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SOVIETAI NEĮLEIDO 
POPIEŽIAUS Į LIETUVĄ

JAV kariuomenės vadovybė 
numato uždaryti Panamoj Fort 
Gulick veikiančią mokyklą Pietų 
Amerikos valstybių karininkam 
apmokyti rugsėjo 30, nes nepa
vyko susitarti su Panamos vyriau
sybe dėl jos ateities. Nuo mo
kyklos įsteigimo joj buvo apmo
kyta 44,000 P. Amerikos kari
ninkų.

JAV7 įspėjo Nikaragvą, kad 
naujasis aerodromas ir numato
mi įsigyti modernūs karo lėktu
vai pakeis Centrinės Amerikos 
jėgų balansą ir sudarys šiai sričiai 
pavojų. 50 Nikaragvos karo la
kūnų buvo apmokyti Bulgarijoj 
valdyti MIG lėktuvus, kurie šiuo 
metu yra laikomi Kuboj.

Suezo kanale ir Raudonojoj jū
roj iki šiol minos sužalojo per 
20 įvairių valstybių laivų. Nors 
į minų rankiojimą yra įsijungu
sios JAV’, Egiptas, Britanija ir 
Prancūzija, bet iki šiol dar nepa
vyko tikrai nustatyti, kas tas mi
nas yra pasėjęs.

Izraelis jau kuris laikas sten
giasi, kad JAV’ panaikintų pre
kybos muitus Izraelio prekėm, 
bet Kongreso delegacija pareika
lavo, kad Izraelis pirma panai
kintų eksportuojamiem gami
niam vyriausybės teikiamas sub
sidijas.

Libano vyriausybė esanti pra
šiusi prezidentą Reagan paveikti 
Izraelį, kad jis nepersekiotų ara
bų pietiniam Libane, bet pa
gerėjimo nesusilaukta.

Ugandos vyriausybė oficialiai 
pripažino, kad čia prezidento 
Milton Obote valdymo metu 
buvo nužudyta 15,000 žmonių.

Indijos vyriausybei pašalinus 
Andhra Pradesh valstijos N.T. 
Rama Rao vadovaujamą vyriau
sybę, ten prasidėjo riaušės, ku
riu metu žuvo 25 žmonės.

Iranas yra pasiuntęs į frontą 
tūkstančius naujų savanorių, ir 
naujoji ofenzyva prasidėsianti 
pasibaigus Irakui duotam termi
nui priimti Irano sąlygas karui 
baigti.

Izraelio Darbo ir Likud parti
jų blokai susitarė, kad Izraelio 
kariuomenės daliniai turi kaip 
galima greičiau pasitraukti iš 
pietinio Libano.

JAV’ ir vietinės valdžios įstai
gos neturtingųjų gyventojų gy
nybai teismuose per 1982 yra 
išleidusios 625 mil. dol., arba 
net 44 proc. daugiau kaip 1980.

PLO sudarančios organizaci
jos susitarė rugsėjo vidury su
kviesti Palestiniečiu tautine tarv- e k. *

bą posėdžio atsiradusiom nesu
tarimam pašalinti.

Valst. sekr. Shultz, kalbėda
mas užsienio karų veteranų kon
ferencijai, pareiškė, kad istori
jos eiga esanti prieš sovietinę 
sistemą, ir kad Sov. S-gos val
domų Rytų Europos valstybių 
laisvė bus kada nors atstatyta. 
Be to, jis pažymėjo, kad diplo
matija be ją remiančios karinės 
jėgos geriausiu atveju yra ne
sėkminga. o blogiausiu atveju — 
pavojinga.

Graikijos min. pirm. Papand
reou, manydamas, kad Graikijai 
didesnį pavojų sudaro ne Sov. 
S-ga. bet Turkija, atšaukė su J A V 
kariuomene numatytus karo pra
timus.

Vakarų Vokietijos derybom su 
Albanija dėl diplomatinių santy
kių užmezgimo nedarant pažan
gos, į Albaniją išvyko Bavarijos 
min. pirmininkas Franz Josef 
Strauss.

Sov. S-gos radijas vėl patvir
tino, kad fizikas Sacharovas esąs 
gyvas ir gydomas Gorki ligoni
nėj.

KRATOS IR TARDYMAI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 61

lagerio Vytautas Vaičiūnas. Ce-Kratė J. Sadūnę
Vilnius. 1983 rugsėjo 20 Jonas 

Sadūnas parašė pareiškimus Lie
tuvos TSR Prokurorui ir LTSR 
Aukščiausiojo Teismo pirminin
kui. Juose aprašė tardymą, vyku
sį Vilniuje Saugumo komitete. 
Tardytojas vyr. Itn. Vidmantas 
Baumila tardė J. Sadūną kaip 
liudininką kun. S. Tamkevičiaus 
byloje.

Į minėtus pareiškimus J. Sa
dūnas atsakymo negavo. Tik sau
gumo komiteto darbuotojai tuo
jau sureagavo. Spalio 17 J. Sadū
nas buvo išrašytas iš Jonavos li
goninės.

Spalio 20, J. Sadūnui dirbant 
statybose, Jonavos spec-komen- 
dantūros kambaryje Nr. 24, ku
riame gy'vena J. Sadūnas, buvo 
padaryta slapta krata. Po kratos 
Jonas Sadūnas pasigedo pareiš
kimų, rašytų rugsėjo 20 d. LTSR 
Prokurorui ir į LTSR Aukščiau
siąjį Teismą, nuorašų, bičiulių 
iŠ užsienio adresų, radijo im
tuvo ir paso.

Ieškojo odinių švarkų, 
o paėmė knygas

Garliava (Kauno raj.). 1983 
lapkričio 28 Kaune, gatvėje, mili
cija sulaikė Aldoną Raižytę ir 
nusivežė į milicijos skyrių, o iš 
ten po kurio laiko ją išvežė į 
namus, pareikšdami, kad jos bute 
darysią kratą.

Kadangi name yra trys butai, 
tai krėtėjai atsivežė tris kratos 
orderius, kuriuose buvo pažy
mėta, kad bus ieškoma Garlia
vos parduotuvėje dingusių odi
nių švarkų. Kratą darė apie 10 
žmonių. C

Nors krėtėjai prisistatė esą iš 
milicijos, bet kratoje uoliai daly
vavo ir saugumiečiai, —jų tarpe 
Matulevičius. Keisčiausia tai, kad 
odinių švarkų smulkmeniškai 
ieškojo užrašų knygelėse, ma
žiausiose dėžutėse, knygose, už 
paveikslų kartonų. Kratos metu 
name rado Gemą-Jadvygą Stane- 
lytę. Eleną Šuliauskaitę ir Juli
ją Kuodytę. Saugumiečiai iškrėtė 
jų rankinukus, o taip pat atsi
tiktinai pakliuvusiam į kratą A. 
Teresiui padarė asmeninę kratą, 
vos ne nuogai išrengdami.

Nežiūrint to, kad dviejų butų 
savininku — Vinco Biekšos ir 
Petronės Nausėdienės nebuvo 
namuose, saugumiečiai ir jų bu
tuose padarė krata, u

Kratos metu paimta: rašomoji 
mašinėlė. A. Solženicyno “Gu
lago salynas", “Lietuvos ateitis" 
Nr. 2 ir Nr. 5. daug užrašų 
knygelių ir įvairių spaudinių.

Po kratos buvo išrašyti kvieti
mai lapkričio 29 tardymui ne tik 
namo gyventojams Almai Mikli- 
čienei, Aldonai Raižytei, bet ir 
atsitiktinai į kratą pakliuvusioms 
Julijai Kuodytei. Gemai-Jadvygai 
Stanelytei. Elenai Šuliauskaitei 
ir A. Teresiui.

Rytojaus dieną, kada Vilniuje 
jau vyko kun. S. Tamkevičiaus 
teismas, pakviestuosius ilgai 
laikė milicijoje, nekviesdami 
tardymui. Iš kai kurių, kad ne
pabėgtų, paėmė pasus. Tačiau 
nežiūrint to. Aldona Raižytė ir A. 
Teresius, išbuvę pusę dienos ir 
nesulaukę, kada juos teiksis tar
dyti. išėjo iš milicijos ir priva
čia mašina išvažiavo į Vilnių. 
Ties Vieviu juos .sulaikė mi
licija ir. atsisėdę prie jų maši
nos vairo, juos parvežė vėl į 
milicijos skyrių Kaune. Po tardy
mo jiems buvo įteikti kvietimai 
lapkričio 30 atvykti į saugumą 
tardymui pas sugumietį Matule
vičių, kad negalėtų išvažiuoti į 
teismą Vilniuje.

Tardė Vytautą Vaičiūną
Kaunas. Tuo metu buvo tardo

mas samimne tik ką grįžęs iš 

kistas ypač puolė jį už tai , kad 
lapkričio 7 buvęs Viduklėje ir 
dalyvavęs Monikos Gavėnaitės 
bute jam surengtame sutikime. 
Čekistas labiausiai niršo, kad vi- 
dukliškiai esą išniekino lapkri
čio 7 šventę, suorganizuodami 
pamaldas už kun. A. Svarinską 
ir suruošdami grįžusio kalinio 
pagerbimą.

Stengėsi įgąsdinti
Kaunas. Prieš pat kun. S. Tam

kevičiaus teisiną buvo kviečia
ma į saugumą tardymui pensi
ninkė, buvusi kalinė Elena Kry
ževičienė. Saugumiečiai taip 
stengėsi įgąsdinti, kad ji nenorė
tų važiuoti į Vilnių, kur vyks ku
nigo teismas.

Negauna kalinių laiškų
Paskutiniu metu saugumas 

masiškai sulaiko siunčiamus ka
liniams ir tremtiniams laiškus.

Labai retai gaunami laiškai ir 
iš lagerių: iš kun. A. Svarinsko 
gauti vos keli laiškai.

Negauna laiškų tremtyje Julius 
Sasnauskas ir kiti. Jų siunčiami 
laiškai į Lietuvą taip pat nepa
siekia adresatų.

Kartą tardomai jaunuolei sau
gumiečiai prasitarė, jog laiškai į 
lagerius esą trukdo perauklėti 
kalinius.

Ištrauka iš Viktoro Petkaus 
laiško

čia pateikiame mus pasieku-

Xew Yorko arkivyskupas John O'Connor

NEW YORKO ARKIVYSKUPAS 
LIETUVIŲ ŠVENTĖJE
New Yorko arkivyskupas John 

O Connor pranešė New Yorko 
Šv. Kazimiero mirties 500 metų 
sukakties komitetui, kad rugsėjo 
9. sekmadienį, 2 vai. popiet da
lyvaus lietuviu pamaldose Šv. 
Patriko katedroje. Manhattane. 
Pamaldos įvyks šv. Kazimiero, 
Lietuvos dangiškojo globėjo, 
garbei.

Arkivyskupui prašant. New 
Yorko Šv. Kazimiero komitetas 
jo vardu pasiuntė kvietimus į 
iškilmes dar 24 vyskupam.

Arkivy.sk. John O’Connor 
aukos kazimierines mišias.

šio Viktoro Petkaus laiško 
ištrauką:

“Iš tikrųjų žmogus pajungė 
gamtą, užvaldė planetą, prakirto 
langą į kosmosą, bet ar jis nuo to 
tapo laimingesnis? Žmogus pats 
sukėlė jėgas, kurių jau nebegali 
suvaldyti.

Tad ar tie progreso teigėjai 
nepadarė didžiulio vingio į šalį, 
nepaniekino tikrųjų dvasinių 
vertybių? Jie neapčiuopė, kur 
sukoncentruota pagrindinė žmo
nijos išmintis, nepasinėrė į gilu
mą, o vien tik metėsi į tech
nika.

Ir rezultatas: technikoje pada
ryti didžiuliai atsiekimai, o kaip 
su žmogumi? Juk vienas žmogus 
nuo kito skiriasi pirmiausia savo 
vertybių, troškimų, idealų struk
tūra, o ne tuo, kaip jis mani
puliuoja ta ar kita technika.

Ar galėjo racionalistai tikėtis, 
kad įsibraus audringas XX am
žius, nešantis su savimi ne tik 
mokslinės minties polėkį, fantas
tišką technikos progresą, kad, 
perkėlus kasdienybę į amžiny
bės dimensiją, vis labiau ryškės 
žmogaus būties tragizmas, am
žina gyvybės ir mirties prieš
prieša.

Iš amžinybės pozicijų žvelg
dami į savo žemiškus rūpes
čius, džiaugsmus ir vargus, susi
duriate su klodų klodais viso
kiausių nesąmonių, ir pasirodo,

(nukelta i 2 psl.)

koncelebrnojant Brooklyno vys
kupui Francis Mugavero, nauja
jam lietuvių vyskupui Pauliui 
Baltakiui. OFM. prel. Pranui 
Bulovui iš Maspetho ir eilei 
New Yorko bei New Jersey lietu
vių kunigų.

Lietuviškam giedojimui vado
vaus New Yorko apylinkės lie
tuviškų parapijų —- Apreiškimo, 
Sv. Jurgio, Viešpaties Atsimai
nymo ir Patersono S\. Kazimie
ro choristų jungtinis choras, va
dovaujant muz. \ iktomi Raliui.

Skaitymus atliks jaunosios 
kartos žmonės — Arūnas Čiū

Popiežius Jonas Paulius II 
sekmadienio vakarą, rugpjūčio 
26, Romos laiku aukojo mišias 
lietuvių kalba ir pasakė lietu
viškai pamokslą. Mišios per Va
tikano radiją iš popiežiaus kop
lyčios Castelgandolfo rūmuose 
buvo tiesiai transliuojamos į

Popiežius tuo išreiškė norą 
jungtis su iškilmėm Vilniuje, ten 
uždarant šv. Kazimiero metus. 
Kaip pasaulio spaudoj plačiai 
paskleista, nei popiežiui, nei jo 
skirtam atstovui kardinolui Ca- 
saroli sovietai nedavė leidimo 
šia proga apsilankyti Lietuvoje, 
nors popiežius Lietuvos episko
pato buvo pakviestas.

Mišiom, kurios su pamokslu 
užtruko valandą, tarnavo lietu
viai prel. Audrys Bačkis, Šv. Sos
to pasekretorius užsienio reika
lam, ir prel. Kazimieras Dobro

STIPRUS JAV PREZIDENTO g
R. REAGANO PASISAKYMAS t

Prezidentas Reagan, kalbėda
mas Amerikos lenkų delegacijai 
Varšuvos sukilimo 40 m. sukak
tuvių proga, pareiškė, kad JAV ’ 
negali pasyviai priimti Rytų Eu
ropos žmonių pastovaus pa
vergimo ir todėl atmeta tokią 
1945 m. Jaltos susitarimų inter
pretaciją, kuri įtaigotų Amerikos 
pritarimą Europos padalinimui į 
įtakos sferas. Kaip dabar yra ži
noma, Jaltoj trys didieji — Roose
velt, Churchill ir Stalin — susi
tarė Vokietiją padalinti į okupa
cines zonas, sudarė Lenkijos 
provizorinę vyriausybę iš 
Londone įsikūrusios Lenkijos 
egzilinės ir Sov. S-gos sudary
tos Liublino vyriausybių atstovų 
ir susitarė dėl laisvų rinkimų 
iš nacių okupacijos išlaisvintose 
Rytų Europos valstybėse.

Ta pačia proga prezidentas 
paskelbė rugpjūčio mėnesį len
kų — amerikiečių paveldėjimo 
mėnesiu ir apdovanojo Legion 
of Merit medaliais Varšuvos su
kilimo ir partizanų vadus: gen. 
Stefan Rowecski, gen. Bor-Ko- 
marowski ir gen. Leopold Oku- 
licki.

Toliau prezidentas pareiškė,

BAISŪS SUNAIKINIMAI AFGANISTANE

Švedijoj veikiančio privataus 
Afganistano komiteto direktorius 
Anders Fanger, grįžęs iš 3 mėn. 
kelionės su partizanais Afganis
tane, spaudos atstovam Pakistane 
pareiškė, kad aukštutinėj Panj- 
shir slėnio dalv. kuri buvo ži- 
noma savo žemdirbių ūkiais ir 
kur partizanai rasdavo prieglau
dą, sovietų kariuomenė kaimus 
yra^pavertusi griuvėsiais. Per 5 
okupacijos metus čia sovietai 
įvykdė 7 didelio masto puoli
mus. Iš dešimčių tūkstančių čia 
kadais gyvenusių žmonių visi 
yra iš čia pabėgę ar žuvę, ir 
keliaujant galima sutikti tik retą 
gyvulį. Sovietų kariai čia elgėsi 
kaip tikri vandalai. Eidami per 
tuščius namus, jie viską pakelėj 
daužė, laužė ir naikino ir nepali
ko sveiku net vaiku žaisiu. Kai- C C C

mų mečetės buvo paverstos iš
vietėm, o Korano knygų lapai 

berkis ir Marian Skabeikienė. 
Simbolines aukas mišiom atneš 
eilė asmenų, atstovaujančių įvai
riom New Yorko lietuvių organi
zacijom ir komitetam. Aukų tar
pe šv. Kazimiero gyvenimą bei 
lietuvių kultūrą ir kovos dvasią 
liudijančios dovanos.

Dar laukiami atsakymai į ka
tedros iškilmių kx ietimus iš New 
Xorko miesto, valstijos bei Ame
rikos valdžios dignitorių.

Sv. Patriko katedroj kazimie
rines iškilmes ruošia New Yor
ko Sv. Kazimiero mirties 5(X) 
metų sukakties komitetas, 
kuriam vadovauja pirminin
kas Aleksandras Vakselis ir 
garbės pirm. prel. Pranas Bulo
vas. Komitetą sudaro 35 asme
nys iš įvairių New Yorko lic'tu- 
vių parapijų, organizacijų ir 
institucijų.

s<i

volskis. Mišiose dalyvavo apie 
50 lietuvių.

