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I Savaitės i 
J įvykiai s

JAV7 ir Sov. S-gos atstovai ta
rėsi dvi dienas dėl būdų saugu
mui užtikrinti ir netikėtiem už
puolimam Europoj išvengti, bet 
jiem nepavyko susidariusių nuo
monių skirtumų išlyginti.

Gynybos departamentas sulai
kė mokėjimus Hughes Aircraft 
korporacijai už jos gaminamas 
raketas, nes jose nuolat atranda
ma įvairių trūkumų.

Pietų Afrikos mišrios rasės 
parlamento rinkimus laimėjo 
pastoriaus Aelan Hendrickse va
dovaujama Darbo partija. Jis pa
žadėjo veikti iš vidaus apartei- 
do politikai pašalinti, bet kad šio 
parlamento nutarimai įsigaliotų, 
juos turės patvirtinti baltųjų 
parlamentas.

Libano armijos štabo viršinin
kas druzų gen. Nadim el-Hakim 
ir 7 su juo skridę kariai žuvo 
malūnsparnio katastrofoj. Druzų 
milicijos vadas Valid Jumblat dėl 
jo žuvimo apkaltino Libano pre
zidentą ir ten vėl prasidėjo susi
rėmimai tarp Libano armijos ir 
druzų milicijos.

Jamaikos min. pirmininkas 
Edward P. G. Saega. pasinau
dodamas užsienio investavimais 
ir technikine pagelba, siekia pa
versti 237,000 akrų nenaudoja
mos žemės derliu duodančia C
žeme. Izraelio 32 technikai ir 
1600 Jamaikos gyventojų pavertė 
5000 akrų į pamidorus, melo- 
nus, pipirus, agurkus ir gėles 
auginančius daržus ir apie 100 
akrų į žuvis auginančius tven
kinius. Panašius uždavinius at
lieka ir kitų valstybių techni
kai. Šiuo metu įvairūs cianai 
vykdomi 62,000 akrų plote ir 
juose dirba apie 25.000 Jamai
kos gyventojų.

JAV pasiuntė papildomus 
transportus javų sausros vargina- 
mom Etiopijai ir Kenijai.

Lenkijos vyriausybė dar tebe
laiko kalėjime 22 politinius kali
nius, kuriem amnestija negali 
būti taikoma. Prie šios grupės 
priklauso pogrindžio Solidarumo 
unijos veikėjai Bogdah Lis ir 
Piotr Mierzewski ir kt.

Sov. S-ga paskelbė sėkmingai 
išbandžiusi nuo žemės palei
džiamas skrajojančias raketas, 
bet iš tikrųjų Sov. S-ga su tokiom 
raketom pradėjo dirbti prieš 25 
metus ir jas galėjo išdėstyti dar 
prieš JAV pradedant išdėstyti 
savąsias raketas Vakarų Europoj.

Izraelio prezidentas Chaim 
Herzog pratęsė Darbo partijos 
bloko vadui Shimon Peres vy
riausybės sudarymo mandatą 
dar 21 d.

Salvadoro prezidentas Jose 
Napoleon Duarte sudarė specia
lią komisiją 5 nužudymam iš
tirti. Turėtų būti tiriama arkivys
kupo Oscar Arnulfo Romero, tri
jų žemės reformos pareigūnų ir 
vieno amerikiečio žurnalisto nu
žudymai.

JAV kongreso studija priėjo iš
vados, kad karinis balansas tarp 
Irako ir Irano dėl Irako masy
vaus ginklų pirkimo iš Prancū
zijos ir Sov. S-gos ir dėl efek
tyvaus JAV vadovaujamo ginklų 
tranui pardavimo draudimo pa
krypo Irako naudai.

Dvi Afganistano partizanų 
grupės — Hezbe-i-Islami, vado
vaujama Gulbuddin Hekmatyar, 
ir Jamiat-i-Islami, vadovaujama 
Burhanuddin Rabbani, — padi
dėjus Sov. S-gos kariniam 
veiksmam, nutarė palaidoti bu
vusius nesutarimus ir veikti 
bendrai.

JAV pasirašė su Kinija sutar
tį pastatydinti didžiausią pasauly 
hidroelektrinę užtvanką Jangtze 
upėj.

KUNIGAI GINA TIKINČIŲJŲ TEISES
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 61

TSKP CK Generaliniam 
sekretoriui
Nuorašas: LKP CK 
pirmajam sekretoriui

Lietuvos TSR kunigų 
PAREIŠKIMAS

Prieš 30 metų ir anksčiau, 
asmenybės kulto laikais, kai 

* ■ 

kurie Tarybų Sąjungos vadovau
jantieji asmenys manė, kad ko
munizmo nebus galima įgyven
dinti be prievartos ir grasinimų. 
TSKP XX suvažiavimas tai gė
dingai taktikai padarė galą: iš
tuštėjo ir užsidarė daugelis la
gerių, į savo kraštą sugrįžo trem
tiniai, vėl susijungė išdraskytos 
šeimos— ir nuo to kultūrinis bei 
ekonominis gyvenimas nė kiek 
nesumenkėjo, bet priešingai — 
pakilo.

Labai gaila, kad ne visos 
asmenybės kulto laikų anomali
jos buvo panaikintos — kai ku
rios jų dar ir šiandien egzistuo
ja. Viena iš tokių anomalijų 
yra sąžinės ir religijos laisvių 
varžymas, religijos niekinimas ir 
prievartinė ateizacija. Kad visa 
tai yra tikriausia anomalija, aiš
kiai rodo pats gyvenimas. Šian
dien Europoje yra eilė socialis
tinių valstybių, kuriose tos ano
malijos beveik nejaučiama: kur 
tikintieji nei mokyklose, nei dar
bovietėse nediskriminuojami, 
kur leidžiama gausi religinė 
spauda ir kur vis dėlto kultū
rinis ir ekonominis gyvenimas 
žengia ne lėtesniu žingsniu, ne
gu pas mus.

Kodėl kitur daugiau 
laisvės?

Taip yra pavyzdžiui Vokieti
jos Demokratinėje Respublikoje. 
Ten katalikų yra maždaug tiek 
pat, kiek ir Lietuvoje, o religi
nio turinio knvgu Sankt Benno 
leidykla per 20 metų išleido 
daugiau kaip 2000 (du tūkstan
čius!) pavadinimų, taigi viduti
niškai po dvi knygas savaitėje. 
Tuo tarpu Lietuvoje, kaip rašo 
“Valstiečių laikraštis” (1983, nr. 
56) per pastaruosius 28 metus 
buvo duotas leidimas išspaus
dinti vos 23 leidinius — ir tai 
didesnė jų dalis išleista visai 
mažu tiražu tiktai kunigams.

Ten nedraudžiamos religinės 
pamokos bažnyčiose ar prie baž
nyčių esančiose patalpose; ten 
mokyklose niekas vaikų nepa
juokia dėl jų religinių įsitikini
mų. neverčia rašyti antireliginius 
rašinius, deklamuoti antireli
ginius eilėraščius; mokytojai ne
verčiami varyti antireliginę pro
pagandą ir kalbėti prieš savo įsi
tikinimus.

Ten veikia vienuolynai, auk
lėtinių skaičius kunigų semina
rijose ten nėra valstybės val
džios ribojamas, ten nėra drau
džiamos religinės ekskursijos. Ir 
štai ta Vokietija, kuri paskuti
niame kare buvo labiausiai su
gniuždyta. šiandien socialistinių 
valstybių tarpe ekonominiu at
žvilgiu užima vieną iš pirmųjų 
vietų — religijos laisvė nepa
kenkė jai, nesutrukdė jos ekono
minio bei kultūrinio augimo.

Auga moralinis pakrikimas
Humanišku bei teisiniu po

žiūriu, tikinčiųjų diskriminavi
mo ir religijos varžymo niekuo 
negalima pateisinti. Prievartinė 
ateizacija savęs nepateisino: kai 
ateistai tvirtina, kad religijos įta
ka liaudyje vis mažėja, gyve
nimo tikrovė rodo, kaip vis labiau 
plinta girtavimas, didėja šeimų 
skyrybų skaičius, auga moralinis 
pakrikimas gyvenime, o tikintie- 

, ji nuteikiami prieš pačius ateis
tus.

Konstitucija garantuoja
Tarybų Sąjungos Konstitucija 

garantuoja sąžinės ir religijefe 
laisvę visiems: kiekvienas žmo
gus turi teisę išpažinti bet kokią 
religiją arba būti ateistu; dėl to 
ateistai neturi teisės prievarta 
ar bauginimais versti kitus būti 
ateistais.

Jie neturi teisės skriausti ti
kinčiuosius, paneigti jiems ele
mentariausią teisę laisvai išpa
žinti ir praktikuoti religiją, mo
kyti ir auklėti savo vaikus pagal 
savo religinį įsitikinimą bei 
įsigyti tam reikalingą literatū
ra.

Valstybės valdžia, prisimin
dama savo įsipareigojimus, iš
plaukiančius iŠ tarptautinių dek
laracijų, privalo tėvams padėti 
šias jų teises įgyvendinti, o ne 
jiems trukdyti.

Prievarta verčia tapti 
ateistais

Tuo tarpu pas mus mokykla 
prievarta verčia vaikus tapti 
ateistais, prieštaraudama religin
gų tėvų valiai ir žemindama jų 
autoritetą. Visi laikytume ne
normaliu dalyku, jei ateistų vai
kai prievarta, be tėvų žinios ir 
sutikimo, būtų įrašomi į kokią 
nors religinę organizaciją. Kiltų 
didžiausias triukšmas! O pas 
mus kaip tik taip daro mokyto
jai .su tikinčiųjų tėvų tikinčiais
vaikais, prievarta įrašydami juos. .Jcevičius. tjie reiJcalavo-tokių

§v. Kazimiero mirties 500 metų sukakties komitetas New Yorke, uoliai dirbąs, kad 
rugsėjo 8-9 minėjimo iškilmės New Yorke būtų sėkmingos. Sėdi iš k.: Tėv. Antanas Prakapas, 
OFM, kun. Kazimieras Pugevičius, garbės pirm. Pranas Bulovas, pirm. Aleksandras 
Vakselis, kun. Jonas Pakalniškis, Malvina Klivečkienė, Viktoras Ralys. Stovi iš k.: 
Kazimieras Bačauskas, Marija Žukauskienė, Marian Skabeikis, Alfonsas Samušis, Apolo
nija Radzivanienė, E. Kezienė, Petras Minkūnas, Romas Kezys, Petras Ąžuolas, Pau
lius Jurkus, Gintas Žemaitaitis, Vytautas Kerbelis. Nuotraukoje nedalyvauja šie komiteto 
nariai: Kazimieras Jankūnas, X incas Padvarietis, kun. Vytautas Palubinskas, Algirdas Luko
ševičius, Renata Alin.skienė. Larry Janonis, Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, kun. B. 
Kruzas, kun. Antanas Račkauskas, kun. Stasys Raila, V ida Jankauskienė, Jadvyga Matulaitienė, 
Jonas Klivečka, Lionginas Drangauskas. Nuotr. L. Tamošaičio

STUDIJA APIE DISIDENTIZMĄ 
IR NACIONALIZMĄ PABALTIYJE

Neseniai Amerikoje Rand kor
poracija išleido Aleksandro 
Aleksiejevo studiją, pavadintą 
Dissent and Nationalism in the 
Soviet Baltic (Disidentizmas ir
Nacionalizmas Sovietiniame Pa
baltijy). Jos autorius, iš Bul
garijos kilęs Rytų Europos ir So
vietų Sąjungos ekspertas, yra 
nemažai rašęs ir skaitęs paskai
tų Pabaltijo klausimu.

Savo studijoji' Aleksiejex as 
nagrinėja disidentizmo ir na
cionalizmo raid;) Pabaltijy tarp 
1970 ir 1983 meti). Trumpai ap
žvelgęs Pabaltijo tautu praeitį, 
jis pabrėžia jų, ypač Lietuvos, 
unikalias istorines, kultūrines ir 
politines tradicijas, kurios jas iš
skiria iŠ kitu daugiatautės sovie- 

į spaliukus bei pionierius; pana
šiai verčiami tikintieji mokiniai 
bei studentai įsirašyti į kom
jaunimą.

Valdžia visur kišasi
Tarybinė spauda rašo, kad 

tarybiniai įstatymai vra visiems * A- *
bendri. Deja, kai kurie įstatymai 
ar instrukcijos (net ir slaptos) 
yra nukreipti specialiai prieš 
tikinčiuosius, ir jų pagalba 
ateistai nori tvarkyti religinį 
gyvenimą. įdomu, ką pasakytų 
ateistai, jei tikintieji panašiomis 
priemonėmis pradėtų tvarkyti 
ateistų viešą ar privatų gyve
nimą?

Tarybinė spauda teigia, kad 
Tarybų valdžios organai nesiki
ša į Bažnyčios vidaus reikalus. 
O iš tiesų kaip tik jie galuti
nai nustato, kas gali mokytis ku
nigų seminarijoje ir dirbti ku
nigo darbą, jie nustato semi
narijos auklėtinių limitą, jie ne
leidžia vyskupams savarankiškai 
veikti, jie kliudo popiežiui skirti 
naujus Bažnyčiai tinkamus vys
kupus.

Kunigai kėlė balsą
Prieš tokius nenormalumus 

ir kėlė balsą kunigai bei ti
kintieji, o taip pat Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komitetas, 
prie kurio priklausė kunigai Al
fonsas Svarinskas ir Sigitas Tam-

tinės valstybės respublikų. Jo 
manymu, pabaltiečių nepasi
tenkinimą ir jų nepalankumą so
vietinei sistemai skatina tokie 
trvs sovietinės politikos požiū-
riai:

Pirma: Kadangi sovietinės 
kontrolės mechanizmas siekia 
užtikrinti centro kontrolę vieti
niu respublikų sąskaitom dau
gelis pabaltiečių laiko, kad so
vietinė sistema vra rusu domi- r 4
nuojama ir kolonijinio pobūdžio.

Antra: Reliatyvi ūkinė stag
nacija ir maisto trūkumai, kokių 
šioji' teritorijoje anksčiau nėra 
buvę, sutvirtina pabaltiečių įta
rimą, jog didele dalimi Maskvos 
kontrole besiremianti ekono
minė sistema juos išnaudoja.

PERSHING IR CRUISE RAKETOS
— TAIKOS SAUGOTOJOS
JONAS P. KEDYS, 
AUSTRALIJA

Didelė dauguma Europos gy
ventojų pritaria JAV prez. Rea- 
gano dabar vykdomam planui 
— išdėstyti Pershing ir Cruise 
raketas Nato valstybių teritori
jose. Kad Šis teigimas yra ne
ginčytinas, tai liudija faktas, 
jog paskutinius rinkimus V. Eu
ropoje laimėjo tos politinės par
tijos, kurios buvo už raketų iš
dėstymą Nato kraštuose. Vieną 
išimtį reikia paminėti — tai 
Graikijos vyriausybę, kurią su
daro kairieji socialistai, kurie 
nekenčia JAV ir seka Sovietų 
politika.

Bendrai imant, opozicija 
prieš raketas V. Europoje susi
deda iš įvairiaspalvio politinio 
elemento, bet pagrindiniai jos 
elementai vra šie: “žaliūkai” 
(greens), “konservacionistai” 
(skirti nuo konservatorių), “pa
cifistai”, tam tikros religinės 
sektos, skatinamos Pasaulio 
Bažnyčių Tarybos (WCC), anar
chistai, teroristai, hipiai ir kitas 
panašus elementas.

Čia suminėta opozicija V. Eu
ropos raketom yra tiesioginėj 
arba pusiau tiesioginėj Sovietų 
įtakoj — politiškai arba finan
siškai.

Politiniai instrumentai, per 
kuriuos Maskva savo įtaką pra
veda, yra šie: Sovietų ambasa
dos ir konsulatai, Sovietų pre
kybos misijos, Tasso, Aerofloto 
ir KGB agentai, laisvųjų kraštų 
kairiosios organizacijos, kaip 
World Council of Churches 
(WCC), World Council of Peace 
and Disarmament, Soviet 

minties, sąžinės ir religijos lais
vių, apie kokias kalba tarptauti
nės deklaracijos, pasirašytos 
tarp kitų valstybių ir Tarybų 
Sąjungos.

Trečia: Ypač Latvijoje ir Es
tijoje dramatiškai pablogėjo de
mografinė padėtis — didėja msų 
ir apskritai slavų skaičius vieti
ni ų tautų nenaudai. Drauge 
vyksta agresyvus rusinimas. Vi
sa tai įtikino daugelį pabaltie- 
čiu. kad tarybinis režimas wk- < * 
do nutautinimo politiką.

Aleksiejevas rašo, kad pastaro
jo dešimtmečio bėgyje vis la
biau inten.syvėjantis pabaltiečių 
disidentizmas yra skirtingas nuo 
disidentizmo Rusijoje. Kadangi 
pabalticčiai rezistentai pirmoje 
eilėje kovoja už savo tautų tei
ses, juos remia platūs jų tautų 
sluoksniai, ir todėl pabaltiečių 
disidentizmas gali tapti masiniu 
sąjūdžiu. Pasak autoriaus, kova 
už religines teises Lietuvoje jau 
išėjo iš paprasto ‘'disidentiz
mo’ rėmu ir išsivystė i masini % r « 4
opozicinį sąjūdį.
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Friendship Associations ir t.t.

Suminėtų organizacijų nariai 
ir sovietų agentai infiltruoja 
demokratinio pasaulio organi
zacijas, pradedant parlamentais 
ir baigiant net vienuolynais. Dėl 
to šiandien turi visiem būti 
aišku, kodėl Maskvai pavyksta į 
laisvojo pasaulio gatves išvesti 
dešimtis ar net šimtus tūkstan
čių žmonių prieš amerikiečius, 
prieš Reaganą ir už Sovietų 
taiką.

