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Britų parlamentarų grupės są Rytų Europą. Sir Bemard 
iniciatyva, Londone, vienoje Brain pabrėžė, kad laisvės ir ne-
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Parlamento salėje buvo sureng
tas trijų Pabaltijo kraštų oku
pacijos skaudžiųjų metinių 
minėjimas. Jam vadovavo britų

priklausomybės troškimas tiek 
Pabaltijo kraštuose, tiek ir kituo
se sovietų valdomuose Centro ir 
Rytų Europos tautose, nėra i$-

DAR VIENA AUKA
iš Lietuvos Kat. Bažnyčios Kronikos Nr. 65

JAV .ir Sov. S-gos atstovai 
slapta tarėsi Ženevoj gynybos ir 
erdvės ginklų ir kitu atveju Af
ganistano reikalais.

Lenkijos primas kardinolas 
Josef Glemp po 18 mėn. pertrau
kos kelias valandas tarėsi su min. 
pirmininku gen. VVojcech Jaru- 
zelski.

JAV yra Vakarų Vokietijoje jau 
išdėsčiusios 54 Pershing 2 rake
tas.

Egiptas reikalauja, kad 
Izraelis sutiktų tarp jų atsiradu
sį nesutarimą dėl Sinajaus pu
siasaly esančio Taba ruožo, kur 
Izraelis yra pastatydinęs liuksu
sinį viešbutį, klausimą atiduotų 
spręsti tarptautiniam tarpininka
vimui, bet Izraelio Darbo parti
jos blokas tuo reikalu negali su
sitarti su Likud partijos bloku.

Sirijos prezidentas Hafez 
al-Assad susitiko su Sov. S-gos 
komunistų partijos gen. sekreto
rium Gorbačiovu ir buvo įtikinė
jamas išlaikyti PLO vienybę, 
nes Sirija prieš kurį laiką sten
gėsi iš Po vadovybės pašalinti 
jos pirmininką Yassir Arafat.

Afganistano partizanam pavy
ko vakarinio Afganistano Shin- 
land karo aviacijos bazėj su
sprogdinti Afganistano karo avia
cijos 20 MIG lėktuvų, o, partiza
nam pasikasus po Afganistano 
armijos Herat provincijoj esančia 
Shahzada baze, pavyko išsprog
dinti didelį pastatą.

Kanados Quebecko provincijos 
min. pirmininkas Rene Leves- 
que stengėsi? atskirti prancūziš
kai kalbančią provinciją nuo Ka
nados, pasitraukė iš Parti 
Quebecois partijos vado pareigų.

Nepalo vyriausybės pastatuose 
buvo išsprogdinta 5 bombos 
ir apie 100 bombų rasta ne
sprogusių. Buvo užmušta 7 ir su
žeista 16 žmonių. Manoma, kad 
tai yra padarę karaliaus Birend- 
ra politiniai priešai, kurių apie 
120 buvo areštuota.

Pakistano užs. reik, ministeris 
Shabzada Yagub Khan ir Afganis
tano užs. reik, ministeris Shah 
Mohammad Dest J. T. gen. pase- 
kretoriaus Diego Cordovez prie
žiūroj pradėjo slaptus pasitari
mus Afganistano konfliktui tai
kingai likviduoti.

UNESCO vykdomoji taryba 
po ilgų pasitarimų priėmė kai 
kuriuos jos veiklos pakeitimus, 
atsisakydama kai kurių kontro
versinių politinių tikslų, bet Va
karai organizaciją įspėjo, kad 
tai nėra pakankama.

Popiežius Jonas Paulius II 
priėmė Lenkijos užs. reik, minis- 
terį Stefan Olszevvski ir pareiš
kė jam savo susirūpinimą Len
kijos vyriausybės kaltinimais 
buv. Solidarumo unijos veikė
jam, o Italijos min. pirmininkas 
Bettino Craxi visai atsisakė jį 
priimti.

Air India keleivinis lėktuvas 
su 329 keleiviais susprogo ore 
palikęs Airijos krantus, ir visi 
keleiviai žuvo. Beveik tuo pačiu 
metu Kanados oro linijos lėktu
vo bagažo dėžė sprogo Japonijoj 
iškrovimo metu ir užmušė du ir 
sužeidė 4 tarnautojus.

Kruopščiai ištyrus Brazilijos 
nuošaliose kapinėse rastus žmo
gaus palaikus, buvo prieita išva
dos, kad jie yra Izraelio ilgai 
ieškoto nacių koncentracijos sto
vyklos “mirties angelo” daktaro 
Josef Mengele. Izraelis dar pasi
liko teisę paskelbti savo atskirą 
nuomonę tuo reikalu.

JAV ir Sov. S-ga atnaujino 
bendradarbiavimą žemės ūkio 
srity. Tai buvo nutraukta sovie
tam įsiveržus į Afganistaną. Bus 
pasikeičiama informacijom ty
rimų ir technologijos srity ir 
mokslininkais.

Vėlinės Kybartuose
1984 lapkričio 1 po vakarinių 

mišių Kybartų parapijos tikin
tieji procesijos būdu aplankė 
netoli bažnyčios esančias kapi
nes ir ten meldėsi už mirusius. 
Apeigoms pagal “Katalikų Baž
nyčios apeigyną” vadovavo Ky
bartų vikaras kun. Jonas-Kasty
tis Matulionis.