Pamoksle šv. Tėvas drąsino 
lietuvius ir apgailestavo, kad ne
gavęs sovietų sutikimo dalyvauti 
iškilmėse Vilniuje. Sekmadie
nio, rugpjūčio 26, vidudienį , 
pravedant tūkstantinei maldi
ninkų miniai "Viešpaties ange
las” maldą, popiežius, tardamas 
įprastinį žodį itališkai, beik visą 
kalbą paskyrė Lietuvai.

šiuos įvykius plačiai aprašė 
Italijos laikraščiai. Būta atgarsių 
ir New York Times bei per 
JAV radiją.

Rugpjūčio 23, pereitą ketvir
tadienį, popiežius pasiuntė tele
gramą vysk. Liudui Poviloniui, 
Lietuvos episkopato pirminin
kui, apgailestaudamas, kad jam 
nebuvo leista atvykti į šv. Ka
zimiero metu iškilmes Vilniuje.

LIC

kad Amerikoje yra ir tokių, ku- 
rie norėtų užmerkti akis prieš 
sovietų nusikaltimus, kad tuo 
būdu galėti^ užmegzti Vakarų ir ||E 
Rytų dialogą. “Bet tie, kurie 
smerkia laisvės ir demokratijos 
rėmimą, nėra taikos, žmogaus 
laisvių ar vaisingo dialogo drau
gai”, — pareiškė prezidentas.

Amerika žiūrinti į Jaltos susi- 
tarimus kaip į trijų didžiųjų H?' 
įsipareigojimą atstatyti pilną 
nepriklausomybę ir leisti laisvus 
ir demokratinius rinkimus vi
sose po antrojo didžiojo karo 
iš nacių okupacijos išlaisvintose 
Rytų Europos valstybėse.

Primindamas 1975 m. Helsin
kio susitarimus, prezidentas pa
brėžė, kad nesą priežasties at
leisti sovietus nuo jų įsiparei
gojimo gerbti valstybių nepri
klausomybę ir žmogaus teises.

Į šiuos prezidento Reagan pa
reiškimus tuoj pat piktai atsi
liepė sovietų žinių agentūra 
Tass, pabrėždama, kad “niekas, 
net ir Baltieji Rūmai neturi tei
sės abejoti Jaltos konferencijos 
sprendimais ar Helsinkio susi
tarimais, patvirtinusiais Rytų 
Europos sienas.” f|z- 

buvo naudojami kaip tualetinis 
popierius.

Sovietai tokiais savo veiksmais 
nori įbauginti gyventojus, kad jų 
vienintelis kelias yra su sovie
tais, nes kitaip viskas bus su^ 
naikinta.

Pagal jo pasakojimus kai ku
riose Afganistano vietose sovie
tų kariuomenė ir partizanai to
leruoja vieni antrus tol, kol pasi
girsta pirmas šūvis.

PAGERBTAS J.B. LAUČKA
Juozą B. Laučką popiežius Jo

nas Paulius II pakėlė į popie
žiaus Šv. Silvestro ordino rite
rius už jo nuopelnus katalikų 
Bažnyčiai ir ilgų metų lietuvišką 
katalikiška veikla. Pakėlimo do
kumentą įteikė rugpjūčio 23 
Washingtono arkivyskupas 
James A. Hickey.

Garsioji Kinijos siena kultū
rinės revoliucijos metu, kada 
buvo siekiama atsikratyti praei
ties paveldėjimo, fanatikų buvo 
pradėta ardyti prie Pekingo ir 
prie Miyung. Čia gyventojai sie
nos plytas išsinešiojo namam ir 
tvartam statyti. Vietinės įstaigos 
paragino gyventojus plytas už 
atlyginimą grąžinti, o Pekingo 
laikraščiai paskelbė tam reikalui 
specialią rinkliavą.

Popiežius Jonas Paulius II 
kitais metais numato aplankyti 
3 Pietų Amerikos valstybes, jų 
tarpe ir Peru tas vietas, kur 
vyksta kovos su kairiaisiais par
tizanais.

Kinija nupirko iš V. Vokieti
jos branduolinės energijos įmo
nių veikimo stebėjimo Įrengi
mus

Etiopijoj kilusi sausra sudaro 
bado pavojų 7 milijonam gy
ventojų.

Arkivy.sk
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IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Dail. Marijos Cvirkienės spektaklius. Kurso vadovė — 
dailės darbu antroji asmeninė A. Savickaitė, specialybės pėda
paroda surengta Lietuvos vals
tybiniame dailės muziejuje. (Pir
moji paroda buvo surengta 
1864). M. C vilkienė 1935 baigė 
Kauno meno mokyklą, kur mo
kėsi pas Petrą Kalpoką ir Adomą 
Galdiką. Šioje parodoje išstatyti 
1937-1984 metais sukurti pa
veikslai.

— Vilniaus dailės parodų salė
se vyko grupinė šešių skulptorių 
(K. Jaroševaitės, S. Kuzmos, M. 
Navako, P. Mazūro, V. Urbona
vičiaus ir V. Vildžiūno) mažo
sios plastikos ir piešinių paroda.

— Valstybinės konservatorijos 
aktoriaus meistriškumo katedros 
XXV laida — penkios merginos 
ir trylika vaikinų — birželio 21- 
27 vaidino savo diplominius

L
 Savaitės I
(vykiai |

Sudano vyriausybė paragino 
jo pietinėj daly veikiančius par
tizanus pradėti pasitarimus.

Lenkijos vyriausybė Įspėjo 
pagal amnestiją iš kalėjimo pa
leistą Solidarumo unijos veikėją 
Jan Rulewski, kad jis galis būti 
vėl areštuotas už savo kalbose 
pareikštą raginimą priešintis vy - 
riausybės potvarkiam.

Sov. S-gos spauda pasmerkė 
JAV respublikonų partijos plat
formą, kuri galinti izoliuoti Ame
riką ir kuri nieko nesakanti apie 
santykių su Sov. S-ga pageri
nimą.

Brolių Rockefeller fondas pa
skyrė 500 mil. dol. Columbia ir
Harvard universitetu organizuo- 
jamom pasikeitimo programom 
su Kinija paremti.

Nikaragvos vyriausybėj daly
vaują R. katalikų kunigai yra su
tikę pasitraukti iš vyriausybės 
įvykdžius parlamento rinkimus. 
Vatikanas juos jau antrą kartą 
paragino tai padaryti.

Sov. S-gos kariai Afganista
ne malūnsparniais nusileido prie 
kaimo netoli pasienio su Pakista
nu, surinko 29 to kaimo vyrus, 
moteris ir vaikus ir juos likvi
davo už tai, kad prie to kaimo 
partizanai buvo užpuolę sovietų 
dalinį.

Žymus Brazilijos “išlaisvini
mo” teologijos skelbėjas Leonar
do Boff buvo iškviestas į Vati
kano tikėjimo doktrinos kongre
gaciją pasiaiškinti dėl jo knygoj 
“Bažnyčia: charizma ir jėga“ 
skelbiamu minčių. C c

Lenkijos buv. Solidarumo uni
jos veikėjas Karol Modzelewski 
kritikavo vyriausybės paskelbtą 
amnestiją už tai, kad ji netaiko
ma dviem unijos pogrindžio vei
kėjam ir 7 angliakasiam, išsprog- 
dinusiem policijos būstinę.

Prel. Ladui Tulabai, P.A., popiežiškos Šv. Kazimiero kole
gijos rektoriui, Romoj, rugsėjo 16 sukanka kunigystės 50 
metų jubiliejus. Iškilmingas sukaktuvininko pagerbimas įvyks 
rugsėjo 23 Romoje. Sveikiname Sukaktuvininką!

gogai — F. Jakšys ir R. Vaidotas.

— Rygoje liepos 20 atidary
ta trijų Pabaltijo respublikų jau
nųjų dailininkų taikomosios de
koratyvinės dailės paroda. Lie
tuvai parodoje atstovavo 29 au
toriai. Kiekvienas jų turėjo tei
sę pateikti po 3 kūrinius. Lie
tuvos ekspozicijos pagrindą su
darė darbai iš jaunųjų parodos, 
veikusios gegužės mėnesį Vil
niuje. Ryškiausia keramikos ko
lekcija. Latvijos kultūros minis
terija ir Dailininkų sąjunga 
skyrė po 3 pagrindines premi
jas kiekvienai taikomosios deko
ratyvinės dailės sričiai, taip pat 
15 medalių ir 15 diplomų. 
Vertinimo komisiją sudarė vi
sų trijų respublikų atstovai. 
Kultūros ministerijos premija 
apdovanota odos specialybės 
dailininkė D. Šaulauskaitė, o 
Dailininkų sąjungos premija — 
keramikė J. Laurušaitė. Meda
liais įvertinta G. Pinkutės. R. 
Jakimavičiaus, D. Raudonienės 
ir G. Raudonio, K. Urbonavi
čiaus keramika, A. A. Šapkaus 
papuošalai. Diplomai įteikti L. 
Kreivaitienei, B. Stulgaitei, A. 
Gurevičiui, S. Kreivaičiui, S. 
Lukši.

SKUODIS KVIEČIAMAS
PROFESORIAUTI VAKARUOSE
Humanitarinių mokslų institu

tas Brooklyno kolegijoj pakvietė 
prof. Vytautą Skuodį dėstyti atei
nančiais mokslo metais New Yor
ke. Brooklyno kolegija yra New
Yorko miesto universiteto pada
linys.

Prie šios iniciatyvos prisidėjo 
Lietuvių Informacijos Centras, 
kuris, kolegijos profesūrai pra
šant. suteikė geologo Skuodžio 
b i ografin i u s d u omenis.

Prof. Robertas Viscusi, human
itariniu mokslu instituto direk
torius Brooklyno kolegijoj, nau
dodamasis Šiomis žiniomis, para
šė du laiškus: vieną Skuodžiui, o 
kitą TSRS Mokslo Akademijos 
Žemės mokslu direktoriui akade- C
mikui A.P. Vinogradovui. Laiš
kus žadėjo perduoti į Maskvą 
Nykstąs mokslininkas, kuris ten 
dalyvavo geologų konferencijoj.

Šiuose laiškuose Viscusi išdės
to. kad jo vadovaujamas institu
tas ruošia paskaitų ciklą apie 
mokslą ir aplinkos apsaugą. In
stitutas sutinka padengti prof. 
Skuodžio kelionės ir apsigyveni
mo išlaidas bei pridėti tūkstan
čio dolerių honorarą.

Laiške Vinogradovui Viscusi 
prašo jo. kaip aukšto rango moks
lininko, pritarti šiai iniciatyvai, 
nes paskaitų ciklo tema yra

— Nidoje, Neringos istorijos 
muziejuje, birželio 22 vyko 
paskutinieji vargonų derinimo ir 
reguliavimo darbai. Improvi
zuotame atidarymo koncerte 
programą atliko B. Vasiliauskas, 
V. Prekerytė ir G. Kviklys. Bu
vo atlikti Bacho, Haendelio, 
Haydno, Naujalio ir Vidun) kū
riniai. Tai Vilniaus vargonų res
tauravimo dirbtuvės septintas 
objektas — pirmieji koncertiniai 
vargonai, pagaminti Lietuvoje. 
Muzikologas R. Gučas parinko 
Klaipėdos kraštui būdingą isto
rinių vargonų tipą. Architektas 
J. Zibolis tiem eskizam suteikė 
precizišką formą. Vargonus in
tonavo B. Vasiliauskas. Jam tal
kino K. Šleinius.

— Vilniaus M. K. Čiurlionio 
kvartetas sėkmingai pasirodo ne 
tik Lietuvoje, bet gastroliuoja 
ir užsieny. Yra koncertavęs įvai
riose Sovietų Sąjungos respubli
kose, o taip pat Italijoj, Rytų 
\ okietijoj, Austrijoj, Suomijoj, 
Čekoslovakijoj. Paskutiniu laiku 
gero įvertinimo sulaukė Veng
rijoj. Šia proga koncerto progra
mą sudarė Mozarto, Ravelio ir 
Šostakovičiaus kūriniai.

— Marijai Urmilevičienei, Vil
niaus “Lėlės” teatro aktorei, 
už nuopelnus lietuvių teatro 
menui ir aktyvų dalyvavimą vi
suomeniniame gyvenime, rug
pjūčio 3 suteiktas nusipelniusios 
artistės garbės vardas.

— Antanui Gudaičiui, valsty
binio dailės instituto profesoriui 

svarbi visam pasauliui.
Chicagoj gimęs Vytautas 

Skuodis buvo nuteistas 1980 
septyneriem metam griežto reži
mo lagerio ir penkeriem metam 
tremties už antisovietinę agitaci
ją ir propagandą. Jis buvo at
leistas iš docento pareigų Vil
niaus universitete už “amoralų 
elgesį", nes kratos.metu pas jį 
bute buvo rasta jo parašyta moks
linė studija — “Dvasinis genoci
das Lietuvoje”. Skuodis taip 
pat priklausė prie Lietuvos Hel
sinkio grupės bei Tikinčiųjų 
Teisėm Ginti Katalikų Komiteto.

Skuodis atlieka bausmę: 
USSR, 431200 Barashevo, Mor- 
dovskaya ASSR, Tengushevsky 
raion, Uchr. ZhKh 385/3-5. Jo 
žmona Irena su dukromis Gied
re ir Daiva gyvena Vilniuje, 
Vandentiekio g-vėje 44-4.

LAUREATAS JURGIS GLIAUDĄ 
VĖL LAIMĖJIMO PREMIJĄ

Aloyzo Barono novelės kon
kurso premija šiais metais paskir
ta laureatui rašytojui Jurgiui 
Gliaudai. Premijuotos novelės 
pavadinimas “Labirinte’ .

Šį novelės konkursą veda Lie
tuvių Rašytojų draugija. Šių metų 
vertinimo komisija buvo sudary
ta Bostone: dr. Mirga Gimiuvie- 
nė, Stasys Santvaras ir Antanas 
Gustaitis. Premija novelei “Labi
rinte” paskirta visais balsais.

Šios 500 dol. premijos mece
natas šiemet yra dr. Zigmas

Iš Lietuvos 
K. Bažnyčios 
Kronikos

(atkelta i.C ] psl.)

drąsus i r argu montuotas žmogaus 
elgesys? Nejaugi žmogus nesu
geba įveikti savo ribotumo? 
Žmogus vis dažniau ir dažniau 
tampa funkcionieriumi, pamirš
damas tokius dalykus kaip parei
ga, pasišventimas kitiems, kova 
su prievarta ir neteisybe, jis 
stengiasi nepastebėti mūsų gy
venimo dramos, nusigręžti nuo 
problemų. Jį labiau traukia 
kasdienio gyvenimo banalumas, 
nekonkreti, nuasmeninta, ne
kūrybiška veikla. Kas tai — va
lios stoka, nežinojimas, nesu
gebėjimas atskirti liesos nuo 
melo, nemokėjimas pažinti savęs 
tarp kitų?

ir liaudies dailininkui, aštuonias
dešimtųjų gimimo metinių pro
ga už nuopelnus lietuvių vaiz
duojamajam menui ir aktyvų da
lyvavimą visuomeniniame gyve
nime suteiktas Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo garbės raštas.

— Maskvoje veikė sąjunginė 
fotografijos paroda “Foto-objek- 
tyvas ir gyvenimas”. Parodą ap
lankė daugiau kaip 200,000 
maskviečių ir sostinės svečių. 
Centriniuose parodų rūmuose 
buvo eksponuota 2000 darbų, 
bandančių aprėpti visą fotogra
fijos raidą. Okupuotai Lietuvai 
šioje parodoje atstovavo: R. Ra
kauskas su serija “Žydėjimas”, 
A. Macijauskas su serija “Ve
terinarijos klinikose”, V. Strau- 
kas su serija iš abitūros metų 
“Paskutinis skambutis”, A. Sut
kus su nuotraukomis iŠ Bulgari
jos, J. Kalvelis su nuotraukomis 
iš Neringos kopų. V. Koreškovas 
rodė darbus iš šalies statybų, 
Z. Kazėnas — iš kelionės po 
Palestiną, H. Augimas — po 
Pietryčių Azijos šalis. Retrospek
tyviniu rinkiniu pristatyta V. 
Luckaus kūryba: jo darbai iš 
serijų “Pantomima”, “Požiūris į 
senąją fotografiją”, “Giminės”, 
fotografijos iš kelionių po Baš
kiriją, Armėniją ir reklaminės 
didelio formato skaidrės.

— Okupuotos Lietuvos skulp
toriai dalyvavo Rygoje įvyku
sioje tradicinėje skulptūros kvad- 
rienalėje. Greta Pabaltijo kraštų 
dailininkų savo kūrinius ekspo
navo svečiai iš Maskvos ir Turk
mėnijos. Lietuvių kūrėjų skulp
tūrų kolekcija buvo įvairi meni
niais braižais. Buvo atstovauja
mos visos skulptorių kartos. Gre
ta vyresniųjų J. Kėdainio, K. 
Bogdano buvo eksponuojami jau
nųjų V. Naručio, N. Nasvyčio, 
V. Urbanavičiaus L. Striogos, 
V. Šerio kūriniai. Iš lietuvių kū
rėjų dar dalyvavo L. Virbickas, 
J. Genevičius, M. Navakas, A.

valdas c. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road., East 
>.4orthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Nt my telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galima Įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvg, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltlnukų, medaus, (vairių suvenyrų.
________________________________________________ -______ t

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

QUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert auto body works-palnting- 
w e Id Ing, etc. John R. Chlcavlch, 131-13 Hillside Ave., Richmond Hill, 
N.Y. 11418. Towing phone H11-6686. After 6 PM — 843 - 6677.

