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Stockholme vykstančioj kon
ferencijoj netikėto karinio 
užpuolimo pavojam pašalinti 
JAV sutiko iš principo painfor
muoti kitas valstybes apie ka
riuomenės pergabenimus iš JAV 
į Europą, o Sov. S-ga — painfor
muoti apie jos kariuomenės 
judėjimą srityse j vakarus nuo 
Uralo kalnų.

Afganistano partizanam pa
vyko išsprogdinti afganų kariuo
menės Kabule sandėlius. Spro
ginėjimai vykę ilgiau kaip 5 vai. 
ir buvę žmonių aukų. Sovietų ir 
afganų kariuomenės daliniai 
sprogimam vykstant apšaudė 
aplinkinius kalnus. Įvykius pa
tvirtino ir oficiali spauda.

Sirijos prezidentas Hafez al- 
Assad Bengazi mieste susitiko su 
Libijos diktatorium Qaddafi ir 
patikino, kad bet kuris puolimas 
prieš Libiją bus laikomas puoli
mu ir prieš Siriją.

Vienoj pasibaigęs tarptautinis 
branduolinės energijos žinovų 
simpoziumas paragino valstybes 
nustatyti tarptautinius radiaci
jos standartus, pasikeisti net ir 
smulkiom branduolinių reakto
rių saugumo informacijom ir pa
daryti reaktorių saugumo reika
lavimus privalomus visom bran
duolinės energijos stotim.

Sov., S-gos agentai paspendė 
spąstus Maskvoj dirbančiam 
U.S. News and \Vorld Report 
žurnalo korespondentui Nicho- 
las Daniloff. ir. jam perimant iš 
pažįstamo ruso ryšulėlį, jį arešta
vo. J.ĄV šį įvykį laiko provokaci
ja. pareiškė protestą ir pasiryžo 
jokių nuolaidų tuo reikalu neda
ryti.

Suomijos neutralumo politi
kos steigėjas ir 25 m. išbuvęs 
krašto prezidentu Urho K. Kek- 
konen mirė, sulaukęs 85 m. 
amžiaus.

Sov. S-ga pareiškė noro įsi
jungti stebėtojo teisėm į 91 vals
tybės sudarytą GATT (bendras 
susitarimas dėl tarifų ir preky
bos) organizaciją, kuri rugsėjo 
mėn. susirenka eilinės konferen
cijos. JAV žada šiom pastangom 
pasipriešinti.

JAV jau yra pasigaminusios 
apie 50 radaro nepagaunamų 
spausminių kovos lėktuvų 
“Stealth ”, kurie esą laikomi Ne- 
vados dykumoj esančiuose anga
ruose.

JAV ir Sov. S-ga pasirašė 
branduolinių ginklų saugumo ir 
tyrimų protokolą, kuris suteikia 
abiem pusėm teisę vietoj patik
rinti branduolinių tyrimo stočių 
veiklą ir tartis dėl branduolinės 
energijos įmonių desaigno ir 
saugumo.

Pranacūzija pakartojo savo 
nusistatymą, kad PLO būtų 
įjungta į bet kuriuos Art. Rytų 
taikos pasitarimus.

Europos bendrosios rinkos 
valstybės kovai su kai kurias Afri
kos valstybes užpuolusiais 
skėriais paskyrė 2 mil. dol. para
mos. JAV tam reikalui paskyrė I 
mil. dol.

Kinija, Maskvai sutikus, nu
mato užmegzti partinius santy
kius su Sov. S-gos satelitinių val
stybių komunistų partijom.

JAV ir Egiptasvykdė bendrus 
karo pratimus Viduržemio jūroj 
prie Libijos. Pratimuose daly
vavęs lėktuvnešis Forrestal vie
toj numatyto vizito į Haifos uostą 
pasiliko pratimų srity.

PRASIDEDA ILGI TARDYMAI
Iš okupuotos Lietuvos “Aušros” Nr. 48 (88) 
V. LAPIENIO MEMUARAI

(Vlado Lapienio memuarai yra 
gerokai ištęsti ir jie eina per du 
"Aušros” numerius. Čia juos su
glaudinę atpasakojome, nes lau
kia kita gausi okupuotos Lietu
vos pogrindžio spauda. Darb. 
red.)

Nepatinka, kad kalinys 
meldžiasi

Kaip ir būdamas laisvėje, taip 
ir čia, kameroje, prieš guldamas 
atsiklaupiau prie lovos pasimels
ti. Prižiūrėtojas Kosikas, pasi
žiūrėjęs per durų akutę-vilkelį, 
griežtai įsako eiti gulti. Tada pa
sijutau pavirtęs daiktu jų ranko
se. Skaudėjo širdį, kad taip 
mindžiojamas žmogaus orumas. 
Supratau garbės sakalų šauksmą 
— geriau mirti, negu pančius 
nešioti' Laisvė brangesnė už gy
vybę!

Atsigulęs negalėjau ilgai 
užmigti. Buvau iškankintas pir
mosios nakties įspūdžių. Į akis 
plieskė elektros šviesa. Tačiau 
dėkoju Dievui už tuos vargus, 
nes iš Viešpaties rankų daug kar
tų ruošiausi priimti lygiai malo
numus ir nemalonumus. Pirmą
ją nelaisvės naktį Išganytojas 
mane guodė, stiprino. Tai buvo 
tik pati pradžia naujo mano gy
venimo.

Naktį pasirašo dokumentę
Apie ketvirtą valandą Kosikas 

vėl atidaro “karmušką” ir įsako 
keltis, apsirengti. Atrakina ka
meros duris ir veda laiptais aukš
tyn. Nuveda į didelį kambarį, 
kur už didelio stalo sėdi unifor
muotas kalėjimo viršininkas ma
joras Petrauskas ir taip pat uni
formuotas vyr. tardytojas majo
ras Markevičius. Sis paduoda 
man raštą ir liepia perskaityti ir 
pasirašyti. Aš pavargęs, mieguis
tas. nieko negalvodamas tą raštą 
pasirašiau.

Vėliau tik iškilo klausimas, 
kodėl mane nuvedė tokiu laiku. 
Žmogus mieguistas nesiorien- 
tuoja. greičiau pasiduoda prie
vartai. Tik dieną supratau, kad 
man nereikėjo to rašto pasirašy
ti.

Dar liepė gulti, o ryte prikėlė 
6 vai. Pusryčiam atnešė juodos 
duonos ir nesaldintos arbatos 
puodelį. Pavalgius nuvedė į kitą 
kamerą, kur pirštus ištepė juo
dais dažais ir keliuose' lapuose 
padarė pirštų nuospaudus, kiek
vieno piršto atskirai ir visų pirštų 
drauge. Dar kitame kambaryje 
ant kaklo užkabino metalinę len
telę, kur rusiškai buvo parašyta 
mano pavardė, gimimo metai. 
Su ta lentele ant krūtinės mane 
fotografavo iš priekio, iš profilio, 
su akiniais, be akinių.

Tardymas
Kokie prasmingi arkivyskupo 

Mečislovo Reinio žodžiai. Jį nu
kankino Vladimiro kalėjime 
1953 m. Jis sakė: “Tebus pašlo
vinti nenusilenkę prieš netiesą, 
— j’e gyvens amžinai.”

Galvodavau, kad tardymo me
tu siekiama objektyviai išaiškinti 
teisybę. Tačiau ši byla tokį mano 
galvojimą sugriovė.

Po kratos ir arešto trečias, 
bene baisiausias, momentas yra 
tardymas. Čia verčiama pasakyti 
ką dirbi ir ką galvoji, kas bičiu
liai, draugai, giminės. Tardymo 
metu po kojų paminamos ele-

mentaliausios žmogaus teisės ir 
pareigos bei laisvės.

Po mažai miegotos nakties 
1976 spalio 20 apie 10 vai 
prižiūrėtojas per “karmušką” pa
mojo pirštu. Mane nuvedė į 
didžiulį tardymo kambarį- Čia 
sėdi švariai apsiskutę, gražiai ap
sirengę ir gerai išsimiegoję tar
dymo poskyrio viršininkas majo
ras Rimkus ir Lietuvos prokuro
ro vyresnysis padėjėjas J. Ba
kučionis.

Prasidėjo pirmoji tardymo 
diena. Mano ryžtas buvo likti iš
tikimam Dievui, neiti į konflik
tus su savo sąžine ir nepataikanti 
blogiui.

Pirmiausia jie panaudojo įti
kinėjimo metodą. Jie aiškino, 
kad jų pasaulėžiūra yra moksli
nė, materialistinė, todėl teisin
ga. Bet ir skirtingos pasaulėžiū
ros nebus kliūtis pokalbiam.

Liepė viską smulkiai pasakoti. 
Jeigu viską prokuroro akivaizdo
je papasakosi, tai būsi paleistas. 
Bet tai priklausys nuo jūsų. Taip 
kalbėjo Rimkus.

Atsakiau:
— Neturiu ko pasakoti, nes 

nieko nežinau.
Pakartojau, kad nieku nenusi- 

kaltau, nusikalto tie, kurie 
atvežė-mane į katėjimą.

Rimkus pradėjo pasakoti apie 
mano “nuodėmes’ prieš Tarybų (nukelta į 2 psl.)

Amerikos vidurio rajono skautų stovykla įvyko liepos gale Bakas stovyklavietėje Cu- 
ster,Mich. Nuotraukoje stovyklos vadovybė su garbės svečiais priima paradą. Iš k. 
Alė Steponavičienė, Liuda Rugienienė, Kęstutis Ječius, Kazys Matonis, Asta Kleizienė, 
gen. konsulas V. Kleiza^ Antanas Paužuolis, Rūta Daukienėir Icun. J. Vaišnys, S.J. 
Nuotr. J. Tamulaičio

REAKTORIUS OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
PAVOJINGESNIS NEGU ČERNOBYLIUJE

Stockholmas. (Reuter) Švedų 
Energetikos tarybos specialistai 
įvykdė banduomuosius ty rimus, 
surištus su Ignalinos atominės 
jėgainės reaktorium. Pagal jų 
nuomonę, tas reaktorius yra 
daugiau pavojingas negu čemo- 
bilinis, o jo konstrukcija yra labai 
panašį.

Pasirodo, kad jis veikia 150 
procentų jėga ir duodantis 1500 
MW energijos vietoj 1000 MW 
kaip buvo suprojektuota. Saugu
mo priemonės šioje milžiniškoje 
jėgainėje yra mažesnės negu 
Čemobyliuje, o perviršyjimas 
jėgos iki galimumo apsunkina 
būtiną reaktoriaus šaldymo sis
temą.

valdžią. Buvo galima suvokti, 
kad dauguma tų duomenų buvo 
gauti iš telefoninių pasikalbėji
mų, besiklausant pokalbių bu
tuose. Jie klausė pasikalbėjimo 
ir Matulionio bute, skaitė gauna
mus ir siunčiamus laiškus.

Po visų tardymų, gąsdinimų 
pasakiau indų tautos vado Ma
hatma Gandhi (1969 -1948), ku
ris aštuonis kartus buvo uždary
tas kalėjime, žodžius: “Jeigu esa
me nekalti, o vis dėl to apkaltin
ti, tai kalėjimas mums nedaro 
gėdos”.

— Jūsų filosofija mūsų nedo
mina, — atsakė Bakučionis. Iš
vedė mane į vienutę. Pietum 
davė žuvų sriubą ir kruopų košę. 
Pavalgęs atsiguliau ir pradėjau 
snausti, kai vėl pašaukė ir nu
vedė į tą patį kambarį tardymui.

Dabar jie ėmė kalbėti 
griežčiau, grasino uždarysią į 
psichiatrinę ligoninę.

Jie liepė man pasakoti apie 
mano antitarybinę veiklą, o aš 
vis tylėjau. Gundė ir talkinti ir 
paleisti žadėjo.

Jie vis vertė prisipažinti pada
rius nusikaltimus prieš Tarybų 
valdžią. Rimkus ir Bakučionis 
buvo labai nepatenkinti mano at
sisakymu pasirašyti apklausos 
protokolą. --

Hans Bartsch, tarybos virši
ninkas, radijo pasikalbėjime 
painformavo, kad jeigu tame re
aktoriuje šerdies temperatūra 
pakils aukščiau aharminio lygio, 
tai reaktoriaus apsaugos prie
monės gali pradėti tirpti ir pa
leisti didelius radioaktyvumo 
kiekius.

Todėl švedų tyrimų institutas 
pranešė, apsaugos ministerijai, 
kad jau šešis kartus konstatavo 
nedidelius radioaktyvinius pra
siveržimus iš Ignalinos reakto
riaus. kuris, po Černobylio ka
tastrofos, yra nuolat intensyviai 
stebimas švedų mokslinių seki
mo punktų.

Švedų supratimu tie prasiver

“DARBININKO” KELIAS
Aktoriaus ir “Darbininko” redakcijos nario Vitalio Žukausko 
apybraiža apie šio savaitraščio vystymesi. Teksto pradžia 
skaityta sukaktuviniame vakare balandžio 13 Kultūros ŽkH- 
ny|a
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Vienok mūsų broliai daugely
je atvejų tą taip pagirtiną neapsi- 
leidimą visai netikusiai sunaudo
ja apie tai ir norėčiau šiandieną 
biskį pasikalbėti su tamstomis, 
jūs, mano broleliai ir seselės.

Daugumas iš mūsų parėję va
kare iš darbo neužsiimame ko
kiom prakilniu užsiėmimu, pa
doria žaislu ar pasiskaitymu ko 
nors naudingo ar pamokinančio, 
ale bėgam į saliūną ar bolinę, ir 
tada jau kad neapsileidžiam, tai 
neapsileidžiam. Jeigu jisai gali 
išgerti tris stiklus, tai aš galiu 
šešis, jis užfundijo penkiems, 
šešiems savo draugams, tai aš 
brolyti visam saliūnui, visiems 
girtuokliams ir bomams — kas 
jis prieš mane,, bet jis uždirba 
po tris dolerius ant dienos, o aš 
tik po vieną dolerį, jis turi ban- 

■koje tūkstantį ir keletą “auzų” 
(namų) šalia fabrikės, o aš gaspa- 
dinei kaltas už du mėnesius už 
burdą, ale kad ir pasileisiu, bet 
neapsileisiu. Amerikoj visi ly
gūs: čia “fri kontri”. Tai jau bro
lyti, tokio neapsileidimo tai ne
duok Dieve, o kiek tokių yra iš 
mūsų brolių.

Arba paimkime mūsų mote
rėles. Viena turi savo “auzą”, 
pats jos turi gerą darbą, gerai 
uždirba, tur keletą šimtų pa
sidėjęs į banką arba varo kokį 
pelningą biznį, na toji žinoma ir 
pasirėdyt gal, bent tur iš ko, o 
kartais ir jo biznis reikalauja, kad 
jisai užlaikytų “auzoje” ir apda
ruose puikumą, ir automobilium 
pavažinėtų su savo šeima, ba ma
tote, broleliai, kad kožnas biznis 
tur savo reikalus ir madas, ir 
žmogus, biznį varydamas, tur 
prie jų taikintis, kitą sykį ir ne
norėdamas.

žimai yra signalas apgedusių 
vamzdžių, paliestų radioaktyvių 
rūdžių.
Taip pat Energetikos tarybos 

viršininkas pasakė, kad švedai, 
dalyvaujantieji tarptautinėje 
atominės energijos konferenci
joje Vienoje, pareikalaus iš So
vietų tikslesnių informacijų ir 
duomenų apie Ignalinos reakto-

“Nowy Dziennik”
New York, 1986 rugpjūčio 29

Vakarų Vokietija, spaudžiama 
gyventojų nepasitenkinimo, su
varžė egzilio teisių pripažinimą 
trečiojo pasaulio valstybių 
pabėgėliam.

O mūsų moterėlės ką daro pa- 
matę, kad ten kokia daktarienė 
ar “lojarienė” įsitaisė dresę ant 
septynių florų ir perkreiptą skry
bėlę su gaidžio uodega, tai jau 
ir kremta pačiam galvą: nupirk 
ir man tokią, čia “fri kontri” — 
visi lygūs, kuom ji už mane ge
resnė. .. O jau tų žiedų ir špilkų, 
tai nėra ką ir minėti, o kas iš to 
nauda?—ogi nieko. Arba bobel- 
ka, kuri nusimano apie muziką 
tiek, kiek kiaulė apie pipirus, 
užsigeidžia turėt pijaną arba var
gonus. Pats sako: dusele! juk jau 
gana per naktį privargonuoja vai
kai, o dieną man ir taip ausis ūžia 
fabrikėje mašinos, o ir pinigų 
atliekamų neturim nei cento, 
kam reikia... tai tu manęs nemy
li, kad tu man pavydi, juk galim 
pasiimti ant išmokesčio... ir no- 
roms nenoroms parvažiuoija į 
“auzą” pijanas. Ir šimtai tokių 
dalykų, o tai vis, kad neapsileisti 
kitiem. Tai jau čia, moterėlės, 
neapsileidimas kvailas.

Ogi mūsų seselės jos tame da
lyke tai mumis visus perviršija
— “subytina”. Kiek tų visokių 
floruotų-uodeguotų dresių, šle- 
bių, bliuzkų, špilkelių, žiedelių 
ir visokių nesąmonių, tai tik jos 
pačios težino, pamatę angliu- 
kutę kaip karvutę beatrojojant
— reikia ir jai čiugamo... O tos 
visos nesąmonės, oi kiek daug 
pinigėlių prekiuoja! O tuos pi
nigėlius taip sunku uždirbti: dir
bi, dirbi ir vis neuždirbi kiek rei
kia; kartais prisieina ir iš gero 
vaikinuko pasiskolinti — ale at
mink sesele, kad tai labai pavo
jinga skola, dabokis jos labiaus,

—-negu su batistine šlebe ugnies ar 
smalos, nes tai žingsnis į dum
blynę, į kurią neduok Dieve 
įsprūstumei, tai jau sudiev laimė
ir linksmybė, tai jau graužimo 
sąžinės nenusikratysi, nors 
mėtysiesi ir blaškysiesi kaip ne
laiminga paukštelė kilpe, arba 
naguose vanago. Dėlto seselės 
jums patarčiau tą patarlę at- 
kreipt šitaip: “kaip neužsileisiu, 
tai neapsileisiu”. Reikia mo
terėlėm dėvėt dailiai, čystai, 
triobą užlaikyt grynai, švariai, 
tvarkoj o mergaitėms dar čyščiau 
dėvėt, turėt kelias eilutes drapa
nų pamainai, ale su protu, su 
nuovoka. Žinoma, daugumas 
mergaičių taisosi visokias drapa
nas ir pažibus, kad patikti vaiki
nams, tai jau kožno jauno toks 
prigimimas, taip radom, taip pa
liksime, taip buvo, taip ir bus. 
Ir gerai dasro, kad rėdos ir čystai 
užsilaiko, ypač mergaitės, ale 
reikia visame turėt saiką, kad bū
tų pagal nosies ir taboka. Vaiki 
nai labiausiai tėmija iš šalies ypač 
į tas merginas, kurias mano vesti 
— ir žinokite seselės, kad per 
daug didelis vaikymas mados — 
nepritraukia prie jūsų jų širdies, 
ale atstumia. Išmintingas rimtas 
vaikinas mislija apsivedęs turėt 
sau išmintingą, padorią ir taupią 
moteriškę, o ne kokią ten pliuš
kę. Dėlto mielos seselės ką besi
taisote daugy bes visokių marmo- 
lų, paklausykite mano patarimo 
o taupykite pinigus: nors po do
lerį, ar po pusę, ar po kvoterį 
dėkite kas savaitė į kruvutę, o 
ateis tas laikas, kad jie bus labai, 
labai reikalingi. O jeigu ir ište
kėtumėte už vyro ir tada bus ge
rai, kad turėsite kelius dolerius 
pradžiai gyvenimo. O kaip vaiki
nai sužinos kad turit bankoje ke
lis desėtkus, ar šimtukus dolerių 
tai kad ir su viena tik drese. tik 
žinoma čysta, būsite, tai kibs 
prie jūsų kaip musės prie me
daus. o senesnieji jiems patars 
sakydami: Žinai ką vaikine, tokią 
apėmęs gyvensi, ba tai bus šei
mininkė gaspadinė, ant berei- 
kalo pinigų neišleidžia.

