryčiai kiekvieną dieną;
5. Kelionė laivu Atlanto pakraščiais.

*4

1

Registruotis pas Marytę Šalinskienę — 296-2244 
arba kelionių agentūrą Vytis — 769-3300.
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NAUJA LIETUVIŠKA OPERA

>31 ffil ®BBg
sukurta Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukakčiai, statoma 
š. m. rugsėjo 1 ir 2 dienomis Toronte 

(Ryersono teatre, 43 Gerrard St. E.).
Bus du spektakliai: rugsėjo 1, šeštadienį, 8 valandą vakaro; 

rugsėjo 2, sekmadienį, 3 valandą po pietų
Libreto autorius - poetas Kazys Bradūnas, muzikos - kompozitorius Darius Lapinskas.

BILIETUS PRAŠOMA ĮSIGYTI IŠ ANKSTO:
PHILADELPHIJOJE: E. Binkis, 209 Yellow Stone Rd., Plymouth Meeting, PA, 19462. 
Tel. 215 828-1150. NEW YORKE: Liet. Inf. Centras, 351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y., 11207. Tel. 212 647-2434; CHICAGOJE: “Gifts Int. Inc.” (J. Vaznelis) 2501 W. 
71st St., Chicago, ILL. 60629. Tel. 312 471-1424; CLEVELANDE: Dievo Motinos 
Nuol. Pag. Parapija, 18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119. Tel. 216 531-4263.
KANADOJE: V. Taseckas, 3380 Catena Cres., Mississauga, Ont. L5A 3L8. Tel. 416- 
279-0363.
BILIETŲ KAINOS | OPERĄ: $15, $20, $22, $25 (kanadiškais).

PO OPEROS RUGSĖJO 2, SEKMADIENĮ, 7 V. V. “ROYAL YORK” 
VIEŠBUTYJE BUS

ŠV. KAZIMIERO SUKAKTIES KONGRESO 
UŽBAIGOS POKYLIS (BANKETAS)

Kaina vianam asmeniui — $25 (kan.). Bilietai gaunami pas operos bilietų platintojus. 
Juos prašome įsigyti iš anksto.

- VISUS TAUTIEČIUS MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI —

Organizacinis šv. Kazimiero sukakties kongreso komitetas
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827-1352
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235-5962
827-9645

Dail Giedrės Žumbakienės 
kūrinių paroda įvyks rugsėjo 22- 
23 Kultūros Židinio patalpose. 
Rengia New Yorko apylinkės 
ateitininkai.

Government jobs. $16,oo9 - 
$50,553/year. Now Hiring. Your 
Area. For information call 805 
687-6000. Ext. R-5555.

Gražina Paegle parašė ilgoką 
laišką apie dabarties olimpines

Harmonija birželio 24 sėkmingai koncertavo Lincolno Centro 
Damrosch muzikinėje. Iš k. Rasa Bobelytė-Brittain, Birutė 
Ralytė-Malinauskienė, Astra Butkutė. Kartu dalyvavo Petras 
Tutinas ir Harmonijos vadovas Viktoras Ralys. Akomponavo 
Dalia Sakaitė. Nuotr. R. Rothberg

Į vysk. Pauliaus Baltakio kon
sekracijos iškilmes vykstama 
Continental Trailways moder
nišku autobusu. Išvykstama rug
sėjo 14, penktadienį, iš ryto nuo 
Shalins Funeral įstaigos ir Kul
tūros Židinio. Grįžtama rugsėjo 
16, sekmadienį. Programoje: 
konsekracijos iškilmės Portlan
do katedroje, priėmimas Kenne
bunkporto pranciškonų vie
nuolyne, ekskursija laivu ir au
tobusu, vėžių vakarienė. Regis
truotis pas Marytę Šalinskienę 
296-2244 arba kelionių agentū
roje Vytis 769-3300.