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5. 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St, Auburn, MA 01501. T. 617 753-7232.

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 WŠ0U, 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.

Smilingis. Kvadrienalės diplo
mais už skulptūras “Eglė — žal
čių karalienė” (bronza) ir M. K. 
Čiurlionio bei J. Avyžiaus port- 

i-retus (medis) įvertinti D, Matu- 
laite ir A. Ambraziūnas. Savait
raščio “Literatūra un maksla”, 
Stučkos miesto, “Užvaro” žuvi
ninkystės ūkio premijos įteiktos 
K. Jaroševaitei, K. Stepanovui 
ir A. Smilingiui.
— Žurnalistui Ignui Mulda- 

riui rugpjūčio 13 sukako 50 
metu amžiaus.

—Vytautui Paltanavičiui, oku
puotos Lietuvos nusipelniusiam 
meno veikėjui, rugpjūčio 16 su
kako 60 metų amžiaus.

S.L.K.

S
LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

KVECAS
JONAS 
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Brinkis. Retu supuolimu mece
natas ir konkurso laimėtojas abu 
gyvena Los Angeles mieste.

Tai jau šeštoji Jurgio Gliaudos 
novelės konkursų premija. Jo 
anksčiau premijuotų novelių pa
vadinimai: Lošėjų ratelis, Šalia 
milžinų, Žaizdre, Garbės vartai ir 
Kamerinė muzika.

Jurgis Gliaudą yra parašęs ir 
daugelį romanų, kurių kai kurie 
irgi buvo premijuoti. Netrukus 
Darbininkas išleis jo romaną 
“Kovo ketvirtoji” - apie šv. Kazi
mierą.

kad visi baisiausiai tariamai 
svarbūs dalvkai, dėl kuriu visais 

y e
laikais sielojasi ir kovoja gy
vieji, nublanksta amžinybės 
akivaizdoje, o lieka tik nuolati
nė kartų kaita, primenanti van
denyno monotoniją, amžinąjį 
cikliškumą.

Ar tai duoda mums teisę nu
vertinti žmogaus gyvenimą? Jo
kiu būdu ne! Nes žmogaus vertė 
neišmatuojama. Ir mes anaiptol 
negalime būti abejingi savo tė
vynei, nei žmonijos likimui. To
dėl ir iškyla klausimas: kas gi 
mūsų laukia? Kaip reikia gyven
ti šioje alternatyvinėje situaci
joje? Kur ieškoti esminių verty
bių ?’

“Vis dažniau susimąstau: kokiu 
daugiau pasauly je žmonių. — ne- 
išprusėlių ar funkcionierių, —ii 
kaip giliai absurdiškumo šakny s 
tūno žmonėse? Kokios yra po- 
teneionalios žmogaus galimy bės 
tapti pačiu savimi? Kur dingo

asolino 

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

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKIU GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO t "Z l’ATARN A\ LMA 

VILNAI APDRAI SIA IR AKREDITVOTA AGEXH HA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Ką atneša rugsėjis?
Baigiasi vasaros atostogos. Vėl 

su nauja energija sėsime prie 
darbų, čia ir norime paliesti 
kelis mum svarbius reikalus.

Lietuviškos mokykjj0<r~šu7ug- 
sėjo pradžia prasideda darbas ir 
lietuviškose mokyklose. Sveiki
name visas lietuviškas mokyk
las — mokytojus ir mokinius ir 
tėvelius, kurie taip atsidėję veža 
vaikus į lietuviškas mokyklas. 
Dirbkite ir nepavarkite!

Pastebėta, kad mažėja moki
nių skaičius. Tad prašome visus 
leisti savo vaikučius į lituanisti
nes mokyklas. Nepagailėkite lai
ko ir lėšų, nes tik lietuviškoje 
mokykloje susiras lietuvius 
draugus, įaugs į lietuviškas jau
nimo organizacijas.

Duokime vaikam kuo daugiau 
lietuviško mokslo. New Yorke 
veikia 10 metų mokykla, bet yra 
vaikų, kurie jau po 8 metų išeina 
iš mokyklos. Paraginkite, kad jie 
lankytų visą dešimt skyrių. Tie 
dveji metai tikrai daug duos jau
nimui ir labiau jį lietuviškoje 
dvasioje subrandins.

Mokykla yra visų rūpestis, ne 
vien tų tėvų, kurie leidžia savo 
vaikus. Tad padėkime ją išlaiky
ti savo auka. Tegu paremia ir 
įvairūs Lietuvių Bendruomenės 
daliniai.

Mokyklos rengia savo Kalėdų 
eglutes ir kitus renginius, 
ir juos “gausiai lankykime, 
tuo būdu paremsime pačią 
kyklą.

tus Lietuvos kunigaikščius, se
nuosius kultūrininkus.

Šilinė. Rugsėjo 8 švenčiame ir 
Marijos gimimo šventę. Tą die
ną yra ir Šilu vos didieji atlai
dai. Lietuvoje žmonės keliaus 
ir patirs visokiausių pavojų, nes 
bedieviška valdžia persekioja 
besimeldžiančius. Bus sargybos 
išstatytos prie kelių, gaudys jau
nimą, kad tik nekeliautų į Ši
luvą.

Mes negalime nukeliauti į Ši
luvą, bet šią šventę galime pri
siminti savo parapijose, savo 
draugijose. Ir vieni patys galime

nes
mo-

Tautos šventė. Rugsėjo 8 
seno švenčiame kaip tautos 
šventę. Tai buvo Vytauto Di
džiojo karūnacijos diena.

Dabar prisimename ne tik Vy
tautą Didįjį, bet ir visą senąją 
Lietuvą. Ten buvo daug žygių 
atlikta, daug nuveikta. Visa tai 
veikia mus dabar, stiprina mūsų 
patriotizmą.

Tad nenustumkime šios šven
tės į šalį. Suraskime rugsėjo sek
madienį ar šeštadienį, kad galė
tume prisiminti ir Vytautą ir ki-

nuo

PALAIMA

Los Angeles baltų jaunimo 
tautinių šokių grupių byla su 
Los Angeles olimpiniu komite
tu susilaukė gero media dėme
sio. Liepos 17, dieną prieš teis
mą, į Baltų Laisvės Lygos su
kviestą spaudos konferenciją at
silankė visų didžiųjų Los Ange
les laikraščių ir tarptautinių ži
nių agentūrų korespondentai. 
Gausiai dalyvavo kitą dieną ir

rašė visi penki didieji Los An
geles metropolijos dienraščiai:

- Herald Examiner, The Register, 
Daily News ir Evening Out
look. Liepos 20 The Herald Ex
aminer ir The Register parašė 
tuo klausimu vedamuosius. Lie
pos 18 apie bylą pranešė ir USA 
Today. Olimpiniams žaidimams 
einant į pabaigą, rugpjūčio 8, 
ilgesnį pranešimą tuo klausimu 
(“Baltic Dancers — Denial for 
Soviet’s Sake”) paskelbė sindi
katinė savaitraščių grupė — 
Parkside Journal, Hollywood 
Independent, Los Feliz Hills 
News, Westlake Post, Northwest 
Leader ir Griffith Park News.

sekiojamus brolius, už persekio
jamą tautą. Tokia malda ir mus 
pačius atgaivins ir sustiprins.

Šokių ansamblisi. Praėjo tau
tinių šokių šventė, kuri buvo su
telkusi daug jaunimo. Po šven
tės visada žmonės išsibarsto ir 
aptingsta.

Kviečiame dabar visas grupes 
ir visus ansamblius tuoj pradėti 
darbą. Telkite naujas pajėgas ir 
vėl dirbkite, dirbkite. Tautiniai 
šokiai palaiko ir mūsų tautinę 
gyvybę, labai tinka reprezen 
tacijai kitų tautų tarpe.

Visi lietuviškos veiklos pla
nuotojai iš anksto įtraukite į sa
vo programas jaunimo pasirody
mus. Tada jie uoliau lankys re
peticijas ir daugiau išmoks.

Lietuviškoji veikla. Tegu atgy
ja visa lietuviška veikla. Praėjo 
vasaros atostogos. Tai su nauja 
energija stokime į lietuviškų or
ganizacijų veiklą. Darykime su
sirinkimus, skaitykime paskaitas, 
renkime įvairius renginius. Pa
dėkime tiem, kurie atsidėję dir
ba lietuvišką darbą. Nepalikime 
jų vienų. Tad lankykime ir susi
rinkimus ir įvairius renginius. 
Stenkimės savo veiklą pagyvinti 
įvairiais būdais.

Dirbkime ir triūskime Lietu
vos labui!

: STEPAS ZOBARSKAS

— Noriu, kaip nenorėsiu, — 
skubiai atsakė Mikulis, ir su
griebęs nuo stalo kepurę, ėjo 
paskui seserį į antrąjį aukštą. 
Blyški šviesa krito ant baltų 
sienų, bet Mikuliui atrodė jos 
kaip saulės patekėjimas virš 
Malaišių šilojaus. Iš vienos ir iš 
kitos pusės girdėjosi kūdikių 
riksmas, kažkur vaitojo ligonė, 
bet Mikulis lyg sapne žengė pas
kui moterį su baltu gaubtuvu, 
niekur nesidairydamas.

— Dėkui Dievui, kari taip 
lengvai ir laimingai viskas pa
sibaigė, — kalbėjo sesuo, eida
ma priešais jį lengvučiais žings
niais. —• Manėm, kad gali būti 
kokių komplikacijų. Moteris 
nebe pirmos jaunystės, o šitiek 
pagimdyti . . . Na štai ir jos pa
lata. Palaukit minutėlę, aš tuoj. 
Ar ligonė jau atsigavo? — pa
klausė ji. įkišusi galvą pro du
ris.

plonas balsas.
— Tai tėvas gali užeiti į vidų?

— Labai prašom.
Mikulis nurijo seilę, apsilaižė, 

perbraukė ranka per akis, lyg 
norėdamas nuvaikyti paskuti
nius miego likučius, paskui 
stipriau atsiduso ir įėjo į nedi-

stovėjo lova, baltais patalais 
paklota, o joje gulėjo kaip snie
gas išblyškusi žmona. Mikulis 
pasilenkė prie jos ir sumikčiojo:

—Motin, tai aš čia. Ar tau jau 
geriau?

— Moteris pramerkė akis, 
nusišypsojo ir vėl užsimerkė.

Kažkas timpterėjo Mikulį už 
rankovės, lai buvo ji atlydėju
si sesuo.

tvarkoj, — atsakė
O dabar pažiūrėk ten. už lan

go-

JAUNIMO BYLA SU OLIMPINIU KOMITETU

komunistų vergijoje patekusių 
žmonių vargus”, olimpinis ko
mitetas iš tų kraštų kilusiam 
jaunimui uždraudė dalyvauti 
olimpiniame parade. Olimpinio 
komiteto argumentus dienraštis 
vadina “legalistiniu pasiteisi
nimu”. ‘‘Jei tai būtų mūsų 
sprendimas”, rašo dienraštis, 
"mes sveikintume Amerikos bal
tų dalyvavimą”.

Baltų jaunimo grupių bylą 
teisme finansavo Baltų Laisvės 
Lyga ir ją teisme vedė Lygos ad
vokatas Jaak Treiman. Neoficia
liai olimpinis komitetas teisi
nosi, kad baltų dalyvavimas būtų 
“perdaug politinis pasireiški
mas”, o teisme jų advokatas pa
reiškė, kad buvę pasiūlyta bal
tams “žygiuoti po rusų vėliava”. 
Tačiau olimpiados atidarymo 
parade tautinių grupių jaunimas

Nors pirmoje instancijoje byla 
ir nebuvo laimėta, tačiau daug 
pasitarnauta Baltijos valstybių 
reklamai. Daug kartų buvo mini
ma sovietų įvykdyta Baltijos

tauta olimpiniam komitetui dėl 
nuolaidžiavimų Sovietų Sąjun
gai. Antras savo didumu dien
raštis, Herald Examiner, savo 
vedamajame rašė, jog “ironiškai 
atrodo, kad tą pačią savaitę, kai 
prezidentas Reagan prisiminė

parodo, kad Los Angeles olim
pinis komitetas pasidavė rusų 
spaudimui baltams iš viso ne
leisti dalyvauti parade.

Tuo tarpu Baltų Laisvės Ly
ga ruošiasi bylą tęsti Califomi- 
jos valstybiniame teisme, nes, 
teisininkų nuomone, draudimas 
buvęs aiškus diskriminacijos 
veiksmas, specialiai nukreiptas 
prieš baltų kilmės amerikiečius. 
Taip pat Baltų Laisvės Lyga ren
ka medžiagą ir daro pasiruoši
mus dviejų krypčių akcijai:

1. Naudojant tuos pačius, tik 
daug stipresnius, argumentus,

dėl kurių neleidžiama Pietų Af
rikai dalyvauti olimpiniuose Žai
dimuose, reikalauti, kad iš tarp
tautinių olimpiadų būtų pašalin
ta Sovietų Sąjunga. Pietų Afri
koje vykdoma rasinė diskrimina
cija, o Sovietų Sąjungoje — tau
tinė ir religinė. Be to, Sovietų 
Sąjungos įvykdyti ir vykdomi 
tarptautiniai nusikaltimai nesi
derina su olimpiniais tautų drau
gystės idealais.

2. Užklausti visus Tarptauti
nio olimpinio komiteto (IOC) 
narius, kodėl iŠ to komiteto 
buvo pašalintas latvis Janis Dik
manis, kuris buvo išrinktas am
žinuoju komiteto nariu, ir tyrinė
ti galimybes atgauti teises Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai vėl daly
vauti olimpiniuose žaidimuose.

23-oji olimpiada Los Angeles, 
Kremliaus pykčiui, praėjo be žu
dynių, pagrobimų, sukčiavimų, 
netgi be smogo ir didelių karš
čių.

Amerikos lietuvių spaudoje 
labiausiai prosovietinę liniją 
olimpiados klausimu Vienybės 
editorialu užėmė Edvardas Šu
lai tis.

Prisiminęs Carterio paskelbtą 
Maskvoje 1980 m. vykusios olim
piados boikotą, Šulaitis teigia 
kad “Amerikos ir kitų kraštų 
sportininkams buvo padarytas 
didelis ‘meškos patarnavimas’. 
Šimtams sportininkų buvo atim
ta galimybė varžytis žaidimuo
se . ..” Kai šiais metais Kremlius

paskelbė boikotą, anot Šulaičio, 
vėl nukentėjo Amerika: “visų 
pirma yra nuskriaudžiami Ameri
kos bei kitų valstybių sportinin
kai, kurie neturės galimybės 
varžytis su geriausiais pasau
lyje . . . Taip pat nukentės ir 
olimpiados rengėjai finansine 
prasme, nes publikos dėmesys 
žaidimams žymiai sumažės”. Ir

OR

Latvių sportininkai dalyvavo 1932 Los Angeles vykusioje pasaulinėje olimpiadoje. Šioje 
istorinės reikšmės nuotraukoje matomi Amerikos latviai Beverly Hills viešbutyje susirinkę 
pagerbti savo atletų. Prie garbės stalo matyti nr. 1 — Janis Dimza, dešimtkovos 
fdecatholon) Europos čempionas, 1940 m. rusų areštuotas ir dingęs be ženklo; nr. 2—Janis 
Dikmanis, ieties metimo čempionas, 1931 išrinktas amžinuoju Tarptautinio olimpinio komi
teto nariu, o 1947, rusam reikalaujant, iš to komiteto pašalintas; Nr. 3 — Janis Dalins, 
1932 olimpiados 50 km. ėjimo sidabro medalio laimėtojas. Lietuviai dalyvavo 1924 
olimpiadoje Paryžiuje ir 1928 Amsterdame. Į Los Angeles lietuvių sporto komanda 
nebuvo pasiųsta.

Už stiklinės sienos, kitame 
kambaryje , stovėjo dvi slau
gės, ant rankų laikydamos po 
kūdikį, kurie žiopčiojo nelygi
nant ančiukai saulės atokaitoje.

rėjo ištraukti ranką ir nusisukti 
nuo jos, bet žmona laikė ją 
taip stipriai, lyg skenduolis, 
šaukdamas pagalbos.

su baltu gobtuvu ir šypsoda
masis paklausė:

Atrodytų, kad šulaitis yra toks 
didelis šio krašto patriotas, kad 
vis gailisi Amerikos sportininkų: 
jie vis nukenčią, nežiūrint, kas 
žaidimus boikotuotų — Kremlius 
ar VVashingtonas. Bet taip iš 
tikro nėra. Jis pritaria visiems 
kremlininkų priekaištams: nesi
laikymas olimpinio statuto, ne- 
garantavimas sovietų sportinin
kams saugumo, Los Angeles 
smogas, prostitutės, valkatos ir 
“mažeikininkai”, gąsdinę galin
gąjį Kremlių.

Labiausiai Šulaičiui širdį skau 
da dėl “mažeikininku”. Nors jis y 
jiems ir nepripažįsta jokios reikš
mės, tačiau jų reikalui skiria 
pusę savo ilgo straipsnio. Jis vi
sur teisina Kremlių ir teisia 
“mažeikininkus”, nors jų buvę 
“tikrai vaikiški tikslai”. Anot 
Šulaičio: “Kaip Drauge m. dr. 
skelbė, tos ‘mažeikininkų’ gru
pės tikslas buvo reklamos sieki
mas, ir nieko draugiau”. Bet, už
miršęs šį savo teigimą, toliau jau 
rašo, kad patys “mažeikininkai” 
prisipažįstą, kad “jie bet kokia 
kaina nori tik savai grupelei 
reklamos”. Ir taip neaišku, ar 
m.dr. Drauge tai skelbė, ar patys 
“mažeikininkai” prisipažino, ar 
Šulaitis visa tai, besitaikydamas 
Kremliaus linijai, išgalvojo.