(Bus daugiau)
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Fronto linijos valstybės (An
gola, Botsvana, Mozambikas, 
Tanzanija, Zambija ir Zimbabvė) 
savo konferencijoj pritarė sank
cijų paskelbimui Pietų Afrikai, 
bet tik Zambija ir Zimbabvė jas 
paskelbė.

Šri Lankos vyriausybė sutiko 
tartis su autonomijos reikalau
jančių indų kilmės Tam ii 
mažumos Jungtinio Tamil išlais
vinimo fronto vadais dėl ginkluo
tų veiksmų nutraukimo.

Prancūzijos civilinio satelito 
SPOT fotografijos parodė, kad 
Sov. S-ga erdvės bandymų Bai- 
konar stoty vykdo didelio masto 
statybas. Manoma, kd ji ruošia 
3 mylių ilgumo erdvėlaiviui pa
kilti ir nusileisti taką ir jam laiky
ti angarą.

Izraelio prezidentas Chaim 
Herzog vėl atleido nuo apkaltini
mo kitus 7 slaptosios policijos pa
reigūnus, įsivėlusius į dvejų pa
lestiniečių teroristų nužudymą.

Izraelis ir Kamerūnas 
užmezgė diplomatinius santy
kius. Įvykio svarbumui pabrėžti 
ten buvo atskridęs Izraelio min. 
pirmininkas Shimon Pėrės.

Britganija net prieš 9 metus 
buvo įspėjusi Sov.S-gą dėl jos 
branduolinės energijos reakto
riaus Cemoby! desaigno klaidų 
ir nesaugumo, bet Sov. S-ga į tai 
nekreipė dėmesio.

JAV7 įspėjo Libiją nesiimti 
naujų teroro veiksmų prieš JAV 
pareigūnus ir įstaigas Vakarų 
Europoje.

Iranas, siekdamas paspausti 
Iraką, š.m. pabaigoj atnaujins 
Sov. S-gai natūralių dujų parda
vimą, kuris buvo nutrauktas 
1979 m.

Prancūzijoj tūkstančiai ugnia
gesių sunkiai kovoja su Riveros 
srity kilusiais miškų gaisrais. 
Gaisrai sunaikino ir dešimtis gy
venamųjų namų.

JAV ir Sov. S-ga susitarė 
pradėti derybas cheminių ginklų 
plitimui sustabdyti.

Pagal Vakaruose priimtus 
mirtingumo nuo radiacijos duo
menis Sov. S-goj nuo Cernobyl 
katastrofos sukeltos radiacijos 
per ateinančius 70 m. mirsią 
24.000 žmonių.

Hondudras, Panama ir Salva
doras pasisakė prieš JAV planą 
jų teritorijose apmokyti prieš Ni
karagvos vyriausybę veikiančių 
partizanų vadus.

JAV ir Sov. S-ga pradėjo aukš
to rango pasitarimus krizei paša
linti tose pasaulio srityse, dėl ku
rių šios abi galybės rungtyniauja, 
kaip Centrinė Amerika, Pietų 
Afrika, Kambodija, Korėja, Af
ganistanas, Art. Rytai ir kt.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Anykščių kultūros rūmuo-
se veikia ne vienas meno savi
veiklos kolektyvas. Rajono jauni
mas, ypač moksleiviai, noriai da
lyvauja pramoginių šokių grupės 
“Verpetas”, vokalinio - instru
mentinio ansamblio užsiėmi
muose, liaudies teatro repetici
jose. Anykščiuose ir kaimyninė
se apylinkėse garsėja jaunimo 
folklorinis ansamblis. Jam vado
vauja V. Gailevičiūtė. Sis meno 
saviveiklos entuziastų kolekty
vas dažnai koncertuoja žemdir
biams, nuolat ruošia programas 
liaudies kūrybos šventėms, ap
žiūroms, konkursams.

— Klaipėdos statybos tresto 
kultūros ir technikos namams 
įteiktas apdovanojimas — garbės 
raštas ir piniginė premija. Lietu
vos kultūros žymūno A. Guzaus- 
ko vadovaujamas kolektyvas jį 
pelnė už 1985 pasiektus rezulta
tus estetinio, dorovinio ir darbi
nio auklėjimo baruose, organi
zuojant turiningą žmonių laisva
laikį.

—Šiaulių miesto kultūros 
rūmuose Verpsto trik o- 
t a ž o fabriko moterų choras 

atliko naują programą. Koncerte 
kartu su dabartinėmis choristė
mis dalyvavo ir dainininkės, 
prieš keturiasdešimt metų pra
dėjusios šio kolekty vo kūry binį 
kelią. Choras šimtus koncertų 
surengė Lietuvos miestuose ir 
kaimuose. Maskvoje. Leningra
de. Minske. Jaltoje. Bulgarijoje 
populiarindamas lietuvišką dai-

Vakarų Vokietijos Socialde
mokratų partija savo konferen - 
cijoj kanditatu į busimuosius 
kanclerius išrinko Reino - West- 
falijos provincijos min. pirmi
ninką Johannes Rau, kuris aštriai 
pasisakė prieš JAV branduolinių 
raketų laikymą Vokietijoje.

JAV teigia, kad Sov. S-goj 
žemėj kilęs gaisras sunaikino 11- 
jušin JL76 transporto lėktuvą su 
jame įrengta laser spindulių la
boratorija.

Indijos parlamento atstovas 
Prakash Chand Sethi, negalėda
mas per 6 vai. ir 20 min. telefonu 
susisiekti su Bombėjum, nutarė 
su savo asmeniniais sargais nu
vykti į telefono stotį ir pareika
lauti telefono aptarnautojų jį su
jungti. Čia atvykęs, jis ir jo sargai 
apsistumdė, o grįžęs parlamente 
pareiškė, kad nutukusios tefo- 
nistės tik liežuvauja ir neatlieka 
pareigų. Įsižeidusios telefo
nistės paskelbė nelegalų streiką, 
sudaužė stoties įrengimus ir pa
reikalavo parlamento atstovą pa
sodinti į kalėjimą ar uždaryti į 
beprotnamį. Susisiekimas tele
fonu dėlto buvo kelias dienas vi
sai paraližuotas.

ną. Dalyvavo visose dainų šven
tėse, daugelyje konkursų ir 
apžiūrų, pelnė nemažai prizų.

— Kauno paveikslų galerijoje 
buvo eksponuojami 47 Estijos 
tapytojų ir skulptorių kūriniai iš 
Tartu dailės muziejaus fondų. 
Sis muziejus jau ne pirmą kartą 
rengia tokias panxlas. Paskuti
nioji buvo atvežta į Kauną 1977. 
Dafrirtinės iki n k los pagrindą su
daro estų dailininkų 9-tojo 
dešimtmečio pradžios darbai, 
kurių ne vienas pažįstamas žiū
rovams iš kitų par<xlų. Kūrinių 
autoriai — viduriniosios ir jau
nesniosios kartos dailininkai. Tai 
žinomi tapytojai K. Kazikas, R. 
Tamikas, T. Vintas, skulptoriai 
1. Yunas, E. Tamikas ir kiti.

— Vestuvės Rotušės aikštėje 
įvyko, kai raiti kviesliai, dūdoriai 
įcentrinę K a u n o senamiesčio 
aikštę sukvietė tūkstančius kau
niečių ir miesto svečių. Atrie
dėjo senoviška karieta, ir iš jos 
išlipo pagyvenusi pora. Daugelis 
susirinkusiųjų atpažino garsius 
lietuviškojo cirko kūrėjus ir ar
tistus Jadvygą ir Joną Ramanaus
kus. Lietuvos liaudies artistai at- 
vvko į savo auksines vestuves — 
jų pusės amžiaus šeimyninio gy
venimo jubiliejus tapo svarbiau
siu čia surengtos tradicinės šei
mos šventės akcentu. Jubiliatus 
sveikino miesto tary tais deputa
tai. “Lietuvos ’ cirko atstovai, sa
viveiklininkai. jaunimas. Miesto 
folkloriniai ansambliai Rotušės 
aikštėje surengė didelį šventinį 
koncertą.

— Vilniuje gastroliavo Mask
vos “Sovremeniko” teatras. Vai
dino Lietuvos akademiniam dra
mos teatre ir profsąjungų 
kultūros rūmų scenose. Parody
ta šešiolika pastatymų. Tai N. 
Gogolio, M. Saltykovo-Sčedri- 
no, A. Čechovo, M. Bulgakove^

Iš “Aušros”
(tkelta i-5 I psl.)

Taip baigėsi sunki tardymo 
diena. Mane nuvedė į kamerą.

Tardymo papročiai
Į tardymą vesdavo bet kurią 

dienos valandą. Dažniausiai ryte 
apie 10 vai. Iki tol kaliniai turėjo 
būti nusiprausę, papusryčiavę.

Rytais 5 v. prižiūrėtojas pri
keldavo nusiprausti. Prižiūrėto
jas vis ragino greičiau nusipraus
ti. Nors kaliniai vienas kito ne
matydavo, bet iš vedimo tvar
kos, iš laukimo buvo galima su
prasti, kiek saugumo kalėjime 
tuo metu yra kalinių. Man esant, 
jų buvo gana daug.

Atrakinus kalėjimo korido
riaus duris, prižiūrėtojas pa
spausdavo sienoje esantį mygtu-

Amerikos Lietuvių Tautininkų Sąjungos valdyba, išrinkta devynioliktame sąjungos 
suvažiavime Los Angeles. Iš k. dr. Leonas Kriaučeliūnas — pirmininkas, Ona Daške
vičienė — iždininkė, Eleonora Valiukėnienė — sekretorė, Vida Jonušienė —- II vice- 
pirminfnkė, Petras Buchas — I vicepirmininkas. Valdyba išrinkta dviejų metų kaden
cijai. Nuotr. J. Tamulaičio

užsienio bei šiuo: laikinių tarybi
nių autorių kūriniai.

— Panevėžio autokompreso-
rių gamyklos kultūros klubas
savo poilsio bazėje prie Pyvesos — . . .........-—,—--------
surengė nuotaikingą gegužinę. DARBININKO ADMNMBTRACUOJ, 341 HigMand BlvdL, galime jeigytl 
Visą vakarą etnografinio an- Itetuvtakų ir anglišką knygų apie Lietuvą, plokšteiių.svefclnimo kortelių, 
samblio artistai grojo ir dainavo Bintam, baHinukų, (uostų, Mirtų suvenyrų.
kartu su gegužinės dalyviais. ——■■■.....— —...... < ...... ...
Taip buvo paminėtas klubo dvi- SHAUNS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Ava. (prie Forost 
dešimtmetis Šis klubas turi eau- P’way W0odRevoa, N.Y. 11421. Sutekta garbingas taidotoves. desimtmens. sis Kiuoas uin gau Hopiyįios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296 - 2244. 
sų būrį meno saviveiklos kolek-   -
tyvų. Jam nuo pat įsikūrimo va
dovauja Lietuvos kultūros ir me
no saviveiklos žymūnas S. Nau
džiūnas. Čia 18 kolektyvų ir su
sivienijimų pagal pomėgius jun
gia <350 gamyklos darbuotojų bei 
jų šeimų. Dar 400 žmonių daly
vauja cechų meno saviveikloje. 
Pučiamųjų orkestrui “Akordas”, 
vyrų vokaliniam ansambliui “Vy
turys”, dailės studijai “Spekt
ras”, estradiniam ansambliui 
“Metronomas” suteikti liaudies 
kolektyvų vardai. Šventėje prie 
Pyvesos paskelbta, kad liaudies 
kolektyvo vardu dabar vadinsis 
ir teatras, pasirinkęs satyrinės 
komedijos kelią. Šiam kolekty
vui vadovauja kino artistas 
kultūros žymūnas V. Jatautis.

— Alytaus medvilnės kombi- 
n«Lo kultūros rūmuose gražiai 
nuskambėjo šimtasis liaudies 
kūrybos ansamblio koncertas 
“Dzūkiška veseilia”. Saviveikli
ninkų kolektyvas išvykų metu su 
gražiomis dzūkų buities tradici-
jomis yra supažindinęs daugelio 
Lietuvos rajonų gyventojus. Jam 
jau keliolika metų vadovauja 
Konstancija Čyvienė, daug metų 
“Dzūkiškoje veseilioje” dainuoja 
ir šoka kombinato saviveiklinin
kai Anelė Markevičienė, Juozas 
Alksninis, Bronius Petkevičius,

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tetaeira, Jr. laidotuvių direktorius, Nev
irk olflcel 426 Lefeyette SL (Cor. Wttaon Ava.), tetaf. 344 - 5172. Pa
ruošiamo* garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vtetųe automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corsy Avė., SL Peteraburg Beech, Fle., 
33706. 813 360 - 6577. KENFIELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200 
Paaadana Ava., S, SL Peteraburg, Ra. 33707.813 345-0393. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th SL, S. SL Peteraburg, Ra. 33707.813 345 
.0333

JUOZO ANDRIUŠIO Rosi Eetate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 88 -11 Jamalca Ava., Woodhaven, N.Y. Tetaf. 847-2323 
(namų tetaf. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madlson SL, Rldgewood, N.Y. 11227. Teref. 821 - 6440. Salė veetu- 
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami poiaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non SecurRies Ine., One State St. Ptaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA pianus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA” — WICN 90.5 FM, 
Worcester, Mass., girdima tečiadienials nuo 8 iki 9 vai. vak. Inž. E. V. 
Meilus, Jr., vedėjas. 70 Curtis St, Aubum, MA 01501. Tei. 617753-7232.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT. — “Lietuvos Atsimi
nimai”, ketvirtad. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Sekmad. 
1:05-3 vai. popiet iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DirekL, 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Tei. 201 753-5636.

Onutė Pangonytė ir kiti.
— Smalininkuose įvyko Pa

baltijo esperantininkų stovykla, 
kurią surengė tarybinių espe
rantininkų asociacijos Lietuvos 
skyrius.' StoyyR^jęTiuvo’ęspe-./V ■

(nukelta į 4 psl.)

ką, ir laiptinėje užsidegdavo rau
dona lemputė. Užlipus laiptais, 
taip pat įjungdavo raudoną švie
są. Tai signalas, kad laiptais ir 
koridoriumi vedamas kalinys, 
tuo metu kito kalinio negalima 
vesti. Taip niekada nesutiksi ir 
nematysi kito kalinio. Man teko 
čia būti daugiau negu dešimt 
mėnesių. Per tą laiką niekur ne
teko pamatyti nė vieno kalinio, 
išskyrus tuos, su kuriais teko 
būti vienoje kameroje.

Kitą dieną tardymui nuvedė į 
kitą kambarį. Prie stalo sėdi tar
dytojas majoras Urbonas, prie 
kito sėdėjo jaunas čekistas, kurio 
pavaradės nežinai. Šiame kam
baryje buvau tardomas apie sep- 
tynius mėnesius.

Pasakoja, kad šiuose tardymo 
kambariuose, ypač Stalino ir Be- 
rijos laikais, tardomieji patyrė 
kraupių dalykų. Kai kuriems čia 
teko net gyvybę paaukoti.

Man prikišo, kad žiemą aš va
žiavau su kunigu Zdebskiu. Tai 
rodo, kad saugumas seka kuni
gus, seka ir pasauliečius ir su
rinktą medžiagą perduoda sau
gumo tardymo skyriui.

Pirmą dieną tardytojas Urbo
nas dėjosi artimu žmogumi, vis 
klausinėjo apie pokalbius su ki
tais. Artėjant darbo dienai į pa
baigą, Urbonas ėmė pykti, kad 
neatsakinėjau į jo klausimus.

Šeštadienį į tardymą neveda. 
Veda valandą laiko pasivaikščio
ti. Pasivaikščiojimo kameros 
įrengtos netoli kalėjimo durų. 
Tai nedidelė kamera, kuri turi 
aukštas mūro sienas, o vietoje 
lubų užtiestą vielų tinklą. Įveda 
kalinius į tą kamerą ir užrakina. 
Tokių pasivaikščiojimų kamerų 
yra keletas. Prižiūrėtojas vaikš
čioja viršum kamerų padarytų 
tilteliu ir iš viršaus stebi kalinius. 
Garsiai šnekėti čia neleidžiama.

Šeštadienio vakarą ir sekma
dienio dieną skiriu mąstymui ir 
maldai. Buvau laimingas maldo
je, nes malda teikė daug paguo
dos.

(Bus daugiau)

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 -10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11364. Tei. 718 229 - 9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
St/KVmAMi IR NEMOKAMAI

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

Tasolino 

A MEM0RIALS
66 - 86 80 ST. MIDDLE MELAGE. ŲŪĖENS, N.Y. 

PHONES (718) 326 - 1282 326 - 31.50
V TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —

— GAUSI PARODŲ SALĖ
įSiftSS ------------------------

KVECAS
JONAS 

193 3 + l 976 
11379

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

109- 22 Myrtle Avenue
Richmond Hili, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas \iamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (718) 441 - 0909
Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
ęiLNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, M. Y. 11229 
TEL.: 718 769-3300
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Ar nesusipratimas, ar. . ?
Kas dveji metai kuriame nors 

Amerikos universitete vyksta 
AABS (Association for Advance- 
ment of Baltic Studies) įvairio
mis mokslinėmis temomis kon
ferencijos. Jose dalyvauja orga
nizacijos nariai, daugumoje aka
demikai, universitetų profeso
riai, dėstytojai su paskaitomis, 
svečiai-klausytojai besidomin
tieji Baltiškos studijomis. Pa
prastai apie tokių konferencijų 
nariai yra informuojami siunčia
mu ABS biuleteniu ir per spau
dų.

10-toje pabaltiečių AABS kon
ferencijoje, University of Wis- 
consin at Madison 1986 gegužės 
29-31 pavadintoje “Balts Out- 
side the Baltic” buvo nagrinėja
mi II-jo Pasaulinio karo įvykiai 
Baltijos valstybėse ir pokarinės 
emigracijos temos.

Sesijoje, pavadintoje “Latvija 
Trečiajame Reiche” (Latvia in 
the Third Reich) gegužės 30 da
lyvavo kaip komentatorius Ste- 
ven B. Rogers, Ph. D., OSI tar
nautojas.

Kyla klausimas kokiu būdu 
OSI - KGB bendravimo bendri
ninkas — politinės įstaigos, vei
kiančios prieš pabaltiečius ir ki
tus Rytų europiečius, tarnas da
lyvauja akademinėje sesijoje?