Deja, čia pat tenka atvirai 
pripažinti, kad visą kaltę dėl 
minėtų pasekmių turi dalintis 
demokratinio pasaulio pirmoje 
eilėje vyriausybės, partijų vadai 
ir likusios organizacijos ir jų 
vadovybės, įskaitant ir kiekvie
ną apsisprendusį individą. Per 
praėjusius 65 metus su viršum 
jau turėjo paaiškėti Sovietų tiks
lai ir jų vergiško stiliaus gy
venimas viduje, jų bepročių li
goninės sugebantiem galvoti.

Laisvojo pasaulio valstybės 
turėjo jau senai panaudoti visą 
valstybinę mašiną su savo fi
nansais, spauda, TV, radiju, 
diplomatinėm ir militarinėm 
priemonėm ir parodyti laisvam 
pasauliui grobuoniškus, impe
rialistinius ir kriminalinius So
vietų Sąjungos veiksmus, nesi- 
bičiuliauti ir neieškoti “sanbū- 
vio” su politiniais kriminalis
tais. Jeigu taip būtų daryta 
prieš 10-15 metų, šiandien prieš 
Pershing ir Cruise raketas de
monstruoti išeitų tik keletas tu
zinų, o ne šimtai tūkstančių.

Negali pasikartoti 1938 nuo- 
laidinė Miuncheno politika, ku
ri privedė prie tautų pavergi
mo. Raketos turi užimti numaty
tas pozicijas visoje Vaj^ąrų Eu
ropoje, nes jos taikos saugoto
jos.

“LIETUVIŲ 
OPOZICIJA; 
LYGIAVERTIS 
VARŽOVAS”
— THE MONTH

“Soviefo pareigūnai labai ge
rai žino, kad jie negali terori
zuoti pasirašančiųjų (po petici- 
jimis), kurių daugiau negu 
123,000; jie taip pat žino, kad 
valdžios negerbianti ir išradin
ga lietuvių katalikų opozicija 
yra jiems lygiavertis varžovas”.

Taip rašo Janice Broun, Lon
done leidžiamo mėnraščio The 
Month kovo numeryje. Jos nuo
mone, pavieniai areštai tęsis 
toliau, “bet kiekvienas jų įveda 
naują potencialų didvyrį ar did
vyrę tautai įkvėpti. Spaudimas 
į tikinčiuosius didėja visose 
plotmėse, bet jų tiek daug, jog 
tokiomis priemonėmis tegalima 
atsiekti ribotų pasekmių. Galbūt 
valdžia turėtų prisiminti Engel
so argumentą, kurį Katalikų 
Komitetas citavo savo laiške 
Andropovui — atvira kova prieš 
Bažnyčią yra kvailystė ir geriau
sias būdas atgaivinti dėmesį 
religijai”. (Elta)

Studijoje nurodoma, kad Pa
baltijy randame tirščiausią or
ganizuoto disidentizmo ir savi- 
laidos telkinį visoje Sovietų Są
jungoje. Nors pabaltiečių disi
dentizmas turi stiprų nacionalis
tinį atspalvį, jis nėra nei savo
je uždaras nei Šovinistinis.'Vi
sai natūraliai ir veiksmingai 
bendradarbiaujama su kitų tautų 
disidentais, ypač pabalticčiai 
tarpusavy. Todėl Pabaltijo disi
dentizmas panašesnis į Rytų 
Europos, negu, pavyzdžiui, į Ru
sijos žmogaus teisių sąjūdį. Ant
ra vertus. Pabaltijo disidentai 
veikia griežtai apribotomis sąly
gomis ir todėl jiems sunkiai į- 
manoina suorganizuoti “Solida
rumo pobūdžio iššūkį režimui. 
Sovietinis režimas Pabaltijy 
turi platų politinį ir sauguminį 
kontrolės tinklą. įskaitant KGB. 

vidines saugumo |xųėgas ir ka
riuomenės dalinius. Atėjus rei- 
kaluj, Makva nedvejos panau
doti juos net ir brutaliausiu 
būdu.

\Elta)
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

1484 _ KAZIMIERO METAI — 1984

— Panevėžio parodų rūmuose 
birželio 15 - liepos 8 veikė vaiz
duojamosios dailės paroda "D gi
rininkai — kaimui”. Dvidešimt 
autorių eksponavo 40 darbu, sin
ku r tų 1949-1983. Birželio 15 - 
liepos 29 buvo eksponuotos kau 
niečio dailininko V. Krasausko 
pastelės. Arti 60 lakštų, sukurtu 
1983 metais.

— “Lietuva”, valstybinis aka
deminis nusipelnęs dainų ir šo
kių liaudies ansamblis, sugrįžo 
iš gastrolių po Ukrainą. Tai bu
vusios šio sezono stambiausios 
ansamblio gastrolės. Nuo liepos 
7 iki rugpjūčio 2 surengtas 21 
koncertas. Aplankyti Kijevo, 
Charkovo, Vorošilovgrado, Do-

L
 Savaitės i
Įvykiai «

Sov. S-ga išleido anglų kalba 
knygelę “Iš kur pavojus tai
kai”, kurioj įrodinėja, kad Rytų 
apsiginklavimas maždaug pri
lygsta Vakarų ir kad prezidentas 
Reagan dabar siekia karinės JAV 
persvaros.

Meksika baigia susitarti su jos 
užsienio skolintojais bankais dėl 
jos skolų grąžinimo išdėstymo 
ilgesniam laikui ir dėl žymaus 
procentų už gautus kreditus su
mažinimo.

Jordanas esąs pasirengęs už
megzti diplomatinius santykius 
su Egiptu. Santykiai buvo nu
traukti 1979, Egiptui pasirašius 
su Izraeliu Camp David susi
tarimus.

Iš paskutinių Sov. S-gos ir Af
ganistano partizanų veiksmų pa
žymėtini yra šie įvykiai. Sov. S- 
ga pasiuntė į pietrytinį Afganis
taną 50 malūnsparnių kovai su 
partizanais ir sustiprino derliaus 
naikinimo veiksmus padega
momis bombom padegdama javų 
laukus. Rugpjūčio 23 sovietų 
malūnsparniai vietoj partizanų 
apšaudė savus karius ir užmušė 
200 sovietų karių vakariniam 
Kabulo priemiesty Koti Saugi. 
Per ilgiau trukusias kovas parti
zanai numušė 5 sovietų malūn
sparnius Ghazi provincijoj, o 
sostinėj Kabule raketom ap
šaudė sovietų ambasadą ir kitus 
pastatus ir užmušė 17 žmonių.

Amerikos mokslininkai teigia, 
kad apie 2000 m. JAV gali tu
rėti laser spindulių uždangą, 
apsaugojančią Ameriką nuo 
branduolinių ginklų puolimo, 
bet tokia sistema kaštuotu 1 
trilijoną dol. Palyginimui JAV 
per paskutinį dešimtmetį ginkla
vimosi reikalam išleido 10 tri
lijonų dol.

Sov. S-ga vėl pirko iš JAV 
500,000 metrinių tonų javų.

Kinijos faktinojo valdytojo 
Deng Xiaoping duktė jo 80 m. 
amžiaus sukaktuvių proga at
skleidė. kad jos tėvas kultū
rinės revoliucijos metu buvo lai
komas politiniu išsigimėliu ir 
dirbo traktorių fabrike prie stak
lių, Gvveno nešildomame name 
ir augino pupeles ir kopūstus 
šeimai išmaitinti. Šeimos nariai 
buvo persekiojami.

Technikiniam redaktoriui inž. Viktorui Naudžiui Ofelija 
Barškctytė įteikia knygą “Lietuvių Fondas". Salia sėdi dr. 
Antanas Razma, L. Fondo įkūrėjas ir dabartinis valdybos 
pirmininkas. Nuoti f .mHil.nOo

neco, Dnepropetrovo, Zapo
rožės, Krymo miestai. Ne kartą 
ansamblis buvo kviečiamas įra
šam televizijoje (Donece, Za
porožėje, Vorošilovgrade ir kt.).

— Knygų leidykla “Vaga” 
paskutiniu metu išleido Jono 
Avyžiaus Raštų” trečią tomą 
“Degimai (502 psl., 30,(XX) 
egz.), Ramutės Skučaitės eilė
raščių knygą “Vijoklis viršum 
sparno’ (63 psl., 10,000 egz.), 
Jono Strielkūno eilėraščius “Var
po kėlimas (110 psl., 14,000 
egz.), reprodukcijų albumą “Mi
kalojus Konstantinas Čiurlionis” 
(309 psl., 30,000 egz., trečią lei
dimą parengė V. Ciurlionytė- 
Karužienė, J. Grigienė; tekstas 
lietuvių, rusų, anglų, prancūzų 
'ir vokiečių kalbomis), Kazio Am
braso straipsnių, atsiminimų ir 
pašnekesių rinkinį "Gyvenimo 
apoteozė (319 psl., 15.000 egz.), 
Vytauto Bložės lyrines poemas 
“Žmonės (1 <opsl., 12,000egz.), 
Liudo Giros "Poezijos“ rinktinę 
(99 psl., 10,000 egz.), Genriko 
Zimano apybraižas “Siluetai” 
(374 psl., 30.000 egz.). Jono Ži
linus “Dainų py nės” (225 psl., 
7,000 egz., parengė J. Šlekys).

— Iš verstinės literatūros 
knygų rinkoje pasirodė “Prancū
zų novelių” rinkiny s (365 psl., 
30.000 egz.. sudarė L. RapŠytė), 
Ericho Marijos Remarko roma
nas "Juodasis obeliskas: pavė
luotos jaunystės istorija” (333 
psl., 60.000 egz.. iš vokiečių 
kalbos vertė O. Aleksa), Reginos 
E zeros fantasmagorija “Nere
gima ugnis (405 psl.. 10.000 
egz.. iš latvių kalbos vertė R. 
Zajančauskaitė), Gevorgo Emino 
grožinės publicistikos knyga 
“Septvnios giesmės apie Armė
niją” ’(279 psl.. 10.000 egz., iŠ 
armėnų kalbos vertė M. Kont- 
rimaitė, iliustravo V. Manda- 
kuni), Danijilo Granino romanas 
“Paveikslas” (383 psl.. 20,000 
egz., iš rusų kalbos vertė 
D. Lenkauskienė). “Ispanų no
velės (39 i psl., 30,000 egz., su
darė B. Dovydaitis).

— Vaikams ir jaunimui išleis
ti Vytauto Skripkos eilėraščiai 
“Tėviškės langas” (92 psl., 
40,000 egz., iliustravo E.K. 
Kriaučiūnaitė), “Pjesės mokslei
viams” (160 psl., 5,000 egz., 
vertė D. Montvilienė), Algirdo

Valst. departamentas yra ga
vęs patikimų žinių, kad sovietų 
fiziko Andrei D. Sacharovo žmo
na Jelena G. Bonner už valsty
bės įžeidimą buvo nuteista 5 m. 
tremties.

Kolumbijos prezidentui pasi
rašius su trim kairiųjų partiza
nų grupėm paliaubų sutartį, vy
riausybė pasižadėjo prašyti kon
gresą atleisti partizanus nuo 
bausmės ir tartis su visom poli
tinėm partijom ir partizanais dėl 
pasiruošimo politiniam, ekono- 
miniąm. ir socialiniam pakeiti
mam krašte. Iš partizanų nerei
kalaujama atiduoti ginklus.

Lichtenšteino kunigaikštis 
princas Franz Josef II krašto val
dymą perleido savo sūnui prin
cui Hans Adam ir pats pasili
ko tik turėtą krašto galvos titulą.

Pociaus Striukis keliauninkas” 
(22 psh, 40,000. egz.), armėnų 
vaikų poezijos knygelė “Debesų 
dėdulė” (49 psl., 40,000 egz., 
iš rusų kalbos vertė J. Nekro
šius, iliustravo E. Lisauskienė), 
Peterio Hakso apysakos “Oro 
duobė. Nelaisvėje” (189 psl., 
20,000 egz., iš vokiečių kalbos 
vertė N. Kuolienė, iliustravo L. 
Reberis), mongolų pasakos 
“Medžiotojo sūnus” (263 psl., 
45,000 egz., iš rusų kalbos vertė 
A. Mickienė, iliustravo V. Li
sauskas), Kazio Borutos knygos 
“Jurgio Paketurio klajonės su 
visokiais pavojais, arba šventa 
teisybė, melo pasakos, kartūs 
juokai ir linksmos ašaros” (ket
virtas leidimas, 279 psl., 40,000 
egz. ), Ramutės Skučaitės eilėraš
čių “Žvangučiai” antras pataisy
tas leidimas (143 psl., 40,0(X) 
egz.).

— Panevėžyje pradėta mo
dernios spaustuvės statyba. 
Šioje spaustuvėje ofseto būdu 
bus spausdinami miesto ir aplin
kinių rajonų laikraščiai, čia bus 
taip pat išleidžiami plakatai, pra
monės įmonėm skirti spaudiniai.

— Užsakytinį maršų pučiamų
jų orkestram konkursą buvo pa

GYVA URANIJAUS PREKYBA
Prancūzijos prekybiniam laivui 

Mont Louis susidūrus su auto
mobilius gabenančiu keltu Brita
nijos kanale ir laivui nusken
dus. iškilo žinios apie gyvą tarp
tautine prekybą uranijum, kuris 
vra būtinai reikalingas branduo- 
linių reaktorių kurui.

Uranijaus paruošimo eiga 
branduolinių reaktorių kurui 
vyksta šia tvarka. Pirmiausia yra 
kasama uranijaus rūda. Geriausia 
rūda yra randama Kanadoj, Aust
ralijoj ir Pietų Afrikoj. Šiose 
valstybėse gaunama rūda yra ir 
pati pigiausia. Menkesnės koky
bės rūdos turi ir JAV7 ir Sov. 
S-ga ir tiek, kad jos pakanka 
ne tik saviem reikalam, bet ir 
eksportui. Uranijaus rūdai pa
ruošti, kad ji pasidarytų tinkama 
branduolinių reaktorių kurui, 
buvo pastatydinta gana daug 
Įmonių, kurios šiuo metu, suma
žėjus branduolinės energijos 
reaktorių statybai, neturi pakan
kamai darbo.

Iškasta uranijaus rūda yra ma
lama ir valoma tol, kol iš jos 
padaromas vadinamas “geltona
sis tortas” — tai yra antrasis 
uranijaus gamybos etapas. Toliau 
ši geltonoji medžiaga yra maišo
ma su kitom cheminėm medžia
gom, kol gaunamas uranijaus 
hexafloridas. Šį palyginti nedi
delio radioaktyvumo laipsnio 
uranijaus hexaflorida Prancūzi
jos laivas gabeno Į Sov. S-gą 
galutinam paruošimui. Mat Sov. 
S-ga yra pasistatydinusi pakan
kamai uranijaus paruošimo įmo
nių ne tik savo reikalam, bet ir 
eksportui ir jos imama kaina už 
atliktą darbą yra 10 proc. pigesnė

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta ] psl.)

Kiek daug tarybinėje spau
doje skaitome faktų apie pikt
naudžiavimą tarnybine padė
timi. apie darbuotojų nesąžinin
gumą! Tai eilinė ir būtina ne
gerovių kritika. Šiuo atveju Ti
kinčiųjų teisėms ginti kataliku 
komitetas nepasakė nieko dau
giau — jis tiktai kėlė aikštėn 
negeroves, pasikartojančias mo
ralės bei teisingumo srityse ir 
Valstybės santykiuose su Bažny
čia; tačiau šia jo kritika tarybinė 
spauda pavadino juodinimu bei 
šmeižimu ir kvalifikavai kaip nu
sikaltimą. €

Sį savo pareiškimą rašome 
remdamiesi tiktai spaudos pa
teiktomis žiniomis apie kun. Al
fonso Svarinsko bylą ir su kon
krečiu patyrimu, nes i teismo 
salę, bylą nagrinėjant, nebuvo 
įleistas nė vienas bendradar
bis kunigas ar suinteresuotas ti
kintysis.

Norintieji patekti i teismo sa
lę būdavo milicijos sulaikomi 
prie teismo rūmu arba net lami
no prospekti' ir išvežami net už 
keliasdešimties kilometru nuo 

skelbę Lietuvos kultūros minis
terija ir Mokslinis metodinis 
kultūros centras. Išklausius de
šimt pateiktų kūrinių, kuriuos 
pagrojo “Trimito” orkestras, pre
mijos paskirtos: T. Adomavi
čiui už maršą “Visada pirmyn”, 
E. Balsiui už “Jūreivių maršą” 
jr V. Telksniui už maršą “Nuo 
Gedimino kalno”.

— Vilniaus senamiestyje, Pi
lies skersgatvyje ir šalia esan
čioje Šiltadaržio gatvėje, surengta 
Liaudies meno draugijos dvylik
toji respublikinė paroda-pardavi- 
mas. Parodoje eksponuota be
veik'350 paveikslų, kuriuos su
kūrė 125 autoriai — Liaudies 
meno draugijos nariai, kiti savi
veiklinės meninės kūrybos entu
ziastai, atvykę iš įvairiausių Lie
tuvos vietovių.

— Pabaltijo plakato trienalė 
y y ko Taline. Joje dalyvavo 30 
Latvijos, 66 Estijos ir 38 Lietu
vos dailininkai. Eksponuota per 
pusketvirto šimto plakatų. Pa
grindinė premija paskirta Lai
monui Šenbergiui (Latvija), Eu
genijui Karpavičiui (Lietuva) ir 
Tenui So (Estija).

S.L.K.

VA LOAŠ C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 Larkfield Road., East 
*.4orthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinei* atvejais 516 757-2671. New Yorfco ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th St., Richmond HIM, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galima Įsigyti 
lletuvlikų Ir anglHHcų knygų aplo Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, battlnukų, medaus, {vairių suvenyrų.

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-painting
welding, etc. John R. Chlcavlch, 131-13 Hillside Ave., Richmond HIM, 
N.Y. 11418. Towing phone H11-6666. 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 ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

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. Lietuvišką 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.

už JAV energijos departamento 
nustatyta tokios rūšies darbą.