Sportinius aimanavimus Šūlai- 
tis baigia tokia politine išva
da: “Kai kurie (mažeikininkai) 
dar drįsta meluoti, kad —‘Lietu
vai laisvės’. Jeigu jie jau taip 
‘laisvina Lietuvą’ — tai, Dieve 
apsaugok!”

Lietuvių visuomenei gal ne
bus sunku apsispręsti: ar šulai- 
tinėje Vienybėje su Lietuvos 
okupantu, ar “mažeikininkų” 
vienybėje su laisva Lietuva.

Gi tuo tarpu Califomijos vals
tybinis teismas įsakė Los An
geles olimpiniam komitetui per
duoti Baltų Laisvės Lygos ad
vokatui Jaak Treiman visą baltų 
jaunimo grupes liečiančią me
džiagą: posėdžių protokolus, nu
tarimus, susirašinėjimus. Bus to
kių, kuriems tai nepatiks, tačiau 
bylą dėl įvykdytos baltų jaunimo 
grupių diskriminacijos vedama 
toliau. Baltų Laisvės Lyga iš vi
suomenės, kuri nepritaria šulai- 
tinei politikai, laukia moralinės 
ir medžiaginės paramos. Pa
stabas, komentarus ir aukas siųs
ti šiuo adresu: Baltų Laisvės 
Lyga, P.O. Box 29657, Los An-

D. Mažeikininkė
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kiloti?

— Ar matai? — klausė sesuo.

— Matau, — atsakė patyliu
kais Mikulis, žvilgčiodamas tai 
į vieną, tai į kitą vaiką. — Ma
tau. Bet. . . kuris gi iš jų ma
no?

— Tai argi dar nedasiprotė- 
jai, kad abu jūsų? — Moteris 
su baltu gobtuvu dainuoto už
dainavo. — O matytum, tikras 
tėvo paveikslas! Retai kada 
gimsta tokie sveiki ir gražūs 
kūdikiai. Tikri angeliukai tos 
mergytės.

Mikulis vos susilaikė nepar
griuvęs. Nubraukė rankove nuo 
kaktos šaltą prakaitą ir atsišlie
jo prie sienos.

— Nagi pasilenk ir pabučiuok 
savo žmonai ranką. — skatino 
sesuo su baltu gobtuvu. — ne 
kiekviena šeima jūsų amžiuje 
susilaukia dvynukų, ir dar tokiu 
gražių.

Dabar Mikulis pajuto Šaltą, 
drėgną ranką, kuri nutvėrė jo 
pirštus ir drebėdama spaudė. 
Jis nukreipė žvilgsnį į ligonės 
lovą. Mikulienė žiūrėjo į jį dide
lėmis, išvargusiomis akimis, pil
nomis kaltės, o blakstienai buvo 
pilni ašarų. Iš karto Mikulis n<>-

ko dabar stovi kaip 
— subarė patyliukais

sesuo su
re ranka
— Pasilenk, pabučiuok, pagirk, 
matai, kokia išsikankinus, vos

čiupinėdama kryželį.

“Ponas Gaidelis. Į pirminin
kus poną Gaidelį ... Ir taip visą 
gyvenimą" — pagalvojo Mikulis 
staiga, kietai sukąsdamas lū
pas. Bet kai žmonos ranka ner
vingai krutėjo, jis vėl pažvelgė 
į ją. Dabar ji pusbalsiu pradė
jo verkšlenti. Mikulis sumišo. 
Dar kartą pažvelgė į kūdikius, 
gulinčius tenai už. stiklinės sie
nos. ir staiga jam pasidarė gėda. 
Pasilenkė prie žmonos ir pabu
čiavo jos kaktą.

— Aš nekalta, — sukuždėjo 
Mikulienė.

— sumurmėjo Mikulis.

sirainink, nusiramink. Ilsėkis. 
Tau labai reikia poilsio. Kai su
stiprėsi — važiuosime visi keturi 
namo. Pakeliui užsuksim pas 
tavo brolį, reikės paprašyt, ar 
nvpaskolins lopšio, kol savo pa
sidirbsiu. Juk nesutilps į vieną.

Paskui jis atsigrįžo į moterį

atsargiai,

giai, — pasakė sesuo, pamo
suodama slaugėms už sienos. 
Viena po kitos jos išnešė kū
dikius, laikydamos
kaip brangenybes. Pasidėjęs ke
purę ir Švarką, vienmarškinis 
Mikulis paėmė jas ant rankų. 
Lengvutės kaip plunksnelės, su
siraukšlėję veideliai kaip se
nukių, bet ir dabar galėjai pa
stebėti kažką, kas priminė jo 
veido bruožus. Gal toji moteris 
su baltu gobtuvu ir nemelavo, 
sakydama, kad jos — tikras tėvo 
paveikslas. Paskui slaugės vėl 
sugrįžo pas žmoną.

— Matytum, kokios riebiiilės. 
— kalbėjo jis. staiga nei iš šio 
nei iš to pralinksmėjęs. Paskui 
pasilenkė prie* ausies ir pakuž
dom pasakė:

“LINKIU SURINKTI 
MAŽIAUSIAI 
100,000 DOLERIŲ”

Kun. Simonas Morkūnas, ma
žos. istorinės Sioux City, Iowa, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos

siuntė šitokio turinio laiška: C
“Siunčiu 1,000 doleriu dovana C Ir

Jo Ekselencijai Pauliui Balta
kiui, vyskupui lietuviams išeivi
joje. konsekracijos proga 1984 
rugsėjo 14 d. 500 dol. yra mano 
asmeniška dovana ir parapiečių 
5(H) dol. Linkiu surinkti mažiau
siai 100,000 dolerių iŠ kunigų 
ir pasauliečių.”
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— Koks gi man skirtu
mas — berniukai ar mergaitės, 
vistiek gi mano saikai. Mergai
tės dar geriau — jos švelnes
nės, nesmardina pypkės ir tė
vais senatvėje geriau rūpinas.

O paty lėjęs pridūrė:
— Tu tik pagalvok; niekas 

mūsų kainu' dar nėra susilankęs 
dvy nuku, mes būsim pirmieji.

Naujasis vyskupas, pirmasis 
paskirtas visai lietuvių išeivijai, 
nieko sau neprašo. Tačiau jam 
teks atstovauti lietuvių reikalam 
JAV episkopate. Neišvengiamai 
susidarys kelionių bei administ
raciniu išlaidu. O tam nėra jokio 
fondo, jokiu santaupų.

Be abejo, mes didžiuojamės 
gavę savo vy skupą, i ačiau di
džiuotis nepakanka: tenka ir 
Įsipareigoti. Prieš mėnesį Kunigų 
Vienybė išsiuntinėjo visiem lie
tuviam klebonam išeix įjoję spv-

1=
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rapiečimn būtų sudarvta galimy
bė vyskupui įteikti savo dovaną 
per parapiją arba tiesiogiai.

LU
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PUTNAM,CONN.
Dviejų seselių sukaktys

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselė Michaelė 
šventė 50 metų, o seselė Ber
nadeta 25 metų vienuolinio gy
venimo sukaktis rugpjūčio 15. 
Vienuolyno koplyčioje 11 vai. 
ryto mišioms vadovavo vysk. V. 
Brizgys, koncelebruojant kuni
gam: V. Balčiūnui, V. Cukurui, 
R. Krasauskui, J. Kidykui, K. Bo- 
nadies ir J. Ruokiui. Pamoksle 
vysk. Brizgys priminė vienuoly
nų ir vienuolių reikalingumą, rū
pinantis žmonių gerove, tiek 
materialine, tiek dvasine.

Po pamaldų dalyviai susirin
ko pabendravimui su jubiliatė
mis ir bendriem pietum. Jubi
liates sveikino vysk. Brizgys, 
sės. vyresnioji Paulė ir dr. vet. 
A. Stankaitis. Prisiminti sukaktu
vininkių pasiekimai ir darbai.

Seselė Michaelė gimė Lietu
voje, netoli Marijampolės. Ji mo
kėsi vietos mokykloje ir Šiaulių 
gimnazijoje. 1932 įstojo į Mari
jampolėje esantį seselių vienuo
lyną. Vienuolynas jai leido baig
ti gailestingųjų seselių mokyklą 
Kaune. Po to ji rūpinosi ligo
niais Kauno klinikose. 1944 pa
sitraukė į Vokietiją ir buvo li
gonių sesele Berlyno, Regens- 
burgo ir Scheinfeldo ligoninėse. 
1948 atvyko į Kanadą, bet re
gistruotos gailestingos sesers 
diplomą įsigijo Chicagoje. Dirbo 
Toronto ir Montrealio ligoninė
se, dabar gyvena Montrealyje.

Seselė Bernadeta gimė Kau
ne, kur ir mokėsi, lankydama ir 
muzikos mokyklą. Gimnaziją 
baigė Kemptene, Vokietijoje. 
1948 tėvai ją ir šeimą atsivežė 
Kanadon. Įtemptai dirbdama, 
1950 baigė muzikos konserva
toriją Londone (Kanados). 1952- 
1957 studijavo muzikos pedago
giką Paryžiuje. Grįžusi po studi
jų Torontan, atidarė muzikos 
studiją, 1958 įstojo į seselių vie
nuolyną. Putname buvo seselių 
išlaikomo bendrabučio mergai
čių mokytoja ir auklėtoja, o pa
stačius Matulaičio namus, buvo 
paskirta jų viršininke ir tas pa
reigas dar tebeeina. Neužmetė ji 
ir muzikos — yra sukūrusi muzi

Seselė Bernadeta (pirma iš k.), švenčianti 25 m. vienuolinio 
gyvenimo sukaktį ir seselė Michaelė (ketvirta iš k.), šven
čianti 50 vienuolinio gyvenimo sukaktį. Tarp jų prie pietų 
stalo rugpjūčio 15 dr. A. Matukas ir vysk. V. Brizgys. 
Toliau provincijolė seselė Paulė. Nuotr. J. Kriaučiūno

PIONIERIAI NERINGOJ?
“Jūs visi esat pionieriai”, aiš

kino seselė Igne atvykusiem į 
Neringos studentų vasaros sto
vyklą. Ji tai sakė nepravar
džiuodama dalyvių komunistais, 
bet iškeldama juos kaip pir
muosius šios naujos stovyklos 
narius. Rugpjūčio 12, sekmadie
nį, lietuviškas jaunimas suvažia
vo į šią “Eksperimen
tinę” dviejų savaičių 
stovyklą. Susirinko apie 40 sto
vyklautojų, kurie turėjo progos 
ne vien tik pasilinksminti, bet 
ir ką nors naujo išmokti.

Kadangi stovyklautojai buvo 
subrendusio amžiaus, vietoj va
dovų buvo patarėjai, kurie padė
jo .suruošti programą ir palaikyti 
tvarką. Stovyklautojai turėjo 
daugiau laisvės, bet tuo pačiu ir 
daugiau atsakomybės. Pvz., 
pirmą vakarą jie nerado jau visko 
sutvarkyto: patys turėjo suruošti 
susipažinimo vakarą, kurį sma
giai praleido su žaidimais ir dai
nomis.

Nors ši stovykla nebuvo ren
giama ideologinės organizacijos, 
tačiau ją formavo aiškūs tikslai: 
pabendrauti krikščioniškoj ir 

|| lietuviškoj dvasioj bei siekti vi-

kos dalykėlių, ypač sukompona
vusi daug giesmių.

Marijos ftvsfltov* pria
Matulaičio namų

Aikštelėje už Matulaičio namų 
įmošta ir rugpjūčio 15 pašven
tinta Marijos statula ant pakopinio 
pakilimo, šventinimą atliko 
vysk. V. Brizgys, asistuojamas 
kun. R. Krasausko.

Iškili Marijos statula, paga
minta Italijoje iš balto stiklo 
pluoštų (fiberglass), pastatyta ant 
pakopomis kylančio paaukšti
nimo, kurio pakopos sutvirtintos 
lauko akmenų mūru.

Statulos įsigijimą ir šventovės 
paruošimą finansavo Ella Par- 
tons (Partauskaitė), buvusi ilga
metė Amerikos karinių pajėgų 
gailestingoji seselė, dabar pensi
ninkė, gyvenanti New Britain. Ji 
yra šio vienuolyno, savo para
pijos, Alkos archyvo ir kitų lietu
viškų institucijų ir darbų rėmėja. 
Statulai vietos paruošimą, kaska
dų nukasimą, mūrijimo darbus 
padarė kun. R. Krasauskas, Matu
laičio namų kapelionas.

Taip dabar ir Matulaičio namų 
gyventojai turės galimybės susi
kaupti po atviru dangumi Mari
jos šventovėje.

LB apylinkės metinis 
susirinkimas

Gegužės 13, motinų minėjimą 
baigus, vyko LB Putnamo apy
linkės metinis susirinkimas. Su
sirinkimui pirmininkavo dr. J. 
Kriaučiūnas, sekretoriavo Dan
guolė Sadūnaitė.

Pranešimuose apžvelgta apy
linkės metinė veikla. Valdyba 
turėjo tris posėdžius. Apylinkė 
suruošė motinų minėjimą, Va
sario 16-osios minėjimą ir turė
jo vieną susirinkimą. Narių ne
toli šimto, bet pusė jų globo
jami Matulaičio ir Villa Maria 
namuose, ketvirtadalį sudaro 
seselės, o kitą ketvirtadalį — 
pensininkai ir tik 7 dirbantieji. 
Lietuviškieji reikalai paremti 
nemažomis pinigų sumomis. Va
sario 16-osios proga laisvinimo 
reikalam surinkta 1141 dol., o 
švietimo, kultūros, šalpos ir ki
tiem reikalam dar daugiau kaip 

suomeninio ir asmeninio išsi
lavinimo.

Tai buvo daroma darbo už
siėmimais, kuriais stovyklautojai 
pramoko konkrečiai pasitarnauti 
lietuvybei. Pvz., jie ruošė 
programas Vatikano radijui, rašė 
laiškus kaliniam, aptarė veiklos 
būdus politiniame būrely, sudarė 
lietuviškas “video” programas 
jaunimui, paruošė dainų anto
logiją su liaudies dainų paaiš
kinimais, ir pan.

Be kita ko, vyko skaitymo bei 
maldos valandėlės, kurių metu 
stovyklautojai lavinosi lietuviš
kai skaityti bei melstis. Kiekvie
ną dieną buvo skirtas laikas tik 
skaitymui, o taip ir asmeniniam 
susimąstymui. Visi buvo ragina
mi vesti kasdieninių pergyveni
mų užrašų knygutę.

Kaip ir kitose stovyklose, bu
vo iškylos ir paskaitos, laužai 
ir darbeliai. Bet ši stovykla sky
rėsi savo lietuviškumu, kuris bu
vo lengvai pastebimas: stovyk
lautojai tarpusavy laisvai kalbė
jo ir linksmai dainavo tik lietu
viškai — be jokių vadovybės 
raginimų!

Algis Sodonis

štame laikrašty}* duoti paaiškinimų 
ir patarimų teisinio Is Hautimol* Dar
bininko skaitytoja*** Klausimai ska
tini jot adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attomoy-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centro St, 
Boston, MA 02132

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

NESĖKMĖ SU AUTOMOBILIU

KLAUSIMAS
Prieš 9 mėnesius nusipirkau 

naują automobilį, kuris turi 2-jų 
metų garantiją. Fabrikantas ga
rantuoja medžiagą ir darbą. Da
bar Šis mano jaunas automobi
lis turi daug trūkumų. Trūku
mai buvo rasti nuo pat pirmos 
pirkimo savaitės. Dealer’is (par
davėjas) prižadėjo ir garantavo 
viską pataisyti. Kai atėjo pirma 
vadinamoji “service” diena, jie 
išlaikė mano automobilį 2 dienas 
ir nieko nepataisė. Po to rašiau į 
Detroitą, fabriko prezidentui, 4 
kartus. Į visus tuos laiškus at
sakė teigiamai, prižadėjo auto
mobilį pataisyti. Dealer’is ir vėl 
paėmė mano automobilį, išlaikė 
ji tris paras ir tik truputį au
tomobilį aptaisė. Didžiuma de
fektų — stabdžiai, “brake fluid”, 
vairavimo defektas (steering box 
leak), kai kurios dalys, kurios rū
dija, liko nesutaisyta.

Paskutiniame laiške iš Detroi
to fabriko prezidentas rašo, kad 
automobilis turi būti pataisytas 
ir kad dealer’is yra atsakingas 
už automobilio pataisymą. Ta
čiau tas dealer’is nenori nei ži
noti, nei girdėti. Jis sako, kad 
automobilis yra geras ir kad jis 
viską pataisė, kas buvo taisytina. 
Aš manau, kad automobilis nėra 
pataisomas, ir noriu, kad jie 
pasiimtų atgal tą naują supuvusį 
automobilį, su kuriuo važiuota 
tik 5000 mylių, ir kad jie man 
grąžintų pinigus, kadangi aš esu 
jų melagingai apgautas.

Ar galima būtų juos priversti 

pusantro tūkstančio dol. per 
metus.

Apylinkės vadovybė ir nariai 
parašė daug laiškų valdžios pa
reigūnam lietuvių reikalais.

Ižd. O. Žalionytė pranešė iž
do pajamas ir išlaidas per metus. 
Ižde liko dar 280 dol. Kontro
lės komisija, sės. Augusta ir O. 
Strimaitienė, aktu patvirtino iž
dininkės ir sekretorės gerai at
liktus darbus.