I š atsiųsto Tony Mažeikos 
GCJS (Coalition for Constitutio- 
nal Justice and Security) kovoto
jo prieš OSI bendradarbiavimų 
su KGB ir kitokius OSI ne
teisėtus metodus, plataus 
aprašymo apie šį įvykį paaiškėja 
daug visuomenei nežinomų da
lykų.

Pasirodo, kad AABS ir OSI yra 
kontakte nuo 1980 metų. Kaip 
gi tas kontaktas buvo sudarytas? 
OSI akademiniu pretekstu pa
reiškusi norų pažinti Baltų tautų 
istorijų ir “pasikeisti idėjomis ir 
padiskutuoti bendrais interes
ais”. Taip panaudojusi sovietiškų 
“kultūrinio bendradarbiavimo 
taktikų OSI įlindo į AABS. Po 
tais kultūriniais ir istoriniais 
pažinimo tikslais paslėpė savo 

tikruosius uždavinius ir AABS 
užkibo ant to kabliuko. Kaip OSI 
taip ir KGB tikslas buvo ir yra 
patraukti jaunuosius intelektua
lus, akademikus savo pusėn po 
kultūrbolševizmo skraiste.

Po šitokių “kilnių tikslų”, 
amerikietiškai įstaigai, susi
domėjusiai mažai žinomomis 
Baltijos valstybėmis, mielai 
buvo leidžiama vykti ne tikį kon
ferencijas, bet galėdavo dalyvau
ti įvairiose sesijose, ne tik kaip 
svečiai ir “istorijos tyrinėtojai”, 
bet ir savo nuomonės reiškėjai 
ir kaip paskutinioje konferenci
joje net ir komentatoriais.

Atrodo, kad .AABS vadovy
bė arba neapsižiūrėjo arba nesu
prato OSI klastos ir jaunieji aka
demikai buvo pastatyti prieš įvy
kusį faktų: OSI politinė įstaiga 
įsifiltravo į akademinį sambūrį.

Taip ir šių metų minėtoje sesi
joje politinis OSI tarnautojas bu
vo aktyvus dalyvis.

Toliau, Andrevv E z e r g. a-
1 i s, Itaca, N.Y., kolegijoj dir

bantis prelegentas, savo temos 
“Kas nužudė Latvijos žydus” 
metmenis dar prieš konferencijų 
buvo pasiuntęs OSI įstaigai 
Washingtone komentarams.

Šioje paskaitoje buvo mesti 
kaltinimai nepriklausomos Lat
vijos perijodo karininkams, šau
liams. prezidento Ulmanio šali
ninkams ir pan.

Taipogi buvo rodoma Wash- 
ingtono Holocoust fundacijos 
pagamintas tendencijas — neob
jektyviais faktais remiantis — fil
mas “Rygos getto“.

Šitokios žinios paduotos apie 
sesijų aprašyme.

Kas dar atkreipia dėmesį į šį 
nemalonų įvykį, tai Tony Mažei
kai. kaip Amerikos piliečiui, 
užpčiaupiamos burnos — nelei
džiant moderatoriui Andrejs 
Plakans nei komentuoti nei kelti 
klausimus apie daromus baltie- 
čiams ir kitiems OSI įstaigos ne
teisingus kaltinimus ir juridinius

(nukelta į 4 psl.)

Arkivyskupas Emanuele Cla- 
rizio, Popiežiškos Imigracijos ir
Turizmo Pastoralinės komisijos 
viceprezidentas, 1986 m. liepos 
21 d. laiške vysk. Pauliui A. Bal
takiui, OFM, pranešė, kad Sv. 
Tėvas Jonas Paulius II suteikia 
specialias teises, reikalingas 
atlikti pastoracinėm pareigom 
užsienio lietuvių labui. Čia duo
dame vertimų iš italų kallx)s.

Ekscelencija,
Su nuoširdžiu džiaugsmu no

riu pranešti, jog Jo šventenybė 
popiežius Jonas Paulius II ma
lonėjo suteikti Jums specialias 
teises, kad galėtumėte atlikti pa
storacines pareigas užsienio lie
tuvių labui.

Jūsų Ekscelencija gerai žino, 
kad S v. Sostui rūpi, kad galimai 
sėkmingiau būtų dvasiškai aptar-
naujami tie tikintieji, kurie, “dėl leiviai,
kokių nors priežasčių gyendami 
užsienyje be savo tautinės bend
ruomenės arba dėl kitų motyvų, 
yra reikalingi specialios pastora
cijos” (De pastorali migratorum

Amerikos rytinio pakraščio skautų-skaučių stovykla įvyko rug
pjūčio 16-24 dienomis Bolton, Mass. Nuotraukoje prityrusių 
skautų pastovyklės dalyviai prie jų pastatyto bokšto. Priekyje 
vadovų štabas, iš k. Romas Garbaliauskas, Tadas Nemickas, 
pastovyklės viršininkas,Antanas Kulbis, Rimas Kezys, Vytis 
Kezys. Nuotr. Ed. Kezio
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eura, Nr. 15). Ta speciali pasto
racija liečia emigrantų kailių bei 
papročius. Konstitucijoje De pa
storali migratorum cura, Nr. 16 
sakoma: “Kadangi žmogui giliau 
liažinti ir jam suprasti natūrali 
priemonė yra kalba, tad ir išeivių 
pastoracija neša brandesnius vai
sius, kai ji atliekama jų kalba...”

Labai svarbu bei reikšminga, 
kad štai ir naujasis Kanonų 
Teisės Kodeksas 518 kanone taip 
pat pramato tautines parapijas, 
t. y. parapijas “pagal apeigas, kai
lių ir kitas skirtybes, steigtinas 
kokioje nors svetimoje teritorijo
je”. 586 kanonas gi numato ir ka
pelionus tiems, kurie negali nau
dotis parapijomis, kaip, pav., ke- 

tremtiniai, klajokliai, 
jūrininkai.

jūsų Ekscelencija iš patirties 
juk žino, kaip yra reikalingas 
liendravimas tarp vyskupijos, iš 
kurios yra kilę emigrantai, irvys- 

kupijos, kurioje jie dabar gyve
na. Tai ypač liečia gavimų kuni
gų, mokančių emigrantų kalbų. 
Minėtoji konstitucija teikia spe
cialias galias tiek vienu, tiek an
tru atžvilgiu (plg. nr. 22 - 28, 36 
- 37, 44 ir kt.).

Šia prasme 217 kanonas nusta
to labai svarbų apaštalavimo dės
nį, būtent, esant reikalui, pata
ria vyskupams ordinarams leisti 
savo kunigams persikelti į kitų 
vyskupijų, pasiliekant įkardinuo- 
tais savojoje.

Ši popiežiškoji komisija su
pranta, jog, deja, ypatingose 
aplinkybėse tiek vadinamos vys
kupų konferencijos, tiek ir išleis
tinų kunigų ordinarai dėl įvairių 
priežasčių gali pasidaryti ne
pajėgūs tai atlikti.

Tai turėdamas prieš akis Šv. 
Sostas parūpino vyskupus, kaip 
ir Jūsų Ekscelencijų, kurie būtų 
dvasiškais vadovais kunigų bei 
pasauliečių užsienyje, suteikda
mas jiems specialias teises.

Tas teises, suteiktas Jūsų Eks
celencijai, čia ir turiu garbės 
Jums atsiųsti.

Jūsų garbinga Ekscelencija 
matys, kad tos teisės yra išsamių 
pasitarimų ir rimtų studijų vai
sius. Linkiu, kad jos būtų Jums 
pagalba ir paskatinimu, atliekant 
specialių pastoraciją, taip artimų 
Jūsų širdžiai.

-o-
Jo Ekscelencijai Pauliui Balta

kiui, tituliariniam Egaros vysku
pui ir lietuvių katalikų užsienyje 
ganytojui, suteikiamos šios 
teisės.

1. Lietuvos diecezijos įkardi- 
nuotų kunigų atžvilgiu, gyve
nančių užsienyje, suteikiamos tų 
diecezijų vyskupų teisės ir dar 

. šios:

a. Teisė pristatyti minėtus ku
nigus dieceziniam vyskupui, kur

AKTORĖS RŪTOS LEE KILMONYTĖS 
VIZITAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Rugpjūčio mėnesio viduryje 
aktorė Rūta Lee Kilmonytė buvo 
išvykusi į okupuotų Lietuvų gal- 
bėti savo giminaičių. Spaudai ji 
pareiškė, kad jos giminaičiai Vil
niuje buvo areštuoti, kad buvo 
atimtas jų namas.

Aktorė Rūta Lee prieš 22 me
tus iš okupuotos Lietuvos atsi
vežė savo senelę. Dabar irgi 
tikėjosi, kad jai pasiseks išvaduo

vyksta lietuvių pastoracija ir tar
tis su juo dėl pareigų pastora
cinėse ribose.

b. Teisė tartis su minėtu die
ceziniu vyskupu apie tų kunigų 
perkėlimų kitoms pareigoms 
tautinių emigrantų labui.

c. Teisė leisti minėtiems kuni
gams priimti kitus įsipareigoji
mus, net kitoje diecezijoje, tuo 
reikalu susisiekiant sujos vysku
pu,.

d. Kontaktavus Popiežiškųjų 
Komisijų Emigrantų ir Turistų 
pastoracijai, suteikiama teisė 
minėtus kunigus iškardinuoti iš 
Lietuvos diecezijų ir juosįkardi- 
nupti į diecezijas, į kurias emi
gravo.

2. Lietuvių kilmės kandidatų 
kunigystė, emigravusių į užsie
nį, atžvilgiu:

a. Teisė siųsti į seminarijas 
jaunuolius tame krašte, į kurį jie 
emigravo, pritariant diecezi
niam vyskupui, su intencija įkar- 
dinuoti juos į Lietuvos diecezijas 
ir paskirti lietuvių pastoracijai 
emigracijosz krašte.

b. Teisė budėti, jiems ren
giantis kunigystei bei spręsti 
apie jų tinkamumų priimti šven
timus ir būti įkardinuotais į Lie
tuvos diecezijas; taip pat atlikti 
visa kita, kas pagal kanoniškų 
teisę priklauso dieceziniam vys
kupui Lietuvoje, aišku pirma su 
juo pasitarus.

Šios teisės galioja tol, kol tę
siasi dabartinė padėtis arba Šv. 
Sosto bus kitaip patvarkyta.

Apie šių teisių naudojimų 
kiekvieneriais metais reikia pra
nešti Popiežiškai Emigrantų ir 
Turistų Pastoracinei Komisijai.

Rašyta Vatikane 1986 liepos 
21. Pasirašo Emanuele Clarizio, 
tit. Anzio arkivyskupas ir pro- 
prefektas, taip pat kun. Giulivo 
Tessarolo, sekretorius.

ti giminaičius. Žinia apie tai 
pasklido Amerikos spaudoje, 
buvo įdėta ir aktorės nuotrauka.

Associated Press žinių agentū
ra rugsėjo 3 pranešė (žinia gauta 
Rasos Bobelytės Kaye dėka), kad 
Sovietai tik vienam iš trijų jau
nuolių giminaičių, kurių tėvai 
buvo areštuoti, leis emigruoti į 
JAV.

LF Bičiuliai Dainavoje
Sukaktuvinė studijų ir poilsio savaitė

v. ROCIŪNAS

(-n-)

Kaip ir ankstyvesnėse LFB 
studijų ir poilsio savaitėse, taip 
ir šioje 30-toje. sukaktuvinėje, 
studijinė programa buvo organi
zuojama beveik išimtinai LFB 
tarybos, talkinant Centro valdy
bai, o visi ūkiniai ir pramoginiai 
reikalai krito ant Centro valdy
bos pečių. Šiuo metu Tarybai 
pirmininkauja P. Algis Raulinai- 
tis su vicepirm. dr. Zigmu Brin- 
kiu ir sekretoriumi Juozu Koje
lių. Visi gyvena Los Angeles 
apylinkėse, o Centro valdybai 
vadovauja Juozas Mikonis su sa
vo štabu; Jonu Vasariu, Juozu 
Ardžiu, Ingrida Bubliene, Vincu 
Akelaičiu ir Vvtautu Brizgiu, visi 
iš Clevelando ir artimųjų prie
miesčių.

Ir šioje savaitėje turbūt niekas 
nesiskundė, kad teko alkti, ar iš
troškusiam eiti poilsin. Keturi 
kasdieniniai kvietimai prie stalo, 
kai kam sudarė ir net dietinių 

problemų. Vytautas Brizgys 
“kieta ranka” vykdė komendanto 
pareigas, o Jonas Vasaris, nors iš 
profesijos inžinierius, bet pinigi
nius reikalus neblogiau supranta 
ir juose nusivokia, kaip ir garo 
katilų-boilerių projektavime ir 
vykdyme, kur. daugiau kaip tris
dešimt metų didžioje JAV bend
rovėje išdirbo. Žodžiu, tiek pini
giniai reikalai, tiek mityba buvo 
a O.K.

Neblogiau buvo sutvarkyti ir 
paskaitų, pranešimų, pasitari
mų, simpoziumo tvarkraštis bei 
laisvalaikiai. Nuo rugpjūčio 3, 
sekmadienio popietės iki šešta
dienio vakaro — Ottavvos mer
gaičių koncerto kasdien stovyk
los dalyviai girdėjo kruopščiai 
paruoštų ir atrinktų temų. Nors 
ir nebuvo duota pagrindinės stu
dijų temos, kaip anksčiau būda
vo praktikuojama, klausytojai jas 
uoliai lankė, sąžiningai dalyva
vo, kartais atsižadėdami Spyglio 
ežerėlio malonumų ar saulės bei 
vėjo glostymo. J paskaitas atvyk
davo ir kaimynystėje gyvenų lie
tuviai.

Kun. Viktoras DabušiS. dabar 
jau emeritas klebonas, besi
džiaugiąs poilsio dienomis Flori
doje, kasryt aukojo mišias, pasa
kydamas turiningų pamokslų re
liginiais ir tautiniais klausimais. 
Giesmės garsai jungėsi į maldos 
ir susikaupimo harmoniją.

Ne tik temų įvairumas, liet ir 
pačių prelegentų pasiskirstymas 
amžiaus, ideologinių pažiūrų, iš
simokslinimo bei profesinio pa
siruošimo atžvilgiu buvo labai 
įdomus. O stovyklautojų daugu
mos amžių liudijo sidabrų pa
puoštos galvos, praretėję plaukai 
ar papilnėjusios kūno figūros.

Paskaitininkų, simpoziumo 
dalyvių liei pramoginių pasiro
dymų eilėse matėme nuo moks
leivių iki daugelio sričių specia
listų, pasipuošusių aukščiausiais 
mokslo laipsniais. Ar tai ne
gražu, ar tai nerodo, kad mūsų 
išeivijos kartos gali kartu studi
juoti, pasisakyti mūsų rūpimo
mis problemomis, pramogauti, 
linksminti ir linksmintis? Gal to
kie susitikimai lygina tą mūsų 
laikų savotišką pabaisą, nege
rovę, kurią dažnai vadiname kar
tų plyšių. Kaip gera būtų, kad 
tokie reiškiniai-talkas nuo laiko 
kartotųsi ir mūsų kasdieninio 

pilko lietuviško gyvenimo dieno- 
se.

Nežinau, bet gal dalis ir šiose 
studijų dienose girdėtų paskai
tų, ar jų santraukų pasirodys ir 
mūsų periodikoje, o gal jos ir pa
siliks gulėti stalčiuose. Čia, šia
me apžvalginiame rašinyje tik la
bai trumpais bruožais bus supa
žindinti skubantys, laiko netu
rintys skaitytojai, kad jie galėtų 
susidaryti nors mažą, apytikrį 
vaizdą, kuo LFB sąjūdis domisi, 
kaip su savo prelegentais rea
guoja į mūsų gyvenimo slinktį, 
jos problemas.

Sekmadienio vakare, pirmieji 
“šios stovyklos paukščiai”, išsi
skirsčius angliškai kalbančių vai
kų stovyklai, susirinko konferen
cijos kambary prie vyno ir sūrio, 
o studijų savaitė po pirmadienio 
rytmetinių mišių, pakeliant vė
liavas buvo oficialiai pradėta 
Juzo Kojelio žodžiu ir Lietuvos 
himnu.

Lietuvos teatro temomis
Po pusryčių kalbėjo aktorė ir 

režisierė Dalila Mackialienė 
tema “Lietuvos teatras okupaci
jų metais”. Su prelegente klau
sytojus supažindino dr. V. Ma
jauskas. D. Mackialienė, gyven
dama Los Angeles, ypač aktyviai 
reiškėsi lietuviškame teatre, o 

šiuo metu, kaip ir dr. Majauskas 
su žmona, gyvena Floridoje.

Lietuvos teątras, kurio pirma
sis dramos spektaklis buvo 1920 
m., okupacijos metais išgyveno 
daug sunkių dienų. Prisiminusi 
dramos, operos ir baleto pastan
gas siekti meno aukštumų, ko
munistų ir vokiečių-nacių oku
pantų cenzūra, ypač parenkant 
veikalus, visą ir taip nelengvą 
Kauno ir Vilniaus teatrų darbą 
baisiai sunkino.

Dabar Vilniaus teatras' yra 
įsikūręs naujuose moderniuose 
rūmuose. Teatrai taip pat veikia 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje. Klaipėdos teatre 
daug veikalų statomi rusų kalba, 
nes rusų kolonistų nuošimtis ten 
yra didelis. Prelegentė iškėlė va
dinamųjų folklorinių saviveikli
nių teatrų veiklą įvairiuose mies
tuose ir miesteliuose. Jų reikšmė 
yra didelė, nes tuose spektak
liuose iškeliami mūsų liaudies 
papročiai, kurie įvairiuose vie
tovėse labai skirtingai interpre
tuojami.

Senovės lietuviu religija
Kai sekančiais metais iškil

mingai' švęsime 600 metų nuo 
krikščionyliės įvedimo Lietuvo
je. studijų dalyvius pedagogas, 

rašytojas ir poetas, dar ir dabar 
rašąs ir žemaičių tarme. Apolina
ras P. Bagdonas supažindino su 
senąja lietuvių religija, kuriai 
lietuvių tauta net du šimtmečius 
išlaikė ištikimybę dievams ir 
deivėms. Latviai jau šiemet 
šventė 800 metų jubiliejų nuo 
krikščionybės pradžios Latvijo
je. Cituodamas Adomo Breme
niečio pasakymą, jau žinoma nuo 
1075 m., apie baltų religiją, kad 
tai ir buvę “žmoniškiausi žmonės 
ir juos būtų galima tikrai pagirti, 
jei jie būtų išpažinę Kristų”.

Lietuvių senoji religija gan 
plačiai minima kronikininkų už
rašuose, lenko Dlugošo, lietuvio 
Preatorijaus raštuose. O mūsų 
laikų moksliniai tyrinėjimai ir 
studijos lietuvių mitologijos, 
atlikti dr. Jono Balio ir dr. Algir
do Greimo, yra labai reikšmingi.

Išeivija sovietu akimis

Aktualios temos - paskaitos, 
pavadintos "Išeivijos pristaty
mas Sovietų spaudoje 1985 - 86 
metais” prelegentas dr. Augusti
nas Idzelis klausytojams buvo 
pristatytas moderatoriaus Juozo 
Kojelio.