Šis uranijaus hexafloridas su
daro trečią gamybos etapą.

Toliau uranijaus hexafloridas 
yra kaitinamas ir paverčiamas 
dujomis, kurios įgalina atskirti 
dvi pagrindines uranijaus sude
damąsias dalis — iš vienos jų 
galima sukelti branduolinę reak
ciją, o iš antros — ne. Šis pro
cesas yra vadinamas uranijaus 
prisotinimu, kada uranijaus 235 
grynumo procentas yra pakelia
mas iš natūralaus 0.7 proc. gry
numo iki 2-4 proc. grynumo. 
Mažesnio grynumo procento 
uranijus naudojamas civilinės 
paskirties branduoliniam reak
toriam ir branduolinėm bom
bom.

Prisotintas uranijus paverčia
mas į kietus keramikos grumulė
lius kurie yra supakuojami į 
metalinius vamzdžius, o šie su
rišami po kelius į ryšulį ir su
daro kuro vienetą branduoliniam 
reaktoriam maitinti.

Paprastai standartinis 1000 
megayvatų reaktorius per metus 
sunaudoja 30 tonų tokio kuro, 
kurio prisotinimo darbas kaštuo
ja per 20 mil. dol.

Didžiausias uranijaus prisoti
nimo proceso atlikėjas yra JAV7, 
kurios prisotintu uranijum pa
tenkina savo reikalavimus ir juo 
aprūpina ir kitas nekomunistines 
valstybes.

Prancūzijos siunčiamas urani
jaus hexafloridas turėjo būti Sov. 
S-goj užbaigtas paruošti ir grą
žintas atgal, nes Sov. S-ga pati 
pakankamai turi uranijaus rūdos 
ir Įmonių galutinam uranijaus 
paruošimui.

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.

B

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 WS0U, 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.

i
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MEMORIALS66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

B■

KVECAS
JONAS

Vilniaus į miškus ir ten prie
varta pavieniui išsodinami. Kai 
kurie* buvo nubausti 50-ties rub
liui bauda, kiti — 10 parų arešto. 
\ ienų atveju keliolika kunigų 
sulaikyti ir milicijos skyriuje be 
jokios priežasties išlaikyti kelias 
y alandas.

i 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 
f

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

Reikia laikytis 
įsipareigojimų

Iš viso to siūlosi viena iš
vada: reikia ne žmones už kri
tiką j kalėjimą sodinti, bet įgy
vendinti tas tarptautines teises, 
kurių laikosi visas kultūringas 
pasaulis ir kurių laikytis įsipa
reigoja ir Tarybų Sąjunga. Kuni
gu ir tikinčiųjų giliausiu Įsitiki
nimu. kun. A. Svarinsko nuteisi
mas ir kun. S. Tamkevičiaus 
areštas yra didelė klaida (tai pa
tvirtina 70.()(>() parašu su vir
šum po pareiškimu Jums ir ki
toms Įstaigoms, kad jie nekalti), 
tad prašome panaikinti LTSR 
Aukščiausiojo Teismo nuo
sprendi ir abu Šiuos kunigus 
nedelsiant paleisti.

Pasirašė Vilniaus arkiv y skupi- 
jos 69 kunigai.

Atsisakė pasirašy ti 14 kunigų.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

I LIETUVA

MOKI U GALIMA \ĮSOMIS KKF.D1TO KORTELFMIS 
JOKIO FKSTRA MOKESČIO V2. PATARNAVIMA

P11 \ \ I A I' D R A l S T A IR A K RI DIT V O T A A G E N TČ R A

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Didžioji šventė pas mus
Tikrai — šv. Kazimiero jubi

liejinė šventė išjudino viso pa
saulio lietuvius. Nepaprastai tei
giamą impulsą davė iškilmės Ro
moje, iškilmingos pamaldos Šv. 
Petro Bazilikoje su pačiu popie
žiumi ir daugybė kardinolu bei 
vyskupų.

Daug pakilumo įnešė ir iškil
mės Toronte su paskaitom, dis
kusijom, nauja opera.

Dabar iš platumų reikia grįžti 
į savo koloniją, į savo miestą. 
Konkrečiai — šį savaitgalį New 
Yorkas paminės šv. Kazimiero 
sukaktį. Yra balsų, kurie sako, 
kad to nereikia — visur Kazimie
ras ir Kazimieras: Jau ir atsibo- 

, ,do! Kurie taip kalba, tikriausiai 
' nebuvo nei Romoje, nebuvo nei 
Toronte. Norėdami save patei
sinti, griebiasi absoliutaus neigi
mo.

O savo vietose paminėti reikia. 
Ir štai kodėl: Kad labiau pa
žintume šv. Kazimierą, kad su
prastume anuos laikus, kad visą 
tą praeitį mokėtume pritaikyti 
dabarčiai.

Šv. Kazimieras jau daug .kur 
paminėtas lietuviškose koloni
jose, paminėtas su deramu res- 
pektu. Ir New Yorke bus tų 
didelių iškilmių, ir respekto ne
maža. Jau seniai sudarytas di- 

įdelis jungtinis komitetas, kuris 
■ posėdžiauja kaip kokios Jungti
nės Tautos. Sudaryta didžiulė 
^programa. Minėjimas išdėstytas 
;per dvi dienas, kad žmonės taip 
^nepailstų.

Pirmoji diena bus akademinis 
minėjimas. Jis bus Kultūros Ži
dinyje su Vytautyo Volerto pa
skaita. Jis yra rašytojas, visuome
nininkas, uoliai dirbęs Lietuvių 
Bendruomenėje ir dabar vado
vauja centriniam šv. Kazimiero 
sukakties komitetui. Geresnio 
paskaitininko ir negalėjo būti. Jis 
yra pasaulietis, o kalbės apie 
šventojo reikšmę lietuvių tautai. 
Taip pat žodį tars ir naujasis 
mūsų vyskupas Paulius A. Bal
takis, OEM. Kalbės ir Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis.
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Antrąją dalį sudaro jaunimo 
pajėgos. Dainuoja jauna solistė, 
jai akomponuoja jauna pianistė, 
jaunimas deklamuos šv. Kazi
miero eiles, jaunimas pašoks 
tautinius šokius, nes ir šio šven
to karaliūne dvare šoko didikai 
ne kartą.

Sekmadieni visi keliausime i <- e
katedrą, kur pats New Yorko ar
kivyskupas aukos mišias, o kitas 
vyskupas pasakys pamokslą. Jie 
nekalbės apie šv. Patriką, jiem 
yra parūpinta medžiaga apie šv. 
Kazimierą.

Iš spaudos pastebėjom, kad 
visur, kur tik minėjimai rengia
mi katedrose, mielai ateina s ie
tus vyskupai ir aukoja mišias, 
taria sveikinimo žodį. Kas čia 
nutiko. Juk anksčiau buvo sun
koka iki jų prieiti. Atsakymą 
rasime spaudoje. Spauda plačiai 
aprašė iškilmes Romoje, kur da
lyvavo pats popiežius.

Kad būtų katedroje kuo iškil
mingiau, reikia visiem keliauti. 
Visiem iš visų pusių. Tegu pa
mato, kiek mūsų daug. Labai 
prašome visas moteris užsidėti 
tautinius drabužius.' Tai labai 
išskiria iš minios ir papuošia vi
sas iškilmes. Gal rengimo komi
tetas sugalvotų kokius lietu
viškus kaspinėlius prisegti prie 
atlapų. Tada ir vyrai būtų pasi
puošę kokiu nors išskirtiniu 
ženklu. O tai nebūtų sunku to
kius kaspinėlius pagaminti,

T pamaldas kvieskime ir jau
nimą. nes jaunimas juk gražiau
sias mūsų žiedas. Visi juo pasi
džiaugs.

Nesibijokime, kad pavargsime. 
Keliaukime autobusais, kurie 
organizuojami. Jais bus patogiau
sia. nes mieste bus nemaža spūs
tis, nebus, kur pastatyti maši
nų.

Senojoje Lietuvos istorijoje 
yra aprašyta nepaprastai didelių 
iškilmingu šv. Kazimiero švenčiu 
su vaidinimais, procesijomis. 
Tada tai galėjome padaryti, nes 
buvome savoje žemėje. Dabar 
padarykime bent tai, kad kuo

| Augsburgo vyskupijos Aka
demijos ir sielovados centro St. 
UIricho rūmus 31-osios lietuviš
kųjų studijų savaitės dalyviai 
pradėjo rinktis liepos 29, sekma
dienio popietę. Svečius priėmė 
ir vietas nurodė darbščiosios 
rengimo komisijos narės P. 
Ivinskienė ir stud. J. Barasaitė. 
Apie 60 dalyvių atvyko pirmąją 
dieną, o kiti pribuvo kitomis die
nomis. Iš viso apie 90, vieni il
giau, kiti trumpiau, dalyvavo 
šioje studijų savaitėje.

Po pirmosios vakarienės, da
lyviai susirinko gražiame svečių 
kambaryje oficialiam susipažini
mui, kurį pravedė, perskaitė 
atvykusiųjų pavardes, Jūratė 
Barasaitė. Vakaras praėjo links
moje nuotaikoje, dainos nenuti
lo dar ir po vidurnakčio. Visus 
žavėjo savo sodriais altais liau
dies dainų virtuozės Jolanta ir 
Eglė.

Liepos 30, pirmadienis.
Atidarydamas 31-mąją liet, 

studijų savaitę ir pasveikinda
mas susirinkusius, savaičių vete
ranas V. Natkevičius apibūdino 
jų reikšmę ir iškėlė susirūpini
mą ateitimi. C

įžanginį žodį tarė dr. K. J. Če
ginskas. Kalbėjo apie liet. st. 
savaičių tradiciją ir jų pradinin
kus: 20 pirmųjų st. savaičių 
buvo Vokietijoje, o paskui jos 
vyko ir kituose kraštuose. Pa
brėžė, kad šią liet, studijų savai
tę žymi dvi sukakty s — šv. Ka
zimiero 500 m. mirties jubilie
jus ir 40 m. nuo didžiojo egzodo.

Sveikinimus raštu atsiuntė 
JAV ir D. Britanijos jaunimo są
jungos.

Pirmoji paskaita buvo prof. . 
dr. V. J. Bieliausko iš JAV. 
Paskaitininką pristatė paskaitos 
moderatorius V. Natkevičius, 
trumpai supažindindamas 
klausytojus su psichologijos 
prof. dr. V. J. Bieliausko dar
bais. Profesorius yra parašęs 
3 knygas ir 89 straipsnius anglų 
ir vokiečių kalbomis. Jo paskaita 
— "Bejėgiškumas ir smurtas: 
psichologiniai politinės represi
jos bruožai”. Diskusijose plačiau 
pasireiškė kun. Rubikas, kun. 
Dėdinas, dr. Gerutis, kun. Sen- 

daugiau dalyvausime ir salėje ir 
katedroje. Savo dalyvavimu iš- 
reikšime pagarbą šv. Kazimierui, 
išreikšime pagarbą ir savo tautai, 
ir savo praeičiai.

O dabar nuoširdžiai dėkojame 
visiem rengėjam, kurie nesibijo
jo kritikos, pastabų, kurie kant
riai dirbo ir surengė mum mūsų k ■' e
mieste šv. Kazimiero iškilmes. 
Dalyvaukime!

31-OSIOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖS AUGSBURGE APŽVALGA

kus, J. Lukošius, J. Vaičaitytė, 
mod, V. Natkevičius.

Popiet — ekskursija į Bavari
jos pilis. Diena pasitaikė labai 
graži. Pro autobuso langą ma
tėsi jaukūs gėlėmis išpuošti ba
varų namai, tvarkingi javų lau
kai, žaliuojantieji miškai, upės 
ir ežerai. Pakelyje aplankyta 
nuostabiai išpuošta bažnytėlė. 
Tik trys ekskursijos dalyviai iš
drįso kopti į aukštą uolą, ant 
kurios stovi Neuschwangstein 
pilaitė. Visi kiti vyko į kitą netoli 
esančią karališkąją Hohen- 
schwangen pilį prie ežero. J 
akis krito daug turistų ir vokie
čių atostogautojų, kurie turbūt 
tą dieną litriniais bokalais išgė
rė ne vieną ežerą alaus.

Vakare, 8 vai., — antroji pa
skaita. Moderatorius dr. Norkai- 
tis pirmiausia pasveikino ką tik 
atvykusius vysk. A. Deksnį ir 
prof. dr. kun. P. Rabikauską, 
paskui pristatė mūsų diplomatą 
Šveicarijoj dr. A. Gerutį, kurio 
paskaita “Lietuvos kaimynas 
Latgala” ypač sudomino klausy
tojus, nes maža turėta žinių apie 
tą Latvijos katalikiškąjį kraštą, 
kuris, pasirodo, kadaise buvo 
valdomas Lietuvos Didž. kuni
gaikštystės. Klausimus kėlė prof, 
dr. V. J. Bieliauskas, dr. K. J. 
Čeginskas, dr. P. Rėklaitis, kun. 
Dėdinas ir kiti.

Plokštelė vaikam “Pasakos” jau baigiama ruošti. Muz. Alek
sandras Stankevičius, kuris sukūrė muziką šiai plokštelei 
ir rūpinasi jos išleidimu, įteikia plokštelės voko konkurso 
laimėtojai Ventai Rutkauskaitei pirmą premiją — 100 dol. čekį.

Liepos 31, antradienis
Ši diena buvo skirta šv. Ka

zimiero sukakčiai ir Augsburgo 
liet, kryžiaus šventinimui. Apie 
tai plačiau kalbėjo moderatorius 
dr. K. J, Čeginskas. Po to pa
sveikino naujai atvykusius ir su
pažindino su salėje eksponuo
jamais dancigiečio menininko S. 
Hendelio darbais Maž. Lietuvos 
pamario temomis.

Paskaitininką pristatė Bažny
čios istorijos ir meno istorikas 
dr. P. Rėklaitis: jėzuitas tėv. 
prof. dr. P. Rabikauskas dabar 
profesoriauja Pop. Grigalijaus 
universitete ir atlieka kitus 
mokslinius darbus, yra išleidęs 
knygų ir paskelbęs daug moks
linių straipsnių. Jo paskaita 
“Šv. Kazimieras kadaise ir da
bar”.

Diskusijose klausimus kėlė: 
dr. K. J. Čeginskas, kun. Sen
kus, J. Alkis, vysk. A. Deksnys, 
M. Milvidienė, kun. V. Šarka ir 
kt.

Popiet, 4 vai. prasidėjo iškil
mingas lietuviškojo kryžiaus 
Augsburge šventinimas. Studijų 
savaitės dalyviai ir vokiečiai 
svečiai dalyvavo iškilmėse. Kry
žiaus atstatymas kainavo apie 
40,000 DM. Daugiausia suauko
jo patys vokiečiai. Padengti vi
som išlaidom dar trūksta apie 
4,000 markiu. Studijų savaitės

dalyviai surinko daugiau kaip 2 
tūkstančius (1450 DM, 100 sv. 
sterlingų, 100 šveic. frankų ir.75 
oland. guldenus). Ąžuolinis kry
žius labai įspūdingas ir žinomas 
visame Augsburgo mieste. Po 
iškilmių buvo svečių priėmimas 
ir bendra vakarienė. . ų

Vakaro paskaita — “Šv. Kazi: 
miero ikonografijos pagrindai” 
— vyko toje pačioje patalpoje, 
kurioje buvo šv. Kazimięro 
ikonografijos paroda, kurią su
rengė pats paskaitininkas dr. P. 
Rėklaitis savo lėšomis. Modera
torius V. Natkevičius pristatė 
dr. Povilą Rėklaitį, kuris yra 
Bažnyčios istorijos ir meno isto
rikas. Jo darbai spausdinami 
vokiečių ir lietuvių spaudoje. •

Foto parodoje “Šv. Kazimierą 
ikonografija” buvo eksponuoja? 
mos nuotraukos pagal meno kū? 
rinius: tapybos, grafikos ir 
skulptūros darbus, iš jų 12 skir
tos šventojo kilmei ir kulto to
pografijai pailiustruoti, 48 pa7 
čio šventojo bei 15 detalių paT 
didinimų; visa medžiaga suskirs
tyta chronologine eile — XVI 
amžiaus seniausieji paveikslai, 
XVII amžiaus kultiniai paveiks
lai ir gyvenimo bei stebuklų 
scenos, XVIII amžiaus kūriniai. 
Kiekviena nuotrauka smulkiai 
paaiškinta ir dokumentuota. 
Nuotraukos surinktos iš spėčiau 
lios literatūros, bibliotekų ir 
muziejų, gautos iš kitų tyrinėto
jų. Darbas sudarytojo (dr. P. 
Rėklaičio) atliktas laike 8 mėne
sių. Be to, ant stalų buvo išdės
tyta įvairi kita vaizdinė šv. Ka
zimierą liečianti medžiaga: šv. 
Kazimieras liaudies raižiniuose, 
XIX amž. grafikos pavyzdžių, 
devocionalinjų spausdinių, pašto 
ženklų ir vokų, medalių ir 
reljefų. Šios medžiagos namažaf 
atnešė parodai studijų savaitės 
dalyviai. Spaudinių ir nuotraukų 
gauta iš okupuotos Lietuvos — 
leidiniai ir kūryba 500-jų mirties 
metų paminėjimui, taip pat iš 
buv. tremtinių stovyklų. JAV ir 
kitur. Laikraščių bei žurnalų at
ranka dokumentuoja š.m. kovo 4. 
dienos šventę Vatikane ir jos at
garsius.
Rugpjūčio 1, trečiadienis

“Ar tikrai ten didelių talentų 
knibždėte knibžda?” — tai tre
čiadienio rytinė paskaita. Mode
ratorius dr. K. J. Čeginskas, ku
ris pasveikinęs tądien atvykusį 
Šveicarijos PL pirmininką N. 
Prielaidą, pristatė paskaitininką, 
šios studijų savaitės vyr. mode-

(nukelta į 4 psl.) ■

44-TŲ METŲ VASARA
Didysis egzodas

PAULIUS JURKUS

L—

Ir kas galėjo tikėti tada pries 
40 metų, kad iškeliausime iš sa
vo tėviškių, išbėgsime lyg iš de
gančių namų ir štai tiek metų 
nebegrišimc! Jeigu būtume pajė
gę tada suprasti, kas mus ištiks, 
kad tiek metų būsime žmonės 
be tikros pastogės, be ramybės, 
nežinia, kas būtų buvę. Būtų 
daug ten pasilikę, išsigandę di
džiojo egzodo. vargų ir negandų.