Susirinkimas baigtas visų su
giedotu Lietuvos himnu.

Pagerbiamos motinos

Gegužės 13 vietos LB suruošė 
motinų pagerbimą. 8 vai. ryto 
vienuolyno kapel. kun. V. Cuku- 
ras kartu su kun. A. Petraičiu 
koncelebravo mišias už moti
nas. Kun. Cukuras pamoksle iš
kėlė motinos pasiaukojimą.

2 vai. popiet vienuolyno sa
lėje po koplyčia įvyko viešas 
motinos pagerbimas. Maldą su
kalbėjo kun. V. Cukuras. Paskai
tą skaitė Elena Vasyliūnienė, 
žinoma pedagogė ir visuomeni
ninke.

Minėjimo pabaigoje visi sugie
dojo “Marija, Marija”, o seselė 
Teresė M. pademonstravo eilę 
skaidrių, kuriose parodytas 
žmogaus gyvenimas dienos ei
goje, nuo aušros ligi sutemų, 
motinos, ypač dangiškosios mo
tinos Marijos, globoje. Minėji
mui vadovavo dr. J. Kriaučiū- 
nas J. Kr.

RAŠINIŲ KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Tautinė 

Sąjunga skelbia rašinių konkursą 
jaunimui. Tema — “Lietuvių 
tautinė sąmonė išeivijoje”. Ame
rikos Lietuvių Tautinė Sąjunga 
kviečia ir skatina visą lietuvišką 
jaunimą (16 - 35 metų amžiaus) 
dalyvauti konkurse. Rašinys turi 
būti bent aštuonių mašinėle ra
šytų puslapių. Lituanistinių mo
kyklų mokytojai bei įvairių orga
nizacijų vadovai yra prašomi pa

automobilį pasiimti ir man grą
žinti pinigus? Aš mokėjau gry
nais. Laukiu atsakymo.

Skaitytojas, Connecticut

ATSAKYMAS
Patarčiau automobilį nuvežti 

pas tikrai gerą kvalifikuotą me
chaniką specialistą, kuris jį ap
žiūrės ir Tamstai raštu nurodys, 
kas yra taisytino šitame automo
bilyje. Jis turės smulkiai nurody
ti kiekvieną defektą ir kas turi 
būti padaroma tam defektui pa
šalinti; žinoma, nurodant kiek
vieno defekto pataisymo kainą. 
Šį raštų (estimate) pridėjus, 
reikia pasiųsti laišką registruotu 
paštu (certified) dealer’iui, reika
laujant, kad tie visi nurodyti 
defektai būtų tinkamai pataisyti 
per tam tikrą laikotarpį (sakyki
me per 10 dienų), taipogi jam 
reikia pranešti, kad, jei tie defek
tai nebus tinkamai pataisyti per 
tą laikotarpį, — Tamsta atiduosi 
automobilį pataisyti kitam asme
niui jo, dealer’io, sąskaiton. Jei 
jis su Tamsta nesusisieks, laiš
ku arba asmeniškai, per tam tik
rą laikotarpį, sakykime per 10 
dienų, tada reikia atiduoti auto
mobilį kitam garažui arba geram 
mechanikui pataisyti ir pasiųsti 
sąskaitą dealer’iui. Jei jis atsisa
kys mokėti, tada, žinoma, jį pri
sieis patraukti teisman. Beje, 
kiekvieno dealer’iui pasiųsto 
laiško kopiją patarčiau pasiųsti 
fabrikantui.

Jei mechanikas - specialistas,

SPORTAS
Lengvoji atletika

1984 m. Š. Amerikos pabal- 
tiečių ir lietuviu lengvosios at
letikos pirmenybės įvyks rugsėjo 
8-9 Kanados latvių stadijone 
“Sidrabene”, Milton, Ont., netoli 
Hamiltono. Vykdo ŠALFASS 
lengvosios atletikos komitetas.

1984 m. lietuvių pirmenybės 
bus išvestos iš pabaltiečių var
žybų.

Dalyvavimas atviras visiem 
lietuviam lengvatlečiam.

Šaudymo pirmenybės
1984 m. Š. Amerikos pabal

tiečių ir lietuvių šaudymo pir
menybes vykdo Kanados estai, 
Kanados latvių šaudykloje “Ber- 
zaine”, apie 40 mylių į šiaurę 
nuo Toronto.

Rugsėjo 8 vyks pistoletų varžy
bos, rugsėjo 15 — smulkaus ka
libro šautuvų ir medžioklinių 
šautuvų varžybos.

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečhj varžybų. 
Dalyvavimas atviras visiem lie
tuviam šaudytojam.

Golfo pirmenybės
Individualinės ir tarpmiestinės 

š. Amerikos lietuvių golfo pir
menybės vyks rugsėjo 1-2 Bay 
Valley Golf Course, Bay Valley, 
Mich. Rengia Detroito LSK Ko
vas per specialų komitetą.

skatinti jaunimą rašyti šia tautine 
tema.

Už geriausius rašinius bus ski
riamos dvi premijos: I premija 
— 500 dol., II premija — 250 
dol.

Konkurso rašiniai turi būti 
atsiųsti iki 1985 sausio 15 (paš
to antspaudas) adresu: Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
C/o Vida Jonušas, 12500 Pawnee 
Rd., Palos Park, III. 60464.

kuris “įvertins” automobilio de
fektus, būtų tos nuomonės, kad 
automobilio negalima tinkamai 
pataisyti, — tada reikės kreiptis 
teisman, prašant, kad pirkimo- 
pardavimo sutartis būtų “panai
kinta” (rescinded) ir kad Tams
tai būtų grąžinti pinigai.

Abejoju, kad teismas sutiktų 
pirkimo-pardavimo sutartį “pa
naikinti” ir įsakyti Tamstai grą
žinti pinigus, jei anksčiau nebūtų 
padaryta visa tai, kas viršuj nuro
dyta. Jei viskas bus tvarkingai 
padaryta, teismas Tamstai priteis 
ne tik įmokėtus pinigus, bet ga
li priteisti ir “nuostolius” (dama
ges) už turėtus “nepatogumus” 
ir Tasmtos advokatui atlyginti 
(attorneys’ fees).

ŠALPA PO SKYRYBŲ

KLAUSIMAS
Kai mūsų duktė ištekėjo už 

lietuvio, naujųjų ateivių vaiko, 
mes ir jo tėvai buvome labai 
laimingi. Vaikų jiedu neturėjo, 
bet sugyveno neblogai. Po ke
liolikos metų kažkodėl prasidėjo 
tarp jų nesantaika. Pradėjo peš
tis, nesutikti. Po kelių metų to
kio nesugyvenimo pradėjo mūsų 
dukteriai toks gyvenimas įgrįs
ti. Galvojo apie skyrybas, bet 
vis nesiryžo.

Vieną dieną jos vyras jai pa
sakė, kad jis nebenorįs su ja 
gyventi ir reikalaująs skyrybų. 
Mūsų duktė jam atsakė: kad nori, 
tai skirkis, man tų skyrybų ne
reikia. Už kiek laiko jis išsi
kraustė gyventi pas savo brolį, 
ir mūsų duktė gavo laišką iš 
advokato, kad jos vyras rengiasi 
su ja teisiškai persiskirti.

Mes tada jai patarėm pasiim
ti advokatą, bet jos pažįstamieji 
jai sakė, kad tai esąs pinigų 
išmetimas, nes juk ji pati norin
ti tų skyrybų. Jos vyras gavo 
skyrybas, nes ji sutiko, kad jiems 
reikia išsiskirti. Tai buvo prieš 
dvejus metus.

Vaikai, kol buvo vedę, namų 
neturėjo. Jie gyveno pas mus, 
antrame lukšte, ir mokėjo žemą 
nuomą. Savo pinigus kiekvie
nas laikė atskirai, savo vieno 
vardu. Tad, anot dukters, pro
blemų nebuvo. Ji turėjo gerą 
darbą ir sakė, gerai, kad jo at
sikračiusi.

Dabar, deja, reikalai žymiai 
pasikeitė. Mūsų duktė serga jau 
kelintas mėnuo, negali dirbti ir 
gyvena su mumis. Mano vyras 
yra išėjęs į pensiją, aš tebedirbu, 
bet nedaug uždirbu. Mūsų duk
tė skyrybų metu neprašė jokios 
pašalpos iš savo vyro — sakė, 
man jo nešvarių pinigų nereikia.

Patark Tamsta mums, ar verta 
ką nors šiuo reikalu dabar da
ryti? Ar padėtų su advokatu šiuo 
reikalu susirišti? Juk jam reikės 
užmokėti, o jei vilties mažai ką 
nors gauti, mūsų dabartinėmis 
sąlygomis būtų tikras finansinis 
apsunkinimas. Malonėkite kaip 
galimai greičiau mums atsakyti, 
nes esame tikroj bėdoj ir, be to, 
turime nemažai daktarų ir vais
tininkų neapmokėtų sąskaitų.

ATSAKYMAS
Patariu būtinai kreiptis į 

advokatą. Jis teismui paduos 
prašymą (petition for modifica
tion), nurodydamas, kad aplin
kybės žymiai pasikeitė nuo to 
laiko, kai įvyko skyrybos, ir 
prašys, kad teismas įsakytų 
Tamstų buvusiam žentui šelpti 
savo buvusią žmoną (alimony). 
Nors pačiame sprendime 
(decree) nieko apie tai nebuvo 
pasakyta, teismas gali kiekvienu 
laiku (at any time), pasikeitus 
aplinkybėms, nutarti, kad buvęs 
Tamstų dukters vyras privalo ją 
šelpti.

O Tamstų atveju juk aplin
kybės pasikeitė iŠ pagrindų. 
Skyrybų metu, atrodo. Tamstų 
dukteriai pašalpa (alimony) 
nebuvo reikalinga: ji dirbo ir 
sugebėjo “pati save išlaikyti". 
Dabar, susirgus ir negalint dirb
ti, ji tori teisę gauti iŠ savo bu
vusio vyro pašalpą (alimony).

Teismas greičiausiai jam įsa
kys mokėti ir už jos gydymo 
išlaidas. Neturiu jokios abejo
nės, kad tokia pašalpa bus Tams
tų dukteriai priteista. Jei buvęs 
jos vyras dirba, — Tamstų duk
ters advokatas neprivalėtų turėti 
didelių sunkumų Tamstų dukte-

PETRAS KARUŽĄ. Redagavo 
Antanai Vaičiulaitis ir Bernar
das Brazdžionis. Išleido Kazys 
Karuža. 1984. Spaudė “Draugo" 
spaustuvė Chicagoje. Tiražas 
1000. Iliustruota nuotraukomis. 
Kietais viršeliais. 408 psl. Kaina 
15 dol. Užsakymus siųsti: 
"Draugas”, 4545 W. 63rd St, 
Chicago, Ill. 60629.

Vyresniosios kartos lietuviai 
prisimena Petrą Karužą kaip 
poetą, kurio pomirtinių eilėraščių 
rinkinys “Giesmės apie daiktus 
ir žmones” buvo išleistas Kaune 
1933. Mirė sulaukęs vos 26 
metų amžiaus, bet jau suradęs 
savąjį poetinį kelią. Bern. 
Brazdžionis tuo metu jį apibū
dino šiais žodžiais:

TJaunajame Parnase P. Karuža 
jatf figūravo kaip modemus ka
talikiškos minties poetas, nuo 
romantikos pabėgęs ir atsirėmęs 
į gyvenimo realybę. Jis nevengė 
aštresnių visuomeninių motyvų, 
tačiau Jaikė, kad poezija pir- 
miausia\yra grožio kūryba ir jai 
nedera niekam kitam tarnauti. 
(...) Jo kūrybinis žodis — lyri
nis, bet nęretai su satyros at
spalviu, formos atžvilgiu kartais 
grubokas, Bet tvirtas, aktualus 
motyvais, šaižus nuotaika ir kri
tišku žvilgsniu, modemus tonu, 
vietomis elegiškas su mirties re
zignacija.” į

Penkiasdešimčiai metų praėjus 
nuo šio poeto ftiirties, jo bro
lis Kazys Karuža ^pasiryžo jį pa
gerbti sukaktuvinė, gražiai išleis
ta knyga, kurioje, be “Giesmių 
apie daiktus ir žmdnes”, randa
me dar šio rinkinio, papildymą 
“Margi žiedai”, ankstyvesniuo
sius poezijos ir beletristikos 
bandymus bei straipsnius; čia 
sudėti ir įvairių autorių nekrolo
gai bei atsiminimai. Atskiru sky
riumi eina Kazio Karužos atsimi
nimai, kuriuos jis pavadino “Apie 
tėvus, tėviškę ir brolį”.

“Giesmės apie daiktus ir žmo
nes” labai domino ano meto 
jaunimą. Gali būti jos įdomios 
ir šių dienų jaunimui. O vyres
niesiem jos nesensta.

Štai jaunatviškos nuotaikos 
eilėraštis:

Džiaukimės atėję mes,
Džiaukimės kartu, 
Sukimės alėjomis 
Viesulų ratu.

Mūsų dienos — pasaka, 
Pasaka žvaina.
Kas gi saulės neseka
Sujaunu daina?

Gėlės ir pavasariai
Žydi mums, tik mums.
Ko gi skaisčios seserys 
Meldžiasi dangums? ..

Džiaukimės atėję mes. 
Džiaukimės kartu.
Sukimės alėjomis
Viesulų ratu.

Kitas eilėraštis, čia cituojamas, 
yra liūdnas:
. Aš nežinojau, kadjuoko dainos 

Pavirsti gali kančios aidais, 
Kad baltos rožės ir kiparisai 
Skaudžiais erškėčiais širdį 

sužeis.

Dėl to kas dienų ėjau lenktynių
Ir rausvus žiedus raškiau 

kasdien,
Džiazbando tonų gaisruos 

paskendęs.
Nuodus ir vyną maišiau 

išvien.

O šiandien juodos gedulo 
kaukės.

Aplinkui niaukstos tamsi 
naktis;^ y

Slaptomis', mano kieman 
subėgę.

Giltinės rodo baltus dantis.

riai padėti esamomis sąlygomis.
Faktas, kad jos vyras, o ne ji 

pati gavo skyrybas ir kad ji 
teisiškai yra vadinamoji “kalto
ji pusė". tai|>ogi nieko nereiš
kia. Jei jos buvęs vyras yra fi
nansiškai pajėgus ją išlaikyti, 
o jai ta pašalpa yra reikalinga, 
teismas nuspirs jos naudai.

S
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MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ 
AURIESVILLE ŠVENTOVĖJE

Rugpjūčio 19, sekmadienį, su
važiavo Šimtai rytinio pakraščio 
lietuvių bei kitataučių į kankinių 
šventovę Auriesville mieste, 
New Yorko valstijoj, maldos 
dienai už Lietuvą. Kelionę į 
Auriesville jau trejus metus iš 
eilės organizuoja Lietuvių Ka
talikų Religinė Šalpa.

Maldos diena prasidėjo mišio- 
mis Šventovės didžiojoj apskri
toj bažnyčioj. Pagrindinis mišių 
koncelebrantas buvo kun. Algi
mantas Bartkus, Šv. Kazimiero 
kolegijos prorektorius Romoj. 
Kartu koncelebravo devyni kuni
gai: Robertas K. Balčys iš Ams
terdamo, Petras Baniūnas, OF M, 
iš Brooklvno, Matas Čvvas iŠ Al- 
bany, Antanas Grigaitis iš Ams
terdamo, Antanas Jurgelaitis iš 
Providence, Jonas Krivic
kas iš Stuyvesant Falls, Antanas
Petraitis iš Rexfordo, Kazimieras
Pugevičius iš Brooklyno ir Ro
bertas J. Boyle, SJ, šventovės di
rektorius. Lietuviškų giesmių 
giedojimą atliko bei pravedė
Šv. Andriejaus parapijos choras 
iš New Britaino, Conn.

Kun. Antanas Jurgelaitis, 
Amerikos Lietuvos vyčių centro 
valdybos dvasios vadas, pasakė 
pamokslą, skirtą dalyvaujantiem 
kitataučiam, apie Lietuvos isto
riją bei jos dabartinę padėtį. 
Vaizdingai ir jautriai kalbėjo, pa-

Argentinos tautinių šokių grupė Inkaras, dalyvavusi 7-oje tautinių 
Šokių Šventėje Clevelande. Nuotr. V. Bacevičiaus

PIETŲ AMERIKOS ŠOKĖJAI 
NUSTEBINO CHICAGĄ

Grįždami iš tautiniu šokių 
šventės Clevelande, Brazilijos ir 
Argentinos šokėjai buvo sustoję 
Chicagoj, ir čia jiem paskubo
mis buvo suorganizuotas pasi
rodymas. Penktadienio, liepos 6, 
vakare prisipildė pilna Jaunimo 
Centro didžioji salė, nežiūrint, 
jog buvo atostogų laikas ir tuo 
metu Chicagoj didesnių renginių 
nebūna.

Svečiai iš Pietų Amerikos davė 
nusisekusį koncertą, kokių retai 
Chicagoj surengiama. Čia abi 
grupės parodė lietuviškų tauti
nių šokių (daugiausia šoktų Cle
velande). o Argentinos grupė — 
pridėjo porą argentinietiškų šo
kių ir populiarųjį tango. Progra
mos paįvairinimui duota ir dai
nų.