Lietuvos vyčių 110 kuopa or
ganizuoja ekskursiją į vysk. Pau
liaus Baltakio, OFM, konsekra
ciją. Autobusai išvyksta rugsėjo 
14, penktadienį, 6:30 vai. ryto 
nuo V. Atsimainymo parapijos 
bažnyčios Maspethe ir nuo 
Woodhaven Blvd, ir Jamaica 
Ave. sankryžos. Konsekracija 
Portlando katedroj 2 vai. popiet. 
Po to priėmimas Kenne- 
bunkporto vienuolyne, miegama 

"hotely ar motely tarp Portlando 
ir Kennebunkporto. Šeštadienį 
keliaujama į Cape Cod ir ten 
nakvojama. Sekmadienį mišios 

,-St. Francis bažnyčioj, Hyannis, 
Mass. Popiet kelionė namo. Kai
na 145 dol. Įskaitoma kelionė 
autobusu, nakvynės, valgymas, 
vietovių apžiūrėjimai. Dėl rezer
vacijų kreiptis į Joną Adomė
ną 212 497-5212. Čekį siųsti 
jam adresu: 69 Irving Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11237.

Už a.a. Joną Budrį, Lietuvos 
generalinį konsulą New Yorke, 
jo mirties 20 metų prisiminimui 
bus aukojamos mišios Apreiški
mo parapijos bažnyčioje rugsėjo 
1 8:30 v.r. Taip pat ir Evenston, 
III., tą dieną 11 vai. bus auko
jamos mišios St. Mary’s bažny
čioje. Ėvenstone gyvena J. Bud
rio sūnus, ten nuvažiuos ir p. 
Budrienė ir savo šeimos tarpe 
prisimins velionį. Po mišių visa 
šeima aplankys jo kapą Chicagos 
tautinėse kapinėse.

KASA praneša apie pakilusius 
procentus, kurie nuo liepos 6 
mokami už taupymo certifikatus. 
New Yorke šiuo metu vyksta 
“procentų karas“, kuriame įvai
rūs komerciniai bankai varžosi, 
norėdami privilioti naujus tau- 
pytojus. Lietuviškoji KASA irgi 
neatsilieka nuo kitų, nes jai rūpi 
lietuvių taupytojų interesai. Pra
šoma atkreipti dėmesį į KASOS 
reklamą Darbininko puslapiuo
se, kur yra sužymėti nauji san
taupų procentai. Taip pat pata
riama skambinti į KASOS įstaigą 
ir pasitikrinti, nes šiuo metu 
procentai beveik kasdien kei
čiasi. Reikia pabrėžti, kad ban
kai daug žada už ilgesniem 
terminam padėtus certifikatus, 
bet nei vienas iš jų neduoda 
daugiau už paprastas santaupas, 
kurios nėra suvaržytos jokio
mis sąlygomis ar baudomis. Tik
tai viena KASA moka 9% už re
guliarias banko knygutės santau
pas. Dėl informacijos dienos 
metu ar vakarais skambinkite į 
KASĄ, tel. (212) 441-6799. Į- 
staiga veikia šešias dienas savai
tėje.
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Šiaurinio New Yorko 
Lietuvių parapijos
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—Per pamaldas giedos New Brttain’o lietuvių choras— 

autobuse galima užsisakyti pas Marytę Shalins 
Telefonas 212 296-2244

Organizuoja 
Lietuvos Vyčiai

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
351 Highland Blvd. Brooklyn, NY 11207 

Telefonas 212 647-2434

JOHN CONSTRUCTION 
BUILDING CO. 

Painting A Paper Hanging, 
Tile Setting, Flooring A 
Ceiling, Carpentry, Roof A 
Gutter Repair. Richmond 
Hill - 212 647-1575.

T ėv. dr.A.Jurgelaiti s 
OP, pasakys pamokslą 
Lietuvių dienoje Au- 
resville, N.Y., rug
pjūčio 19*

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

buvo išspausdintas The Chro
nicle - Tribune, Marion, Indiana, 
liepos 21 skaitytojų laiškų sky
riuje.