Bet visa jau istorija, kuri nuto
lo nuo mūsų už 40 metų ribos. 
Ir kaip greitai laikas bėga, neį
tikėtinai. Seniai norėjau grįžti į 
anuos metus ir pasidairyti, kaip 
ten buvo anais lemtingais me
tais. Visi turėjome* savitus pergy
venimus, bet daugeliui buvo 
ir bendrų pergyvenimų ir labai 
panašių. Kasysiu kaip galima 
tiksliau, aiškiau, nes ir mano 
pergyvenimai ir vargai buvo visų 
vargui dalis, jie atspindi anų me- 
hj vasarą ir dramatišką daugelio 
Žmonių pasūnml imą i 

pati pradžia, kokia 3. o gal 5. At
sidūriau Telšiuose, nes palydė
jau vieną keleivį į Kauną. Pa- 
1 ydėjau i š Žemaičiui Kai vari jos. 
iš savo tėviškės. Telšiuose su
stojau pas Kazimierą Mockų, 
gimnazijos mokytoją, lotynistą, 
“Žemaičiu žemės" redaktoriui ir 
jau labai didelį visuomenininką. 
Be jo tada Telšiuose niekas ne
galėjo pajudėti. Jis buvo tikras 
Telšių “respublikos vadas, kul
tūrininkas. organizatorius, ku
riam rūpėjo visos sritys.

Jis buvo flegmatas. Kai atsi
stodavo kalbėti, tai žiūri kažkur 
aukštyn, o tikrumoje jis užsi
merkdavo. Kalbėdavo ramiu, 
nuobodžiu ritmu, norėdamas 
atiduoti savo mintis, skirtas tai 
progai.

Šiaip jis buvo jaukus žmogus, 
tuoj priglaudė savo bute. Jis 
buvo Vf'dęs gailestingą seserį iš 
Palangos, jm neklystu. \e kartą 
teko kalbėtis, talkinti jo dar 
1 m ost‘, I rieji d iai 11 iv

rinis dangus. Tame dangaus fone 
galėjai matyti žmonių siluetus.

Palydėjau keleivį į Telšių ge
ležinkelio stoti. Ak, tai tavo sto- e 7
tis, nes čia gyvenai, mokeisi, 
gimnaziją baigei, su draugais 
lakstei, slapta keliavai, kad mo
kytojai nepagautų egzaminų 
metu, o pagavo pats direktorius 
Jonas Jagaudas. Viskas stotyje 
pažįstama.

Bet ten atokiau nuo keleivių 
bėgių stovėjo kitas ešelono trau
kinys, vagonų platformos. Ant jų 
buvo kažkas užkelta. Ir vakari
niame dangaus fone galėjai į- 
žiūrėti. Ten buvo vežimo ratai. 
Ir kitas, ir kitas. Atrodo, kad ten 
buvo ir gvvuliu. ir žmonių, kur 
nors toliau, kur nesiekė mūsų 
žvilgsniai, nes nebuvo prieš va
karinį dangų.

Ir tuoj paaiškėjo — tai pabė
gėliai nuo Leningrado.

Pabėgėliai!

Ir kaip suspaudė širdį. Ne
jaugi. Ir juos gyvenimas išstūmė 
iš namų, kur jie gimė, augo, 
kur sodino bulvek'S ir jas kasė. 
O kaip tai baisu. Kaip tai baisu 
užsikelti ant tokių platformų ir 
keliauti iš stoties į stotį.

\ akarinėse žarose mačiau \ ie
ną didoką ratą. Jis taip aiškiai 
įsirėžė savo siluetu. Nejaugi jis 
mane sulaužys, mano draugus, 
mano tėvynę? Nejaugi ir mūsų 
gyvenimas tik ratas, tik ritimąsi 
i nežinią. Ir kur jie dings, kaip

Nejaugi tai ateis ir iki mūsų!
Grįžau pas Kazimierą Moc

kų. Viduje šilta, jau.ku. Jokių 
čia ratų nesimato, nei šalto vėjo 
nejauti. Papasakojau, ką mačiau 
stotyje. Jis flegmatiškai atsikėlė, 
patempė smakrą į aukštį ir tyliai, 
lyg murmėdamas, besišypsoda
mas pasakė:

— Baikis, vokiečiai yra galy
bė. Tokia kariuomenė, tokia 
tvarka. Pagaliau, tai yra karas. 
Šiandien pasitraukė, rytoj atmuš, 
o mes tuo nesirūpinkime. Čia 
mum svarbiau savi reikalai. Ma
tai. mes turime teatrą. Statome 
komediją “Pūkio pinigus . Būti
nai būk. Ir nukrypo kalba apie 
Alkos muziejų, kuris stovėjo prie 
Masčio ežero. Žarėnų gatvėje. 
Patalpos per mažos. Reikia bū
tinai praplėsti. Muziejaus direk
torius, poetas Pranas Genys, tuo 
labai rūpinasi . . .

Ant stalo jau buvo karšta 
kava. Ant stalo buvo ir kultūri
niai reikalai, ir anų pabėgėlių 
signalizuojančiu ratu nebeliko. 
Bet visada po to mačiau sau
lėleidžio žaras ir tą rato siluetą, 
kaip mūsų likimo simboli.

Nuotykis Telšiuose
1 ą metą gyvenau pas savo ma

mytę. Ak, tai buvo mano gra
žiausios dienos — ir jai taip pat. 
lokio karai, toks sumišimas, o 
mes čia kaip ant kokio plaus
telio plaukiojame rainiai ir nieko 
nejaučiame. Bet radijas liko radi 

mės ir kitų siųstuvų, daugiausia 
Londono. Žinojom viską, kas nu
tiko. kaip krito Stalingradas, kaip 
vokiečiai traukėsi. Bet ar tai mus 
palies? Juk Kazimieras Mockus 
toks išmintingas sakė, — atmuš. 
Kažkaip juo tikėjome.

Ta žiema prabėgo mano arti
moje draugystėje su poetu Vy
tautu Mačerniu. Susitikdavom 
mažiausiai du. tris kartus per sa
vaitę. Ir mes turėjome ką veikti. 
Kalbėjom ir kalbėjom apie lite
ratūra. Šv. Rasta, filosofija, lis 
turėjo astru protą, daug skaitė, 
koncentravosi, tai ir galėjo aiš
kiai formuluoti, pajausti klausi
mo esmę.

Ar mudu jautėm, kad štai 
mūsų paskutinieji metai tėviškė
je? Xe! Buvo bendras nerimas, 
bet nuo jo galėjai pabėgti į 
knygų pasaulį.

Pavasaris visgi atėjo. Gal buvo 
jau ir gegužis. Telšiuose buvo 
kažkokios iškilmės. Buvo suva
žiavę visokiausiu nacių. Gimna
zijos aikštėje' sakė kalbas ir gyrė 
Hitlerį. Tas pats Kazimieras 
Mockus pakvie'tė mane kaip \ ib 
niaus spaudos atstovą.

\aciy u niekas nemėgo, bet 
juk reikėjo gyventi. Kalbas 

pasakė, patriukšmavo. Vertėjas 
vertė į lietuvių kalbą labai ne* 
tiksliai. Bet kas tuo domėjosi?

Po to šauliu klube buvo vai* t.
šės. Gi;i jau b»n<' ‘ta muzika. 
Iš kai't<> prie manęs prisistatė 

dabar tarnaująs Reicho propa
gandoje.

Labai nedraugiškai nusiteikęs? 
prieš lietuvius, tuoj ėmė ka
binėtis prie pamaldų, kalbų, bet 
laimei pasimaišė kiti, pasodino 
prie stalo ir davė gerą kumpį su 
krienais, užgėrimą gerą. Bet jfs 
manęs nepaleido. Sėsk priešais!

Toliau buvo tokia kalba: dabar 
organizuojama didelė ekskursija 
žurnalistų, kurie aprašytų, kaip 
Reichas tvarkosi. Kokia ten pa
žanga. Tu labai tiktum. Tu pa
kankamai susikalbi vokiškai. 
Koks tai patarnavimas būtų Rėį' 
chui. ?<•

Pajutau, kad čia visi juokai 
baigėsi. Ir kaip išsisukti? Sakąij 
jam: matai turiu seną motiną; su 
ja genu sugyvenu. Argi patogu jų *• •* 
palikti. Pirmiausia turiu jos pasi
klausti, ar aš galėsiu tokia gera 
proga pasinaudoti, pamatyti .tą 
dideli kraštą. .

Jis mane vis spyrė. Duok są- 
vo adresą. Čia prisiminiau sčtūj 
žemaičių pasakojimą, kai reikda-’ 
vo pasakyti savo suardę, pasą-? 
kydavo Jurgis Beitus, tarmišku 
tai buvo, o bendrinėje kallyiije’ 
— Jurgio Beeinąs,

Jis pakišo lapelį, kad parašy
čiau savo adresą, ir aš ten ūiC- 
rašiau: Jurgis Beitus. Nt'varėnai.’

Nevarėnuose niekada nebu- 
vau. niekas ten nepažino ma
nęs. Sakau, tik parašv k, aš atsa
ke siu.
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SUKAKTUVIŲ IŠKILMĖS 
KAZIMIERIECIŲ VIENUOLYNE

1484 — $V. KAZIMIERO METAI — 1984

šv. Kazimiero seserų moti
niškame name — centriniame 
vienuolyne Chicago) rugpjūčio 
16 dvidešimt seselių minėjo 
vienuolinio gyvenimo sukaktis: 
vienuolika minėjo 5O-ties metų, 
o devynios — 25-rių metų vie
nuolinių įžadų sukaktis.

Iškilmingom pamaldom vado
vavo celebrantas kun. Patrick 
S. McDonald, vysk. Vincentas 
Brizgys ir ceremonijų meisteris 
kun. Stanislovas C. Gaucias.

Mišias koncelebravo šie kuni
gai/ Bronius Grinis, Antanas 
Kaipšas, MIC, Pranciškus Kelp
šas, Albinas Kishkunas, Jonas 
Kužinskas, Vito Mikolaitis, An- 
manas Pushenski, Jonas C. Pui- 
šis, CSV, Leonardas Puišis, An
tanas Zakarauskas, William Za- 
vaski.

Pamokslą pasakė kun. Jonas 
Kužinskas, chorui vadovavo se
suo M. Bernarda, vargoninkavo 
Maty Helen Mondeika Kutz, 
giedojo Šv. Kazimiero seserys.

Auksinį jubiliejų minėjo šios 
seserys: Chrysantha iš šv. Kry
žiaus parapijos, Dayton, Ohio, 
Claire iš Šv. Louis parapijos, 
Gilberton, Pa'., Angela Marie iš 
Šv. Petro parapijos, So. Boston, 
Mass., Paulissa iš Šv. Jurgio pa
rapijos, Chicago, Ill., Liliosa iš 
Šv. Juozapo parapijos, Scranton, 
Pa., Rosanne iš Šv. Jurgio pa
rapijos, Chicago, Ill., Leonarda 
iš Šv. Baltramiejaus parapijos, 
Waukegan, Ill., Almarita iš Šv. 
Baltramiejaus parapijos, Wau
kegan, Ill., Gratia iš Šv. Ka

STUDIJŲ SAVAITĖ AUGSBURGE

(atkelta iš 3 psl.)

ratorių, pedagogą, visuomeni
ninką, lituanistikos specialistą, 
mokslo žmogų, literatūros kri
tiką, šiuo metu dėstantį Frank
furto universitete V. Natkevičių.

Prelegentas įdomiai ir kritiš
kai peržvelgė okupuotos Lietu
vos literatūrą. Jis sakė:

“Mūsų išeivijos literatūros 
mokslininkai, kritikai ir mėgė- 
jai gana skirtingai vertina šiuo
laikinę okupuotos Lietuvos li
teratūrą. Vieni jų, rods, nedidelė 
mažuma, visą dabartinę Lietu
vos rašytojų kūrybą laiko po
litine, todėl, jei iš vis ją skaito, 
nenori jai pripažinti meninio ly
gio. Antri turbūt iš meilės lietu
viškam rašytiniam žodžiui ar iš 
tam tikrų idėjinių bei politinių 
sumetimų ją kelia į aukštybes, 
kurių esą nepasiekusi nei išeivi
jos, nei nepriklausomos Lietuvos 
literatūra. Nuosaikūs vertinimai 
rečiau pasirodo. Gana garsūs yra 
balsai tų, kurie ypač džiaugiasi 
Lietuvos romanu. Štai “Akira
čiuose” skaitome, kad romanis
tas Jonas Avyžius esą rašąs kaip 
Balzakas, tame pačiame laikrašty’ 
jaunas Lietuvos rašytojas Saulius 
Tomas Kondrotas pavadintas 
nauja žvaigžde prozos sietyne. 
Kad sietyne yra miriadai žvaigž
džių, vadinas teigiama, jog dide- 
lių rašytojų prozininkų Lietuvoj 
nesuskaitysi. .. Kaip aš proziš
kai pasakyčiau — jų ten turėtų 
knibždėte knibždėti. Tai jau ge
rokai pertempta. Man rodos, čia 
tiesos tik tiek, kad rašytojus 
Lietuvoj šiandien tikrai sunku 
suskaityti: vien rašytojų prozi
ninkų Rašytojų sąjungoj 1982 
buvę 79! Kad ten romanistų ir 
romanų infliacija, rodytų ir jų 

Alkos archyvo vidus, lietuviškų drožinių spinta. Dešinėje 
stovi archyvo vedėjas kun. Rapolas Krasauskas. Nuolr. kun. 
K. PtigevičtatKi

zimiero parapijos, Worcester, 
Mass., Maris iš Šv. Petro pa
rapijos, SO. Boston, Mass.

Sidabrinį jubiliejų minėjo šios 
seserys: Mary Louise AndruJo
nis iš šv. Jurgio parapijos, 
Shenandoah, Pa., Regis iš Šv. 
Jurgio parapijos, Shenandoah, 
Pa., Marylynn iš Šv. Roko pa
rapijos, Brockton, Mass., Mar
garet McTaggart iš švč. širdies 
parapijos, Emerson, NE, Jeanne 
Maceyunas iš šv. Kazimiero pa
rapijos, Pittston, Pa., Deborah iš 
šv. Jurgio parapijos, Shenan
doah, Pa., Theresa Papsis iŠ Vi
sų Šventi] parapijos, Chicago, 
Ill.. Noreen iš Marijos Gimimo 
parapijos, Chicago, Ill., Zita iš 
Corpus Christi parapijos, Co
lumbus, Ohio.

Amžinybėje garbina Viešpatį 
sesuo Bernice Staines iš Šv. 
Kazimiero parapijos, London, 
Anglijoj.

Sveikinimai ir sėkmės linkė
jimai mielom sukaktuvininkėm. 
Ištvermės ir tvirtumo pašaukimo 
tarnvboje!

SKS

LOS ANGELES, 
CALIF.

Metinis parapijos balius su lo
terija rengiamas spalio 21. Šio 
renginio pelnas bus skiriamas 
mokyklos remonto išlaidoms su
mažinti. Klasių kambariuose 
grindų įdėjimas kainavo 6,527 
dol.

statistika: per paskutinį dešimt
metį (Lietuvoj pasirodė apie 80 
romanų, o per visus tris pirmuo
sius pokario dešimtmečius (maž
daug iki 1975) teišėjo tik 50 
romanų. Jau vien ši romanų gau
sa kelia abejonių, ar daug jie 
verti. Šias abejones patvirtina 
kai kurie tarybiniai kritikai, teig
dami, kad prisiauginta grafo
manų, kad paskutinio dešimtme
čio romanai pasinešė ne koky
bės, o kiekybės linkme. Turbūt 
tai, kad būti rašytoju yra didelė 
garbė ir pelninga, bus prisidėję 
prie jų skaičiaus nepaprasto iš
augimo. Kritiškesnis žvilgis ir 
reiklesni vertinimo mastai, man 
rodos, galėtų šią infliaciją su
mažinti. Kaip tik griežtesnio ro
manų vertinimo, nors ne juos ra
šančiųjų skaičiaus numušimo, 
reikalavo vienas žymiausių tary
binių kritiki] Albertas Zalatorius 
1982 “Literatūroj ir Mene” vy
kusiose kritikų diskusijose apie 
dabartinio Lietuvos romano si
tuaciją. Jo įsitikinimu, daugu
mas Lietuvos pokario romanų 
esą tik vidutiniai; jei jie laikyti 
aukšto ar labai aukšto lygio, 
tai kalta neatsakinga tarybinė 
kritika, kuri praeity liaupsinusi 
kiekvieną naują romaną.

Prie savo amatą išmanančių 
ir pajėgių rašytojų, bet nebūti
nai didelių klientų, daugeliu at
vejų sutariamai su tarybine kri
tika būtų galima priskirti kelio
lika romano autorių, kurie per 
minėtą laikotarpį išleido geres
nių ar prastesnių romanų. Jų 
žymiausi būtų: Jonas Avyžius, 
Juozas Baltušis, Vytautas Bub
nys, Antanas Drilinga, Petras ir 
Povilas Dirgėlos, Saulius Tomas 
Kondrotas, Vytautas Martinkus, 
Jonas Mikelinskas, Ema Mikulė-

Lietuvių Dienų žurnalo me
tinė gegužinė - piknikas įvyks 
rugsėjo 23, sekmadienį, 12:30 
vai. popiet šv. Kazimiero pa
rapijos viršutinėj salėj.