Programą pradėjo Birutė Ja
saitienė ir pakvietė jai vado-
vauti Argentinos grupės vieną iš 
vadovu — Artūrą Kaminską. Šis <- c *-
Argentinos lietuvių vardu nuo
širdžiai visus pasveikino, pa
reikšdamas: “Mes atidarysim 
šokių ir dainų skrynelę, jog ži
notumėt. kad dirbam ir sielo
jamės dėl Lietuvos laisvės”. Jis 
taip pat papasakojo apie Argen
tinos ir Brazilijos tautinių šo
kių grupių veiklą. Be to, padė
kojo PLB ir JAV LB vadovybėm, 
kurių parama įgalino šias grupes 
atvykti į JAV.

Jis tarė ir keletą sakinių is
paniškai, sveikindamas Argenti
nos konsulą Chicagoj, kuris buvo 
atvykęs į Šį renginį.

Šokių programą pradėjo Bue
nos Aires Inkaro šokėjai, ku
riem vadovauja Juozas Pulikas

Daug lietuviškų knygų ir su
venyrų turi Darbininko admi
nistracija. Skambink 212 827- 
1351 ir prašyk, kad pasiųstų 
knygas į namus. « 

gaudamas klausytojų dėmesį, 
apie Lietuvos Bažnyčią, ir soli
darumo dvasią persekiojamiem 
broliam ir sesėm katalikam Lie
tuvoj. Visų nuoširdus rūpestis 
buvo girdimas lietuviškose atkar- 
totinėse maldose už Lietuvą pa
mokslo gale.

Po mišių kun. Kazimieras Pu
gevičius, Lietuvių Katalikų Reli
ginės šalpos vedėjas, padarė 
pranešimą apie vėliausius įvy
kius Lietuvoj. Jis papasakojo, 
kaip sovietai trukdė Šv. Kazi
miero metų iškilmes Lietuvoj.

Pranešimui pasibaigus, visi ėjo 
Kryžiaus Kelius už kenčiančią 
Lietuvą. Prie kiekvienos stoties 
kun. Pugevičius skaitė maldas iš 
Kronikos bei Sibiro maldakny
gės. Maldos vaizdavo, jog Kris
taus kančia vyksta ir šiandien. 
Dalyviai nešė kryžius, kurie sim- 
bolizavo lietuvių tautos šiandien
kenčiamą kančią. Benedikciją 
bei palaiminimus sakramentais 
teikė kun. Matas Gyvas iš 
Albany.

Lietuvos maldos diena Auries- 
vilėj suteikė gerą progų Lietu
va besirūpinantiem pasimelsti 
už persekiojamą tautą. Be to, 
nemaža kitataučių susipažino su 
Lietuvos tikinčiųjų padėtim bei 
kartu su jais susijungė per 
maldą.

Algis Sodonis

(su grupe taip pat buvo atvykę 
kiti vadovai — Artūras Kamins
kas ir Hector Katinas). Jie pra
džioj sušoko Jonkelį ir Sukčių. 
Tada juos pakeitė Sao Paulo 
Nemuno grupė (ją įsteigė ir jai 
vadovauja Jonas Lukoševičius), 
parodydama Čigonėlį ir Ratelių 
pynę.

Smagu buvo matvti du arsen- 
tiniečių tautinius šokius, kuriuos 
pademonstravo Inkaro šokėjai, 
vilkėdami specialius drabužius. 
Antroj programos daly jie pašo
ko iš Argentinos kilusi Tango, 
kuris dabar jau žinomas visa
me pasauly. Šis šokis sukėlė 
turbūt daugiausia plojimų. Ta
čiau. nenorint ištęsti ir taip 
jau ilgos programos, joks šokis 
nebuvo kartojamas, nežiūrint.

Atlanto rajono skautų sporto šventėje, kuri įvyko Bostone 
vasaros pradžioje, New Yorko skautų jaunimo komanda 
laimėjo pirmas vietas krepšinyje ir tinklinyje ir atskirai 
laimėjo įvairias lengvos atletikos varžybas. Iš k. klūpo: 
Tauras Vebeliūnas, Darius Stankūnas, Marius Marijošius, 
Matas Nemickas, Dainius Marijošius, Rytas Vebeliūnas. Vy- 
das Marijošius; stovi — Juozas ir Viktoras Milukai ir Jonas 
Jankauskas. Nuotr. Mariaus Marijoiiaus

Atlanto rajono skautų sporto šventėje, kuri įvyko Bostone 
vasaros pradžioje. New Yorko skautės džiaugiasi savo lai
mėjimais. Iš k. Nida Stankūnaitė, laimėjusi pirmas vietas 
jaunių ir jaunučių rutulio stūmime ir antrą vietą jaunučių 
200, 100 ir 50 m. bėgime, ir Gina Jankauskaitė, laimėjusi 
pirmą vietą jaunučių 200, 100 ir 50 m bėgime. Nuotr 
Martaus MarijoSians

DAYTONA BEACH, 
FLORIDA

Statyba jau pradėta! Lietuviai jau išpirko 25%. Nuo 
$44,500. Villa Nova Plantation Townhouses. 2 mieg., 
pusantros vonios, baseinas, tenisas, 3 mi. i plažią, prie 
autobusų, krautuvių. Rašykite j lietuviška įstaigą: Day
tona Beach Real Estate Center, Inc., 607 Lemon St.. 
Port Orange, FL 32019.

Dana Alksninienė Sigita Ramanauskienė

New Yorko ir apylinkių maldininkai Auresville, N.Y., kankinių šventovės artumoj eina 
Kryžiaus Kelius. Maldos diena už Lietuvą vyko rugpjūčio 19. Prieky kun. dr. Matas 
Gyvas ir kun. Kazimieras Pugevičius. Nuotr. Algio Sodonio

LIETUVIŲ KONGRESAS VENECUELOJE

LB pirmininkų suvažiavime 
San Paulo, Brazilijoj, 1982 va
sario mėnesį kun. Pr. Gavėnas 
iškėlė mintį, kad aštuntąjį Pie
tų Amerikos lietuvių kongresą

jog plojimų po daugelio šokių 
netrūkdavo.

■Pirmos dalies pabaigai Inkaro 
grupės šokėja Ana Maria Mo- 
siejko, 19 metų mergina iŠ Bue
nos Aires, smagiai padainavo 

> dvi lietuvių estradines dainas 
— Mylėk ir lauk ir Tu mano 
saulė, o taip pat ir vieną kūri
nėlį ispaniškai. Nežiūrint to, 

‘ kad ji muzikos mokosi tik lais
valaikiu (reguliariai studijuoja 
pritaikomąjį meną), turi neblo
gai ' apvaldytą balsą ir nemažą 
muzikinį talentą (ji dainas paly
dėjo gitaros muzika).

Antroj programos daly pasi
keisdamos pasirodė abi grupės,- 
viena už kitą gražiau ir išra
dingiau demonstruodamos lietu- 
vių-tautinius šokius (vidury dar 
huy.o..įmieštas ir argentinietiškas 
Tango). Pabaigoj pasirodė Inka- 
'toėlakėjai, kurie programą už
baigė gana įspūdingai atliktu 
Malūnu.

Pasibaigus programai, netrū
ko gėlių bei sveikinimų. Už
daromąjį žodį tarė LB Vidurio 
Vakarų apyg. pirm. K. Laukaitis, 
kuris padėkojo šokėjam ir akor
deonistui, chicagiečiui Tomui 
Stroliai (pasižymėjusio muziko 
Fausto Strolios sūnui). Taip pat 
visus pakvietė į Jaunimo Cent
ro kavinę pabendrauti su šokė
jais. Čia dar ilgai skambėjo sve
čiu iš Pietų Amerikos dainos.e

Atrodo, kad jie pralenkia mūsų 
jaunimą savo gera nuotaika, 
mokėjimu paįvairinti pramogas.

Gaila, jog P. Amerikos šokėjų 
pasirodymai nebuvo suorgani
zuoti kitose kolonijose. O jie tik
rai būtų maloniai nustebinę 
kitų Šiaurės Amerikos miestų 
lietuvius.

Edv. Š. 

reikėtų surengti Venecueloje. 
Dr. Vytautas Dambrava pasiūly
mą priėmė, nes šiame krašte 
iki šiol toks kongresas nebuvo 
suorganizuotas.

Venecuelos LB tarybos posė
dy 1984 sausio mėn. kongreso 
mintis buvo priimta. Kongreso 
žūkis: Visi ryžtamės Lietuvai! 
Venecuelos lietuvių jaunimo są
junga ėmėsi iniciaty vos sušaukti 
antrąjį Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimą, o taip pat 
įsijungė į bendrą kongreso pro- 
gramą.

Kongreso tikslas buvo atgai
vinti lietuviuose naują ryžtą 
dirbti Lietuvai ir kuo plačiau
siai venecueliečius supažindinti 
su Lietuvos reikalais.

Aštuntasis Pietų Amerikos lie
tuvių kongresas įvyko liepos 21- 
25 ir savo tikslą pasiekė. Kon
greso savaitę visi didieji Caracas 
laikraščiai rašė apie Lietuvą. 
Vienos valandos pamaldas ir iš
samius pranešimus apie Lietuvą 
rodė dvi televizijos stotys. Ži
novų įvertinimu, tai stebėjo apie 
keturi milijonai žiūrovų.

Katedroj pamaldas Idikė Šv. 
Tėvo ats to vas, apaštal i š kas i s 
nuncijus arkivyskupas Luciano 
Storero.

Prie Venecuelos išlaisvintojo 
Simono Bolivaro paminklo buvo 
padėtas vainikas. Kariuomenės 
80 asmenų orkestras grojo Lie
tuvos himną ir maršus.

Linui Kojeliui, JAV Baltųjų 
Rūmų štabo nariui, kongrese pa

sakiusiam svarbią kalbą, buvo 
sušaukta spaudos konferencija. 
Visa tai buvo filmuojamą ir ro
doma televizijoj.

Vyko ir banketai. Svarbiausias 
jų — karaliaus Mindaugo karū
nacijos sukakties iškilminga va
karienė Hiltono viešbutyje.

Didelį įspūdį paliko San Ca- 
simiro miestelio bažnyčioj Ru
džių iš Chicagos padovanoto 
altoriaus šventinimas ir iš Ca
racas perkėlimas šv. Kazimiero 
relikvijų. Altorių šventino vysk. 
Miguel Delgado iš Caracas. Mi
šių metu Venecuelos L B pir
mininkui dr. Vytautui Dambra- 
vai buvo įteikta garbės lenta, 
parapijos ir miesto, tarybos var
du dėkojant Lietuvių Bendruo
menei už nuoširdų bendradar
biavimą.

Kongreso suorganizavimas ir 
pravedimas — didelis Venecue- 
los LB krašto valdybos pirmi-' 
ninko diplomato dr. Vytauto 
Dambravos nuopelnas.

Kongreso atstovus bei svečius 
vaišino ir globojo Caracas lie
tuviai. Buvo rodomas pogrin
džio filmas apie padėtį Latvijoj. 
Vyko diskusijos apie lituanistinį 
švietimą ir Bendruomenės teis
mas, stengiantis, kritiškai pa
žvelgti į save. Baigiant kongre
są, buvo priim^AnUtarimų ir 
rezoliucijų.

Aštuntasis Pietų Amerikos 
lietuvių kongresas? .praėjo labai 
sklandžiai ir venecueliečiam pa
darė didelį įspūdį.

Julius Vaisiūnas

— Ona Bačkienė, Lietuvos 
diplomatijos šefo dr. S. Bačkio 
žmona, Mrs. Bush kvietimu da
lyvaus diplomatinių misijų šefų 
žmonų garbei pietuose, kurie 
vyks rugsėjo 14 JAV viceprezi
dento rezidencijoje Washing
tone.

— “Gintaras”, Toronto tauti
nių šokių grupė, rugpjūčio 2 
grįžo iš Anglijos ir parsivežė 
pirmos vietos laimėjimą tarptau
tiniame festivalyje. Festivalyje 
dalyvavo Britanijos, Ispanijos, 
Portugalijos, Lenkijos, Olan
dijos, Prancūzijos, Italijos, Tur
kijos ir Jugoslavijos tautinių šo
kių grupės. Kanadai atstovavo 
“Gintaras”. “Gintarui” grįžus, 
Kanados etninio meno taryba iš
siuntinėjo spaudai pranešimą 
apie laimėjimus. Jame sakoma, 
kad nė viena Kanados grupė per 
dešimtmetį nėra laimėjusi tokių 
varžybų. Tarptautinio festivalio 
rengėjai Britanijoj atspausdino 
leidinį, kuriame įdėtos dvi “Gin
taro” nuotraukos, taip pat virše
lis papuoštas “Gintaro” nuotrau
ka.

— Los Angeles tarptautinėj 
olimpiadoj Kanadai atstovavo 
buvęs Hamiltono gyventojas, 
dabar studijuojąs Britų Kolum
bijoje, Antanas Zasada, 23 metų 
amžiaus. Jo motina Zasadienė- 
Kemežytė anksčiau gyveno Ha
miltone.

— Balfas skelbia šūkio kon
kursą. Balfo veiklos 40 metų 
sukaktis bus apvainikuota ru
dens vajumi — artimo meilės 
didžiąja demonstracija. Balfo 
rėmėjai ta proga skelbia šūkio 
konkursą. Pirma premija — 50 
doh, antra — 30 doL, trečia— 
20 dol. Šūkius prašoma siųsti 
konkursam nustatyta tvarka: su 
šūkiu, atskirame uždarame voke 
įrašyti savo pavardę ir adresą. 
Šūkius siųsti iki rugsėjo 15 
adresu: Balfas — šūkio konkur
sas, 2558 W. 69th St., Chicago, 
III. 60629.

— Vasario 16-osios gimnazi- 
jon ateinantiem 1984 - 85 moks
lo metam iš Pietų Amerikos va
žiuoja 3 lietuviai jaunuoliai: 
Nestoras Ruplėnas iš Buenos Ai
res. Argentinos. Octavijus Rut
kauskas Machado iš Sao Paulo, 
Brazilijos, ir Diana Stasiukynaitė 
iš Bogotos. Kolumbijos.

— Penktojo mokslo ir kūry
bos simpoziumo, kuris vyks 
1985 Padėkos savaitgaly Chica
goj. mokslinės programos komi
tetą sudaro: pirm. dr. Jonas Bi
jūnas. griežtųjų mokslų, tech
nikos ir architektūros vadovas 
dr. Bronius Jaselskis, medicinos 
sekcijos vadovas dr. Jonas Dau
girdas ir humanitarinių bei so
cialinių mokslų sekcijos vado
vas dr. Algis Norvilas.

— Elena Gorodeckienė-Čer- 
nienė. garbės šaulė, bus usi Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopos. 
Worcester. Mass., sekretorė ir 
Maironio Parko vyr. Šeimininkė, 
išvyksta apsigyventi į Chicagą. 
Šauliai. Maironio Parkas ir me
no vienetai “Ratelis bei “Pen
ketukas" surengė šaunias išleis
tus <'s rugpjūčio 1S Lietus ių klu
be.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: C. J. Bernatonis, Easton. 
Md._ J. Jakštys. St. Petersburg. 
Fla. Vietoj mirusios S. Dtrossi- 
moss- pi tmumeratą perėmė sesuo 
\ Pimonosv, Brookline. Mass. 
Sseikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitstojam Darbininko prenu
merata pirmu'in metam tik 12 
dol. Atnaujinant — stsiem 15 
dol. metam.
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GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti 

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

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui........... USS..................

Pavardė, vardas.......................................................................
Adresas....................................................................................

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos pianus.

Į Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
į prašant — gavimui mortgičiu.
j Nori Įsirašyti kreipkitės i SUSIV. CENTRA, P.O. Box 32 (71-73 So.

| Y/ashington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703: o Didžiojo New Yorko 
; rajono lietuviai kreipkitės i organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
I BOBELĮ, 212 Eiderts Lane, Woodhaven. N.Y. 11421, tel. Ml 7-6637. 1
1 -K - -

t ~n—■ »TT i~

I
| Sv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties prisimi- 
į nimui gaunama dail. Adomo Galdiko piešto šv. Kazimie- 
I ro portreto spalvota reprodukcija. Dydis 12 x 9 indų. 
| Kaina 2 dol.
j Taip pat gaunama Aušros Vartų paveikslo spalvota 
| reprodukcija. Dydis 12x9 inčų. Kaina 2 dol.

I
 Persiuntimo išlaidom pridedamas 1 dol.

Gaunama Darbininko administracijoj, 341 Highland 
„ Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

WI
| LITHUANIA 700 YEARS
| (IN ENGLISH. 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St.
f Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista.

Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
s kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
I 11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years" už 16 del. Persiuntimas —
K
g postage 1 dol.
į Vardas, pavardė..............................................................................
| Numeris, gatvė ................................................................................
* Miestas, valstija, Zip...........................................................................

r

DARBININKO SKAITYTOJAM
I
i

SKAITYTOJ AM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda
mas šis lapelis. Prašome jj iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 

j DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 metam 
4

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

į Adresas ....... ...............................................................................
I

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

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

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų. J. Jaškausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios. A. Žemaičio “Lietuvos 
vaizdeliai" arba to paties au
toriaus "Nutolusios dienos . 
Gaunama Darbininko administ
racijoj. 341 Highland Blvd., 
Brooklyn. N.Y. I 1207.

NAUJAUSIOS 
KNYGOS
J. Puzino, Rinktiniai raštai.

I ir II tomas. Įrišti į kietus vir
šelius. Lž abu tomus 3o dol.

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

E. Juciūtė, I g a r k o s 
Naujamiestis. Lietuvių tremti
nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10 
dol.

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

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

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

L Matulaičio kelias į Vilniaus 
vyskupo sostą. 4 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

S. yla, M. K. Čiurlionis kū
rėjas ir žmogus. Įrišta . 15 
dol.

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

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

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesvs. 5 dol.