(Bus daugiau *
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— Lietuvos krikščionybės su
kakties vykdomasis komitetas 
(pirm. Jonas Kavaliūnas) krei
pėsi per muzikinį komitetu (R. 
Kliorienė, V. Ralys, D. Viskon- 
tienė) į Joną Govėdą, kad sukur
tų šiai ypatingai sukakčiai naujų 
giesmę. Ji jau baigta, priimta ir 
bus įtraukta j oficialų giesmynų. 
Šiais metais tos giesmės bus gie
damos visose laisvojo pasaulio 
lietuvių parapijose ir per sukak
ties iškilmes Romoje.

— Dr. Petras Kisielius, visų 
lietuviškų pasireiškimų rėmėjas 
ir darbininkas, yra komiteto pir
mininkas, kuris rengia Lituanis
tikos katedros vajaus užbaigimo 
iškilmes — pokylį spalio 4 Jauni
mo Centre. Chicagoje.

— Marijos aukšt. mokykla, 
vadovaujama Šv. Kazimiero se
serų vienuolijos, šiemet p r a- 
deda 75-tus mokslo metus, įskai
tant Šv. Kazimiero akademijų. 
Pradėta rugpjūčio 25 administ
racijos ir mokytojų susirinkimu 
ir pamaldomis. Mokyklos direk
torė yra seselė Grace Ann. 
Mokslo metai prasidėjo rugsėjo 
2. Jubiliejaus minėjimas bus 
lapkričio 2. Vienuolyne bus kon- 
celebracinės mišios, o 2 vai. po
piet Hilton Inn of Oak viešbuty
je vaišės. Chicagoje yra apie 
9000 buvusių Šv. Kazimiero aka
demijos ir Marijos aukšt. mokyk
los mokinių.

— Algirdas Pužauskas, reda
gavęs “Draugo” pirmąjį puslapį, 
pasitraukė į poilsį ir tuo pačiu iš 
redacijos. Šiuoi metu jis tvarko 
savo reikalus, stengiasi parduoti 
namų o paskiau išsikelti į Wa- 
shingtono valstijų, kur gyvena jo 
sūnūs. Likusieji “Draugo” re
daktoriai jo gailisi, nes buvo ne 
tik labai geras darbininkas-re- 
daktorius, bet taip pat ir draugiš
kas, nuoširdus ir visiems pasiry
žęs padėti.

— Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos 30 metų sukakties 
metinis suvažiavimas ir balius 
įvyks spalio 18 Clevelande.

— Toronto “Volungė” praėju
sį pavasarį įsijungė į C B C ra
dijo chorų varžybas etninės mu
zikos srityje. Praėjusi vietinius 
ir apskričių pusbaigmius, gavo 
pranešimų, kad pateko į Canados 
baigmę. Šių varžybų vertintojai 
yra žymiausi Canados chorinės 
muzikos žinovai, kurie pabrėžia 
choro susidainavimų, dinamikų 
ir muzikinį frazavimų. Vieninte
lis trūkumas, kuris “Volungei” 
neleidžia išvystyti balsų balansų, 
yra vyrų stoka. R ugsėjo mėne
sio sekmadieniais 8-10 vai. ryto 
CBC gros visų sričių finalistų 
muzikų. Tai didelis mūsų lietu
vių visuomenės laimėjimas, nes 
pirmų kartų Canados mastu 
skambės “Volungės" įdainuotos 
lietuviškos dainos — “Beauštan- 
ti aušrelė”, “Tupėjo vanagas”. 
“Vasaros naktys" ir Canados lie
tuvio kompozitoriaus Jono 
Govėdo giesmė “Žemėn taikų 
nešu”.

— Juodojo kaspino demons
tracija Toronte rugpjūčio 23 
buvo gana gausi, nors oras buvo 
lietingas. Dalyvavo apie 2000 - 
3000 asmenų, daugiausia rytų 
Europos ateivių su savo tautų 
vėliavomis. Gausūs kalbėtojai 
ryškino šios demonstracijos 
r e i kšmę, primindami 1939 m. 
rugpjūčio 23 pasirašytų Moloto
vo- Ribbentropo sutartį, nuve
dusių į daugelio tautų pavergi
mų. Nacių grėsmė sunaikinta, o 
sovietinė ne tik laikosi, bet 
stiprėja. Ši demonstracija buvo 
rodoma televizijoje, apie jų pla
čiai rašė dienraščiai, kalbėjo ra
dijas. Televizijoje buvo ryškiai 
matomos Lietuvos vėliavos.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 

KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta iš 2 psl.)

rantininkų klubų vadovų ir lite
ratūros vertimų į esperanto kai
lių bei šios kalbos dėstytojų se
minarai, esperanto kalbos tobu
linimosi kursai, įvairūs susitiki
mai, parodos.

— Estijos miesto Vijandyje 
vyko septintasis Pabaltijo ir Bal
tarusijos liaudies teatrų festivalis 
“Draugystės rampa — 86”. Lie
tuvai atstovauja du liaudies teat
rus: Lietuvos profsąjungų kultū
ros rūmų scenos meno kolekty
vas su R. Samulevičiaus “Karūna 
ir smėlis” bei Kauno politechni
kos instituto dramos entuziastai 
su K. Borutos ‘Baltaragio 
malūnas .

— Šiaulių miesto “Guberni
jos” nealkoholinių gėrimų ir 
alaus kombinatas į rinką išleido 
naują gaminį “Valstiečių gira”. 
Gaminamas iš miežinio salyklo, 
paskanintas kmynais ir turi 
nemažai vitaminų. Viena seniau
sių miesto įmonė, šiemet įžen
gusi į trečiąjį šimtmetį, pasta
ruoju metu pirkėjams pateikė 
apsčiai naujos nealkohlinės pro
dukcijos: “Auksaspalvis ’ — iš 
koncentruotų mandarinų sulčių, 
“Tarchunas — tonizuojantis 
gėrimas ir “Apelsinas” — gėri
mas diabetikams. įmonė padidi
no nealkoholinės produkcijos ga
mybą 49 procentais per pirmąjį 
pusmetį.

— Vilniuje Lietuvos dailės pa
rodų rūmuose buvo baltarusių 
grafikų darbų paroda. Jos auto
riai — viduriniosios kartos daili
ninkai, Baltarusijos teatro ir 
dailės instituto bei Maskvos, Le
ningrado, Kijevo. Vilniaus dailės 
institutų auklėtiniai pateikė apie 
septyniasdešimt grafikos lakštų.

LIETUVIS EMIGRANTAS
GRĮŽO VILNIUN

Maskv a. Nevv Yorkas. (Reu
ter).

Žinomas lietuvių dailininkas, 
gyvenęs 43 metus emigracijoj, 
New Yorke, grįžo į Sovietų Są
jungą ir kreipėsi į aukščiausiąją 
tarybą su prašymu pripažinti jam 
sov ietišką pilietybę. Tokią infor- 

j maciją padavė sovietų žinių Tas- 
I so agentūra, tvirtindama, kad 
i dailininkas nusprendė sugrįžti 

gimtinėn nostalgijos vedinas ir 
ilgesio savųjų.

Pasak Tass agentūros. 73 metų 
Kazimieras Žoromskis JAV pa
siekė garbės ir sėkmės. Bet 
Amerikos ambasada Maskvoje 
neturi jokių žinių apie asmenį to-

Ar nesusipratimas,

(atkelta iŠ 3 psl.)

pažeidimus, remiantis KGB 
duomenimis.

Eikim dar žingsnelį toliau. 
Prieš šią sesiją Tony Mažeikai 
buvo griežtai uždrausta dalinti 
sesijos dalyviams bet kokią lite
ratūrą, xerox kopijas, brošiūras, 
pasisakančias prieš OSI veiklą.

Na — va — ir spaudos ir žo
džio laisvė akademikų konferen
cijoj!

Čia aprašytą faktų akivaizdoje 
iškyla dar keletas klausimų: kaip 
reagavo mūsų akademikai, daly
vavę šioje sesijoje, ir bendrai ko
kia jų pažiūra dėl OSI bendravi
mo su AABS? Kaip mokslinė są
junga gali būt jungiama su poli
tine įstaiga? Gal akademikai ne
besupranta tikrosios žodžio lais
vės prasmės ir “juridiniai kultū
rinės OSI/KGB veiklos?’ Juk 
S. B. Rogers nėra AABS narys, 
tai kas ir kodėl jį kvietė būti ko
mentatorium5 Kokiu pagrindu 
remiantis jam buvo nusiųsti pa
skaitos metmenys peržiūrai?

Visur pasitaiko nesusiorienta- 
vimo esamose padėtyse ar be

— Palangoje įvyko Lietuvos 
liaudies teatrų festivalis, kuria
me dalyvavo Naujosios Vilnios 
kultūros rūmų liaudies kolekty
vas, profsąjungos kultūros rūmų 
liaudies teatras, “Akmenės ce
mentas” kultūros rūmų saviveik
lininkai. Spektakliai vyko po at
viru dangumi ir žiūrovai buvo 
kviečiami miesto gatvėmis ke
liaujančių kvieslių.

— Vilniuje, Dailės panxlų 
rūmuose, vyko estampo panxla. 
Penkiasdešimt keturi autoriai 
joje pateikė apie pustuščio šimto 
grafikos lakštų, sukurtų per pas
taruosius trejus metus. Geriausi 
čia eksponuoti darbai atstovaus 
mūsų menui septintoje Pabaltijo 
estampo parodoje Taline.

— Šiaulių K. Požėlos kultūros 
ir poilsio parko vasaros estradoje 
įvyko jubiliejinė dainų ir šokių 
šventė “Žydėkite, Šiauliai , skir
ta miesto įkūrimo 750-osioms 
metinėms.

— Centrinės televizijos užsa
kymu Lietuvos kino studija kuria 
dviejų dalių vaidybinį filmą pa
gal J. P. Sartre pjesę “Tiktai tie-

DAIL. K. ŽOROMSKIS 
KALBA IŠ VILNIAUS

Dail. Kazimieras Žoromskis 
birželio mėnesio gale išvyko į 
okupuotą Lietuvą nuolatiniam 
apsigyvenimui. Nevv Yorko lais
ve naudojęsis apie 30 metų.

“Tiesa (komunistinės vyriau
sybės oficiozas) rugpjūčio 23, nr. 
195 išspausdino platų pasikalbėji 
mą, kuris užima pusę puslapio, 
įdėta ir nuotrauka, kur K. Žo
romskis šypsosi Vilniaus kated
ros aikštėje.

kia pavarde. Nevv Yorko telefonų 
abonentų knygoje figūruoja pa
vardė Žoromskis, bet tai yra tik 
vienintelė informacija šia tema. 
Tassas paduoda, kad lietuvis dai
lininkas tapybą studijavo Vilniu
je, o 1942 išvyko Vienon. Iki at
vykimo Nevv Yorkan gyveno Ro
moje. Madride ir Bogotoje.

Po atvykimo Vilniun Žorom
skis padarė keletą pareiškimų, 
kurių tarpe buvo tvirtinimas, 
kad dabartinė Lietuva džiaugiasi 
laisve ir nepriklausomybe be 
svetimųjų įtakos.

“Novvy Dziennik”
(Nevv York. N. Y., rugpjūčio28) 

ir. . ?
blogos valios padaryto ir neap
galvoto pakvietimo. Vėliau tai 
iššaukia tarpusavio erzelį ir meta 
šešėlį ant asmens ar organizaci
jos ir palieka nuosėdas, įtarinėji
mus ir pan.

To išlyginimui peršasi tokia iš
vada: apie dabartinį, čia minėtą 
iškilusią problemą tektų pasiū
lyti AABS vadovybei ir šio 10-to- 
sios konferencijos pirmininkui 
bei paskaitininkams ir modera
toriui painformuoti spaudą ir per 
AABS biuletenį atsakant į užme
timus ir klausimus, paaiškinti vi
suomenei visą įvykių eigą, pa
ryškinti faktus, kaip OSI sudarė 
kontaktą su AABS. Būtina, kad 
visuomenė nebūtų palikta mi
gloje ir nekristų šešėlis 
ant šios labai vertingos ir reika
lingos Baltistikos studijų sąjun
gos. Ypač svarbu išsiaiškinti OSI 
knisimosi po AABS pamatais in
tencijas, naudojant akademinės 
laisvės principus ir kad ateityje 
nepasikartotų panašių nesusi
pratimų, ir akademinė sąjunga 
nebūtų paversta politiniu foru
mu niekinant Baltijos valstybių 
praeitį.

sa”. Filmo režisierius, nusi
pelnęs meno veikėjas Arūnas 
Žebriūnas parašė naujosios juo
stos scenarijų. Ją filmuoja liau
dies artistas Jonas Gricius. Mu
zikos autorius — kompozitorius 
Vi.tčeslavas Genelinas, dailinin
kas — Algimantas Šiugžda.

— Tbilisyje vyko jaunųjų dai- 
nininkų-kandidatų į tarptauti
nius vokalistų konkursus Atė
nuose ir Barcelonoje perklausa. 
J Marijos Calas konkursą Grai
kijoj kamerinio dainavimo kata- 
gorijoje laimėjo Lietuvos valsty
binės filharmonijos solistė Si
gutė Trimakaitė. Į Tbilisį atva
žiavo daugiau kaip 40 kandidatų 
iš įvairių didžiųjų teatrų atstovų. 
Populiariausias operinis dainavi
mas šioje kategorijoje susilaukė 
didžiausios konkurencijos. Ver
tinimo komisija atrinko po pen
kis kandidatus atstovauti Atė
nuose ir Barcelonoje. Atėnų 
konkursas numatytas kovo 
mėnesį. Dabar ruošiasi solistė su 
pianiste Audrone Kisieliūte bū
simam vokalistų forumui. Pro
grama didelė. į ją įtraukti vo
kiečių, austrų, prancūzų, graikų 
ir kitų šalių kompozitorių kūri
niai . Nuostatai reikalauja visą 
programą atlikti originalo kalba.

S.L.K.

Pasikalbėjimą su juo padarė 
žurnalistas Leonas Braziulis, ku
ris, žinoma, ne daug ką žinojo 
apie dailininką. Ta aplinkybė ir 
leido dailininkui pasigirti.

Susipažinkime su tuo pasikal
bėjimu.

-o-
Korespondentas primena, kad 

prieš trejetą metų buvo K. 
Žoromskio darbų paroda Vilniu
je. Toje parodoje ir jis pats tarė 
žodį. Dabar korespondentas dai
lininką sutiko Vilniaus parodų 
rūmuose ir jį užkalbino. Plates
niam pokalbiui dailininkas ko
respondentą nusivedė į Nerin
gos viešbutį, kur jis gyvena.

Viešbutyje dailininkas pasigė
rėjo dabartinę Lietuva. Jis sako: 
“Jau anksčiau esu stebėjęs, kaip 
statosi, kaip tvarkosi respublikos 
miestai ir kaimai. Patiko mieli 
šeimininkai...”

Toliau džiaugiasi Panevėžiu, 
kuris išaugęs net šešeriopai. 
Ypač susižavėjęs Alytumi. į akis 
kritęs ir Tarybų Lietuvos kultū
rinis gyvenimas. Jau dabar su
grįžęs aplankęs parodas Vilniu
je, Kaune.

K. Žoromskis džiaugiasi:
“Pagaliau aš namuose... Toli 

nuo pabodusios svetimos padan
gės, nuo slogių mūsų pokarinės 
išeivijos rietenų, apkalbų, įta
rinėjimų ir kerštingo įtūžimo 
prieš tuos, kurie palaiko ryšius 
su gimtuoju kraštu, pritaria jo 
šiandieniniams žingsniams. Su
grįžęs į Lietuvą, jaučiuosi atsi
stojęs ant savo žemės, kurios taip 
pasigesdavau per tuos ilgus 
dešimtmečius...”

Dailininko pagyros
Korespondentas paklausė kuo 

jis užpildė praeitį. Žoromskis 
tam reikalui jau turėjo susitvar
kęs visą informacinę, propagan
dinę medžiagą, kuri ir pavaizda
vo. koks jis pagarsėjęs dailinin
kas. Pirmiausia parodė Anglijoje 
leidžiamą albumą “Tarptautinę 
asmenų registraciją”. Ten Žo- 
romskiui skirtas visas puslapis.

Tame leidinyje aprašomas dai
lininko kelias: studijavo Vilniaus 
akademijoje, Austrijoje. Romo
je. Aprašo, kaip Romoje studija
vo Pompėjos freską, prie jos aiš
kinimo net ilgiau sustoja. Paskui 
išvyko į Madridą ir ten gyveno 
ketverius metus. Parodė iškar
pas, kaip įvertino ispanų spauda. 
Toliau gyveno dvejus metus Ko
lumbijoje ir skurdo. Po to per
sikėlė į Chicagą ir po ketvertų 
metų, t.y. 1956, persikėlė į Nevv 
Yorką, kur Caton Rose meno

Rašytojui Jurgiui Gliaudai, sulaukusiam 80 metų Los Angeles 
J. Daumanto šaulių kuopa suorganizavo pagerbimų - akade
mijų. Tai buvo liepos 13 Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Nuotraukoje programos dalyviai: Iš k. solistai A. Pavasaris, 
Marija Gliaudienė, sol. J Čekanauskienė, rašytojas Jurgis 
Gliaudą, rašytoja Alė Rūta, pianistė R. Apeikytė, šaulių 
kuopos pirmininkas J. Pažėra. Nuotr. Pr. Gasparonio

LOS ANGELES, CALIF.

Vydūnas Tumas gauna medicinos daktaro laipsnį Californijos 
universitete Los Angeles. Doktorato diplomų birželio 1 įteikė 
universiteto prezidentas. Naujasis daktaras V. Tumas yra 
prof. dr. Elenos ir a.a. Hermano Tumų sūnus.

Los Angeles, Calif., Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos ru
deninė puota įvyks spalio 19, 
sekmadienį 12:30 vai. popiet pa
rapijos salėje. 10:30 vai. konce- 
lebruotos mišios, kurių metu pa
mokslą pasakys Tėv. Kornelijus 
Bučmys, OFM, Darbininko re
daktorius.

mokykloje gavo darbą. Čia jis 
priduria, kad Amerikoje daili
ninkai skurdžiai gyvena.

DaiL K. Žoromskis bent kelis 
kartus keitė savo stilių. Tai ir 
mėgina pateisinti, primena, kad 
ir didieji dailininkai keitėsi. Jis 
pats pradžioje entuziastingai 
vaizdavęs objektą, paskiau 
veržėsi prie abstrakčios tapybos, 
vėliau prie mokslinio pobūdžio 
trijų dimensijų meno (jo linijinio 
meno), “dabar neatsisakydamas 
ir ankstesnių tapybos būdų, vėl 
grįžtu prie objekto”.

Pasisako, kad esąs surengęs
apie 40 personalinių parodų, kad 
dalyvavęs įvairiose amerikiečių 
parodose. Korespondentas pri
mena, kad iki šiol “Tarybų Lie
tuvai’ dovanojęs 300 paveikslų, 
dabar per Atlantą atplaukia dar 
apie 150 jo darbų, daugiau kaip 
70 eskizų. Sumini, kad kabo jo 
geriausi darbai įvairiuose Ameri
kos muziejuose. Toje eilėje mini 
ir Nevv Yorko Moderniojo meno 
muziejų. (Muziejaus lankytojai 
lietuviai jo darbų ten nėra 'pa
stebėję. Red.)

Dailininkas dar parodė knygą 
“Kas yra kas Amerikos mene 
1984” ir “Amerikos dailininkai 
1985", Italijos akademinį leidinį 
“Dabartinės asmenybės 1984". 
Cituoja vieną amerikietį, kuris 
aptaria jo linijinius paveikslus.