Los Angeles J. Daumanto 
Šaulių kuopa rugsėjo 16, sek
madienį, švenčia šuoliškos veik
los 20-ties metų sukaktį. 10:30 
vai. ryto šv, Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioj pamaldos už 
mirusius šaulius ir partizanus. 
12:15 vai. minėjimas - akade
mija, meninė dalis ir pietūs 
parapijos salėje.

Draudžiamosios spaudos pa
roda rugsėjo 29 - 30 vyks Šv. 
Kazimiero parapijos salėj. Rug
sėjo 29, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. bus Broniaus Kviklio pager
bimas, jo knygų paminėjimas ir 
draudžiamosios spaudos skaid
rių rodymas. Rugsėjo 30, sekma
dienį, vyks paroda. Rengia skau
tai akademikai (pirm. Gedimi
nas Leškys) ir LB Vakarų apy
garda (pirm. Rimtautas Dabšys).

Pasikeitimas lituanistinės mo
kyklos vadovybėje. Dalilė Poli- 
kaitienė, sėkmingai vadovavusi 
lituanistinei šeštadieninei mo
kyklai dvejus paskutinius metus, 
dėl susidariusių nepalankių ap
linkybių nuo vadovavimo mo
kyklai atsisakė. Vladas Pažiūra, 
buvęs šios mokyklos vedėju net 
15 metų, sustiprėjus sveikatai, 
po dviejų metų pertraukos vėl 
grįžta į senas pareigas.

Lietuvių Bendruomenės me
tinis susirinkimas įvyks spalio 
14, sekmadienį, 12 vai. dienos 

Šv. Kazimiero parapijos viršuti
nėj salėj.

L.Ž.K.

naitė, Bronius Radzevičius, My
kolas Sluckis”.

Toliau V. Natkevičius išsa
miau sustojo tik prie trijų ro
manų, kurie, jo manymu, tam 
tikru požiūriu verti didesnio dė
mesio. Visi šie romanai atsto
vauja socialistiniam realizmui 
vienu ar kitu,būdu: pasirenka
mu siužetu, idėja, filosofija, per
sonažais ir t.t. Betgi kai kurių 
autorių duoklė socialistiniam 
realizmui minimali. Tai Jono 
Avyžiaus “Chameleono spal
vos”, Sauliaus Tomo Kondroto 
“Žalčio žvilgsnis” ir Broniaus 
Radzevičiaus (nusižudė 1980) 
“Priešaušrio vieškeliai”.

Baigdamas V. Natkevičius pa
žymėjo: “Įžvelgiau, kad didelių 
talentų ten neknibžda. Be abejo, 
jų yra, betgi mažiau nei kar
tais mūsų laikraštinė spauda 
skelbia. Vienas jų tikrai neabe
jotinas buvo Bronius Radzevi
čius”.

Diskusijų metu paskaitininko 
mintis gan plačiai dar papildė 
A. Jurašienė.

Popiet įvyko Vokietijos atei
tininkų susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo V. Bartusevičius. 
Valdyba palikta ta pati: M. Šmi
tienė, P. Ivinskienė, kun. Bun- 
ga ir dr. J. Norkaitis. Nutarta 
kitą susirinkimą sušaukti per 
Velykas.

5 vai. kaimyninėje liuteronų 
bažnyčioje buvo prof. dr. V. M. 
Vasyliūno vargonų koncertas. 
Atliko J.S. Bacho, F.M. Barthol- 
dy, J. Kačinsko, O. Messiaen ir 
J. Rheinberger kūrinius.

8 vai. — dr. K. J. Čeginsko 
paskaita: “Egzodas —40 metų”. 
Prieš pristatydamas paskaitinin
ką, mod. dr. J. Norkaitis pasvei
kino atvykusius: austrų kunigą
J. Foerb, lietuvių bičiulį, kuris 
rūpinasi Lietuvoj persekiojamais 
kunigais, PLB pirm. inž. V. Ka
mantų su žmona, vicepirm. iriž. 
A. Gečį su šeima, tėv. dr. J. 
Vaišnorą, kun. A. Bungą, gim
nazijos direktorių A. Šmitą su 
žmona, kun. Tautkevičių, operos 
solistę Liliją Šukytę ir kt. Taip 
pat perdavė sveikinimą iŠ A. 
Grinienės, kuri dar tebebuvo 
ligoninėje (rugpjūčio 6 sugrįžo 
namo).

Sociologijos daktaro K. J. Če
ginsko paskaita sukėlė didesnių 
diskusijų, kuriose stipriau pasi
reiškė dr. Gerutis, J. Alkis, kun.
K. Senkus, M. Bajorinas. dr. Nor
kaitis, kun. J. Dėdinas, A. Gečys, 
kun. V. Šarka ir kiti.

(Bus daugiau)

LABAI GRĄŽOS NAMAI 
SU NEGRAŽIOM SĄLYGOM

KLAUSIMAS

Mūsų vaikai (duktė ir žen
tas) ilgai ieškojo tinkamų namų. 
Radę tokius namus, labai nu
džiugo. Namus pirko per agentą. 
Namai labai geroj vietoj, kaina 
gera. Agentas sudarė pirkimo- 
pardavimo sutartį, kurioje buvo 
sąlyga, kad vaikai turi gauti ban
ko paskolą tam tikroj sumoj. 
Agentas vaikam patarė advokato 
nesamdyti, nes bankas, kuris 
duos jiem paskolą, parūpins savo 
advokatą. Tada, esą, jiem iš viso 
nereikės mokėti už advokato pa
slaugas.

Vaikai gavo paskolą iš banko 
be jokių sunkumų. Matyti, na
mai geri ir verti mokamos už 
juos kainos. Po kelių savaičių 
vaikam skambino banko advoka
tas. Sako, yra sunkumų su namų 
“title” (namų nuosavybės doku
mentais). Esą, namam yra uždė
tas “areštas” gan didelės sumos. 
Sakė, kad kalbėjęs su pardavėjo 
advokatu ir kad tas jam sakęs, 
kad pardavėjas nieko tuo reikalu 
nedarysiąs: jei vaikai nenori 
pirkti, tegul neperka; jiem bus 
grąžintas užstatas (deposit).

Labai nenorime, kad vaikai 
nustotų tų namų, bet su “attach
ment” pirkti vaikai juk negali; 
bankas neduos paskolos. Agentas 
irgi buvo nuėjęs su savininku pa
sikalbėti, bet tas atsisako tą “at
tachment” nuimti. Pagalvojome, 
tarėmės ir nutarėme, 
padėtumėme vaikam 
namus ir be banko paskolos. Ta
čiau iš kitos pusės ir mes patys 
bijome to “attachment”; gal, 
sakome, nupirkus namus, tas 
asmuo, kuris uždėjo tą “attach
ment”, namus atims. Kalbėjome 
ir su vietiniu advokatu. Tas pata
ria namų nepirkti, bet mes labai 
norėtume, kad vaikai tuos namus 
įsigytų. Ar yra išeitis?

ATSAKYMAS

Man sunku konkrečiai į Tams
tų klausimą atsakyti, nemačius 
pirkimo-pardavimo sutarties 
(purchase-sale agreement). Vis
kas priklauso nuo to, kas toje 
sutartyje parašyta. Žmonės pa
prastai mano, kad labai lengva 
“užpildyti” pirkimo-pardavimo 
sutartį, nes tos sutartys, taip sa
kant, yra “gatavos” formos ir 
todėl kiekvienas, kuris moka 
anglų kalbą, gali jas be sunku
mų “užpildyti”. Tai yra didelė 
klaida. Iškilus kokiam nors ne
susipratimui, visas reikalas daž
nai priklauso nuo to, kas tokioj 
sutarty buvo išbraukta, kas pa
likta ir kas prirašyta. Vienas žo
dis gali pakeisti visą teisišką 
vaizdą.

Dažniausiai — tokios rūšies 
sutartyse yra klauzulė, kad par
davėjas privalo duoti pirkėjui 
“clear and marketable title”. Tai 
reiškia, kad “nuosavybės stovis” 
privalo būti toks, kad ant tos 
nuosavybės nebūtų jokių “ap
sunkinimų” (encumbrances). 
Tačiau kai kuriose sutartyse yra 
dar kita klauzulė, pagal kurią, 
jei pardavėjas negali tokio 
“title” duoti, — visi įsipareigo
jimai yra baigti, ir tada pardavė
jas privali) tik grąžinti pirkėjui 
jo užstatą (deposit).

Taigi Tamstos matote, kad 
visaip gali būti. Priklauso nuo 
to, kas parašyta sutarty. Jei par
davėjas pagal sutartį privalo tik 
užstatą grąžinti, — tai jis neturi 
tolimesnio įsipareigojimo. Jei 
Tamstų vaikai sutinka natrius 
pirkti su tokiu "title”, kokį par
davėjas "turi”, — - jie gali taip 

padaryti, jei perka savais pini
gais. (Žinoma, tai yra nepatar
tina).

Kartais galima įrodyti, kad 
pardavėjas gali, bet nenori dėti 
pastangas “title” sutvarkyti. 
Tokiu atveju teismas gali jam į- 
sakyti sutvarkyti “title”. Sutinku 
su Tamstų vietiniu advokatu, 
kad nepatartina namus pirkti su 
uždėtu areštu (attachment), ypač 
jei tas areštas yra nema
žas piniginiu atžvilgiu. Tačiau 
aš manau, kad apsimoka tą parda
vėją gerokai “papurtyti”. Gal jis 
“apsigalvos” ir nutars, kad jis 
gali “title” sutvarkyti, tariantis 
su tuo asmeniu, kuris tą areštą 
jam uždėjo, arba pakeičiant “at
tachment” draudimo kompanijos 
“surety bond”.

DĖDĖS PALIKIMAS

KLAUSIMAS
Skaitydama “Darbininką”, 

dažnai matau Jūsų patarimus tei
siniais klausimais, bet niekad 
nepagalvojau, kad ir man teks 
kreiptis į Jus ir prašyti patari
mo. Reikalas toks. Neseniai mirė 
mano dėdė ir, trumpam laikui 
praslinkus, mirė ir jo žmona. 
Savo vaikų jie neturėjo. Tik liko 
dėdienės sesers keletas vaikų. 
Liko namas ir keliasdešimt tūks
tančių banke. Ar kuris iš jų pali
ko testamentą — niekas nežino, 
o jeigu kas nors iš dėdienės gi
minių ir žino, tai slepia ir nie- 

kad meskam nieko nesako.
pirkti • Todėl maloniai prašau atsa-

kyti man per laikraštį į šiuos 
klausimus: 1. kam ir per kiek lai
ko reikia pareikšti pretenzijas į 
palikimą, kad aš nebūčiau pa
miršta ir galėčiau gauti man pri
klausančią dalį palikimo; 2. jeigu 
būtų velionių parašyti testamen
tai ir turtas jų pačių paskirsty
tas įpėdiniam, tai kur reikia 
kreiptis, kad apie tai būčiau pa
informuota ir kas man turėtų 
išmokėti man skirtą palikimo 
dalį?

ATSAKYMAS
Jei Tamstos dėdės ir dėdienės 

turtas buvo bendrai laikomas 
(jointly held), — tada, jam mi
rus, su testamentu arba be tes
tamento, visas jo turtas tenka jo 
našlei. O, jai mirus, tas turtas 
atiteks jos giminėm, jei ji nebu
vo sudariusi testamento. Jei ji 
buvo sudariusi testamentą, ku
riuo Tamstai paliko dalį savo tur
to, — tada Tamsta būsi pain
formuota. Įstatymas reikalauja, 
kad visi suinteresuoti asmenys 
būtų painformuojami apie Pro
bate eigą.

Jei Tamstos dėdė “laikė” savo 
turtą atskirai, atseit savo vieno 
vardu, — tada, jam mirus be tes
tamento, — daugumoje valstijų 
jo visas turtas vistiek tektų jo 
našlei, kadangi nėra vaikų. Ta
čiau jei turtas buvo atskirai lai
komas (jo vieno vardu) ir jei jis 
buvo sudaręs testamentą, palik
damas dalį savo turto Tamstai 
arba kitiem savo giminėm, — 
tada, jam mirus, jo našlei pri
klausytų tik tam tikra dalis to 
palikimo (statutory’ share). Jei 
būtų daugiau pinigų pasilikę ne
gu priklauso našlei pagal įstaty
mą, — tada Tamsta gautum tam 
tikrą dalį savo dėdės palikimo.

Visi dokumentai teismuose 
yra “viešo pobūdžio” ir kiekvie
nas turi teisę juos pamatyti. 
Tačiau patariu Tamstai paprašyti 
vietinį advokatą nueiti į Probate 
arba Surrogate teismą ir patik
rinti visus viršminėtus galimu
mus. Jis supras dokumentų tei
sišką reikšmę ir galės Tamstą 
atitinkamai painformuoti

MUZIKANTAS. Iliustravo Diana

parėmė Lietuvių Fondas. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė Chica
go). 72 psl. Kaina 4 dol.

Autorių žinom kaip vieną iš 
nedaugelio vaikų poezijos kūrė
jų. Jis šiuo metu bėra vie
nintelis toks pastovus (kiti besi-

Į rinkinį sudėta 60 eilėraš
čių. Visi jie sklandos, drausmin
gai sutvarkyti. Atrodo, kad nėra 
prastai sukirptų. Cituoti galim 
kiekvieną. Sakykim, kad ir pir
mąjį (“Vardinės”):

Milda šventė vardines: 
Sveikinom ir plojom. 
Coca-cola skardines 
Ne tuščias kilojam.

Šoko, sukos ratuku 
Indrė, mūs kaimynė 
Niekas niekam batuku 
Kojos nenumynė.

Be tėtukų, be mamų . .. 
Manot, nusibodo?
Jau devynios — link namų 
Laikrodukas rodo.

Geras eilėraštukas. O vis dėlto 
norėtųsi dar jį pagerinti. Antrojo 
posmo antrą eilutę, atrodo, ap
sunkina ta “Indrė”. Geriau būtų: 
“apsukri kaimynė”, ar kaip kitaip. 
Trečiajame posme netaisyklingai 
kirčiuojamas žodis “mamų”. Ge
riau skambėtų pakeista eilutė: 
“Be tėvelių mylimų . ..”

Norėtųsi ir kai kuriuos kitus 
eilėraštukus pagerinti, nors jie ir 
geri. Nieko negalima prikišti to
kiems posmams, kaip šis:

Beždžionyte, aš rimtai:
Jei bananą sukrimtai,
Tai parodyk mums, ką moki— 
Pasisupki ir pašoki.
Eilėraščių tematika vietomis 

taikoma šių dienų bei šio krašto 
lietuviams vaikams, bet tai lieka 
tik bandymas. Šiaipgi ji tebėra 
tokia pat “lietuviška”, kokia 
mėgaudavosi nepriklausomos 
Lietuvos vaikai.

Antroji šios knygos autorė yra 
jauna dailininkė. Jos iliustracijų 
(vietomis dviejų spalvų) čia yra 
daugiau negu eilėraščių (įskai
tant titulinį puslapį ir viršelį). 
Neseniai pradėjusi reikštis kaip 
knygų iliustratorė, ji darosi vis 
žinomesnė.
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Albinas Baranauskas — PI
LIAKALNIO ŠEŠĖLIS. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas. 
1984. Viršelis dail. Jonės Karu- 
žaitės. Spausdino “Draugo” 
spaustuvė Chicagoj. 216 psl. Kai
na 8 dol.

Šį romaną, kaip ir visą Albino 
Baranausko grožinę prozą, kny
gos aplanke gražiai apibūdina 
k. brd. Cituojami keletą to apibū
dinimo ištraukų:

“ . .. Amžių ir dabarties slink
tyje skaitytojas yra nukeliamas į 
labai tikrovišką, šiandien jau 
daug kam nostalgišką Sūduvą. 
(. . .) Asmeniškų pergyvenimų 
ir istorinių įvykių slinktis jo 
knygose visur šakojasi likiminių 
dimensijų plotuose, o veikėjų 
charakteriai, nepraradę sūdu
viškų bruožų, atspindi bendra- 
žmogiškos dvasios amžiniuosius 
rūpesčius.

Visa tai tinka ir naujausiam 
Albino Baranausko romanui 'Pi
liakalnio šešėlis’. (...) Iki 
smulkmenų tikroviška kasdie
nybė Čia pina jaunų Žmonių 
viltis ir žūtį idiliškų ir tragiškų 
įvykių griūtyse. Tačiau viską 
pranoksta piliakalnis, kurio šešė
lyje klostosi romano žmonių gy
venimai. Piliakalnis čia kone 
centrinis veikėjas, sunkiai apta
riama jėga, nepąjudi namai sto
vinti ir viskam pasilmigus".
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Kas aukoja.
Tas Lietuvą vaduoja!
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“WASHINGTONO HORIZONTŲ“ SEMINARAS
‘ Georgetown universitete estų 

latvių, lietuvių ir ukrainiečių 
jaunimui birželio 8-10 buvo 
suorganizuotas “Washingtono 
horizontų” (Washington Ho
rizons) seminaras. Jame dalyvavo 
daugiau kaip 70 asmenų iš visos 
Amerikos (Seattle, Wash., Chica
go, Cleveland, New York, Wash., 
D.C.) ir Kanados. Taip pat da
lyvavo buvusieji ir dabartiniai 
Jungtinio Pabaltiečių Komiteto 
intemai. Seminaro dviejų dienų 
programa pateikė temas, liečian
čias politinę veiklą ir karjerų 
galimybes Washingtone. Se
minaras davė inspiracijos daly
viam įsitraukti į politinę veiklą 
bei konkrečių idėjų ir metodų.

curity Council europiečių ir so
vietinių reikalų direktoriaus. Jo 
kalba lietė ideologiją ir realisti
nį žvilgsnį į sovietinę santvarką. 
Dr. Lenczowskis pastebėjo, kad 
per keletą praeitų metų Ameri
kos valdžios atstovai, intelektua
lai ir bendrai publika nustojo 
vadinti Sovietų Sąjungą komu
nistine valstybe. Jo manymu, 
šitokia galvosena yra pavojingas 
precedentas, kuris tiktai padeda 
sovietų di s informacijos tikslam 
Vakaruose.

vos ir Ukrainos dabartinę padė
tį. Jis taip pat kalbėjo apie pa
baltiečių ir ukrainiečių bendra
darbiavimą; tai esąs svarbus tak
tinis būdas, su kuriuo galima pa
siekti savo bendrus tikslus. Taip 
p«it McNamara pasidalino savo 
patyrimais bei įspūdžiais keliau
jant per Sovietų Sąjungą, išryš
kindamas sovietų valdžios bei 
atstovų galvoseną apie žmogaus 
teises.