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

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

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

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

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

A. M usteikis, Dangaus ir že
mės šaknys. Romanas. 10 dol.

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

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

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

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

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

S. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. 18 dol.

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

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

P. Gudelis, Joniškėlio parti
zanu atsiminimai. II dalis. 6 
dol/

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

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

Agronomes Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuvišku valgiu 
receptu knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

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

VĖL GAUNAMOS 
MELODINGOS 
PLOKŠTELĖS

Gina Čapkauskienė — 1 ietu vi ų 
kompozitorių dainos ir tarptau
tinių operų arijos. Plokštelė ar
ba kasetė 10 dol.

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

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

GAUNAMAS PILNAS 
“AUŠROS”TEKSTAS

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

Savo vaikams, kurie, baigt 
mokslus, išsikelia gyventi į kitus 
miestus,užprenumeruok Darbi
ninką. Tai bus jiems geriausia 
dovana.

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

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

Erlėnas, Girių sargai, apy
sakos. 3 dol.

Nemunėlis, Mažųjų dienos. 
8 dol.

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

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

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

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

Gynybiu Vilniaus sienų nu
griovimas. vertė M. Blvnas. 3 
dol.

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

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

J. Budrys. Kontražvalgyba 
Lietuvoj. 3 dol.

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

Br. Kviklvs. Vilkaviškio vysku- 
pija. Įrišta. 23 dol.

Auszra — 1 tomas. Įrištas. 
20 dol.

Auszra — II tomas. Įrištas. 
20 dol.

tė, motina Marija. 5 dol.
J. Dainauskas, Aušra, 1980 

kovo — 1980 gruodžio 6 dol.
J. \ aišnys. Dabartinė lietu

viu kalbos rašvba. 3 dol.
P. Gaučio vertimas. Pirmasis 

stebuklas. Azorin. 5 dol.
K. Pažėraitė. Svetimi vėjai. 6 

dol.
A. Iaindsb<'igis. Muzika įžen

giant i neregėtus miestus. 6 
dol.

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

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

St. Yla, Jurgis Matulaitis. Bio
grafija. 5 dol.

J. Kaributas. Kelionė aplink
pasaulį. 4 dol.

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

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

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

Vysk. V. Brizgys, K. Kaupai-

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

1984 KELIONĖS į LIETUVĄ
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 i 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, 1 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............................................$1,259.00

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 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

Tel. (212) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

6 mėn. 12.28% 11.75%
$500

- 20,000

12 mėn. 12.39% 11.85%
24 mėn. 12.50% 11.95%
36 mėn. 12.55% 12.00%

6 mėn. 12.55% 12.00%
$20,000

12 mėn. 12.71% 12.15%
$50.000

24 mėn. 12.77% 12.20%
36 mėn. 12.82% 12.25%

— $50,001) IR DAUGIAU — PAGAL SUSU ARIMĄ ---------

IRA CERTIFIKATAI:

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
iki 6 metų

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 9.42% 
DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100.000.
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RENGINIAI KULTŪROS ŽIDINYJE

Rugsėjo 8, šeštadienį, šv. Ka
zimiero mirties 500 metų mi
nėjimas.

Rugsėjo 22 - 23, šeštadienį 
ir sekmadienį, dailės paroda. 
Rengia New Yorko ateitininkai.

Spalio 6, šeštadienį, privatus 
pobūvis.

Spalio 13, šeštadienį. Kultūros 
Židinio narių metinis susirinki
mas.

Spalio20, šeštadienį, Maironio 
mokyklos rudens balius.

Spalio 27, Šeštadienį, Lie
tuvių Moterų Klubų Federaci- 
jos suyažiavimas.

Lapkričio 3, šeštadienį. Lais
ves Žiburio rudens koncertas ir 
balius.

A.A.
PRANUI NAUJOKAIČIUI,

zanavykui, rašytojui, literatūros istorikui, Patrios 
autoriui mirus, jo žmoną, dukrą ir sūnų nuoširdžiai 
užjaučia

Leidyklos PATRIA bendradarbiai:
O. Balčiūnienė,
E uge n ija D a ugi rd ie nė-Rači ū n aite
J. Kuncaitis
J. Rūtenis
J.P. Lenktaitis

A.A.
Rašytojui PRANUI NAUJOKAIČIUI

amžinybėn iškeliavus, jo žmonai Linai, sūnui Gediminui, 
dukteriai Daliai ir visiems artimiesiems liūdesio valandoje 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Jane ir Edvardas Šišai

A.A.
Rašytojui PRANUI NAUJOKAIČIUI

mirus, sūnų Gediminą, dukrą Dalią su šeimomis, velionio 
žmoną ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Jūra ir dr. Albertas Drukteiniai
Rymantė ir Erdvilis Janulaičiai

A.A.
PRANUI NAUJOKAIČIUI,

rašytojui ir lietuvių literatūros istorikui, mirus, jo žmoną 
Liną ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ona ir Vytautas Baltučiai

Lapkričio 10, šeštadienį, Lie
tuvių Fondo balius.

Lapkričio 11, sekmadienį, pri
vatus pobūvis.

Lapkričio 18 , sekmadienį, 
koncertas. Rengia LM Federaci
jos New Yorko klubas.

Lapkričio 24, šeštadienį, pri
vatus pobūvis.

Gruodžio 1 ir 2, šeštadienį 
ir sekmadienį, Tautodailės 
Instituto paroda.

Gruodžio 8, šeštadienį, kon
certas. Rengia L.K.M. Kultūros 
Draugija.

Gruodžio 15, šeštadieni, skau
tu kūčios. V

1985 metai
Sausio 6 — Maironio mokyk

los kalėdinė eglutė.
Vasario 17 — Lietuvos ne

priklausomybės šventės minėji
mas.

Kovo 3 — Kaziuko mugė. Ren
gia New Yorko skautai.

Balandžio 13 - Laisvės Žiburio 
koncertas.

Gegužės 18 — Perkūno cho
ro koncertas.

Birželio 2 — M aironio litua
nistinės mokyklos mokslo metų 
užbaigimas.

Česlovas Butkys, buvęs Lie
tuvos vyriausio tribunolo 
teisėjas, rašytojas.

ČESLOVUI
BUTKIUI —
90 METŲ
Bethlehem. Pa., gyvena teisi

ninkas ir rašytojas Česlovas 
Butkys. kuris liepos 29 paminė
jo 90 metų sukakti. Ta proga jį' 
aplankė iš Great Necko, N.Y., 
Vacys Butkys su žmona Marija, 
jo sesuo Marija Karečkienė iš 
Woodhaven o. Jie abu yra su
kaktuvininko giminės — pusbro
lis ir pusseserė. Iš Clevelando 
buvo atvykusi poetė Vladė But-' 
kienė. dabartinio LB Krašto val4 
dybos pirmininko dr. Antano * 
Butkaus žmona. Dalyvavo ir su
kaktuvininko sūnus su žmona.

Česlovas Butkys gyvena nuo
šaliai. ir daugelis net nežino, 
kad jis yra žymus teisininkas ir 
rašytojas.

Gimė jis 1894 liepos 29 se
nuoju stiliumi, gi naujuoju — 
rugpjūčio 10. Gimė Rygoje. 
Mask vos universiteto teisių 
fakultetų baigė 1916. Odesoje 
1920 - 1922 lankė Žemės Ūkio 
akademija. Grižes i Lietuvą, 
nuo 1922 ėjo įvairias pareigas 
teisme, buvo Kauno miesto tei
sėjas. Kauno apygardos teisė
jas. vyriausio tribunolo teisėjas, 
nuo 1933 universitete dėstė civi
linį procesų. Dotnuvos žemės 
ūkio akademijoje dėstė miškų 
teisę, profesoriavo pabaltiečių 
universitete Pinneberge, Vokie
tijoje, dėstė civilinę ir darbo tei
sę. Vokietijoje dirbo ir lietuvių 
gimnazijoje, buvo Watenstedto 
lietuvių gimnazijos direktorius. 
I Amerika atvyko 1951 ir nuo

Susirgo inž. V. Izbickas
Buvęs LB tarybos pirminin

kas ir eilės lietuviškų organi
zacijų aktyvus veikėjas inž. Vy
tautas Izbickas labai sunkiai su
sirgo. Savaitės laike padarytos 
net dvi didelės operacijos.

Jis guli Faulkner Hospital, 
1153 Centre St., Jamaica Plain, 
MA 02130.

Linkime inž. Vytautui Izbickui 
greit pasveikti, sustiprėti ir vėl 
grįžti į aktyviųjų lietuvių eiles.

Tautos šventės minėjimas
Tautos Šventės minėjimų ren

gia LB Bostono apylinkės valdy
ba. Minėjimas vyks rugsėjo 9. 
10:15 vai. ryto bus aukojamos 
mišios Lietuvos intencija Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje So. Bostone. 3 vai. p.p. 
minėjimas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėje. Kalbės inž. 
Alinis Kuolas. Meninėj daly pa
sirodys aktorė Aleksandra Gu.s- 
taitienė ir Berklee muzikos kole
gijos trio, kuriam vadovauja prof. 
Jeronimas Kačinskas.

Organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis.

$10 už žinių suteikimų
Lietuvių radijo valandos vedė

jai Bostone Steponas ir Valenti
na Minkai rugpjūčio 19 paskel
bė žinių, kad jie mokės po $10 
už žinias apie lietuvių rašytojus, 
menininkus ar politikoje bei vi
suomeniniame lietuvių gyveni
me pasižymėjusius lietuvius, jei
gu jie savo darbais patenka į laik
raščius ar net į amerikiečių 
spaudų. Tokios žinios turi būti 
gaunamos iki kiekvieno šeštadie
nio 12 vai. adresu: Mrs. Valen- 

1957 apsigyveno Pennsylvanijo- 
je.

Šalia savo teisės pareigų ir 
darbų, jis visų laikų mėgo rašy
ti, jau nuo 1924 buvo lietuvių 
rašytojų ir žurnalistų draugijos 
narys. Taip pat yra veikęs ir ki
tose draugijose.

Yra rašęs apysakaičių, feljeto-* 
nų ir scenos veikalų. Jo kome
dijų jaunimui — Trys draugai 
—1941 vaidino Kauno Jauni
mo Teatras ir Šiaulių dramos 
teatras. Pasirašė S. Meilučio sla
pyvardžiu. Milinis apdaras — 
komedija, slapyvardžiu A. Ni- 
nuta. Seklio meilė, romanas, 
spausdintas Policijos žurnale. 
Rankraščiuose dar turi keletu 
scenos veikalų, libretų opere
tėms ir vienų romanų.

Jis parašė ir savo atsimini
mus, kuriuos pavadino “Teisėjo 
atsiminimai“, išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas 1982 Chi- 
cagoje.

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

tina Minkus, c/o Baltic Florists, 
502 Broadway, So. Boston, MA 
02127.

Didelė sukaktis
Rugsėjo 16, sekmadienį, 3 vai. 

p.p. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-ja ruošia savo 85 metų 
sukakties minėjimų.

Bostono lietuvių apylinkėse 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-ja yra didžiausia lietuvių orga
nizacija, kurios nuosavybėje yra 
dideli lietuvių namai. Šie namai 
yra visiem prieinami ir juose 
vyksta visa lietuvių visuomeni
nė, socialinė bei kultūrinė veik
la. šiuose namuose turi prie
glaudų Bostono skautai, Ivaškų 
tautinių šokių sambūris, Lietuvių 
Enciklopedija, Lietuvių kredito 
unija “Taupa”. Ir veik visos lie
tuviškos organizacijos čia gru
puojasi, daro savo susirinkimus, 
čia ruošiami minėjimai ir pan. 
Taip pat yra valgykla ir baras. 
Čia vieta lietuviam susirinkti, 
susitikti savo pažįstamus ir ska
niai pavalgyti lietuviškus pietus.

Šio namo priežiūra bei išlai
kymas reikalauja darbo ir lėšų. 
Lėšų sutelkimui draugija kas
met ruošia banketų-koncertų, 
kuris per paskutinius metus yra 
pasižymėjęs savo įdomumu, lyg 
lietuviu metinė šventė. Šiame 
bankete šiais metais dalyvauja 
dr. A. Budreckis su paskaita 
apie Bostono lietuvių 85 metų 
veiklų. Linksmoje dalyje daly
vaus “Jinai ir trys gintarai” 
iš New Yorko. Jie taip pat 
gros šokiam. Visiem lietuviam 
bus įdomu išgirsti apie ankstyvą 
Bostono lietuvių veiklų, kuri 
prasidėjo tik į šį kraštų pirmie
siem lietuviam atvykus.

Po šios programos bus 
skanūs pietūs, kuriuos paruošia 
klubo šeimininkės.

Stalus po 10 asmenų galima 
užsisakyti pas klubo vedėją Algį 
Šmitą tel. 268 - 9057 ar pas valdy
bos narius.

M inkų padėka
Lietuvių Radijo Korp., seniau

sios lietuviškos radijo programos 
Naujojoj Anglijoj, 50 metų su
kaktuvinė gegužinė įvyko rug
pjūčio 12 Romuvos Parke, Brock- 
tone.

Programą atliko energingi uk
rainiečiai šokėjai, kurie sužavė
jo žiūrovus. Iškiliąja Naujosios 
Anglijos lietuvaite išrinkta Rūta 
Buivydaitė iš Carlisle, Mass. Už 
atsineštus rankdarbius pirmą 
dovaną 50 dol. pinigais laimėjo 
Birutė Karosienė iš Quincy (už 
lietuviškas lėles). Antrą dovaną 
25 dol. laimėjo Patricia Mažu
les iš Brocktono už afgan. Tre
čią dovaną 10 dol. laimėjo Bar
bora Gailiūnienė iš So. Bostono 
už išmegztus grybus.

Šokių varžybose laimėjo: “Ma
inės ir papės polka” — Dorothy 
Asmutis iš Brocktono ir Jonas 
Baužis iš So. Bostono, jaunimo 
polka — Alvydas ir Danutė Ka- 
zakaičiai iš Sharon, valsas — 
Julija ir Joseph Mazzco iš Avon, 
tango — Valentina Teslenko ir 
Hardy Margesian iš Bostono, 
twist — Gina Walat ir Angeli
ka Kazakaitytė iš Sharon.

Loterijos pirmą dovaną laimė

Holidays”
MEMBER

1984 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVA 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

jo E. Ribokienė iš Brocktono, į
2 — A. Natonis iŠ Lowelio, i
3 — Jonas Rūtenis iš Hyannis, |
4 — Zaineb Al Awede iš Spen- į 
cer, 5 — Oscar Pappas iš Lynn, j
6 — B. Gedwill iš So. Bostono, j
7 — S. Kasperwicz iš Quincy, į
8 — Thomas Kaminskas iš I 
Stoughtono.

įžangos dovanas laimėjo: 1 — 
287503, 2 — 077977, 3 — 
287516,4 — 287450,5 — 077978, 
6 _ 077904, 7 — 287417, 8 — 
077993.

Dėkojame visiem, atsilankiu- 
siem į Lietuvių Radijo Korp. 
50 metų sukaktuvinę gegužinę
— pikniką. Dėkojame mielai 
Šeimininkei Monikai Plevo- 
kienei, šeimininkui Aleksandrui 
Dubauskui ir visiem, kurie dirbo 
gegužinėj, ukrainiečių “Sijan- 
kai” šokėjam, visiem padėjusiem 
pravesti gegužinės programą, vi
siem prekybininkam, kurie pa
aukojo laimėjimų dovanas, vi
siem pirkusiem ir platinusiem 
laimėjimų bilietus, o taip pat 
korespondentui Povilui Žičkui.
— Steponas ir Valentina Minkai.

BOSTONO RENGINIAI

Rugsėjo 9 — Tautos šventės 
minėjimas.

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
lėj.

Spalio 7 Laisvės Varpo rudens 
renginys So. Bostono Lietuvių 
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 3 — Balfo banke
tas Brocktone, Sandaros klube.

Lapkričio 11 — Sv. Petro pa
rapijos bazaras.

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.

Balandžio 21 — Laisvės Varp^ 
pavasarinis renginys.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 Iki 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Talei. 2684X89. Parduoda
mas Darbininkas. Dldel is lletuvlikŲ 
knygų pasirinkimas.

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

A.A. 
LEONUI DAUGVILAI

mirus, seseriai Irenai Garunkštienei ir jos šeimai reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

/ Dana ir Jonas Pilėnai

VIENINTELIAI LIETUVIAI NEW YORKE, 
AUKSO SUPIRKĖJAI ir PARDAVĖJAI, 
TURĮ DIDELĮ PATYRIMĄ.
Superkam auksą, sidabrą, platiną. Mokame aukščiausias 
kainas. Apmokėjimas grynais. Niekur nerasite tokio 
patarnavimo kaip 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

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 17 
Rugsėjo 26 
Spalio 3 
Gruodžio 26

— 1127.00
— 1142.00

— $1268.00
—$1247.00

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

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

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

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

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

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUOŽlŲNAS. 
Norintiems Atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to change
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šv. Patriko katedroje per iškil
mingas šv. Kazimiero jubiliejaus 
mišias dalyvauja Šie lietuviškų 
parapijų chorai: Apreiškimo — 
Brooklyn, N.Y., Viešpaties Atsi
mainymo — Maspetho, šv. Petro 
ir Povilo — Elizabeth, N.J., 
šv. Kazimiero — Paterson, N.J., 
šv. Jurgio — Brooklyn, N.Y.

Choristus ir dainininkus kvie
čia muz. Viktoras Ralys bendrai 
repeticijai rugsėjo 5, trečiadienį, 
7:30 vai. vak. Kultūros Židi
nio apatinėj salėj. Jungtinis cho
ras giedos Šv. Patriko katedroj, 
New Yorke, rugsėjo 9, sekmadie
nį, 2 vai. popiet, kai ten bus mi
nima šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukaktis.