.Dailininkas pasisako, kad po 
dviejų metų jis žada Vilniuje su
rengti retrospektyvinę parodą. 
Jau dabar norįs dirbti.

Korespondentas savo pasikal
bėjimą baigia tokia užsklanda:

"Šarma jau nusidabrino daili
ninko plaukus; bet aky se tebeki- 
birkščiuoja žvalios, jaunatviškos 
ugnelės. Lyg išlipęs iš audrų ap
taršyto laivo, pasiekusio krantą 
po ilgų ir neramių kelionių, jis 
vėl tvirtai žengia gimtinės

Rašytoja Nijolė Jankutė - 
Užubalienė koordinuoja moterų 
poezijos popietę, kurią organi- 
zuoija vyr. skaučių-“ G razinos” 
būrelis. Poezijos popietė įvyks 
spalio 12 Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Ta pačia proga spalio 
11 rašytoja N. Jankutė turės po
kalbį su tos parapijos šeštadie
ninės mokyklos mokiniais.

Lietuvių Fronto Bičiulių Los 
Angeles sambūrio valdyba parei
gomis pasiskirstė taip: Vytautas 
Vidugiris, pirm., Aleksas Kulnys 
ir Ignas Medžiukas — vice- 
pirm., Laima Kulnienė — sekr. 
ir Birutė Prakapienė — ižd. Vy
tautas Vidugiris, JAV LB tarybos 
narys, bu v, Lietuvos Skautų 
brolijos vyr. skautininkas ir JAV 
LB Vakarų apygardos pirminin
kas, dabar eina aukštas pareigas 
Amerikos karo veteranų organi
zacijoje.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubas Šv. Kazimiero parapijos
salėje rugsėjo 14 rengia šaunią 
gegužinę.

žeme.Žeme, kurios link ėjo 43 
metus.

-o-
Žurnalistas Leonas Braziulis 

savo darbą atliko gana gerai, pa
skaitomai apiformino pasi
kalbėjimą. O kad dailininkas 
gyrėsi, to jis nesuprato ir net 
nežinojo, ką jam rodo, kaip visa 
tai pasidaro. Leidiniai tikrai pa
darė įspūdį, bet vieta tuose leidi
niuose perkama už pinigus. Dai
lininkai susimoka ir už teksto 
vietą ir už klišes, sumoka ir už 
išleidimą. Kitaip tokių knygų 
leidėjai neišsiverstų ir subankru
tuotų.

įdomu ir tai. kad dailininkas 
jau pasisako apie objekto vaizda
vimą. Toks menas, kurį jis kūrė 
čia. okupuotoje Lietuvoje yra 
pasmerktas, kaip nereikalingas 
ir net liaudžiai kenksmingas. 
Dailininkas K Žoromskis jau 
prisitaiko prie komunistų parti
jos režimo, jau pasiskelbia, kad 
atsisako visų savo linijų”, ab
straktų ir vaizduos tokius objek
tus, kuriuos nurodys partija, 
vaizduos taip, kaip ĮMrtija pasa
kys



PASIRUOŠIMAS LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKČIAI

ST. PETERSBURG, FLA.

Floridos Amerikos Lietuvių 
Klubas šį rudenį mini savo veik
los 25 metų sukaktį. Rugpjūčio 
19 įvykaisiame klubo valdybos 
posėdyje be kitų reikalų buvo 
aptarti ir šių metų didesnieji 
ateities darbai. Sukaktį nutarta 
pažymėti šiais renginiais: lapkri
čio 15 — pianisto A. Kuprevi
čiaus koncertas; lapkričio 29 — 
klubo meninių vienetų (choro 
kartu su Bay Area Chamber 
Strings orkestru ir veteranų tau
tinių šokių grupe Audra) koncer
tas; gruodžio 5 — iškilmingas su
kaktuvinis banketas su menine 
programa.

Naujo sezono atidarymas Lie
tuvių klube numatytas spalio 11 
su vakariene, šokių orkestru ir 
atitinkama programą.

Naujų Metų sutikimo pobū
vyje muzikinę programa atliks 
Ottawos, iš Kanados, mergaičių 
dainos vienetas “Ramunėlės”, 
vadovaujamos Rūtos Siulytės - 
Kličienės. “Ramunėlės” čia 
svečiuosis gruodžio 26 - sausio 
4. Čia gyvendamos, planuoja 
aplankyti Disney World ir kitas 
įžymybes. Jos galėtų koncertuoti 
ir kitose Floridos lietuvių koloni
jose. Dėl sąlygų ir smulkesnių 
informacijų kreiptis į A. Kamiu, 
323 Belle Pt. Dr., St. Peter-

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties medalis, kurį su
kūrė skulptorius Vytautas 
Kašuba. Išleido jubiliejinis 
komitetas. Bronzinis — 30 
dol., persiuntimo išlaidom 
pridedamas 1 dol. Gauna
mas Darbininko administ
racijoje — 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207. 

AUKOKIME LIETUVIŲ FONDUI
IR ĮAMŽINKIME SAVO VARDUS 
RUOŠIAMOJE LIETUVIŲ FONDO AN
TROJE KNYGOJE. REMKIME LIETUVIŲ 
FONDĄ, NES JIS REMIA MŪSŲ 
KULTŪRINĘ VEIKLĄ. NEW YORKE KREIP
TIS J LIETUVIŲ FONDO ATSTOVĘ L. MILU- 
KIENĘ, 111 GROHMANS LANE, PLAIN- 
VIE W, N.Y. 10803, ARBA SIŲSKITE CEN
TRUI TIESIOGINEI, UŽPILDĘ ŠIĄ AT
KARPĄ. AČIŪ.

, (Pavardė ir vardas)

(Nr. ir gatvė)

(Miestas, valstija ir Zip)

Lietuvių Fondo ketvirtajam milijonui aukoju $ ..............
□ įnašas mano vardu □ įnašas įamžinti .........................................................
Esu LF narys Nr................. Nesu □

Data Paralas

Čekius rašyti Lietuvių Fondo vardu.

i Sudarant testamentus prašoma įrašyti ir Lietuvių Fondą angliškai: 
LITHLIANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT, TAX EXEMPT, 

ILLINOIS CORPORATION, 3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629

G. T. INTERNATIONAL, INC. P O. 80X29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA, TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702.
Skrendame erdviais “FINNAIR,J lėktuvais

sburg Beach, Fla. 33706. Tel. 
813 367 - 2413.

St. Petersburgo lietuvių kolo
nijos gyventojų susirinkimas 
svarbiems lietuvių teisėms ginti 
reikalams aptarti šaukiamas 
rugsėjo 18, ketvirtadienį, 3 vai. 
popiet lietuvių klube.

Lietuviško švietimo reika
lams paremti visose lietuvių ko
lonijose rugsėjo mėnesį renka
mos aukos. JAV LB St. Peters
burgo apylinkė prašo visų ir šie
met savo aukomis paremti švie
timo darbus. Aukas galima įteik
ti Lietuvių klube sekmadieninių 
pietų metu.

JAV LB St. Petersburgo 
apylinkės visuotinis narių susi
rinkimas įvyks rugsėjo 30, antra
dienį, 3 vai. popiet Lietuvių klu
bo mažojoje salėje.

Tautos Fondas gruodžio 3, 
trečiadienį, 3 vai. popiet Lietu
vių klube rengia popietę. Dr. K. 
Bol>elis padarys pranešimą iš

BRAZILIJOJE 
SUDARYTAS 
KAZIMIERINIS 
FONDAS

Po šv. Kazimiero jubiliejinių 
metų Brazilijoje Įsikūrė “Kultū
rinis kazimierinis fondas", ku
riam pradžią sudarė kazimieri- 
nių meti; ruošos komiteto Įnašas
— milijonas kruzeiru. To komi
teto pirmininku yra kun. Pranas 
Gavėnas.

Šio fondo tikslas — sūdanti 
finansinę paramą lietuviškai 
kultūrinei veiklai, paremti ypač 
sunkiai besiverčiančią spaudą, 
lituanistines mokyklas ir bend
rai remti jaunimo reikalus.

Fondo kapitalą sudaro laisvos 
aukos, palikimai, tam tikslui pra
vestos rinkliavos. Kapitalas lieka 
nepaliestas, tik jo palūkanos 
galės būti panaudotos minė
tiems tikslams.

Fondą globoja, valdo ir ad
ministruoja lietuvių Sv. Kazi
miero parapijos atsakingi ir tei
sėti pareigūnai.

Iki šiol be kazimierinio metų 
ruošos komiteto Įnašo ši fondą 
dar parėmė: N. X. iš Šveicari
jos poeto Venancijaus Ališo pri
siminimui — 5 milijonai kruzei- 
rų, Šv. Kazimiero parapija Tėv. 
Jono Bružiko, SJ, prisiminimui
— 1 mil. kruzeiru, kun. dr. J. 
Prunskis “Mūsų Lietuvai” pa
remti — 2,240,000 kruzeiru, Ma
rytė Grigienė iš Amerikos Ma
rytės Bumblienės prisiminimui
— 57.000 kronų.

Fondo administracija prašo i 
fondą Įrašyti ir savo mirusius ar
timuosius; tuo jie bus pagerbti 
ir jų veikla bus pratęsta.

Kun. Pr. Gavėnas, SDB 

Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijos Vienoje, 
įvyksiančios lapkričio 4, ir iš Vil
ko seimo Londone.

— St. Petersburgo Lietuvių 
Pensininkų klubo gegužinė 
įvyks rugsėjo 17, trečiadienį, 10 
vai. ryto Veteranų Parko 4-ame 
paviljone. Lietuviškas maistas 
bus tiekiamas 12:30 vai. Veiks 
baras, turtinga loterija, gros šo
kių muzika. Trumpą humoristi
nę programą atliks klulx> me
ninės pajėgos. Visas šio renginio 
pelnas skiriamas dėl ligos ar kitų 
aplinkybių į vargą patekusiems 
St. Petersburgo lietuviams - lie
tuvėms pagelliėti.

LSST Romo Kalantos šaulių 
kuopos gegužinė įvyks rugsėjo 
24, trečiadienį, Veterans Meme
nai Parko 4-tame paviljone. 
Pradžia 10:30 vai. dienos. Taip 
pat bus įvairi programa, muzika, 
dainos, laimėjimai.

LŠST Palangos jūrų šaulių 
kuopos gegužinė įvyks spalio L 
trečiadienį, Veterans Meipenal 
Parko 4-tame paviljone. Pradžia 
11:30 vai. Karšti pietūs bus tie
kiami 12:30 vai. Bus ir įvairi pro
grama.

St. Petersburgo BALFo 143 
skyrius spalio mėnesį ruošiasi pi
niginiam aukų rinkimo vajui. 
Vienakartinė metinė piniginė 
rinkliava bus vykdoma 
rinkėjams apsilankant namuose, 
sekmadieniais klube pietų metu 
ir laiškais.

BALFo tradicinė gegužinė 
įvyks spalio 15, trečiadienį, Ve
teranų Parko 4-tame paviljone.

Kasos, Lietuvių Federalinės 
Kreto Unijos, metinis narių susi
rinkimas įvyks spalio 19, sekma
dienį. tuoj po pietų. Lietuvių 
klube.

Lietuvių klubo choro pirmoji 
repeticija po vasaros atostogų 
įvyks spalio 24, penktadienį, 7 
vai. vak. klubo mažojoje salėje.

L.Ž.K.

BALTIMORĖS 
ŽINIOS '
Sv. Alfonso mokykla naujus 

mokslo metus pradėjo rugsėjo 3. 
Šiemet vaikučių skaičius padidė
jo. Visų klasių kambariai pilni 
vaikučių, daugiausia juodukų ir 
rytiečių; baltų mažas skaičius. 
Šv. Alfonso mokykla yra vienin
telė katalikiška pradžios mokykla 
Baltimorės miesto centre. Se
niau mokyklos kambariuose ai
dėjo lietuviška kalba ir per dau
gelį metų seselės kazimierietės 
auklėjo lietuvius vaikučius. Da
bar mokykloje dirba pasauliečiai 
mokytojai. Kun Antanas Dran
ginis. Šv. Alfonso parapijos kle
bonas. skatina mokytojus, kad iš
mokytų vaikučius pagrindinių ti
kėjimo tiesų. Pamokos pradeda
mos ir baigiamos su malda. Nauji 
mokslo metai pradėti su mišio- 
mis, dalyvaujant vaikučiams ir 
mokytojams.

Prelato L. Mendeiio atmin
tinė bronzinė lenta pritvirtinta 
Šv. Alfonso bažnyčios prieangy
je ir pašventinta rugsėjo 7, sek
madienį, po 11:30 vai. mišių. 
Visi įeinantieji į bažnyčią matys 
jo atvaizdą ir prisimins prelatą

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejus Chicagoje rugsėjo 14, 
sekmadienį, iškilmingai atidaro 
naujas muziejaus patalpas (6500 
So. Pulaski Road). Atidarymo 
ceremonijos 2 vai. popiet.

— Kompozitoriaus Jeronimo 
Kačinsko kūriniai atliekami 
Lenkijoje. Jo Motetas chorui, 
vargonams ir varinių instrumen-

Vysk. P. Baltakis, OFM, ir kunigai lietuvių maldos dienoje 
Amerikos kankinių šventovėje Auriesville, N.Y., rugpjūčio
24 d

CHICAGO, ILL.

Lituanistikos katedros rėmi
mo komitetas, kuriam vadovauja 
dr. P. Kisielius, yra pasiryžęs ga
limai greičiau sutelkti likusią su
mą, kurią reikia universitetui su
mokėti šį rudenį. Šių metų įmo- 
kėjimo čekis bus įteiktas univer
siteto vadovybei specialaus ban
keto metu. Banketas įvyks spalio 
4, šeštadienį, Chicagos Jaunimo 
Centre. Rengimo komitetas yra 
išsiuntęs laiškus su kvietimais 
dalyvauti bankete, aukų lapukus 
ir laimėjimų bilietus. Visuo
menė pagal savo išgales prašoma 
atsiliepti su aukomis. Prieš ban
ketą mažojoje salėje bus susi
pažinimas ir atgaiva bei nemoka
mos vaišės. Pobūvio metu vyks

L. Mendelį, kuris visą savo kuni
gišką gyvenimą praleido lietuvių 
tarpe, klebonaudamas Šv. Alfon
so parapijoje.

Lietuvių Namų valdyba 
rugsėjo 14, sekmadienį, nuo 1 
vai. iki 5 vai. vak. rengia krebsų 
puotą. Bus galima gauti ir gar
džios krebsų sriubos. Visieips 
yra žinomi gardūs Chesapeake 
Bay krebsai. Šokiams gros gesras 
orkestras. Bilietus bus galima 
įsigyti prie durų. Lietuvių Namų 
valdyba ruošia įvairius renginius 
ir pelną skiria Lietuvių Namų 
reikalams.

Baltimorės Lietuvių Taryba 
rugsėjo 14, sekmadienį, rengia 
ekskursija į Annapolį, Marylan- 
do sostinę, bus aplankytas lietu- 
višks ąžuolas, prieš 50 metų pa
sodintas darže prie sostinės 
rūmų. Sukakties iškilmių vedėja 
yra dr. Elena Armonienė. Mi
nėjimo programa prasidės 2 vai. 
popiet.

Jonas Obelinis 

RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja

PASKUTINĖ 1986 METŲ KELIONĖ J LIETUVĄ

Nr. 8607 Gruodžio 20 — sausio 3, 1987 — IšMevv 
Yorko $1,471.00

Kelionės maršrutas: 1 diena Maskvoje, 11 dienų 
Lietuvoje, 2 dienos Helsinkyje.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) jskaitovisas 
susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistlę, įvairias 
ekskursijas ir daug kitų priedų.

Kelionės dalyviams bus parūpinami bilietai j specia
lius naujametinius spektaklius Operos ir baleto teatre 
arba Filharmonijoje.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Kainos:

Volga GAZ 24-10 — 5,600 rb.
VAZ 2107 — 4,470 rb.
VAZ 2106 — 4,130 rb.
VAZ 21003 — 3,900 rb.
VAZ 21013 — 3,360 rb.

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

trumpa akademinė dalis, vaišės 
ir šokiai.

Tenka skaityti, kad Australijo
je ir Kanadoje civilinė valdžia re
mia ir mažumų tautinę veiklą. 
To, deja, nėra Amerikoje. Tad 
mūsų veikla remiasi geraširdžių 
tautiečių aukomis, labai dažnai 
“našlės skatiku”. Labai dažnai 
tenka į kultūrą eiti per pilvą — 
kugelis ir cepelinai yra labai 
svarbūs kultūrinės veiklos ele
mentai. Tad ir tenka rengti ban
ketus ir gegužines. "Draugo” 
dienraščio renginių komitetas, 
vadovaujamas Marijos Reinie
nės, rengia banketį-pobūvį 
rugsėjo 28, sekmadienį, “ Marti- 
nique” pokylių salėj, Chicagoje. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti.

J- Ž.

NEW HAVEN, CONN.

Metinė gegužinė
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

jai minint 77-tuosius metus, me
tinė gegužinė rengiama rugsėjo 
21, sekmadienį, vieta,vadinama 
“Racoon Club”, yra prie 17 ke
lio: Durham, Conn., dvi mylios 
į rytus nuo Xew Haven.

Ruošimo darbus atliktiapsiėmė 
Lietuvos vyčių .50-ta kuopa; kuri 
išaugo j 210 narių vienetą. Šo
kiams užsakytas geriausias VA ai t 
Solek orkestras, grojęs visuoti
niame Lietuvos vyčių seime Yale 
universitete.
Paprastai į šią metinęgegužinę 

apsilanko apie 300 svečių. Šie
met laukiama didesnioskaičiaus. 
Kadangi daugelis pasisako neži
no apie renginius, jau išsiųsti 
laiškai penkiems šimtams lietu
viškų šeimų. Iki šiol toks sąrašas 
nebuvo sudarytas ir iš to tikimasi 
daug naudos.

G. K.

INTERNATIONAL

tų ansambliui (kūrinys parašytas 
šv. Kazimiero 500 metų mirties 
sukakčiai paminėti), Atspindžiai 
fortepijonui ir Sonata smuikui ir 
fortepijonui bus atliekami 
rugsėjo mėnesį festivalyje Bara
nove, prie Krokuvos, Lenkijoje. 
Pianistas — Slavomir Zubrzyski. 
smuikininkė Agata Maszkowska. 
Motetą “Deus qui inter” atliks 
profesionalų choras.

\
— Detroito Dievo Apvaizdos 

parapijos taryba naujus veiklos 
metus pradeda tradiciniu rudens 
koncertu - balium rugsėjo 20 d. 
Meninę dalį atliks Brigita Pum- 
polytė ir jos vyras Juozas Ka- 
sinskas bei jų dukrelė Alexa. Jie 
abu yra profesionalai muzikai: 
Brigita groja įvairiuose orkest
ruose ir dėsto muzikos mokyklo
se. J. Kasinskas turi doktoratą iš 
muzikos ir reiškiasi kaip kompo
zitorius, universitetų dėstytojas 
ir gitaros solistas. Tai bus smuikų 
ir gitaros koncertas, kurio metu
girdima bus J. Kasinsko kūriniai, 
jų tarpe bus lietuviškų liaudies 
dainų ir šokių melodijos bei įvai
rių kompozitorių sukurta muzi
ka.