Apžvalgos ir apibūdinimai
Birželio 8, penktadienį, Ken

neth Tomlinson, Amerikos Balso 
direktorius, apibūdino penkeriij 
metų planą pagerinti tos agentū
ros programom ir technikiniam 
metodam. Pabrėžė, kad etninių 
grupių parama tarptautinėm ra
dijo transliacijom yra labai rei
kalinga. Šios etninės grupės yra 
natūralios klientūros, kurios tu
rėtų paremti Amerikos Balso 
programas. Baigdamas kalbą, 
pareiškė savo pasitenkinimą, 
kad JAV kongresas priėmė pir
mą asignavimo įmokėjimą pen- 
kerių metų modernizavimo 
programai.

Gary Matthews, Senior 
Deputy Assistant Secretary vals
tybės departamento žmogaus tei
sių ir humanitarinių reikalų biu
re, kalbėjo žmogaus teisių tema 
ir teigė, kad žmogaus teisių si
tuacija visai nėra pagerėjus ko
munistinėse šalyse. Bet jis pa
minėjo, kad dabar yra daug 
daugiau privačių organizacijų ir 
asmenų įsipareigojusių kreipti 
dėmesį į komunistinę veiklą.

Dalyviai atidžiai klausė dr. 
John Lenczowskio, National Se-

Politinis veikimas
Lee Bellinger, visuo

meninių reikalų direktorius kal
bėjo apie spaudos santykius ir 
pritarė, kaip rašyti spaudai pra
nešimus (press releases), pabrėž
damas pozityvių santykių vysty
mą, kontaktuojant televiziją 
ir spaudą, vartojant pagarbą 
ir nuoseklumą laiškuose.

Amy Moritz, National Center 
of Public Policy Research direk
torė, kalbėjo apie “lobbying”. 
Pabrėžė reikalą kurti koalicijas 
politiniam klausimam.

Edmund Kai.slemeyer, tos pa
čios agentūros darbuotojas, kal
bėjo apie demonstracijas bei po
litinius susirinkimus ir ypatingai 
pabrėžė svarbesnius demonstra
cijų ruošimo punktus.

Morton Blackwell, buvęs spe
cialus prezidento asistentas vi
suomeniniam ryšiam ir dabarti
nis vadovavimo instituto direk
torius, kalbėjo apie politinės 
veiklos metodus, keliant politinį 
interesą jaunimo tarpe.

Ron McNamara, senatoriaus 
Alfonso D’Amato (resp. — N.Y.) 
įstatymų leidimo asistentas, bir
želio 9, šeštadienį, kalbėjo, apie 
pabaltiečių ir ukrainiečių veiklą, 
pabrėždamas kongresmanų ir 
Amerikos išeivijos informavimą, 
liečiant Estijos, Latvijos, Lietu-

Karjerų galimybės valdžios 
sferose

Personalo raštinės direktorius 
George Nesterczuk apibū
dino federalinės valdžios darbus. 
Pats aktyvus ukrainietis, jis pa
brėžė naudą įsijungti į bendruo
menines organizacijas; pasisakė, 
kad jo bendradarbiavimas su uk
rainiečių organizacijomis davė 
jam neįvertintą patyrimą bei ge
rus profesinius darbo kontaktus.

Gerald Lamb, kongresmano 
Brian Donnelly (dem. — Mass.) 
įstatymų direktorius, kalbėjo 
apie darbo galimybes. Pabrėžė, 
kad jaunimui reikia būti atspa
riam siekiant politinės tarnybos 
ir tuo pačiu užmegzti asmeniš
kus ryšius su kongreso atstovais.

Norman Rankin, respublikonų 
valstybinio komiteto politinių 
reikalų direktorius, kalbėjo apie 
darbo galimybes kampanijose 
(campaigns) ir apibūdino tokio 
gyvenimo stilių, kuris yra labai 
įtemptas bei įdomus ir kurio re
zultatai gali būti malonus pasi
tenkinimas.

Lino Kojelio kalba nagrinėjo 
politinį įsipareigojimą. Kojelis 
yra Baltųjų Rūmų visuomeninių 
ryšių raštinės direktorius (Asso
ciate Director, Office of Pub
lic Liaison). Jis pasidalino savo 
asmeniškais patyrimais, įrodyda
mas įsipareigojimą vienai parti
jai ir ideologijai gerose ir blo
gose situacijose. Jo komentarai 
davė progą dalyviam apsvarsty
ti savo įsipareigojimus.

— Pasaulio, Amerikos ir Ka-., 
nados Lietuvių Bendruomeiuy ; 
ir Jaunimo Sąjungų vadovybių

Vestuvės Philadelphijoje. Iš k. jaunojo motina Danutė Bal- 
tienė, jaunieji Andrius ir Vida Baltai, jaunosios tėvai Ve
ronika ir Jonas Starkai.

PHILADELPHIA. PA.

New Yorko skaučių sportininkės, dalyvavusios Atlanto rajono 
skautų sporto šventėje Bostone. Jos laimėjo pirmą vietą 
tinklinyje ir įvairias lengvosios atletikos varžybas. Klūpo 
iš k. Nida Stankūnaitė, Gina Jankauskaitė, Daina Penikai- 
tė, Auksė Jankauskaitė, Gailė Katinaitė, Laima Jankauskaitė. 
Stovi —Vida Penikaitė ir Rama Gvildytė. Nuotr. Mariaus Ma- 
rijošiaus

NEWS DIGEST - INTERNATIONAL
A QUARTERLY MAGAZINE IN ENGLISH 

PUBLISHED AND EDITED BY LITHUANIANS 
IN AUSTRALIA

WHY EVERY LITHUANIAN FAMILY SHOULD READ 
NEWS DIGEST - INTERNATIONAL

NEWS DIGEST-INTERNATIONAL IS A QUARTERLY MAGA
ZINE OF 66 PAGES PUBLISHED IN ENGLISH FOR THE LAST 
20 YEARS AND IT IS DEVOTED TO INTERNATIONAL POLITICS 
GENERALLY AND IN PARTICULARLY ON ANTI-COMMUNIST 
CAUSE.

THE MAIN FEATURE OF ND-I IS THAT IT PUBLISHES 
INFORMATION GENERALLY NOT APPEARING IN THE DAILY 
PRESS, BECAUSE WE HAVE OUR OWN ADDITIONAL SOURCES 
OF INFORMATION IN ALL FIVE CONTINENTS, INCLUDING 
THE INFORMATION FROM BEHIND THE IRON CURTAIN.

NEWS DIGEST - INTERNATIONAL SHOULD BE SUB
SCRIBED BY EVERY LITHUANIAN FAMILY FOR THE FOLLOW
ING REASONS:

1. LITHUANIANS, LIKE THE REST OF CENTRAL-EAST 
EUROPEANS ARE THE VICTIMS OF INTERNATIONAL POLITICS 
AND COMMUNISM. ND-I SPECIALISES IN JUST THIS FIELD.

2. ND-I REGULARLY INFORMS ABOUT EVENTS IN 
LITHUANIA.

3. THE YOUNG GENERATION PREFERS READING IN 
ENGLISH. ND4 IS THE RIGHT MAGAZINE TO BRING IT CLOSER 
TO POLITICS AND TO LITHUANIAN AFFAIRS.

4. ND-1 IS PUBLISHED IN ENGLISH AND THIS IS THE 
BEST OPPORTUNITY TO SPREAD THE MESSAGE OF SUF
FERING LITHUANIANS AND THE DANGER OF COMMUNISM 
AMONG AMERICANS AND OTHER NATIONALITIES.

TO PROVE THAT THE ABOVE MENTIONED FACTS ARE 
RIGHT YOU MAY ORDER A SAMPLE COPY OF ND-I FREE OF 
CHARGE, OR SUBSCRIBE TO THE MAGAZINE FOR 19S3-84 
BY SENDING A CHEQUE FOR $6.00 TO THE FOLLOWING 
ADDRESS:

NEWS DIGEST - INTERNATIONAL 
P.O. BOX 535, PARRAMATTA, NfS.W. 2150, AUSTRALIA

Seminaro dalyvių entuziazmas
Sekmadienį birželio 10, iš ryto 

įvyko baigiamoji sesija. Dalyviai 
pasidalino savo įspūdžiais ir 
pasisakė, kaip mėgins įvykdyti 
lektorių pasiūlymus.

Zaiga Robbins, Jungtinio Pa
baltiečių Komiteto latvių in
terne, pasisakė: “Seminaras bu- 
volabai įdomus ir turtingas in
formacijom. Tikiuosi, kad visi 
pasiūlymai bus naudingi šios va
saros projektam”. Visi dalyviai 
nutarė, kad “Washingtono hori
zontų” seminaras turėtų būti 
organizuojamas kasmet.

Seminarą suorganizavo Jung
tinis Pabaltiečių Komitetas kartu 
su Amerikos Ukrainiečių Kong
reso Komitetu. Jis buvo pirmas 
toks seminaras politika besido
minčiam jaunimui. Pirmas pa
vyzdys pabaltiečių ir ukrainiečių 
bendrų pastangų pakelti jaunimo 
politiniam supratimui.

Jungtinis Pabaltiečių Komite
tas (Joint Baltic American 
National Committee/JBANC) 
buvo įkurtas 1961. Jis atstovau
ja trim centrinėm pabaltiečių 
organizacijom — Amerikos Estų 
Valstybinei Tarybai (Maido Kari 
— atstovas ir dabartinis pirmi
ninkas), Amerikos Latvių Sąjun
gai (Gunars Meierovics — at
stovas) ir Amerikos Lietuvių Ta
rybai (Jonas Genys — atsto
vas). JBANC koordinuoja Ameri
kos pabaltiečių rūpesčių iškėli
mą kongreso atstovam, valdžios 
agentūrom, bei visuomenei. Jis

Lietuviškos vestuvės
Lietuvių Šv. Andriejaus para

pijos bažnyčioj birželio 23 susi
tuokė Vida Štarkaitė ir Andrius 
Balta iš Bostono, sudarydami 
daug žadančią lietuvišką šeimą.

Vedybines mišias aukojo, jau
nuosius sutuokė ir atitinkamą 
pamokslą pasakė kun. Kajetonas 
Sakalauskas. Lekciją skaitė abu 
jaunieji ir vyriausias pabrolys 
Rimvydas Veitas. Mišių metu 
giedojo sol. Violeta Bendžiūtė 
ir jaunosios sesuo Zita Štarkai
tė. Jaunųjų pulką sudarė Zita 
Štarkaitė su Rimvydu Veitu, 
Kristina ir dr. Algis Adomoniai, 
Danutė ir Juozas Van Sant, Dana 
Vaitekūnaitė su Tomu Rasiu, Vi
da ir Algis Šalčiūnai, Penny 
Kane ir dr. Drew Laurušonis.
Gėles nešė jaunosios seserėčios 
Monika ir Veronika Jovaišaitės.

Vestuvių vaišės įvyko 3 Chets 
restorane. Atsilankė daugiau 
kaip 200 svečių. Jų tarpe buvo 
pre!... Ladas Tulaba -iš- Romos,
tuo metu viešėjęs Amerikoj, pa-“' Jaunieji Vida ir Andrius Bal- 
rapijos klebonas kun. Jurgis De- tai įsikūrė gyventi Bostone, 
gutis, kun. Kajetonas Sakalaus- Anus

kas ir kt. Jaunuosius raštu svei
kino giminės iš Lietuvos, Ang
lijos ir tolimosios Australijos. 
Vaišių metu programą atliko Ei
mučio Radžiaus vadovaujama 
Philadelphijos tautinių šokių 
grupė Aušrinė, pašokdama Sa
dutę. Visai programai sklandžiai 
vadovavo Vidmantas Rukšys.

Jaunosios tėvai Veronika ir Jo
nas Starkai su visa šeima yra 
veiklūs Philadelphijos kolonijos 
nariai. Veronika Štarkienė ir jos 
gražiabalsės dukterys Zita, Vida 
ir Danutė su savo vyru ilgus me
tus dainuoja Philadelphijos lie
tuvių chore. Be to, dukterys savo 
laiku šoko tautinių šokių grupė
se, lankė lituanistinę šeštadie
nio mokyklą ir veikė ateitinin
kų organizacijoj.

Jaunasis Andrius Balta yra 
branduolinės energijos inžinie
rius Bostone, kur gyvai reiškia
si skautiškoj veikloj. Prieš aš
tuonerius metus mirė jo tėvas 
Kazimieras Balta, palikdamas 
Andrių su motina Danute, broliu 
Rimvydu ir seserim Kristina 
Adomoniene.

konferencija bus rugsėjo 
Dainavos stovyklavietėj prie.- 
Detroito. Bus svarstomi Bend;., 
ruomenės švietimo, kultūros,., 
politinės veiklos, būsimo Jauni
mo kongreso ir kiti reikalai. Kop- . 
ferenciją šaukia PLB valdybą,, 
techniška globa rūpinasi Michi;. ; 
gano LB apygardos pirm. Vytąu- 
tas Kutkus.

— Dr. Antanas Razma, Lietu*.. 
vių Fondo pradininkas ir vai-, 
dybos pirmininkas, rugsėjo 8-9 • 
išvyks į Hot Springs, Ark., kur 
skaitys paskaitą Tautos šventės; 
minėjime ir padarys pranešimą, 
apie Lietuvių Fondo veiklą, •. 
vykdant įnašų rinkimo vajų, r , -

— Literatūros vakaras Chica,-
. ♦t ' >>

gos Jaunimo Centre įvyks spalio; 
28. Rengia Lietuvių Rašytojų, 
draugija. ..

1

OSI DIREKTORIUS GINA 
OSI-KGB BENDRADARBIAVIMĄ

Jungtinio Pabaltiečių Komite
to personalas (Joint Baltic Ame
rican National Committee/ 
JBANC) birželio 28 turėjo progą 
susitikti su Neal Sher, Office of 
Special. Investigations (OSI) 
direktorium teisingumo depar
tamente. Buvo diskutuojamas 
besitęsiąs sovietinės medžiagos 
naudojimas tos agentūros tyri
nėjimuose, liečiant asmenis, ku
rie yra kaltinami kaip karo nu
sikaltėliai ir nacių bendradar
biai. JBANC personalas iškėlė 
klausimus, liečiančius OSI arti
mą bendradarbiavimą su KGB 
ir sovietų prokurorais, ir eg
zistuojančią galimybę sovietam 
manipuliuoti šias OSI bylas sa
vo politiniam tikslam.

tuoja interesų konflikto. Jis lai
kėsi šios nuomonės, nežiūrint 
JBANC pabrėžimų apie Pabalti
jo valstybių pogrindžio spau
dą, kuri įrodo, kad prokurorai, 
kaip Jurgis Bakučionis, yra at
sakingi už šimtus sovietų bei 
pabaltiečių disidentų persekio
jimų. Neal Sher pasisakė neieš- 
kąs nuoseklumo, dirbdamas kar
tu su sovietine valdžia, ir visai 
nekreipiąs dėmesio į tai, kaip 
sovietų valdžia tvarkosi su savo

— Australijoje rugpjūčio mė
nuo paskelbtas katalikiškos 
spaudos vajaus mėnesiu. Šia - 
proga vajų paskelbė ir “Tėvfš- ’ 
kęs Aidų” savaitraštis, kurį lei
džia Australijos lietuvių katalikų 
federacija, redaguoja kun. dr.' 
Pranas Dauknys. Gautos pajamos., 
bus naudojamos naujam raidynui. 
įsigyti.

— Hartford, Conn., metinį ba- ‘ 
lių-koncertą rugsėjo 22, šeštadiė^ ' ‘: 
nį, 7 vai. vak. rengia LB apy-; 
linkės valdyba. Balius įvyks Uk- ' z 
rainian National Home, 961' ' 
Wethersfield Ave., Hartforde. 
Programą atliks Montrealio mer
gaičių choras “Pavasaris”. Veiks ‘ - 
lietuviškų valgių bufetas. Šokiam “ 
gros šaunus orkestras iš New Bri- • *' 
tain. Rezervacijas galima daryti “ 
pas Danutę Grajauskienę, tel. 
658-6452. Bilietus platina valdy- ' 
bos nariai.
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Neal Sher pareiškė, kad bend
radarbiavimas su sovietų proku
rorais, kaip Roman Rudenko ir 
Jurgiu Bakučioniu, nereprezen-

taip pat duoda progos Ameri
kos pabaltiečių jaunimui susipa
žinti su pabaltiečių 
ir su egzistuojančia 
aplinka Washingtone.

DAYTONA BEACH 
FLORIDA

temomis 
politine

Sher neigė, kad OSI vartoja 
KGB parūpintą klastotą medžia
gą. Jis pripažino, kad gynyba 
ir kaltinančioji pusė turi pasiti
kėti Sovietų Sąjungos pareigūnų 
gera valia, patvirtinant liudi
ninkų identitetą. Abi pusės ima 
liudininkų depozicijas Sovietų 
Sąjungoj.