Šv. Kazimiero sukakties mi
nėjimui — akademijai rugsėjo 8, 
šeštadienį. Kultūros Židinio vir
šutinėj salėj pasibaigus, apati
nėj salėj vyks vakaronė, kur bus 
galima įsigyti maisto ir pabend
rauti lietuviškoj bei šventiškoj 
nuotaikoj.

Šv. Kazimiero šventei rengti 
komitetas posėdžiavo Kultūros 
Židinyje rugpjūčio 21 ir rugpjū
čio 27. Detaliai aptarti abiejų 
dienų visi šventės momentai ir 
darbai. Apie šventės eigą salėje 
ir Šv. Patriko katedroje žiūr. 
skelbimus.

Tautos šventė Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje bus paminėta 

vadovaus naujasis vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM.

Dr. Vytauto Slavinsko 5 metų 
mirties proga mišios bus auko
jamos rugsėjo 8, šeštadienį, 11 
vai. pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje. Velionio našlė Mari
ja Slavinskienė prašo draugus 
prisiminti velioni maldose.

Lietuvių Moterų Federacijos 
New Yorko klubas per savo 
pirmininkę Marytę Žukauskienę 
Darbininkui paremti atsiuntė 50 
dol. Už lietuviškos spaudos Įver
tinimą ir auką nuoširdžiai dė
kojame.

.t

VYSK. PAULIAUS BALTAKIO 
KONSEKRACIJOS IŠKILMĖS

vyks rugsėjo 14 Portlando, Maine, katedroje.

Visi, kurie | šias iškilmes vyksta ne ekskursi
niais autobusais, bet savo priemonėmis, prašo
mi tuoj pat skubiai pranešti apie savo atvykimą 
Tėv. Rafaeliui Šakaliui, OFM, telefonu 207 967- 
2031 arba 207 967-2011. To pageidauja Port
lando katedros rektorius ir priėmimo šeimi
ninkės.

g

SV. KAZIMIERO MIRTIES 500 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS NEW YORKE
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Rengia

Rugsėjo 8, šeštadienį, 6 vai. vak.
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd 
Brooklyne, N.Y.

PASKAITA. Kalba centrinio jubiliejinio komiteto 
pirmininkas VYTAUTAS VOLERTAS

KONCERTAS.

Dainuoja solistė ANGELĖ KIAUŠAITĖ 
Akomponuoja DALIA SAKAITĖ

TAUTINIAI ŠOKIAI

Programai vadovaus RŪTA DRAGŪNEVIČIŪTĖ

jėjimas 5 dol. asmeniui

Visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti akademinėje dalyje ieitadienj Ir pamaldose 
sekmadienį.

SPECIALUS /Š ORCAN17ACJJU SUDARYTAS KOMITETAS

KELIONĖ Į ŠV. KAZIMIERO 
IŠKILMES
ŠV. PATRIKO KATEDROJE

New Yorko apylinkės Sv. Kazimiero mirties 500 metu 

sukakties komitetas maloniai 
kviečia visuomenę dalyvauti

IŠKILMINGOSE ŠV. MIŠIOSE 
1984 RUGSĖJO 9, SEKMADIENJ. 2 VAL. POPIET 

ŠV. PATRIKO KATEDROJE
5TH AVENUE PRIE 52 STREEET, MANHATTANE

Kelionės autobusu kaina į katedrą ir atgal — $6.00 asmeniui 
Autobusai išvyksta:

12 vai. p.p. iš Apreiškimo parapijos. Kultūros Židinio 
ir M. šalinsklenės laidojimo namų

12:45 vai. p.p. iš Viešpaties Atsimainymo parapijos

VIETAS IŠ ANKSTO UŽSISAKYTI:
Apreiškimo parapijos klebonijoj — (212) 387 >2111 
Darbininko administracijoj — (212) 827 - 1351 
Shalins Funeral Home — (212) 296 • 2244
Viešpaties Atsimainymo klebonijoj — (212) 326-2236

i

Redakcija .......(212)
Administr....... (212)
Spaustuvė .....(212)
Vienuolynas ..(212)

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Perkūno choro pirmoji repeti
cija po vasaros atostogų bus rug
sėjo 7, penktadienį, 7:30 v.v. Visi 
choristai prašomi būtinai daly
vauti, nes reikia pasiruošti kon
certui, kuris bus rugsėjo 29

choras koncertuoja Bostone.
Povilas Dargis, S LA preziden

tas, atostogavo prie Con
neaut ežero. Pa., ir iŠ ten at
siuntė sveikinimus Darbininko

Brolis Tomas Proscevičius, 
OFM, dirbąs pranciškonų spaus
tuvėj Brooklyne, gavo žinią iŠ 
Kėdainių, kad ten mirė jo jau
nesnysis brolis Vytautas.

Telefono bendrovė praneša, 
kad nuo rugsėjo 1 pasikeičia 
“area code” numeris Brooklyn, 
Queens ir Staten Island gyven
tojam. Vietoj buvusio “212” nu
merio reikės naudoti “718”.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjimas bus lapkričio 18, 
sekmadienį. Apreiškimo parapi
jos salėje. Kalbą pasakys Tėv. 
Placidas Barius. OFM. Bus me
ninė programa ir vaišės.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
naujasis vyskupas, rugsėjo 23 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
vadovaus pamaldom. Tokiu bū
du bus paminėta Tautos šventė. 
Po mišių parapijos salėje bus pa
bendravimas su menine progra
ma ir vaišėmis.

Lietuvišku papročiu šelpti pa
degėlius savo aukas asmeniškai 
atsiuntė V. Katinas, Richmond 
Hill, N.Y., V7. Kazlauskienė, 
Flushing, N.Y., N. Ramanaus
kas, Chicago, Ill. Tėv. Petras 
Baniūnas nuoširdžiai dėkoja.

Vietoj vainiko prie a.a. Juli
jos Miknevičienės karsto pran
ciškonam aukojo: Danguolė ir 
Romas Didžbaliai, Linden, N.J., 
Algirdas ir Reginti Bražinskai, 
So. Orange, N.J. Pranciškonai 
nuoširdžiai dėkoja.

Kelionė į vysk. Pauliaus Bal
takio, OFM, konsekracijos iškil
mes. Išvykstama rugsėjo 14, 
penktadienį, 6:15 vai. ryto nuo 
Shalins laidojimo įstaigos, 6:30 
vai. nuo Kultūros Židinio. Grįž
tama sekmadienį apie 9 vai. vak. 
Kelionės kaina 90 dol. į šią 
kainą įsiskaito: kelionė iŠ New 
Yorko ir keliavimas Maino vals
tijoje per visas tris dienas mo
derniu Continental Trailway au
tobusu, priėmimas — banketas 
pranciškonų vasarvietėje, vieš
butis ir taksai, lengvi pusryčiai 
kiekvieną dieną, kelionė laivu 
Atlanto pakraščiais. Registruotis 
pas Marytę Šalinskienę — 296- 
2244 arba kelionių agentūroje 
Vytis — 769-3300.

KASOJE nuo rugpjūčio 14 
vėl pakilo taupymo certifikatų 
procentai. Prašoma atkreipti dė
mesį į KASOS reklamą ir pasi
naudoti pelningu investavimu 
dabar, nes tokie aukšti procentai 
nebus mokami visą laiką. Dėl in
formacijų arba pervedimo savo 
santaupų Į KASĄ skambinkite 
dienos metu ar vakarais 212 441-

Dramos aktorius Vitalis Žu
kauskas su humoristine progra
ma dalyvauja: spalio 7, sekma
dienį, Lietuvių dienoje Hamil
tone, Kanadoje, spalio 13, šešta
dienį, Baltimorėje, spalio 20, 
šeštadieni, St. Petersburge, Fla.

Atlanto rajono skautų stovyk
la vyko rugpjūčio 18 - 26 Ameri
kiečiu skautu stovyklavietėje 
prie Bulton, Mass., Stovykla 
buvo sėkminga ir nuotaikinga. 
Vadovavo s. Stepas Zabulis iš 
Hartfordo, skautėm vadovavo ps. 
Birutė Banaitienė, skautams ps. 
A. Garsys. Stovyklos dvasios 
vadu buvo skautininkas vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Dalyva
vo 204 skautai ir skautės, savait
galį -r- 230. Stovyklą aplankė 
Lietuvių Skautų Sąjungos pirmi
ninkas v.s. Sigitas Miknaitis, ir 
vyr. skautininke v.s. Danutė Ei- 
dukienė.

Lietuvos vyčiai leidžia specia
lų biuletenį Lietuvos reikalam. 
Dabar pasirodė rugpjūčio mėne
sio numeris. Kaip paprastai, 
kruopščiai surinkta įvairios Lie
tuvą liečiančios medžiagos, iš
traukos iš įvairių laikraščių, vy
čiai raginami rašyti laiškus. Šia
me numeryje duodami lietuvių 
kalinių adresai Sovietų Sąjungo
je, raginami jiem parašyti laiš
kus ir taip pat nurodoma, kas 
reikia laiškuose parašyti. Lietu
vos reikalų komitetui vadovau
ja dr. Jokūbas Stukas, o biule
tenį redaguoja Bemice Aviža.

Ieškomas 3-4 kambarių butas 
Westchester County, Bronxe 
arba Queens. Skambinti po 4 v. 
v. 212 235-3045.

DEXTER PARK

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

296-4130
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SV. KAZIMIERO MINĖJIMAS NEW YORKE
įvairių sukakčių lietuviam ne

trūksta. šiais metais sukako 500 
metų nuo vienintelio Lietuvos 
šventojo mirties. Nuvesdama 
mus į tolimą Lietuvos praeitį, 
ši sukaktis primena dabarties 
kartom, kad Lietuva nėra vien 
dabarties kovų bei pastangų pa
daras, bet gilių tradicijų kraštas, 
susiformavęs šimtmečių eigoje.

Kreipdamasis į beveik šimta
tūkstantinę maldininkų minią, 
kurioje buvo apie tūkstantis lie
tuvių, popiežius Jonas Paulius II 
kovo 4 šv. Petro aikštėje Vati
kane kalbėjo:

“Šiandien, minint 500 metų 
sukaktį nuo šv. Kazimiero mir
ties, dvasioje norėjau vienytis su 
Lietuvos vyskupais . . . Visiem 
lietuviam, kurie gyvena tėvynė- 

reiškiu nuoširdų linkėjimą, jį 
palydėdamas malda, kad visada 
išliktų ištikimi savo globėjo šv. 
Kazimiero brangiam dvasiniam 
paveldui: tvirti tėvų tikėjime, 
nepalaužiami viltyje, įsišakniję 

su Bažnyčia, su broliais . . .”
New Yorko apylinkės lietuviai 

turės progą parodyti savo išti
kimybę Lietuvos globėjui rugsė
jo 8 ir 9 dienomis, kai iškil
mingai bus paminėta ši nepa
prasta sukaktis.

Rugsėjo 9, sekmadienį, 2 vai. 
popiet Šv. Patriko katedroje, 5th 
Avenue prie 52nd Street, Man- 
hattane, įvyks iškilmingos 
pamaldos. Mišias aukos New

Lietuvos vyčių Newarko 29 
kuopa dalyvaus rugsėjo 8-9 
Liberty State Parke, Jersey City, 
X.J., šeštame metiniame etninia
me festivalyje. Bus parduodami 
namie gaminti valgiai, lietuviški 
dirbiniai. “Liepsna”, tautinių šo
kių grupė, šoks tautinius šokius 
rugsėjo 8, šeštadienį, 3 vai. po
piet. Vykstantieji New Jersey 
turnpike, teišvažiuoja “14-B 
Exit”, tepasuka į “Liberty State 
Park” (kairėn pusėn) ir teseka 
ženklus iki festivalio vietos.

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, valgomas, 
vietovių apžiūrėjimai. Dėl rezer
vacijų kreiptis į Joną Adomė
ną 212 497-5212. Čekį siųsti 
jam adresu: 69 Irving Avenue, 
Brooklyn

Yorko arkivyskupas John O’Con
nor, koncelebruojant Brooklyno 
vyskupui Francis Mugavero, 
vyskupui Pauliui Baltakiui, 
OFM, ir eilei New Yorko bei 
New Jersey lietuvių kunigų.

Mišios bus aukojamos anglų 
kalba su lietuviškomis giesmė
mis, lydint jungtiniam New Yor
ko lietuvių parapijų chorui, ku
riam vadovauja Viktoras Ralys.

Autobusai į katedrą yra orga
nizuojami iš Apreiškimo parapi
jos Brooklyne, Viešpaties Atsi
mainymo parapijos Maspethe, 
Kultūros Židinio ir Marytės Ša- 
linskienės laidojimo įstaigos 
Woodhavene. Autobuso kaina 
už kelionę į katedrą ir atgal tik 
6 dol. asmeniui. Iš anksto vietas 
reikia užsisakyti skambinant 
skelbime nurodytais telefonais. 
Rengėjai kviečia visus kuo gau
siau dalyvauti katedros apeigose, 
parodyti lietuvių solidarumą su 
vieninteliu Lietuvos šventuoju 
bei savo dalyvavimu pagerbti ir 
įvertinti į lietuvių šventę atvy
kusius kitataučius svečius.

Dalyviai yra raginami daly
vauti su tautiniais drabužiais. 
Per Romos iškilmes bazilikoje, 
Šv. Petro aikštėje ir Romos gat
vėse ypač dėmesį atkreipė lie
tuvių tautiniai drabužiai: lietuvių 
jaunimą, pasipuošusi tautiniais 
drabužiais, ir lietuves moteris 
pakartotinai filmavo italų valsty
binė televizija ir privačių televi
zijos siųstuvų korespondentai.

Organizacijos yra kviečiamos 
dalyvauti su vėliavomis, iš anks
to pranešant Kaziui Bačauskui. 
Jo tel. 212 846-5543.

Šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukakties New Yorko ko
mitetas, vadovaujant pirm. Alek
sandrui Vakseliui ir garbės pirm, 
prel. Pranui Bulovui, jau nuo pa
vasario vykdo ruošos darbus šiai 
sukakčiai paminėti. Komitetą su
daro 35 asmenys, atstovaują New 
Yorko ir apylinkės lietuvių pa
rapijom, organizacijom bei insti
tucijom.

Šalia manifestacinių pamaldų 
Šv. Patriko katedroje, rugsėjo 8, 
šeštadienį, 6 vai. vak. Kultūros 
Židinyje rengiama iškilminga 
akademija ir koncertas.

Akademijos programoje kal
bės prelegentas Vytautas 
Įeitas iš Philadelphijos, Šv. 
zimiero mirties 500 metų 
kakties minėjimo centrinio 
miteto pirmininkas. • Šiose 
reigose V. Volertas koordinavo 
kazimierinių metų planus Ro
moj, Toronte, leidžiant sukaktu
vinius leidinius ir pan.

Meninę akademijos programą 
atliks solistė Angelė Kiaušaitė iš 
Philadelphijos bei Jadvygos Ma
tulaitienės vadovaujama tautinių 
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teranų grupė. Bilietai į akademi
ją ir koncertą — 5 dol. asmeniui 
prie įėjimo.

Tūkstantinė žmonių minia su
važiavo į Romą paminėti kazi
mierinių iškilmių. Tūkstančiai 
laukiami Toronte šį savaitgalį, 
sukaktuvinių metų katalikų

kongrese. Šv. Kazimiero minėji
mai vyko visame pasaulyje, ne 
tik pas lietuvius, bet ir lenkų 
parapijose. Keliose Italijos, Ve- 
necuelos bei Bavarijos bažny
čiose, kur šv. Kazimiero kultas 
yra plačiai paplitęs, irgi buvo su
rengti minėjimai. Suvalkų tri
kampio lietuviai Lenkijoj iškil
mingai paminėjo kovo 4 Seinų 
bazilikoje: mišių metu lietuvių 
jaunimas meldėsi rinktiniais 
poetų žodžiais. Connecticut lie
tuviai tikrai gali didžiuotis su 
puikiai pavykusiu ir labai iškil
mingai pravestu minėjimu. Dar 
labiau džiaugėsi Paryžiaus lietu
viai, kurie, nors negausūs skai
čiumi, surengė šaunų minėjimą 
kovo 1. Neatsiliko ir Londono 
lietuviai.

Lauktina, kad ir New Yorko 
apylinkės lietuviai įsijungtų į šį 
istorinį ir garbingą sukaktuvinių 
minėjimų sąrašą. Gausiu daly
vavimu bus išreikšta meilė, rū
pestis ir solidarumas dangiška
jam globėjui ir Dievo Tautai, 
kuri kenčia Lietuvoje. Pasisekęs 
New Yorko šv. Kazimiero mir
ties 500 metų sukakties minėji
mas, tiek gausiu dalyvavimu, 
tiek brandžiu turiniu, ilgam pa
liks šviesų prisiminimą.

(gd)

NAUJAS

CHIROPRAKTIKOS
DAKTARAS

nr.

Andrius Rajeckas pereitą pa
vasarį baigė Life Chiropractic 
kolegiją ir įsigijo chiroprakti- 
kos laipsnį.

Andrius yra baigęs Maironio 
šeštadieninę mokyklą ir Molloy 
aukštesniąją mokyklą. Vė
liau lankė Queens kolegiją.

Šiuo metu su žmona apsigy
veno New Jersey valstijoj ir 
dirba su kitu daktaru. Kabineto 
adresas: 339 Main Road, Mont- 
ville, N.J. Telefonas: 201 335- 
8600. Montville yra apie 12 
mylių į vakarus nuo Patersono.

Andrius yra Gedimino ir a.a. 
Reginos Rajeckų sūnus.
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