— Pasaulio Lietuvių Katali
kių Organizacijų S-gos posėdis 
šaukiamas rugsėjo 20, šešta
dienį, 2 vai. popiet Nekalto Ma
rijos Prasidėjimo vienuolijos pa
talpose, Putname, Conn. Rugsė
jo 21, sekmadienį, bus aukoja
mos mišios lietuvių katalikių mo
terų intencija. Jas aukos kun. dr. 
V. Cukuras. Pojų bendri tarybos 
narių pietūs.

Čiurlionio ansamblis rugsėjo 
20 koncertuos Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje. Po kon
certo bus bendros vaišės Jauni
mo Centro kavinėje.

— Adv. P. Žumbakis ir Rasa 
Razgaitienė rugsėjo 27 d. 1 1:45 
vai. ry to Dievo Motinos parapi
jos salėje, Clevelande, kalbės 
OSI reikalu ir rodys filmą.

“Elta”, Information Bulletin, 
informacija anglų kalba, leidžia
ma Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto, finansuojama 
Tautos Fondo. Šiam rugpjūčio 

l mėnesio numeryje duodama in
formacijų apie prezidento pa
skelbtą Pabaltijo laisvės dieną, 
sovietų reakciją į šį paskelbimą 
ir kt. Taip pat yra ištraukų iš po
grindžio spaudos, leidžiamos 
okupuotoje Lietuvoje.

—Lietuvių sūnų ir dukterų 
klubas, kuriame spiečiasi seno
sios ateivijos komunistinio nusi
statymo tautiečiai, labai suma
žėjus narių skaičiui, turimą 
namą Toronte, 160 Clairmont 
gatvėje, parduoda surastam 
pirkėjui. Tos pačios komunisti
nės linkmės Canados lietuvių li
teratūros draugijos centro komi
tetas jau neveikia. Jo turėtas 
knygynas perduodamas viešajai 
Toronto bibliotekai. Visais reika 
lais rūpinasi J. Morkis.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Gudaitis, Forest Hills. 
N.Y.. N. Petkevičius. \Vantagb 
N.Y . kun M J Sala. SJ. Nes* 

Į York. N.Y. Sveikinam nauju* 
skaitvtojus ir dėkojam užsaksh 
jam* Naujiems skaitytojas P.v 
Liniuko prenumerata pirmiem* 
metams tik 12 dol. Atnaujinant 
— visiems 15 dol metam*
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AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
kai su prašymu paremti K. Židinį 
aukomis arba susimokėti Židinio

RENGINIAI KULTŪROS ŽIDINYJE VERTINGI LEIDINIAI

Šių metu sausio mėn. buvo ra
šyta, kad Kultūros Židinio išlai
kymui reikalingos pajamos vis 
mažėja, o išlaidos kyla aukštyn. 
Ypač buvo pastebėta aukų trūku
mas ir bingo pajamų sumažėji
mas. Po sėkmingo laiškų vajaus, 
nario mokesčio ir aukų įnašai pa
skutinį metų pusmetį gerokai 
padidėjo, bet negana, kad at
svertų bingo pajamų trūkumą. 
Anksčiau vien tik bingo lošimų 
pelno užtekdavo visam Židiniui 
išlaikyti, o dabar aukos ir fnokes- 
čiai už patalpas yra labai reikalin
gi, nes iždas jau pradeda eiti į 
nuostolius. Kai pernykščiai fis
kaliniai metai dara rodė 1,014 
dol. pelnų, šiemet jau randame 
9,439 dol. deficitą. Didžiausias 
skirtumas tame, kad pernai bin
go lošimai Židiniui davė 39,943 
dol. pajamų, o šiemet tik 12,967 
dolerius. Jeigu ne aukų vajus ir 
patalpų nuoma, tai deficitas būtų 
dar didesnis.

Židinio tarybos nario Jono 
Vainiaus pastangomis įvykdytas 
vajus ir aukos mirusiųjų atmini
mui ypač daug padėjo didesniem 
nuostoliam išvengti. Norėdami 
atsidėkoti aukojusiem ir paska
tinti kitus, čia skelbiame sąrašą 
organizacijų ir asmenų, kurie va
jaus metu ar kitomis progomis 
dosniai parėmė Kultūros Židinį.

Ypatingai daug aukų buvo su
silaukta garbingo ir dosnaus dak
taro a. a. Antano Snieškos 
amžinam atminimui. Čia auko
tojų sąrašas: dr. Juozas ir Alek
sandra Kazickai ir jų sūnus Juo
zas, 500 dolerių; dr. J. ir D. Bilė- 
nai, A. ir J. Biručiai, dr. T. Savic
kas, J. ir I. Vilgaliai ir p. Ki
birkščiai, po 100 dol.; J. ir A. 
Maldučiai, A. ir P. Povilaičiai, 
75 dol.; S. ir P. Leveckiai, 70 
dol.; J. ir J. Bacon, S. ir D. Bi
ručiai, A. Bražinskas, A. ir A. 
Butai, A. Daunys, A. ir F. Ja
saičiai, S. ir A. Mackevičiai, H. 
ir R. Miklai, J. A. Milukas, M.

ir G. Molynai, A. ir E. Ošlapai, 
B. Paprocldenė, A. ir B. Petri
kai, Ž. Ratienė, S. ir M. Remė- 
zai, L., D. ir Gr, Siemaškai, J. 
Šukienė, D. ir M. Šulaičiai.V. 
ir V, Vebeliūnai, dr. V. Vygan
tas, 50 dol.; D. irE. Giedraičiai, 
O Jasaitienė ir N. Jasaitytė, 40 
dol.; K. Jonynas,R. Kudžmienė, 
V. ir L. Milukai, A. ir K. 
Pintsch, A. ir B. Reventai, A. ir 
J. Vytuviai, V. ir A. Žukai, 30 
dol.; V. ir I. Alksniniai, S. ir G. 
Bobeliai, dr. N. Bražėnas, A. ir 
S. Dimai, I. Garunkštienė, L. 
B. Great Necko apylinkė, Mar- 
kevičiai, M. ir A. Marijošiai, V. 
ir V. Matusaičiai, D. Miklaitė,
R. ir V. Penikai, A. ir R. Straz- 
džiai, A. iri. Vakseliai, G. Valai
tienė, 25 dol.; E. Cibienė, N. 
O. Karašai, Z. Jurys, 20 dol.; A. 
Eidukevičienė, A. ir N. Šalčiai, 
10 dol.

A. a. Marijos Butkienės atmi
nimui H. ir R. Miklai aukojo 25 
dol.

A. a. Toskos Daubaraitės - 
Skobeikienės mirties sukak
tuvėm K. Skobeika aukojo 100 
dol.

A. a. Anthony F. Skabeikio 
atminimui J. A. Milukas aukojo 
25 dol.

A. a. Onos Mitinienės atmini
mui dr. T. Savickas 50 dol., M. 
Slavinskienė 25 dol.

A, a. Onos Žukauskienės at
minimui C. Janusas 100dol., dr. 
G. Kumpikaitė50 dol.

A. a. Anastazijos Jurevičienės 
atminčiai V. Daugirdas 100 dol., 
V. ir I. Alksniniai 50 dol., R. ir 
D. Didžbaliai 25dol, K. Jankū
nas 20 dol.

A. a. Vlado Siultės atminimui
S. ir P. Leveckiai 30 dol., J. A. 
Milukas, P. ir S. Kasimai, E. ir 
V. Remėzai, A. ir J. Vytuviai, 25 
dol., K. Jonynas, K. ir E. Milu
kai, A. ir D. Silbajoriai, 20 dol., 
A. Mičiulis 10dol.

Pavasarį buvo išsiuntinėti laiš-

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudoįantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

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

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

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

rėmėjų nario mokestį. Malonu 
pastebėti, kad atsiliepė nemažas 
skaičius rėmėjų. Štai jų sąrašas: 
po 200 dol. E. Kezienė, dr. K. 
ir J. Šimaičiai, V. ir V. Vebe
liūnai, 115 dol. M. Šalinsldenė. 
Po 100 dol. J. Burdulis, kun. V. 
Cukuras, kun. V. Dabušis, V. 
Kalytis, V. Katinas, LA Klubo 
bingo grupė, V. ir B. Lukoše
vičiai, A. Mačiulaitis, A. Matu
laitis, dr. J. Snieškienė, A. ir D. 
Silbajoriai, dr. K. ir E. Valiūnai. 
Po 90 dol. D. Bobelienė, Lietu
vos vyčių Maspetho 110 kuopa, 
dr. V. Vygantas. Po 40 dol. J. 
Balsys, M. Jason, R. Vaičaitis. 
Po 30 dol. D. Banaitis, prel. P. 
Bulovas, O. Danisevičienė, K. 
Krušinskas, S. ir P. Leveckiai, 
P. ir A. Matekūnai, V. ir V. Ma
tusaičiai, dr. A. Noakaitė-Duna- 
jevvski, J. Pažemėnas. Po 25 dol. 
prel. J. Balkūnas, J. Belickas, A. 
ir A. Grig, M. ir R. Jauniškiai, 
N. ir O. Karašai, J. Kiznis, J. A. 
Milukas, A. Ošlapas, kun. A. 
Rubšys, Tautos Fondas. Po 20 
dol. J. Alyta, V. Anonis, Č. 
Ašenbergas, V. ir N. Audėnai, 
A. Bagdžiūnas, R. Gruodis, A. 
ir V. Kašubai, J. ir M. Kriaučiū
nai, V. Padvarietis, E. Remėza, 
A. Simutis, E. Vainienė, S. Vaš- 
kys. Po 15 dol. prel. V. Balčiū
nas, K. Bartys, dr. N. Bražėnas. 
P. Daukša, A. Jasaitis, V. ir S. 
Klevai, R. Klivečka, H. Kulber. 
Simo Kudirkos Šaulių kuopa, 
kun. S. Morkūnas, A. Pumpu
tis, P. Šlapelis, D. Šulaitis. A. 
Uknevičius. Po 10 dol. H. An- 
druška, S. Balsys, S. ir D. Bi
ručiai, J. Botyrius, E. Donahue, 
K. Garbauskienė, A. ir V. Jan
kauskai, J. Jankus, S. ir V. Kar
mazinai, C. Kazlauskis, V. Kaz- 
lauskis, J. Landsbergis, A. Kon- 
ce, J. Liaukus, C. Matuzas, K. 
Miklas, E. Noakienė, K. Norvi
lą, G. Rajeckas, J. Rudis, L. Špo
kas, E. Tutinienė, dr. C. ir J. 
Vilpišaūskai, Vyr. Skaučių Židi
nys Vilija. Po 5 dol. A. Elskus, 
A. Landsbergis, F. ir D. Rod- 
gers, G. Sližys.

Didžiausia 865 dolerių auka 
buvo gauta iš KASOS Kredito 
Unijos, surinkta iš naujai įsto- 
jančių KASOS narių.

Šis aukotojų sąrašas apima lai-

Rugsėjo 13 - 14, šeštadienį, 
sekmadienį, Pauliaus Jurkaus 
kūrybos šventė didžiojoje salėje. 
Rengia specialus komitetas.

Rugsėjo 20, šeštadienį, 
mažojoje salėje privatus pobū
vis.

Rugsėjo 21, sekmadienį, 
mažojoje salėje privatus pobū
vis.

Rugsėjo 27, šeštadienį, Ligi- 
jos Bieliukienės 20 metų mirties 
sukakties minėjimas mažojoje 
salėje. Prieš tai mišios pranciš
konų vienuolyno koplyčioje. 
Rengia Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija.

Rugsėjo 28, sekmadienį, lie
tuvių tautos sukilimo 45 metų 
sukakties minėjimas didžiojoje 
salėje. Rengia specialus komite
tas.

Spalio 4-5, šeštadienį ir sek
madienį, mažojoje salėje dail. 
Marijos Žukauskienės paroda. 
Rengia Lietuvių Atletų Klubas.

Spalio 11, šeštadienį, mažojo
je salėje Kultūros Židinio narių 
metinis susirinkimas.

Spalio 12, sekmadienį, didžio
joje salėje, seserų Kuprevičiūčių 
koncertas. Rengia LMK Federa
cijos New Yorko klubas.

Spalio 18 - 19, šeštadienį ir 
sekmadienį, New Yorko Lietu-

kotarpį nuo š.m. sausio 1-mos iki 
rugpjūčio 25-tos. Tikimės, kad 
nei vieno nebuvo praleista ir kad 
pavardės buvo teisingai surašy
tos. Visiem aukotojam priklauso 
nuoširdi ir gili padėka už rūpestį 
ir pastangas išlaikyti mum vi
siem taip reikalingą Kultūros 
Židinį.

Šalia individualių rėmėjų, bū
tina pažymėti ir nenuilstančius 
pranciškonų bei Atletų Klubo 
bingo darbuotojus, kurie buvo ir 
tebėra pagrindiniai K. Židinio 
statytojai ir išlaikytojai. Pranciš
konų rėmėjų grupė per šiuos 8 
mėnesius Židinio išlaikymui 
uždirbo 5,838 dolerius, o LAK 
grupė 6.000 dolerių. Abiejų gru
pių darbuotojam ir visiem auko
tojam dar kartą širdinga padėka. 
Nenuleiskime rankų ir neapleis
kime savo Kultūros Židinio.

Kultūros Židinio 
Valdyba

vių Tautodailės Instituto paroda 
abiejose salėse.

Spalio 25, šeštadienį, mažojo
je salėje, privatus pobūvis.

Spalio 31, penktadienį, ma
žojoje salėje privatus pobūvis.

Lapkričio 2, didžiojoje salėje, 
lietuvių rašytojų moterų pager
bimas ir literatūros vakaras. 
Rengia Liet. Kat. Moterų Kultū
ros Draugija.

Lapkričio 8, šeštadienį, abie
jose salėse Laisvės Žiburio ru
dens koncertas.

Lapkričio 15 - 16, šeštadienį 
ir sekmadienį, dail. Česlovo Ja- 
nušo akvarelių paroda. Rengia 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas.

Lapkričio 22, šeštadienį, 
mažojoje salėje privatus pobū
vis.

Lapkričio 29, šeštadienį, 
mažojoje salėje privatus pobū
vis.

Lapkričio 30, sekmadienį 
didžiojoje salėje Liet. Jaunimo 
Sąjungos koncertas.

Gruodžio 20, šeštadienį, 
didžiojoje salėje skautų tradi
cinės kūčios.

Gruodžio 25, Kalėdų pirmą 
dieną, ketvirtadienį, mažojoje 
salėje jaunimo šokiai.

Sausio 3, ketvirtadienį, priva
tus pobūvis.

Balandžio 26, sekmadienį, At
velykio popietė, rengia LMK 
Federacijos New Yorko klubas.

Broniaus Kviklio monumente 
lūs veikalas apie Lietuvos baž
nyčias leidžiamas atskirais to
mais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas kainuoja 30 
dol., Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Vilniaus ar
kivyskupijos I tomas kainuoja 
20 dol. Visi tomai gausiai iliust
ruoti, įrišti .į kietus viršelius, 
didesnio formato. Persiuntimui 
pridedama po 1 dol. už kiekvie
ną tomą.

Prof. Juozo Brazaičio raštų 
jau išleista 5 tomai. Atspaus
dinta gerama popieriuje, įrišta 
į kietus viršelius. I, II, III, IV 
tomas kainuoja po 15 dol., V to
mas — 16 dol. Persiuntimui 
pridedama po l dol. už kiekvie
ną tomą.

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

Pranciškonai leidžia šiuos 
laikraščius bei žurnalus: Aidai, 
Darbininkas, šv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus juos prenu
meruoji?

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasl, B. 8.
[ij

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

296-4130

1986 M. KELIONĖS 1 LIETUVĄ

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

t* 385 EMiot Street Echo Bridge Office Park 
Newton Upper Palis, MA 02164

□ PLEASE SENO ME ORDERINIS INFORMATION

Agronomas 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./ Brodklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery" už 8 dol. Persiuntimas- 
Postage 1 dol.

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

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

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

KLAUSYK
0^ w e S » G N S

Atviruko! ir loi/kom popierir įvairiom progom.

15 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ
15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 
$1,599.

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26-sąysio9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

15 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 

2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
iš JFK.

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 
tarpirriąkaujam palikimų sutvarkyme

------------- ------------ ------- ----------- 1

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1986 metam

Vardas Ir pavardė ..... ..........................................................

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

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

Siunčiu už prenumerata $...........
Už kalendorių $._____
Spaudei paremti S.--------

Lithuanian Heritage — Jig- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyti Lietuvą su 
jos didvyriais, jūrą, miškais, 
ežerais, upėmis ir laukais. Pri
dėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siem. Dėžutė siunčiama visur 
tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklvn, 
N.Y. 11207.

Pranešant adreso pasikeiti
mą, neužm irškit pridėti Ir senąjį 
adresą.

“Bridges” — tai Lietuvių 
Bendruomenės leidžiamas mė
nesinis žurnalas anglų kalba. 
Žurnalas jau leidžiamas dešimt 
metų ir lietuviškai neskaitančius 
asmenis informuoja apie lietu
viškus reikalus okupuotoje Lie
tuvoje ir išeivijoje. Žurnalą reda
guoja Deinie Jonaitienė. Metinė 
prenumerata tik 8 dol. Užsaky
mus siųsti adresu: 341 Highland 
Blvd., Br<M>klyn, N.Y. 11207. 
Tai lalsai graži dovana įvairioms 
progoms lietuviškai, neskaitan- 
tiem draugams ir pažįsta
miems.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St, Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, VVaterburyje

Aktyvas: 57 milijonai • dolerių.

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securlty indėliai, išduodami Mo- 
ney Orders Ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certifikatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar vaikų fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

. KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond Hill veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 0 vai. 
vakaro, išskyrus penktadieniais iki 8 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.
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Kazys Šimėnas 1966 metais.

A. A. MAJ. K. ŠIMĖNAS
Bostono ligoninėje liepos 

mėn. naktį iš 22 į 23 mirė majo
ras Kazys Šimėnas.

Velionis buvo gimęs 1898 sau
sio 1 Prūselių kaime, Juodupės
valsčiuje, Rokiškio apskrityje. Jo 
tėvai buvo Petras ir Uršulė La- 
pašinskaitė-Simenai. Tėvas bu
vo ūkininkas, religingas parapi
jos veikėjas, domėjosi Lietuvos 
reikalais ir Rusijos revoliuciniu 
bruzdėjimu. Lietuvai atgavus 
spaudą, prenumeravo ir skaitė 
“Vilniaus žinias” ir “Šaltinį”.

Motinos brolis, taip pat Kazi
mieras, buvo baigęs kunigų se
minariją, bet į kunigus nesišven- 
tino. Buvo giliai susipratęs lietu

A. A.
ONAI ŽUKAUSKIENEI

mirus Lietuvoje, jos sūnui Vitaliui Žukauskui ir jo šei
mai gilią užuojautą reiškia

Aleksandra Žukauskienė,
Rūta Gudelienė ir
Rimas Žukauskas su šeimomis

A.A.
VLADUI POVILAUSKUI

mirus, jo žmonai Antaninai, mūšy klubo narei, ir jos 
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

L.M K. Federacijos Neto Yorko klubas

vis, skatino ir kitus tokiais būti 
ir pažinti Lietuvą. Buvo revoliu
cionierius tautinių ir socialisti
nių pažiūrų, žuvo 1917 - 1918 
metų Rusijos revoliucijoje.

Kazimiero Šimėno tėvai užau
gino aštuonius vaikus — tris 
sūnus ir penkias dukras. Kazi
mieras buvo septintasis šeimoje.