Liečiant JAV politiką nepri
pažinti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą, Neal Sher pasisakė, kad 
rinkimas medžiagos Pabaltijo 
valstybėse nepažeidžia Šios po
litikos. Jis pridėjo, kad valsty
bės departamentas turi nustaty
ti, ar OSI veikla Pabaltijo vals
tybėse pažeidžia šią politiką.

Sher toliau pabrėžė, kad jo 
raštinė turi kongreso mandatą 
ir, liečiant sovietų įtaką Šiose 
bylose, pasisakė, kad Amerikos 
teismo sistema yra vienintelė 
apsauga, kuri yra reikalinga 
klastotos medžiagos suradimui

— Rimas Paulionis, “Gintaro”/. • 
dainos grupės narys, Britanijoj - • 
įvykusiame meno festivalyje ' 
liaudies dainų solo grupėj lai--- ‘ 
mėjo antrą vietą. Varžybiniame • < 
festivalyje liaudies dainų solo ’ 
grupėj dalyvavo 21 įvairių tauty-.' ■ 
bių dainininkas. R. Paulioniui ' 
buvo duotos 7 minutės. Jis pa- 
dainavo “Siuntė mane motinėlė” • 
ir “Anoj pusėj Dunojėlio’b • 
Vertintojai jam davė 91 tašką iš ’ 
100. '

— Pianistas Vytas Pacevičiūs' 
rugpjūčio 2 gražiai pasirodė To
ronto muzikos konservatorijos 
koncerte. Jis atliko Rachmani- 
novo, Kačaturiano kūrinius. Jis 
taip pat skambins lietuviam spa
lio 28 Anapilio salėj, prie To
ronto. ‘

— Rytu Europos konferenci- - 
ja, į kurią yra įsijungę išeivio . 
jos lietuviai, estai, latviai, bu,l-,:. 
garai, čekoslovakai, vengrai, uk-. ; • 
rainiečiai ir lenkai, įsisteigė-. 
1974 ir šiemet atšventė dešimt-. . 
mėtį. Konferencijos uždavinys— 
apjungti JAV organizacijas, besi
rūpinančias žmogaus teisėmis^; 
Rytų ir Centro Europoje.. /
kaktis atšvęsta iškilmėmis, kurhį’I' 
metu įteiktas žymuo ambasadų’** 
riui Kampelmanui. tarptautinėje’; 
konferencijose rūpestingai
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Statyba jau pradėta! Lietuviai jau iipirko 25%. Nuo 
$44,500. Villa Nova Plantation Townhouses. 2 m leg., 
pusantros vonios, baseinas, tenisas, 3ml.Į plažlą, prie 
autobusų, krautuvių. Rašykite j lietuviškų įstaigų: Day
tona Beach Real Estate Center, Inc., 607 Lemon St., 
Port Orange, FL 32019.

Dana Aiksninienė Sigita Ramanauskienė

lose įrodinėja, kad tokiu artimu 
liendnularbiavitnu su sovietų 
valdžia OSI įžeidė savo kong
reso mandatą.

Baigdamas Neal Sher pasisa
kė, kad jis neturi jokio noro 
savanoriškai prašyti kongresą 
įvykdyti priežiūros apklausinėji
mus (oversight hearings) savo 
raštinei, kaip pasiūlė senatorius 
DeConctni l>ei įvairios rytų eu
ropiečių tautybių grupės.

ventojų teises.

— Nauji Darbininko skaitytoj 
jai: R. Baras, Philadelphia, M. 
Valcn. Boonton, N.J., G. Sny
der, Jamaica, N.Y. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem Darbinin
ko skaitytojam pirmų metų pre
numerata kainuoja tik 12 dok 
Atnaujinant — visiem 15 dol. 
metam.

•r*
J
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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.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgiciy.

Norį įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y, 11421, tel. Mi 7-6637.

I

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

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

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

Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

■' ............................

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

I
 Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 

Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

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

Numeris, gatvė ...................................................................................
I Miestas, valstija, Zip..............................................................................

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 metam

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

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

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

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

M—---------------------------------------------- --——...............................——------------------------------------------------------- ■ ■ <

Sv, Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, jau 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, įdė
tas į plastikinę dėžulę. Kaina 10 
dol. P<>i siunlnun i pridedamas 
dar 1 dol.

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jaškausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietuvos 
vaizdeliai arba to paties au
toriaus “Nutolusios dienos’ . 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

NAUJAUSIOS
KNYGOS
J. Puzino, Rinktiniai raštai.

1 ir II tomas. Įrišti j kietus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

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

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

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

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

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

J. Matulaičio kelias Į Vilniaus 
vyskupo sostą. 4 dol.

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

A. Gailiu šis, 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. v

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

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

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

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

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

II Pasaulio Lietuvių Dienos.
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

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

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

Dr. Wilhelm Storost—Vydū-
nas, Sieben Hundred Jahre 
Deutsch-Litauischer Beziehun- 
gen. įrišta. 14 dol.
C 7 C

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

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

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

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

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

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
zanų atsiminimai. II dalis. 6 
dol/

\ ysk. V. Brizgys, Žmogus 
realiame* gyvenime. 5 dol.

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

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų 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, pavarde ......................................................................... ..........

Numeris, gatve ................................................................... ..................
*

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

VĖL GAUNAMOS 
MELODINGOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

V. Nemunėlis, Mažųjų dienos.
8 dol.

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

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

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

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

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

Auszra — 1 tomas. Įrištas. 
20 dol.

Auszra — II tomas. Įrištas. 
20 dol.

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

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

St. Yla. Jurgis Matulaitis. Bio
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
tė, motina Marija. 5 dol.

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

J. Vaišnys, Dabartinė lietu
viu kalbos rašvba. 3 dol.

P. (Jaučio vertimas. Pirmasis 
stebuklas. Azorin. 5 dol.

K. Pažėraitė, Svetimi vėjai. 6 
dol.

A. Dindsbergis, Muzika įžen
giant į neregėtus miestus. 6 
dol.

Persiuntimui pridedamas | 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos nau
jos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi- 
nistraeijoj, 34 1 Highland Blvd.. 
BrookIvn. N.Y . II207.

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ
U. - ' ........ ........ ■■■' Į

10 DIENŲ LIAUDIES MENO EKSKURSU A 
LIETUVOJE IR DVI NAKTYS HELSINKY

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

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

? Buities Muziejų ir liaudies muzikos koncertas.

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

10 dienų Vilniuj, 3 Varšuvoj, 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 Hill, 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%

— $50,0013 IR DAUGIAU — PAGAL SUSIT.ARIMĄ —

IRA CERTIFIKATAI:

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
iki 6 metu 12.55% 12%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 9.42%
DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.
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Seselės sukaktuvininkės: sės. Elena, sės. Berchmans, sės. Mildred. Nutr. Stanley a
Bauman

SUKAKTYS NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS 
SESERŲ VIENUOLYNE BROCKTONE

Jėzaus Nukryžiuotojo ir So-
pūlingosios Motinos vienuolijos 
motiniško namo seserys, vado
vaujant generalinei viršininkei 
sės. Marijai Rūtai Daugininkai- 
tei, birželio 30 atšventė trijų se
selių vienuoliško gyveninio su
kaktis.

Tą dieną vienuolyno erdvi 
koplyčia buvo perpildyta iš įvai
rių valstijų suvažiavusių svečių, 
seselių giminių ir vienuolyno 
rėmėjų. 11 vai. ryto, sės. Celes
tinos vadovaujamam chorui gra
žiai giedant, į koplyčią suėjo pro
cesija. Kryžių lydėjo 18 vietos 
ir apylinkių kunigų, vysk. Daniel 
A. Hart iš Bostono ir vysk. 
Lawrence J. Riley iš Pennsylva- 
nijos. Po dvasiškių žygiavo su
kaktuvininkės: auksinę vienuoli
nio gyvenimo sukaktį švenčianti 
sės. Marija Berchmans Sabalytė, 
auksine vienuolinio gyvenimo 
sukakti švenčianti sės.Mildred C-
Brazvtė ir sidabrinės sukakties ✓
sulaukusi sės. Elena R. Ivanaus
kaitė. Jas lydėjo vienuolijos ge
neralinė viršininkė sės. Marija 
Rūta Daugininkaitė.

Padėkos mišias aukojo jubilia
tės sės. M. Berchmans brolis. 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas, kun. Petras Šakalys su 
vyskupais D. Hart ir L. J. Riley.

Taip pat koncelebravo kunigai: 
J. Fratic, Cambridge, Mass.; La 
Salle O’Friel, OFM. Butler. X.J.; 
A. Baltrušiūna.s. So. Boston, 
Mass.; A. Jurgelaitis, OP. Pro
vidence, R.I., J. Žuromskis. 
Lowell. Mass.; A. Kontautas, So. 
Boston, Mass.; A. Janiūnas, Law
rence, Mass.; A. Abračinskas.

Brockton, Mass.; S. Saulėmis. 
Cambridge. Mass.; A. Nagle, So
pulingosios Motinos vienuolyno 
kapelionas; V. Valkavičius. Nor
wood. Mass.; j. P. Lyons. Abing
ton. Mass.; j. Prūsaitis. Lexing
ton, Mass.; J. Lazanskis. OFM. 
Boston. Mass.; R. Šakalys. OFM. 
Kennebunkport. Me.; V. Jaskevi- 
čius. SJ. New York. N.Y.; T. 
Wyndham, Braintree. Mass.; F. 
Conlon. Norwood. Mass.; M. 
Friedrick. BSO. Methuen. Mass.

Seselės jubiliatės mišių metu 
skaitė Šv. Rašto ištraukas ir at
nešė prie altoriaus aukas. Jos taip 
pat atnaujino ir vienuolinius 
Įžadus, jaudinanti pamokslą pa- 
sakė kun. Joseph Fratic iš Cam
bridge. Mass.

Puikiai giedojo seselių choras, 
vadovaujamas sės. Celestinos. 
Vargonais palydėjo sės. Dovydą. 
Seselių giedojimą papildė jubi
liatės sės. Elenos Ivanauskaitės 
seserėčia solistė Marija Bizin- 
kauskaitė.

Po pamaldų šventės dalyviai 
buvo pakviesti į Christos II 
svetainę Brocktone. Svečiai su
sėdo prie 44 apvalių stalų. Ban
ketui vadovavo kun. dr. A. Jur
gelaitis, OP, dviejų Sopulingo
sios Motinos vienuolijos seselių 
brolis. Providence. R.L, kolegi
jos profesorius. Jis savaitgaliais 
Šv. Kazimiero parapiečiam 
Brocktone teikia dvasinę stipry
bę-

Svečius sveikino svečias vysk. 
Lawrence J. Riley. Svečiam, 
rėmėjam, seselėm ir saviesiem 
padėkojo visos trys sukaktuvi
ninkės.

Meninėj daly pirmiausia Mary
Ellen Keli}' pagiedojo Schuber- 
to Avė Maria. Y erutė Bizinkaus- 
kaitė padainavo Rožės dainą. 
Marytė Bizinkauskaitė padai
navo ariją iš operos Madaina 
Butterfly. Po to abi sesutės pa
dainavo duetą.

-o-
Seselė Marija Berchmans Ša- 

kalvtė vra gimusi Cambridge. 
Mass. Baigusi Bostono universi
tetą su magistro laispniu iš mu
zikos. Jos specialybė vadovauti 
choram ir orkestram, moky ti dai
navimo. Tai ji dirba daugeli 
metu įvairiose mokvklose. Dau- C v- *
gelį metų ji vadovavo Brockto
no Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos orkestrui, kuris turėjo 60- 
80 narių. Dabar ji moko muzi
kos aukštesniojoj mokykloj. Su
kaktuvininkė yra Brocktono Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebono kun. P. Šakalio sesuo.

Seselė Mildred Brice-Bražytė 
yra gimusi Oklahomoje, augusi 
Pennsylvanijoje. Dirbo įvairiose 
seselių vedamose mokvklose ir C *
senelių priežiūros namuose kaip 
terapikė. Turi meniškų gabumų, 
piešia paveikslus, kurie puošia

PRISIMENAMAS
F. JANONIS

Savanoris-kūrėjas Fulgentas 
Janonis prieš penkerius metus 
rugsėjo 11 Brocktone atsiskyrė 
su šiuo pasauliu. Jau penkeri 
metai kaip jaučiama spraga 
Brocktono lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos chore, savanorių sąjun
gos eilėse. Jau penkeri metai 
kaip jo mylima žmona Marija 
lanko jo kapą ir sodina gėles.

Velionis buvo nuoširdus sava
noris-kūrėjas. Savanorių dėka 
Lietuva buvo nepriklausoma ir 
klestėjo. Buvo saugu vaikščioti 
gatvėmis, kaimuose ir miškuose. 
Anot vieno poeto žodžių: “Ne
rasi tu niekur, niekur nerasi, ką 
tau savanoriai parnešė basi . . .

Fui gontas Janonis taip pat bu
vo jautrios sielos ir turėjo poeti
niu gabumu.

V . Senu ta

A.A.
JUOZUI VERBYLAI,

Lenkijoje mirtis, reiškiame nuoširdžia ūžt k) j a u I (į jo 
šeimai ir broliui AlbinuL

(Gražina /f lasinskiene
Ada Mušiūnienė
S. ir S. Vaškini
M. ir L, Virbickai

PAMINĖJO 55 METŲ 
VEDYBINĘ SUKAKTĮ

Petras J. ir Marytė (Budriutė) 
Šlapikai birželio 9 paminėjo 55 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį LeDome restaurante, Ft. 
Lauderdale, FL.

Petras ir Marytė Šlapikai yra 
ilgamečiai Darbininko skaityto
jai ir rėmėjai. Savo veiklą lietu
vių tautai ir Bažnyčiai jie pra
dėjo 1924. Tais metais sausio 
20 jie suorganizavo Maspetho 
Lietuvos vyčių 110 kuopą, išau
gino ją per trejus metus iki 125 
narių ir pakėlė iždą iki 820 
dol. Kuopa taip pat turėjo stip
rią sporto grupę.

Šlapikai daug darbo ir finan
sų įdėjo į Maspetho lietuvių 
parapiją. 1934, kai kun. J. Balku
mis buvo paskirtas klebonu, jie 
su savo komitetu surengė didžiu
lę pagerbimo vakarienę, kurioj 
dalyvavo per 880 žmonių. 1956 
spalio 12-14 Amerikos Lietuvių

Romos Katalikų Federacijas 
kongrese Bostone, Mass., jie 
gavo pažymėjimo lapą kaip uolūs 
Federacijos nariai, daug pasidar
bavę Federacijai ir lietuvių iš
eivijai jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. 19-54-62 Maspetho 
naujos bažnyčios statybos reika
lam šeima aukojo 2,323.60 dol. 
ir katalikų gimnazijom ‘384 dol.

Sukaktuvininkų šeimą sudaro 
dvi dukros, du sūnūs ir šešios 
anūkėlės.

Visi vakarienės dalyviai palin
kėjo jubiliatam ilgiausių metų ir 
geros sveikatos.

Kazimieras Budrys

Knygnešiai nešė knyga- 
slapta 1 Lietuvą, buvo rusų val
džios persekiojami, tremiami j 
Sibirą. Mūsų dabar niekas ne
persekioja už lietuvišką raštą, 
tad parslnešklme daugiau kny
gų j savo namus. Pirkime nau
jus lietuviškus leidinius!

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

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

20 dol. — H. Bitėmis, Eli
zabeth, N.J.

15 dol. — A. Grigaliūnas, Chi
cago, Ill.

Po 10 dol. — G. Rajeckas, 
Maspeth, N.Y., J. Shukis, Flu
shing, N.Y., A. Puslys, West 
Haven, Conn., A. Gražulis, Clif
ton, N J., V. Norkus, Great Neck, 
N.Y., R. Kepenis, Groton, Conn.

7 dol. — A. Dulkis, Newark, 
N.J.

Po 5 dol. — G. O’Brien, Fort 
Lee, N.J., A. Klupšas, Toronto, 
Ont., V. Solomonas, Hunting
ton. N.Y’., L. Simonaitienė, Hart-

Jėzaus Nukryžiuotojo seselių iš
laikomų senelių namų bei mo- 
kvklu klasių sienas.

Seselė Elena Ivanauskaitė yra 
gimusi So. Bostone, Mass. Yra 
baigusi Šv. Petro lietuvių para
pijos mokyklą So. Bostone, Kar
dinolo Cushing gimnaziją Brock- 
tone, įsigijusi registruotos medi
cinos seselės specialybę. Dirbo 
St. Mary’s Villa senelių globos 
namuose Elmhurst, Pa., o dabar 
dirba Šv. Juozapo senelių globos 
namuose Brocktone ir yra Sopu
lingosios Motinos motiniškame 
name seselių slaugė.

E. Ribokienė

BROCKTON, MASS.

Šv. Kazimiero minėjimo 
komitetas

Brocktone irgi sudarytas Šv. 
Kazimiero minėjimo komitetas, 
kuris talkina centriniam Naujo
sios Anglijos komitetui Bostone. 
Brocktono komiteto garbės pirm.
— kleb. kun. Petras Šakalys, 
pirm. — J. Stašaitis, sekr. —S. 
Gofensienė, choro atstovas — 
Vyt. Eikinas, Lietuvių Bendruo
menės — P. Jančauskas, Balfo 
—- J. Šuopys, Moterų Sąjungos
— O. Eikinienė, Šaulių — A. 
Šeduikis. Lietuvos vyčių — P. 
Bumila, spaudos reikalam — E. 
Ribokienė. Su centriniu komite
tu ryšį palaiko pirm. J. Stašai
tis, 136 Sawtelle Ave., Brockton. 
Mass. 02402. Tel. 617 586-3878.

ford, Conn., J. Černiauskas, 
Brooklyn, N.Y., V. Vilkutaitis, 
Cleveland, Ohio, K. Žolynas, 
Ormond Beach, Fla., A. Semaš
ka, New Britain, Conn., J. Iš
kauskas, Paterson, N.J., G. Vid
mantas. Rochester, N.Y., dr. J. 
Skučas, Hilton. N.Y., S. Shpun- 
gin, Brooklyn, N.Y’. R. Petronie
nė, So. Boston, Mass., W. Achen
bach, Waterbury. Conn.. G. Kad- 
dis, Largo, Fla.