Laiško autorė pradžioje pri
simena, kaip Simas Kudirka šo
ko nuo sovietinio laivo j Ame
rikos pakrančių sargybų laivą. 
Amerikiečiai valdininkai iš poli
tinio naivumo jį grąžino atgal 
į sovietinį laivą.

Po to turėjo pasitraukti Ame
rikos pakrančių sargybų perso
nalas, buvo išleistos naujos in
strukcijos, kaip elgtis su tokiais 
pabėgėliais, kurie ieško politi
nio prieglobsčio.

Atrodo, kad pasaulio sporto 
žmonės nežino, kokių priemo
nių sovietai griebiasi, kad ne
bėgtų jų žmonės. Ir ką turi 
sovietai daryti, kai jų žymūs 
žmonės bėga, kai dr. A. Sa
charovas, žymus mokslininkas, 
rašo apie žmogaus teises ir Hel
sinkio susitarimus.

Su kokiu budrumu jie seka sa
vo personalą, kuris tarnauja 
Jungtinėse Tautose. Visokiais 
būdais trukdo, kad tik nesusi-

VIENINTELIAI LIETUVIAI NEW YORKE, 
AUKSO SUPIRKĖJAI ir PARDAVĖJAI, 
TURI DIDELI PATYRIMĄ.
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Superkant auksą, sidabrą, platiną. Mokame aukščiausias 
kainas. Apmokėjimas grynais. Niekur nerasite tokio 
patarnavimo kaipr pas mus. Nemokamai patariame apie 
investavimą į auksą, sidabrą su sell-back garantija. 
Kalbame lietuviškai. Dėl smulkesnės informacijos 
skambinti:

212 354-2044

212 354-2067

nuo 9:30 vai. ryto iki 4:30 vai. popiet 

KLAUSTI: GENIUS (GENE) BORK 

Galite kreiptis raštu: 

SUPREME GOLD REFINERS 
52 W. 47th ST. 2nd Floor 
NEW YORK, N.Y. 10036

MALDININKŲ KELIONE — 
MANIFESTACIJA 

uz 
KENČIANČIĄ — KOVOJANČIĄ 

LIETUVĄ
Shrine of the North American Martyrs, Auriesvllle, NY 

Exit No. 27 — New York State Thruway 
sekmadienį, rugpjūčio 19 d.

vai. Šv. Mišias koncelebruoja Šv. Kazimiero 
Lietuvių Kolegijos Romoje prorektorius kun. 
Algimantas Bartkus ir kiti kunigai. Pamokslą 
sako Lietuvos Vyčių Dvasios Vadas Tėvas 
Antanas Juroelaitls, O.P.

vai. Religinės Šalpos Reikalų vedėjo kun. 
Kazimiero Pugevičiaus pranešimas apie 

įvykius Lietuvoje
vai. Lietuvos Kryžiaus Kelias iš Kronikos ir Sibiro 

maldaknygės

■-

Kudirkos atveju net Sacharo 

nes kliūtis, jis konkrečiai pa
dėjo Kudirkos motinai, ir paga
liau sovietai, spaudžiami Ameri
kos senatorių ir kongreso na
rių, leido visai Kudirkos šeimai 
išvažiuoti.

Po Kudirkos pabėgimo sovie
tai saugojo visus jūrininkus, bet 
vistiek. atsirado pabėgimų. Da
bar pabėga iš sovietų kariuo
menės, pabėga lietuviai, tarnau
ją Afganistane, ir pasiekia Va-

Todėl sovietai ir apsisprendė, 
kad savo atletų nesiųs į Los 
Angeles, nes jiem ten būsią ne
saugu. O jei pabėgs, jų niekas 
negrąžins į sovietinius gyvena
mus namus. Prezidentas Reaga- 
nas atsisakė apsaugoti sovietų 
sportininkus ir imtis kokios nors 
akcijos pabėgimo atveju.

Kiti olimpiniai žaidimai bus 
Pietų Korėjoje. Ir jei jie atsi
sakys saugoti sovietinius sporti
ninkus nuo pabėgimo, sovieti
nis blokas gali atsisakyti daly
vauti Seoulo žaidimuose.
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