Baigęs Oniškio pradžios mo
kyklą, mokėsi privačiai, nes 
mokslą sutrukdė kilęs pirmasis 
pasaulinis karas. Vėliau mokėsi 
Kauno gimnazijoje. Prie Rokiš
kio gimnazijos baigė vienerių 
metų pedagoginius kursus ir 
pradėjo mokytojauti Kriaunų 
bažnytkaimyje.

Tik ką karui praūžus ir Lietu
vos valstybei besikuriant, laikai 
buvo sunkūs. Jaunam mokyto
jui, prieš pradedant darbą, pir
miausia reikėjo atstatyti karo au
drų apgriautą, be langų be durų 
Kriaunų mokyklą. Miško me
džiagą nemokamai davė profeso
rius Roemeris iš ten esančio jo 
dvaro miško. Savo rūpesčiu ir 
valsčiaus kaimo žmonių talka 
mokykla buvo praplėsta ir atsta
tyta.

Mokytojo darbas Šimėnui pa
tiko. Čia jis išbuvo dvejus me
tus. Tačiau noras siekti ko nors 
aukštesnio nedavė ramybės. Pa
skatintas vietinio mokyklų in
spektoriaus ir gavęs iš jo geras 
rekomendacijas, jis 1922 įstojo į 
Karo mokyklą Kaune. Ją baigė 
1924 metais su labai gerais 
pažymiais ir gavo artilerijos lei
tenanto laipsnį.

A. A.
ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI 

mirus, jos sūnų Zenoną su šeima ir kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Regina Verbienė 
dukterys: Regina. Violeta, 
sūnūs: Darius, Linas

Karo mokyklos užbaigimo die
ną jis labai vertino pasižadėjimą 
būti geru karininku. Tokiu jis ir 
buvo visą laiką. 1930 baigė Aukš
tesniuosius artilerijos karininkų 
kursus, 1938 — kariuomenės 
ūkio viršininkams kursus ir dar 
keletą įvairių karo specialybės 
kursų akiračiui praplėsti. Visą 
laiką su mažomis išimtimis tar
navo artilerijos daliniuose. Buvo 
pasiųstas vienerių metų stažui 
atlikti į Latvijos Vidzfemės artile
rijos pulką Rygoje. Vienu metu

A. A.

ANASTAZIJAI JUREVIČIENEI

mirus, jos sūnui Zenonui su šeima užuojautą reiškia

Irena ir Albertas Kereliai

1986 m. rugpjūčio mėn. 1 d. mirė mūsų brangus vyras, 
brolis ir dėdė

A. A.
ADOLFAS AIDUKAS.

Dėkojame gerbiamiems dvasiškiams:
kun. V. Dabušiui už lankymą ligoninėje ir už su

teiktu paskutinį religinį patarnavimą.
kun. V. Zakarui už maldas koplyčioje, už atlaikytas 

mišias bažnyčioje, už tartą jautrų atsisveikinimo žodį 
ir palydėjimą j amžino poilsio vietą Kalvarijos ka
pinėse.

Dėkojame Romo Kalantos Šaulių Kuopos pirmi
ninkui Antanui Gudoniui už sklandų pravedimą apei
gų koplyčioje, už jausmingą atsisveikinimo žodj, už 
asmenišką pagalbą, suteiktlą mums skausmo valan
doje.

Dėkojame sesėms Ir broliams šauliams už neštą 
sargybą prie karsto koplyčioje, šauliams, nešuslems 
karstą Ir už šaullšką pagarbą atiduotą kapinėse. Dėko
jame už Trispalvę, dengusią Velionio karstą.

Dėkojame draugams ir pažįstamiems, lankiu
siems Velionį koplyčioje, dalyvavusiems mišiose 
bažnyčioje, palydėjusiems j kapines ir už bet kokią 
asmenišką pagalbą suteiktą šeimai.

Dėkojame už užprašytas mišias, už gėles, už aukas 
Lietuvių Fondui, Tautos Fondui ir Lituanistikos Kate
drai.

Dėkojame už išreikštas užuojautas žodžiu, raštu Ir 
spaudoje mūsų gilaus skausmo dienose.

Liūdesio prislėgti: imona Juzė 
brolis Antanas ir jo sūnus su šeima

SOUTH ORANGE, N.J.

Bendruomenininkų 
pažmonys

LB Nevvark apylinkės valdy
ba, kaip ir per eilę ankstyvesnių
jų metų, rudenėjant suruošia sa
vo apylinkės ir jos kaimyninių 
LB apylinkių narių pasižmonėji- 
mą architekto Algio Bražinsko 
sodyboj, 44 Kingman Rd., South 
Orange. Šių metų pažmonys į- 
vyks rugsėjo 28, sekmadienį, po 
Švč. Trejybės bažnyčioj, Newar- 
ke, 11 vai. ryto laikomų mišių.

Į šį subuvimą yra kviečiami ne 
tik LB Newarko apylinkės, bet 
ir k i t ų apylinkių lietuvių tel
kinių nariai. Kaip ir kiekvienais 
metais, užkandžiaujant ir girkš- 
nojant, bus laiko pasikalbėti, pa
sidalyti įvairiom naujienom, 
naujais sumanymais ir projek
tais.

Tarp kitų naujovių čia N.J. 
valstijos pačiam vidury lapkričio 
14 - 16 Sheraton viešbuty pirmą 
kartą įvyks L. B. XI tarybos sesi
ja. Tai bus gera proga arčiau su
sipažinti su L. B. sąranga, jos 
darbais ir ateities užmojais, nes 
tarybos bendruose posėdžiuose 
kviečiami dalyvauti ir ne tarybos 
nariai.

Pažmonio metu vyksta ir tur
tinga loterija, kurioj beveik kiek
vienas vis ką nors laimi. Apy
linkės nariai čia galės atiduoti so
lidarumo įnašus, o visiem bus 
sudaryta proga atnaujinti pažin
tis ir užmegsti naujas. Pažmonys 
įvyks net ir lyjant, nes erdviuose 
namuose susiras ir neužlyjamos 
vietos. Susirinkusius dažnai pa
linksmina ir čia veikianti vienin
telė tautinių šokių grupė Lieps
na, kuriai vadovauja jaunasis Al
gis Bražinskas. Tad subėkime 
visi!

Apylinkės valdyba

vadovavo Lietuvos šarvuotam 
traukiniui.

Paskutinioji Lietuvos kariuo
menėje užimtoji vieta buvo arti
lerijos mokomosios grupės vadas 
— puskarininkių mokyklos virši
ninkas, laipsnis—artilerijos ma
lonus.

Majoras K. Šimėnas į kariuo
menę žiūrėjo kaip į mokyklą. Jo 
manymu kareiviai kariuomenėje 
turėjo išmokti ir praktiškų daly
kų, kad, grįžę namo, galėtų juos 
praktiškai panaudoti. Kareiviam 
ruošė įvairius kursus, juos mokė 
bitininkystės ir staliaus amato.

Tarnaudamas kariuomenėje, 
palaikė ryšius su Lietuvos šau
liais ir jiems padėjo kariškai pa
siruošti. Būdamas Radviliškio 
įguloje, 1934 - 35 prisidėjo prie 
Radviliškio šaulių būrio namų 
statybos, buvo statybos komiteto 
narys ir pinigine paskola rėmė 
statyba.

1927 vedė Alysą Šteinaitę. 
Užaugino ir išmokslino tris duk
ras: Iną, Vidų ir Renatų. Visos 
yra sukūrusios savo šeimas. Iš jų 
Ina Nenortienė gyvena Bostone, 
kitos dvi už Bostono ribų.

Rusams užėmus Lietuvą, su 
šeima pasitraukė į vakarus ir 
1949 su šeima atvyko pas brolį į 
Ameriką.

Ilgesnį laikų gyveno Nor- 
wood, Mass., išėjęs į pensijų, 
persikėlė į Bostoną.

Gyvendamas Norvvoode ir vė
liau Bostone, įsijungė į lietuviš
kas organizacijas, veikė Balfe, 
Alte, Lietuvių Bendruomenėje, 
SLA, Lietuvių karių veteranų 
Sąjungoje — “Ramovėje”, šau
liuose ir kitur. Bendradarbiavo 
Darbininke, Drauge, Keleivyje, 
vedė bitininkystės skyrių. Bos
tone buvo Skautų Aido administ
ratorius, o vėliau Lietuviškosios 
Skautybės Fondo leidinių admi
nistratorius (juo buvo apie 10 
metų).

Už visuomeninę veiklą buvo 
apdovanotus: Dešimties metų 
Lietuvos nepriklausomybės me
daliu, IV laipsnio Gedimino or
dinu su kaspinu ir Lietuvių 
Skautų Sąjungos ordinu ‘ Už 
nuopelnus” su rėmėjo kaspinu.

-o-
Laidotuvių metu Bostono ir 

Brocktono šauliai ir kariai ra- 
movėnai stovėjo garbės sargybo
je prie jo karsto. Organizacijų at
stovai, ir dukros tarė atsisveikini
mo žodžius. Didelis būrys gimi
nių, draugų ir pažįstamų atėjo 
su juo atsisveikinti šermeninėje, 
dalyvavo pamaldose Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje ir palydėjo į 
Forest Hills kapines. Kapinėse 
laidojimo apeigos baigtos giesme 
Marija, Marija ir Lietuvos him
nu.

Vanagaičio būrio šaulių mote
rys buvo pasiuvusios Lietuvos 
vėliavą, kuria buvo pridengtas 
velionio karstas. Vėliava perduo
ta našlei Alysai. Taip ir baigėsi 
šio judraus, kūrybingo visuome
nininko ir lietuvio patrioto gyve
nimas.

(k.n.)

Šaulių kultūrinis savaitgalis
Jau šešiolikti metai kai Bosto

no, Brocktono ir Worcesterio 
šauliai organizuoja kultūrinį sa
vaitgalį Lietuvių Pranciškonų 
sodyboje Kennebunkporte, 
Maine. Pradžioje tuo rūpinosi 
Juozo Stašaičio vadovaujama 
Martyno Jankaus šaulių kuopa, 
o dabar jau eilę metų rūpinasi 
Naujosios Anglijos šaulių Trakų 
rinktinė, kurios pirmininku yra 
Vladas Bajerčius iš So. Bostono. 
Šiemetinis toks kultūrinis savait
galis įvyko rugpjūčio 30 - rugsėjo 
1. Jame dalyvavo Brocktono, Bo
stono ir Worcesterio šauliai, o 
taip pat svečiai net iš tolimesnių 
vietovių. Šiemetinio kultūrinio 
savaitgalio pagrindinė tema bu
vo Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktis apie kurią kalbėjo Pranciš
konų provincijolas T. Placidas 
Barius. Meninę programą ta 
proga atliko sol. Benediktas Po- 
vilavičius, akomponuojamas 
komp. Jeronimo Kačinsko. Į sa
vaitgalio programą dar įėjo pa
maldos, laužas, šokiai ir kt.

Sv. Kazimieras, 
Aušros Vartai...

Lietuvius nustebino televizi
jos 5-to kanalo rugpjūčio 14 d. 
6-tos valandos žinių metu per
duotas reportažas iš Lenkijos, 
kurioje tuo metu lankėsi Bosto
no arkivyskupas kardinolas Ber- 
nard Law. “...mes meldžiame 
šio krašto (taigi, Lenkijos) šven
tuosius... šv. Kazimierą ir Aušros 
Vartų Marija...” Atrodo, kad tai 
nebuvo kardinolo Bemard Law 
nuomonė, bet lenkų pakištajam 
frazė, dėl kurios jis neapsižiūrė
jo. Taip galvoti duoda pagrindo 
faktas, kad šv. Kazimiero mirties 
sukakties minėjimo proga jis 
Bostono katedroje kalbėjo labai 
gražiai ir teisingai apiešv. Kazi
mierą, kaip Lietuvos šventąjį. 
Dabar šv. Kazimiero ir Aušros 
Vartų priskyrimas Lenkijai rodo 
ne kardinolo nuomonės pakeiti
mą, bet lenkų pastangas toliau 
kiekviena proga reikšti nepa
grįstas pretenzijas ne tik į šv. Ka
zimierą, bet taip pat į Lietuvos 
senąją sostinę Vilnių. To lietu
viai neturėtų užmiršti, ypač mi
nint Lietuvos krikšto 600 metų 
sukaktį, kurią lenkai stengiasi 
įrašyti sau į nuopelnus, minėda
mi tą sukaktį šiemet, taigi, me
tais anksčiau, negu lietuviai tai 
darys. Pagal juos Lietuvą ap
krikštijo Lenkijos karalienė Jad
vyga, ištekėdama už Jogailos.

Suplakė fondus
Vietoje gėlių mirusiems Bos

tone atiduodamu pagarba, ren
kant aukas įvairiems lietuviš
kiems reikalams. Tuo būdu mi

rusieji įamžinami lietuviškoje 
veikloje, nes tos aukos įnešamos 
jų atminimui. Taip paskutiniu 
metu gana stambios sumos suda
rytos, laidojant Kazį Šimėną ir 
Joną Valiukonį. bet tokiais atve
jais kartais pasitaiko nesusiprati
mų, aukotojams neatskiriant 
Lietuvių Fondo nuo Tautos Fon
do. Taip atsitiko Jono Valiukonio 
laidotuvėse, kuriose dalis auko
tojų skyrė tą pačią sumą Lietuvių 
Fondui ir Tautos Fondui. Lai
mei dėl to nekilo ginčų, mirusio
jo šeimai išsprendžiant klausimą 
taikiu būdu. Vis dėlto tai turėtų 
būti rimta pamoka ateičiai. Tų 
dviejų fondų jokiu atveju negali
ma suplakti, nes tai dvi skirtin
gos institucijos, turinčios skirtin
gus tikslus, nustatytus federali- 
niais įstatymais, pagal kurios jos 
veikia. Atmintina, kad Lietuvių 
Fondas rūpinasi lietuviškų švie
timu, remia jaunimą, kultūrinę 
veiklą ir mokslą, teikia stipendi
jas, o Tautos Fondas finansuoja 
Vliko veiklą politinėse pastango
se atgauti Lietuvai laisvę.

Lituanistinė mokykla
Bostono aukštesnioji lituanis

tinė mokykla naujus mokslo me
tus pradeda rugsėjo 13 d. 9 vai. 
ryto mišiomis Sv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje So. Bosto
ne. Tuoj po pamaldų mokiniai 
renkasi Gavin viešosios mokyk
los patalpose, kur mokykla toliau 
veiks ta pačia tvarka, kaip anks
čiau. Pagal mokinių skaičių šie
met mokykloje veiks vaikų dar
želis, pirmas, trečias, ketvirtas, 
šeštas ir aštuntas skyriai, o taip 
pat penkta, šešta ir septinta 
klasės. Mokyklai reikalingi de
vyni mokytojai. Ligi šiol moky
tojais sutiko būti Jūratė Aukšti- 
kalnienė, Aldona Dabrilienė, 
Laimutė Dumčiuvienė, Zita 
Krukonienė, Marius Navickas ir 
Liuda Senutienė. Taigi, dar 
trūksta trijų mokytojų. Pagal 
tėvų susirinkimo nutarimą mo
kytojams algos bus pakeltos. 
Mokyklos direktorė Daiva de Sa 
Pereira savo atsišaukime moky
tojų reikalu sako: “Raginu visus 
suinteresuotus mokyklos gyvavi
mu kalbinti žmones prisidėti 
bent metams prie mokytojavimo 
darbo. Jei neatsiras mokytojų, 
teks sujungti ar net atšaukti sky
rius. Nereikia varžytis, stojant į 
mokytojų eiles. Mes neieškome 
lituanistikos profesorių ar litera
tų, istorikų. Užtenka sąžiningo 
žmogaus kuris su energija ir 
kūrybingumu imsis šio darbo.”

Mokyklos direktore toliau lie
ka Daiva de Sa Pereira, o admi
nistratoriumi — Aidas Kupčins
kas. Mokyklos tėvų komitetą su
daro Goštautai, Janulaičiai, Ma- 
nomaičiai ir Alvydas Kazakaitis, 
kuris bus iždininkas.

RENGINIAI

Lietuvių Enciklopedijos pa
pildomas 37 tomas gaunamas 
Darbininko administracijoje. 
Tomas turi per 680 psl. Kaina 
35 dol., persiuntimo išlaidom 
pridėti dar 2 dol. Rašyti: Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd.; 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Lietuvių šeimos tradicijc. 
kun. St. Ylos parašyta knyga, 
ėjo su dideliu pasisekimu. Da
bar išleista antroji laida. Knyga 
gausiai iliustruota, iliustravo 
dail. Zita Sodeikienė. Knyga 
gaunama ir Darbininko admi
nistracijoje, su persiuntimu — 
22 dol. Kreiptis į Darbininko ad
ministracijų — 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Pranešame visiems, kad 
užuojautų kainos Darbininke yra 
tokios: mažesnio dydžio 12 dol., 
didesnio dydžio — 15 dol.. Dar 
yra žmonių, kurie tų kainų neži
no, atsiunčia visai kitas sumas ir 
taip Darbininko administracijai 
sudaro nemažai keblumo.

Sv. Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis. įdė
tas į plastikinę dėžutę. Kaina 10 
dol. Persiuntimui pridedamas 
dar 1 dol.

Rugsėjo 13, šeštadienį, 7 v. v. 
So. Bostono Lietuvių Klubo 
salėje įvyks rugsėjo 8 - Tautos 
šventės minėjimas. Rengia LB 
apylinkės valdyba.

Spalio 5, sekmadienį, 3 vai. 
popiet su etnografiniu ansamb
liu “Sodauto”. Rengia LTI Bos
tono skyriaus valdyba.

Spalio 19 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos trečio aukšto salėje, 368 W. 
Broadway, So. Boston, MA. 
įvyks Laisvės Varpo rudens kon
certas. Tai bus jau 54-tas tos 
rūšies Laisvės Varpo renginys.

Lapkričio 8. 6:30 vai. vale. 
Sandaros salėje, 30 Intervale 
St.. Brockton. Mass.. Ralfo 72 
skyriaus metinis pobūvis.

BOSTON MASS - WLYN 13M 
AM bango* aokm. nuo S BU t:45 
ryto. Ved* S. Ir V. Minkai, 71 
Ferragut Roed, So. Boston, M***. 
02127. Totef. 2tt • 241 S.

LAISVĖS VARPAS eokmadlo- 
n lai* r00 -10:00 vai ryto M WCAV- 
FM banga NA Vodtje* — Roto** 
Viščini*, 173 Arttair St, BtocMon, 
MA 02402. Telefone* (S17) M0- 
7200.
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Kultūros Židinvje šį savait
galį: rugsėjo 13 ir 14, šeštadienį 
ir sekmadienį, Pauliaus Jurkaus 
kūrybos šentė. Šeštadienį 6 v. v. 
kokteiliai ir parodų apžiūrėji
mas, 7 v. paskaita ir koncertas, 
naujos knygos sutikimas, banke
tas. Sekmadienį, rugsėjo 14, 
dailės paroda. Viskas vyksta 
didžiojoje salėje.