Po 3 dol. — M. Y’esukevich, 
Hamden, Conn.. J. Paškevičius, 
Bethel Park, Pa.’, P. Petkelis, 
Yorba Linda. Calif.

2 dol. — Z. Martinonytė, So. 
Boston, Mass.

Po I dol. — K. Gudukas, Cen
terville, Mass., S. Kudulis, Or
mond Beach, Fla.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.

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

Tautos šventė
Tautos šventės minėjimas 

vyks šį sekmadienį, rugsėjo 9. 
10:15 vai. ryto mišios Lietuvos 
intencija Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje So. Bostone. 
3 vai. popiet So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėje viešas 
minėjimas. Čia kalbės inž. Almis 
Kuolas, o meninėj daly pasirodys 
aktorė-režisorė Aleksandra 
Gustaitienė ir Berklee muzikos 
kolegijos trio, kuriam vadovauja, 
prof. Jeronimas Kačinskas. Orga
nizacijos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis. Visiem lietuviam ši 
didinga šventė yra labai reikš
minga, nes tai Vytauto Didžiojo 
karūnacijos diena. Tai istorinė 
šventė. Lietuva vadinama Mari
jos žemė, gi rugsėjo 8-ji yra Ma
rijos gimimo diena.

Visi rinkimės šią dieną į baž
nyčią ir salę. Svarbiausia patys
prisiminkime ir parodykime 
savo jaunimui, kad mes savo 
tėvų ar protėvių krašto neuž
mirštame, jį mylime ir gerbiame. I

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 \zarpo 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 Bostor 
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 — Šv. Petro pa
rapijos bazaras.

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

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. Telef. 268-0489. Parduoda
mas Darbininkas. Didelis lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

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

VIENINTELIAI LIETUVIAI NEW YORKE, 
AUKSO SUPIRKĖJAI ir PARDAVĖJAI, 
TUR| 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

BflnKBvmmi 
Prjstage paid both ways 

Fast, canvenient.privatE, safe,free! 
That's mtat BflnKinG BVmnil is
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymaa paltu So. Boaton Savings

Bank būdu. Ar |uma reikia pinigus padėti | ban- Nr
D; kp ar juos atsiimti, tsl galite atlikti namlo bet
2 kuriuo laiku. Jūsų siunta gavys, bankas tuo) e 

w ' ę traukis suma J skelta Prisideda ir uitlkrlnl-
//kad sukščlauelua ;

V procentus.
leldiiernue įstatymų. 

Del Isngvo taupymo bū
do per psitę skambinkit Mr. 

Donahue 268-2500
arba rašykit paduotais adresais.

f ♦-
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Šį savaitgalį Kultūros Židinyje 
rugsėjo 8, Šeštadienį, 6 v.v. šv. 
Kazimiero minėjimo akademija. 
Paskaitą skaito Vytautas Vo- 
lertas, dainuoja solistė Angelė 
Kiaušaitė, akomponuoja Dalia 
Sakaitė, šoka N.Y. tautinių Šokių 
ansamblis Tryptinis, vadovau
jamas Jadvygos Matulaitienės.

Rašytojo Jurgio Gliaudos ro
manas "Kovo Ketvirtoji” jau iš
spausdinta Darbininko pranciš
konų spaustuvėje ir baigiama 
įrišti. Tuoj jis bus knygų pla
tintojų lentynose. Romanas vaiz
duoja šv. Kazimiero paskutines 
gyvenimo dienas.

Kun. Antanas Račkauskas tiek 
sustiprėjo, kad jau rugpjūčio 
28 aplankė Darbininko redak
ciją.

Maironio šeštadieninė mo
kykla mokslo metus pradeda 
rugsėjo 8, šeštadienį, 9 v.r. įpras
tinėje vietoje. Holy Child Jesus 
parapinėje mokykloje, kuri yra 
111 St. ir85 Rd.. Richmond Hill. 
N.Y. Mokyklos vedėja Aldona 
Marijošienė prašo visus tėvelius 
atvesti veikus punktualiai ir 
tvarkingai.

Perkūno choro repeticijos 
vyksta rugsėjo 7, šį penktadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židinyje. Visi 
choristai prašomi dalyvauti, nes 
reikia skubiai rengtis koncertui.

Lietuvių Katalikų Kongrese, 
kuris vyko Darbo dienos savait
galį Toronte ir kuris buvo skir
tas šv. Kazimiero jubiliejui pa
minėti, iš New Mirko dalyvavo: 
Darbininko redaktorius Tėv. 
Kornelijus Bučinys. OFM. kun. 
Jonas Pakalniškis, kun. \ ytautas 
Pikturna, Gintė Damušytė ir kiti.

Skautininkai, skautininkės ir 
židinietės kviečiami dalyvauti 
skautų globėjo šv. Kazimiero mi
nėjimo akademinėje dalyje ir taip 
pat prisijungti prie skautų, skau
čių, kurie dalyvaus pamaldose 
Šv. Patriko katedroje. Prašomi 
dalyvauti uniformuoti. Kokiu lai
ku kas wksta, žiūrėkite skelbi
mus.

VYSK. PAULIAUS BALTAKIO 
KONSEKRACIJOS IŠKILMĖS

vyks rugsėjo 14 Portlando, Maine, katedroje.

Visi, kurie į 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.

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

§v. 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.

Br. Viktoras Biveinis, OFM, 
Brooklyno lietin ių pranciškonų 
vienuoly ne einąs įvairias parei
gas, valydamas vieno kambario 
langą, rugpjūčio 30 nuslydo nuo 
kopėčių, ir kritęs sulaužė klubo 
kaulą. Po operacijos gydomas li
goninėje.

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. I šia V
kaina jsiskaito: kelionė iš New 
Yorko ir keliavimas Maino vals
tijoje per visas tris dienas mo
derniu Continental Trail way au
tobusu, priėmimas — banketas 
pranciškonų vasarvietėje, vieš
butis ir taksai, lengvi pusryčiai 
kiekviena diena, kelionė laivu i c
Atlanto pakraščiais. Registruotis 
pas Maryte Salinskienę — 296- 
2244 arba kelionių agentūroje 
Vytis — 769-3300. ‘

P. Mackus iš Maspeth. N.Y., 
užsisakydamas Darbininką, 
atsiuntė 50 dol. Už lietuviškos 
spaudos palaikymą geradariui 
nuoširdžiai dėkojame.

J. Lugauskas, Woodhaven, 
N.Y., jau keleri metai palaiko 
gražią tradiciją — apmokėdamas 
prenumeratą, atsiunčia po 100 
dol. Dosniam geradariui nuošir
dus ačiū.

Daug lietuviškų plokštelių turi 
Darbi n i n ko administracija. 
Skambink 212 827-1351 ir pra
šyk. kad plokšteles atsiųstų į 
namus.

Visi kviečiami kuo gausiau da
lyvauti šv. Kazimiero jubiliejaus 
minėjime: rugsėjo 8 akademinė
je dalyje, kuri vyksta Kultūros 
Židinyje, rugsėjo 9 — iškilmin
gose pamaldose šv. Patriko ka
tedroje. (Žiūr. skelbimus).

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 velionį maldose.

Bronė Oniūnienė iš J tino 
Beach, Fla., atvyko pasisvečiuoti 
pas savo bičiulius New Yorke. 
Bronius ir Bronė Onifinai anks
čiau yra gyvenę Maspethe, N.Y., 
prieš kokią 7 metų persikėlė į 
Floridą. Bronė kasmet aplanko 
New Yorką. Dabar ji bus sustoju
si pas Antaniną Reivytienę, 
Woodhavene, N.Y., paskui ap
lankys ir Mariją Slavinskienę, 
Monticello. N.Y. Vėl grįš į New 
Yorką. Besisvečiuodama ji čia 
bus apie 4 - 5 savaites.

Adv. Povilas Žumbakis at
vyksta iš Chicagos ir rugsėjo 
22. šeštadienį, 4 vai. popiet Kul
tūros Židinio viršutinėj salėj 
supažindins su vėliausiomis ir 
tiksliausiomis žiniomis apie JAV 
Teisingumo Departamento 
Office of Special Investigation 
(OSI) keliamas bylas prieš pa
bėgėlius nuo komunizmo. Šiuo 
metu yra dvylika oficialiai iškel
tų išpilietinimo ir deportacijos 
bylų. Tiem asmenim gręsia de
portacija į Sovietų Sąjungą arba 
Izraeli. Adv. Žumbakis vra arti- C *’
mai susipažinęs su OSI taktikom 
ir gina net kelias bylas. Svarsty - 
has rengia New Yorko ateiti
ninkai.

Padegėliam šelpti aukų atsiun
tė kun. V. Valkavičius - Wol- 
kovich, Norwood, Mass., A. ir B. 
Reventai, Gulfport Fla. Tėvas 
Petras Baniūnas, OFM, nuošir
džiai dėkoja.

Lietuvių ekskursija yra orga
nizuojama į Braziliją, į Rio De 
Janeiro, gruodžio 7-16 dieno
mis. Interesuoti prašomi kreiptis 
į kelionių agentūrą Vvtis. Tel. 
769-3300.

ŠV. KAZIMIERĄ LIETUVIAI 
PAGERBĖ IR TORONTE

Šv. Kazimiero mirties 500 
metu sukakti lietuviai gerbia 
visame pasaulyje. Rugsėjo 1 - 2 
Toronte. Ont., Kanadoj, vyko re
liginis pasaulio lietuvių katalikų 
kongresas.

Rugsėjo 1 šeštadienį, iškiliame 
Toronto Royal York viešbuty 
10 v ai. ryto pradėtos svarsty- 
bos. Pas kaktas skaitė prof. dr. 
kun. Paulius Rabikauskas, SJ. 
ir dr. Juozas Girnius. Popietėj 
\ ykos šaunus jaunimo simpoziu
mas apie religinę išeivijos jau
nimo orientaciją. Vakare vieš
buty vyko jaunimo vakaronė, o 
Ryersono teatre buvo rodoma 
Dariaus Lapinsko barškalynė. 
pavadinta kilniu operos “Dux 
Magnus" vardu.

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 
Axe. sankryžos. Konsekracija 
Portlando katedroj 2 vai. popiet. 
Po to priėmimas Kenne- 
bunkporto vienuolyne, miegama 
hotely ar motely tarp Portlando 
ir Kennebunkporto. Šeštadienį 
keliaujama į Cape Cod ir ten 
nakvojama. Sekmadienį mišios 
St. Francis bažnyčioj, Hyannis, 
Mass. Popiet kelionė namo. Kai
na 145 dol. Įskaitoma kelionė 
autobusu, nakvynės, valgymas, 
vietovių apžiūrėjimai. Dėl rezer
vacijų kreiptis į Joną Adomė
ną 212 497-5212. Čekį siųsti 
jam adresu: 69 Irving Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11237.

Lietuvos vyčių Newarko 29 
kuopa dalyvaus rugsėjo 8-9 
Liberty State Parke, Jersey City, 
N.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.

Genė ir Edis Witkai iš gražios 
Sunnybell, Fla.. salos aplankė 
šią apylinkę. Pasisvečiavo pas 
gimines ir draugus, išvyko atgal. 
Genė yra gailestingoji sesuo, o 
Edis — vaistininkas. Anksčiau 
jie gyveno Queens Village, N.Y.. 
ir Brooklyne turėjo savo vaistinę, 
aptarnavo plačią visuomenę. 
Nors gyvena labai gražioje vie
toje. bet yra vieniši. lietuvių 
arti nėra. Tai susipratę lietuviai, 
ir toli gyvendami dosniai paremia 
lietuviškas radijo valandėles, 
nors jų pačių ir negirdi. Edžio 
Witkaus tėvas buvo čia žinomas 
dailininkas William Witkus, čia 
gimęs ir augęs lietuvis, sugebė
jęs savo vaikam perduoti gražią 
lietuviu kalba ir lietuvybės sam
pratą.

Rugsėjo 2. sekmadienį, Šv. 
Mykolo katedroj vyko pamaldos, 
teatre pakartota D. Lapinsko 
barškalynė. ’o vakare viešbuty’ 
vyko banketas su kalbomis ir 
manifestu.

Apie šiuos įvykius iš eilės per 
eilę numerių bus informuoti 
ir Darbininko skaitytojai.

8 DEXTER PARK
PHARMACY .g,

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

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

WE DELIVER

296-4130
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Dail. Giedrė Žumbakienė, kurios oforto darbus bus galima 
pamatyti Kultūros Židinyje rugsėjo 22 - 23.

Pasaulinė spauda paskelbė ži
nią iš Vatikano, kad sovietinė 
valdžia atmetė Šv. Tėvo prašy
mą aplankyti Lietuvą Šv. Kazi- 
inieropalaikų perkėlimo šventės 
proga. Nors popiežiui Jonui ar jo 
įgaliotiniui nebuvo leista rugpjū
čio 26 pasimelsti prie šventojo 
karsto Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje Vilniuje, Vatikano radi
jas tą dieną į Lietuvą transliavo 
popiežiaus aukojamas lietuviškas 
mišias bei jo lietuviškai pasaky
tą pamokslą. Tai buvo istorinis 
įvykis, kuris, be abejo, suteikė 
daug moralinės paramos ken
čiančiai Lietuvai.

New Yorko lietuviai turės pro
gos išreikšti panašų solidarumą 
savo broliam ir sesėm Lietuvoj 
rugsėjo 9 Šv. Patriko katedroje 
Manhattane. Tą sekmadienį iš
kilmingas mišias aukos New Yor
ko arkivyskupas John O’Connor, 
koncelebruojant Brooklyno 
vyskupui Francis Mugavero, 
vyskupui Tėvui Pauliui Balta
kiui ir eilei New Yorko apylin
kės lietuvių kunigų. Mišių eiga 
bus užrekorduota užsienio ra
dijo transliacijom į Lietuvą. Ka- 
zimierinių mišių pradžia 2 vai. 
popiet.

Liturgijoj aktyviai dalyvaus 
vietiniai parapijos chorai bei or
ganizacijų atstovai, dauguma su 
tautiniais drabužiais.

Iškilmėse jau sutiko dalyvau
ti valstijos senatorius M. Knorr 
bei Woodhaveno apylinkės as
amblėjos atstovas Frederick 
Schmidt.

New Yorko Šv. Kazimiero mir
ties 500 metu sukakties komi- 
tetą sudaro: garbės komiteto na
riai — vyskupas Tėvas P. Balta
kis, generalinis konsulas A. Si
mutis, Viešpaties Atsimainymo

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

parapijos klebonas prel. P. Bulo
vas, New Yorko LB apygardos 
pirm. A. Vakselis, Lietuvių Ka
talikų Religinės šalpos direkto
rius kun. K. Pugevičius, New 
Jersey' LB-apygardos pirm. K. 
Jankūnas, Amerikos Lietuvių 
Katalikų Tarnybos atstovė M. 
Skabeikienė, birutietė M. Kli- 
večkienė ir New Yorko LB iž
dininkas V. Padvarietis.

Vykdomojo komiteto direkto
riai — Aušros Vartij parapijos 
klebonas kun. V7. Palubinskas, 
Apreiškimo parapijos klebonas 
kun. J. Pakalniškis, Apreiškimo 
parapijos chorvedys V. Ralys, 
Studentų ateitininkų atstovas A. 
Lukoševičius, Connecticut LB 
atstovas G. Žemaitaitis, Fronto 
Bičiulių ir Tautodailės Instituto 
atstovė R. Alinskienė, Šaulys K. 
Bačauskas, Vyties kelionių agen
tūros vedėjas R. Kezys, Kat. Mo
terų Sąjungos atstovė E. Kezie- 
nė, Atlanto rajono vyčių pirm. 
L. Janonis, Darbininko redakto
rius P. Jurkus, Lietuviij Infor
macijos Centro vedėjas kun. K. 
Pugevičius; ir nariai — Tėvas 
Leonardas Andriekus, OFM. Šv. 
Jurgio parapijos klebonas kun. 
B. Kruzas, Apreiškimo parapi
jos vikaras kun. A. Račkauskas, 
Viešpaties Atsimainymo para
pijos vikaras kun. St. Raila, New 
Yorko Amerikos Lietuvių R.K. 
Federacijos pirm. P. Ąžuolas, 
Perkūno choro pirmininkas L. 
Drangauskas, Skautų bei Mairo
nio mokyklos atstovė V. Jankaus
kienė, Muzikų S-gos atstovas V. 
Kerbei i s, Veteranų atstovas V7. 
Klivečka, Tryptinio taut, šokių 
grupės vadovė J. Matulaitienė, 
Tautos Fondo atstovas P. Min- 
kūnas, Liet. Kat. Moterų Kultū
ros Draugijos atstovė A. Radzi- 
vanienė, Apreiškimo parapijos 
komiteto narys A. Samušis ir Mo
terų klubo pirmininkė M. Žu
kauskienė.

(gd)

348^ —BIOS’S-

ŠV. KAZIMIERO MIRTIES 500 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS NEW YORKE

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

s?

TAUTINIAI ŠOKIAI

Programai vadovaus RŪTA DRAGŪNEVIČIŪTĖ

Įėjimas 5 dol. asmeniui

Visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti akademinėje dalyje šeštadienį ir pamaldose 
sekmadienį.

Rengia
SVr.CI.Xl.VS IŠ OHGAN17.ACIJV SVDARYTAS 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, SEKMADIENĮ, 2 VAL. POPIET 

‘ ŠV. PATRIKO KATLOROJE
5TH AVENUE PRIE 52 STREEET, MANHATTANE

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

12 vai. p.p. iš Apreiškimo parapijos, Kultūros Židinio 
ir M. Šalinskienės 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