Pauliaus Jurkaus kūrybos 
šventėje rugsėjo 13, šeštadienį, 
6 v. v. bus kokteiliai, parodų ap
žiūrėjimas. 7 v.v. akademinės 
programos pradžia. Paskaitų 
apie P. Jurkaus kūrybą skaito 
Bernardas Brazdžionis, Perkūno 
choras, vadovaujamas Viktoro 
Ralio, atlieka dainas, kurių teks
tus parašė P. Jurkus, aktorius Vi
talis Žukauskas skaito ištraukų iš 
jo naujausios knygos“ Kai Vil
niaus liepos žydi”. Po to vaka
rienė. Kavos metu sveikinimai. 
Rugsėjo 14, sekmadienį, dailės 
paroda veiks nuo 12 vai. iki 3 
vai. popiet. Visa kūrybos šventė 
vyksta didžiojoje salėje. Rengia 
specialus komitetas, kuriam pir
mininkauja Romas Kezys.

Poetas Bernardas Brazdžio
nis iš Vista, Calif., atvyksta į P. 
Jurkaus kūrybos šventę ir kalbės 
apie jo kūrybą. Bus sustojęs 
pranciškonų vienolyne, v i e - 
nuolyno viršininko poeto Tėv. 
Leonardo Andriekaus, OFM, 
globoje. Svečias išbus savaitę. 
Atvyksta rugsėjo 10, išvyksta 
rugsėjo 17.

Maironio lituanistinė mokyk
la mokslo metus pradėjo rugsėjo 
7, šeštadienį. Pradėjo pamaldo
mis, kurias atlaikė mokyklos ka
pelionas tėv. Antanas Prakapas, 
OFM. Pirmą dieną mokinių bu
vo kiek mažokai. Džiugu, kad 
šiemet jau veikia ir vaikų 
darželis. Mokykloje veikia visi 
10 skyrių. Kas negalėjo būti pir
mąją dieną moky kloje, prašomi 
neužmiršti ir savo vaikus atvesti 
šį ateinantį šeštadienį. Mokyklos 
vedėja yra Vida Penikienė.

Maironio mokyklos iškyla - 
gegužinė bus rugsėjo 14. sekma
dienį. Vytauto ir Vandos Vebe- 
liūnų sodyboje. .304 Bayville 
Road, Lattingtown, L.I. Gegu
žinės pradžia 1 vai. Gi 12 vai. 
bus mišios ten esančioje Vebe- 
liūnų namų koplyčioje. Mišias 
aukos moky klos kapelionas Tėv. 
Antanas Prakapas, OFM. Gegu
žinę globoja kredito unija Kasa.

A. a. Ligijos Bieliukienės dvi
dešimt metų mirties sukaktis 
bus paminėta rugsėjo 27, šešta-
dienį. Mišios 11 vai. pranciško
nų koplyčioje. Po mišių velionės 
Ligijos paminėjimas. Rengia 
Liet. Moterų Klubų Federacijos 
valdyba.

Pulkininkas Juozas Vėbra, 
vienas iš 1941 metų sukilimo ak
tyvių dalyvių, kalbės šio tautos 
sukilimo 45 metų sukakties mi
nėjime rugsėjo 28, sekmadienį, 
Kultūros Židinyje. Taip pat 
kalbės ir dr. Adolfas Damušis iš 
Chicagos, buvęs sukilimo daly
vis. Laikinosios vyriausybės na
rys. Meninėje programoje daly
vauja N. Y. vyrų choras Perkūnas 
vadovaujamas V. Ralio, ir N.Y. 
tautinių šokių ansamblis Trypti
nis, vadovaujamas Jadvy gos Ma
tulaitienės. Minėjimą rengia 
specialus komitetas, kuriam pir
mininkauja Alfonsas Samušis.

Laisvės Žiburio radijas, ku
riam vadovauja Romas Kezys, 
rugsėjo 7 programoje platokai 
prisiminė dail. Kazimierą Že
romskį, kuris birželio mėnesio 
gale išvyko į okupuotą Lietuvą 
nuolatiniam apsigyvenimui, pa
skaitė, ką rašo įvairi spaudą apie 
jo kelionę, apie jo pareiškimus, 
kad Lietuva esanti laisva ir labai 
išvysčiusi savo kultūrinę pažan
gą, priminė ir jo pasikalbėjimą 
su Tiesos korespondentu, kaip 
dailininkas sugebėjo jam pasigir
ti apie savo laimėjimus.

Raimundas ir Glorija Navis 
žuvo lėktuvų katestrofoje, kada 
prie Los Angeles susidūrė du 
lėktuvai. Raimundas Navis gy
veno Los Angeles ir su žmona 
Glorija buvo išvykęs į Meksiką 
meškerioti, dabar jis ir grįžo su 
Air Mexico lėktuvu. Žuvęs turi 
artimų giminių New Yorke. Jo 
tikri pusbroliai yra Juozas ir Vy
tautas Nakutavičiai ir Lilija Mi- 
lukienė, tetos yra Pranė Nakuta- 
vičienė ir Bronė Lukoševičienė. 
Žuvusio tėvas irgi buvo Nakuta- 
vičius, sūnus, jau čia gimęs ir 
augęs, savo pavardę sutrumpi
no ir pakeitė į Navis. Velionis 
buvo Los Angeles gerai įsitvir
tinęs ir turėjo gerą verslą.

Apreiškimo parapijos baž
nyčia sėkmingai remontuojama 
iš lauko. Baigiamas atremontuoti 
ir nudažyti bažnyčios fasadas, 
greitai pereis remontuoti vi
daus. Taip pat valomi ir buvę 
moky klos kambariai.

Dr. Grace Baliūnas-Austin, 
Short Hills, N.J., mokėdama 
metinę Darbininko prenumera
tą. atsiuntė 100 dol. auką spau
dai paremti. Geradarei dėkoja
me.

Kapitonas Petras Vainius iš 
Middletovvn, N.J., prie metinės 
prenumeratos pridėjo 50 dol. 
auką Darbininko spaudai parem-
ti. Nuoširdžiai dėkojame.

VVoodhavene išnuomojamas 
6 erdvių kambarių butas antra
me aukšte. Teirautis telef. 441 - 
2492.

Moterų Vienybės pirmas po 
vasaros atostogų susirinkimas 
bus rugsėjo 16, antradienį, 7 v. v. 
įprastinėje vietoje, Congregatio- 
nal bažnyčios salėje, 85 - 27 91 
Street, Woodhavene. Visos na
rės prašomos dalyvauti.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo pirmas po vasaros atostogų 
susirinkimas bus rugsėjo 23, ant
radienį, 7:30 v. v. įprastinėje vie- 

- toje, Congregational bažnyčios 
salėje, 85 - 27 91 Street, Wood- 
havene. Visos narės prašomos 
dalyvauti.

A. L. Warkala, iš Long Island 
City, N. Y., atnaujindama Darbi
ninko prenumeratą, atsiuntė 43 
dol. spaudai paremti. Nuoširdi 
padėka spaudos rėmėjai.

Liet. Religinei Šalpai rinklia
va padaryta praėjusį sekmadienį 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Mišių metu pamokslą pasakė 
tos įstaigos direktorius ir vedėjas 
kun. Kazimieras Pugevičius, 
trumpai supažindindamas su 
įstaigos darbu. Taip aukas rink
damas jis važiuoja iš parapijos į 
parapiją. Taip pat aplanko ir ne
lietuvių parapijas.

Brooklyno kunigų seminarijai 
bus daroma rinkliava rugsėjo 14, 
sekmadienį, per visas mišias vi
sose vyskupijos bažnyčiose.

Apreiškimo parapijos choras 
po vasaros atostogų pradėjo nau
ją darbo sezoną. Choro vadovas 
ir parapijos kunigai prašo visus 
choristus uoliai lankyti repetici
jas, taip pat prašo ir naujus cho
ristus, kurie nori giedoti bažny
čioje, atsilankyti į repeticijas. 
Bus rengiamas naujas giesmių 
repertuaras ir bus pasiruošiama 
Verbų sekmadienio koncertui.

J. Didžbalienė, iš Fr. Lauder- 
dale, Fla., vietoje metinės pre
numeratos atsiuntė 50 dol. Dė
kojame.

Gintarė Sileika-Everett, 
VVilliamstovvn, MA, vietoje 15 
dol. metinės prenumeratos at
siuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėko
jame už spaudos rėmimą.

Kun. prof. dr. P. Ragažins 
kas, iš Central, NM, jau eilę 
metų vietoj metinės prenumera
tos atsiunčia didesnę auką mūsų 
spaudai paremti. Šiais metais, 
prisimindamas Darbininko 70 
metų sukaktį, atsiuntė 100 dol. 
Dosniam profesoriui nuoširdi 
padėka.

Batun (Baltic Appeal to tbe 
United Nations) lietuvių, latvių 
ir estų organizacija prie Jungti
nių Tautų, šiemet švenčia orga
nizacijos dvidešimtmetį. Jung
tinėse Tautose rugsėjo 12, šį 
penktadienį rengiamas iškilmin
gas banketas. Bankete dalyvaus 
ir sveikinimo kalbas pasakys 
Ludmilla Thorne iš Freedom 
House, Deryk Murray—Toba- 
go-Trinidado pirmasis sekreto
rius prie Jungtinių Tautų misijos 
ir VVilliam Hough, III, advokatas 
ir autorius straipsnio apie Pabal
tijo Tautų okupacijos nepripaži
nimo politiką. Straipsnis nese
niai buvo atspausdintas New 
Yorko teisės žurnale.

Vysk. Paulius Baltalas, OFM, 
rugsėjo 7, sekmadienį, dalyvavo 
VVashington, D.C., Marijos tau
tinėje šventovėje esančios lietu
vių Šiluvos koplyčios 20 metų 
sukaktuvinėje šventėje. Rugsėjo 
13, šeštadienį, jis lankys Sioux 
City, Iowa, ir rugsėjo 14, sekma
dienį, Omaha, Nebr., lietuvių 
kolonijas.

Lietuvos vyčių 152 kuopa Ri- 
verhead, N. Y., rengia trečią me
tinę Lietuvių dieną - festivalį, 
kuris įvyks rugsėjo 20 Riverhead 
Armory patalpose, Route 58, Ri
verhead, N.Y., nuo2 vai. popiet 
iki vidurnakčio. Įėjimas suaugu
siems 5 dol., vaikams — 2.50 
dol. Dainuos Harmonijos dainos 
vienetas iš New Yorko. Šoks 
Vėtra šokėjai iš Connecticut. Šo
kiams gros du orkestrai: nuo 3 
vai. popiet iki 7 vai. vak. The 
Long Island Dominos, o nuo 8 
vai. vak. iki vidurnakčio — Don- 
ny P. ir jo grupė. Armory patal
pos pasiekiamos važiuojant Long 
Island greitkeliu. Išvažiuoti 73 
exit, važiuoti Route 58 apie pus
antros mylios.

Kun. Norbert Trepša, latvių 
katalikų kunigas, buvo vienas iš 
pagarindinių Batuno (Baltic Ap
peal to the United Nations) 
steigėjas. Jis 1962 - 67 redagavo 
latvių mėnesinį žurnalą “Dzim- 
tenes Balss”, kuris buvo spausdi
namas lietuvių pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Kun. 
Trepša artimai bendradarbiavo 
su lietuviais įvairioje pabaltiečių 
veikloje.

FINANSŲ IR EKONOMUOS 
KONFERENCIJA 

FLORIDOJE
Gražioje pietvakarių Floridos 

pakrantėje, Marco Island kuror
te, šiemet vėl įvyks lietuvių eko
nominė konferencija. Ją organi
zuoja “Lito” investavimų bend
rovė ir Kredito Unija KASA. 
Konferencijos paskaitos ir disku
sijos vyks lapkričio 8 ir 9 dieno
mis (šeštadienį ir sekmadienį). 
Atvykstantieji tačiau yra kviečia
mi pasiimti keletą laisvų dienų 
ir ta proga paatostogauti ramia
me Golfo įlankos pajūryje. Mar
co Island viešbučiuose konferen
cijos svečiams bus rezervuoti 
kambariai nuo lapkričio 5-tos iki 
12-tos. Bus turininga ir įdomi 
programa, todėl norintieji daly
vauti ar atostogauti kviečiami iš 
anksto užsisakyti kambarius. 
Anksčiau užsisakiusiems bus ge
resnis pasirinkimas. Dėl 
informacijų prašoma rašyti 
šiuo adresu: “Litas” Investing 
Co., 86-01 114th Street, Rich- 
mond Hill, N. Y. 11418, arba pa
skambinti 718 - 441-2811. Dėl 
kelionės rezervacijų ir bilietų 
skambinti į “Vytis” International 
Travel Service, tel. 718 - 769 - 
3300.

LIETUVIŲ DIENA — 

FESTIVALIS

įvyksta rugsėjo 20, šeštadienį, 

Riverhead Armory, Route 58, Riverhead, L.I.

Remontuojama Apreiškimo parapijos bažnyčia. Greitai bus 
baigti remonto darbai iš lauko. Tada bu* remontuojamas 
vidus. Visi darbai baigiami dar prieš Kalėdas. Nuotraukoje 
matome žmones sekmadienį einančius iš bažnyčios. Nuotr. 
Petro Ąžuolo

Nijolės ir Petro Baltrulionių 
25-rių metų vedybinio gyveni
mo sukaktis gražiai atžymėta 
rugpjūčio 31 d. Iškilmingas 
mišias, kurių metu buvo atnau
jinta vedybiniai pasižadėjimai, 
aukojo Nijolės brolis prel. Algi
mantas Bartkus, Sv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos Romoje rekto
rius, su šešiais koncelebrantais. 
Gražiai giedojo Apreiškimo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muziko Viktoro Ralio. Po pamal
dų vaišės įvyko Baltrulionių 
namų kieme ir sodelyje. Atsi
lankė apie 80 asmenų iš arti ir 
toliau. Valgių stalą palaimino 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, o 
svečiai po šampano tosto, sugie
doję Ilgiausių metų, vaišinosi, 
šnekučiavosi ir dainavo iki su
temstant. Vaišes humoristiniu 
įtarpu paįvairino aktorius Vitalis 
Žukauskas. Sukaktuvininkai bu
vo pasveikinti ir apdovanoti. Po
nai Baltrulioniai yra aktyvūs 
Apreiškimo parapijos nariai ir 
gieda bažnytiniame chore.

N. Y. Lietuvių Filatelistų 
draugija leidžia savo biuletenį. 
Pasirodė rugsėjo mėnesio nume
ris. Supažindinama su savo klu
bo narių veikla, su filatelistų 
draugijų veikla, parodomis, su 
pirmojo karo vokiečių karo lauko 
paštu. Toliau supažindinama su 
įvairiom pašto ženklų laidom, 
kurios pasirodė 1918 metų gale, 
su kitais įvairiais lietuviškais paš
to ženklais, lietuviškos olimpia
dos ženklais, Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų sukakties 
ženklais, Europos krepšinio tur
nyro ženklais, caristinės Rusijos 
laikų pašto įstaigom Suvalkijoje. 
Biuletenį redaguoja Walter E. 
Norton, gyvenąs Philadelphijo- 
je, viršelį šilko tinklelio technika 
atspaudžia K. Matuzas. biulete
nis leidžiamas anglų kalba, ski
riamas draugijos nariams, kurie 
yra išsiblaškę gana plačiai po visą 
Ameriką ir kitas valstybes.

Dail. Marijos Žukauskienės 
meno darbų paroda vyks spalio 
4-5 Kultūros Židinyje. Parodą 
globoja New Yorko Lietuvių 
Atletų Klubas.

Darbininke Nr. 32, rugpjūčio 
29 buvo paskelbta, kad visi gali 
siūlyti kandidatą, kuriam būtų 
suteiktas Ellis Island garbės me
dalis. Rengimo komitetas pra
neša, kad siūlymo terminas 
pratęstas iki rugsėjo 15 (pašto 
data ant voko). Siūlomus kandi
datus su atitinkama informacija 
— žiniomis apie kandidato nuo
pelnus — siūlyti šiuo adresu: El
lis Island Medai of Honor, P.O. 
Box 3900, New York, N.Y. 
10163.

NAUJAUSIOS
KNYGOS

Juozas Brazaitis, Raštai. VI 
tomas. Išleido “Į Laisvę” Fon
das. 578 psl. Įrišta į kietus virše
lius. Čia perspausdinama seniai 
išsibaigusi “Vienui Vieni” laida 
— apie lietuvių rezistanciją. 16 
dol.

Vytautas Alantas,, Aušra Pa
liūnuose. Premijuotas romanas. 
316 psl. įrišta į kietus viršelius. 
10 dol.

Petronėlė Orintaitė, Legen
dų liepsnos. Poemos. 91 psl. Į- 
rišta į kietus viršelius. 6 dol.

Antanas Maceina. Išlaisvini
mo teologija. Visuomeninio 
Bažnyčios įsipareigojimo pavo
jai. Straipsnių rinkinys. 119 psl. 
5 dol.

Persiuntimui pridedama po 1 
dol. už kiekvieną knygą.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės, suvenyrai gaunama Darbi
ninko spaudos kioske: 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

LIGIJOS BIELIUKIENĖS
20 METŲ MIRTIES

PRISIMINIMAS
rugsėjo 27, šeštadienį,
11 vai. mišios pranciškonu vienuolyno koplyčioje
Po pamaldy Kultūros Židinio mažojoje salėje ve

lionės prisiminimas ir pagerbimas
Apie velionę kalba MARMA NOREIKIENĖ

Po programos — užkandžiai ir kavutė

įeinant aukojama

Rengia Ir visus atsilankyti kviečia 
LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
VALDYBA

Ieško pirkti elektrinę, lietuvis 
kais rašmenimis, panaudotų 
Olimpia firmos rašomąją maši
nėlę. Siūlyti Darbininko redak
cijai — 718 - 827 - 1352, kuri 
pasiūlą perduos paklausėiui.

Lietuvių šeima ieško buto. 
Skambinti vakare 718366 - 8669.

Ieškoma pirkti nepriklauso
mos Lietuvos banknotų, mone
tų, akcijų, žyminių ženklų, pašto 
ženklų, čekių, vekselių, nekilno
jamo turto aktų ir kitų vertybių 
dokumentų. Turintieji ir norin- 
tiejo parduoti prašomi rašyti nu
rodant objektą ir kainų šiuo adre
su: Edas A. Babušis, Babušis, 
Sydor & Senescy, Architects. 
750 8th Avė., 602-B, New York, 
N'. Y. 10036. Tel. 212302-1870.

Išnotnuojami du kambariai— 
miegamasis ir salonas, patogus 
susisiekimas. 107 - 15 Atlantic 
Avė., Riclunond Hill, N.Y. 
11418. Susitarti su Aleksandru 
Kundrotu, tel. 718 441 -0693.

PROGRAMOJE: dainuoja Harmonija
tautiniu šoklų grupė Vėtra Iš Connnectlcut
Nuo 3 Iki 7 v.v. Lietuviška muzika, groja Long island 

Dominos
Nuo 8 v.v. Hd 12 vai. nakties —• Donny P. k jo 
Išradingos linksmybės.

į

Lietuviški audiniai, gintaras, tautiniai šokiai, rankdarbiai, margučiai k kita.
Pradžia 2 vai. popiet
įėjimas —• 5 dol., vaikams — 2.50 dol.
Festivalį rangia, globoja k taip pat visus atsilankyti kviečia

LIETUVOS VYČIŲ 152 KUOPA
Riverhead, N.Y.

Važiuoti Long la*and Exprossway, Išvažiavimas 73 (paskutinis Išvažiavimas), 
toliau Roula 58 apie pusantros mylios Iki N.Y. Stela Armory.
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