Tikinčiųjų procesiją į kapines 
stebėjo milicininkai ir saugu
miečiai. Procesijos metu Kybar
tų apylinkės pirmininkas Gu
džiūnas prišoko prie kun. J. Ma
tulionio ir liepė jam išskirstyti 
žmones. Tikintieji, nekreipdami 
dėmesio, tvarkingai, giedodami 
Visų Šventųjų litaniją, nuėjo į 
kapines, kur pasimeldė už miru
sius ir išsiskirstė.

Lapkričio 7-8 kybartiečiai 
pastebėjo, kad į miestelį yra 
atvykę daug nevietinių saugu
miečių, kurie atidžiai stebi baž
nyčią ir kleboniją. Penktadienį, 
lapkričio 9, įtampa sustiprėjo. 
Miestelyje nuolat budėjo lengvo
sios mašinos su KGB darbuoto
jais. Po vakarinių mišių, 20 vai., 
apie 30 žmonių būrelis nulydė
jo kun. J. Matulionį į ligoninę, 
kur sergančiam kunigas suteikė 
patepimą.

Saugumiečiai iš toliau sekė 
kiekvieną kunigo žingsnį, tačiau 
prisiartinti arčiau prie tikinčių
jų ir kunigo nesiryžo.

Antras ligonis, kurį tą vakarą 
turėjo aptarnauti kun. J. Matu
lionis, buvo už 12 km nuo Ky
bartų, Nesterovo mieste (Kali- 
lingrado sritis). Nesterovo mies
telyje milicijos pareigūnai ban
dė kun. J. Matulionį sulaikyti net 
nesuteikus sergančiam ligonių 
sakramento, tačiau tikintieji, 
atlydėję kunigą pas ligonį, jį 
atgynė.

Suima kun. J. Matulionį
Tada saugumiečiai į pagalbą 

pasikvietė Nesterovo miesto mi
licijos darbuotojus ir, parodę 
sankciją areštui, suėmė išeinantį 
iš ligonio buto kunigą J. Matu
lionį.

Tokiu būdu Kybartų parapija 
tapo antro uolaus kunigo ne
teisingo arešto liudininke. Tuo 
pat metu milicininkai sulaikė 
ten buvusį Edmundą Žemaitį (11 
kl. mokinį), tačiau nusivežę į Vil
kaviškio miliciją ir išsiaiškinę, 
jog apsiriko ir paėmė ne Romą 
Žemaitį, bet jo brolį Edmundą, 
vaikiną paleido.

Areštuoja Romą Žemaiti
1984 lapkričio 12 kybartietis 

Romas Žemaitis turėjo atvykti į

PAREIŠKIMAS

S. m. lapkričio 9 ir 12 d. 
mums, žemiau pasirašiusiems 
tikintiesiems, teko būti skau
džių įvykių liudininkais.

Nesterovo mieste (Kalinin
grado sritis), lankant ligonį, 
buvo suimtas Kybartą parapijos 
kunigas Jonas Matulionis.

Tikintieji pastebėję, kad kuni
gas persekiojamas saugumiečių, 
jį lydėjo ir matė, kaip saugumo 
ir milicijos darbuotojai, jį su- 
imant, elgėsi netaktiškai ir gru
biai.

Lygiai taip pat neteisingai 
lapkričio 12 buvo areštuotas uo
lus mūsų parapijos tikintysis 
Romas Žemaitis.

Mums, tikintiesiems, labai 
skaudu, kad mūsų parapijoje su
imamas antras pareigingas, ge
ras ir mums parapiečiams labai
reikalingas kunigas bei uolus ir 
sąžiningas tikintysis R. Žemai
tis, kuris sugebėjo ne tik mels
tis, bet ir drąsiai išstoti prieš 
melą ir neteisybę.

’ Mes, žemiau pasirašę Kybar
tų tikintieji prašome LTSR pro
kurorą, atsižvelgti į mūsų pa
teiktus faktus, ištirti juos ir 
išaiškinti, kad kun. J. Matulio
nio ir R. Žemaičio suėmimas 
— grubi klaida, kurią nedelsiant 
prašome ištaisyti.

karinį komisariatą, kaip šaukia
mas privalomai karinei tarny
bai. Atvykusį tuoj pat areštavo.

Kun. J. Matulionis ir jaunuo
lis R. Žemaitis kaltinami reli
ginės eisenos į kapines organi
zavimu. Laikomi Vilniuje, Lukiš
kių kalėjime.

R. Žemaitis š.m. pavasarį už 
aktyvų dalyvavimą Bažnyčios 
gyvenime bei kun. Sigito Tani
ke vičiaus teisme Vilniuje buvo 
neprileistas laikyti baigiamuo
sius vidurinio mokslo egzami
nus.

Po suėmimo Kybartų bažny
čioje vyko permaldavimo okta
va, prašant Dievo stiprybės ne
kaltai suimtiems — kun. J. Ma
tulioniui ir R. Žemaičiui — taip 
pat prisimenant visus, kurie 
kenčia dėl Dievo ir Tėvynės. 
Visą oktavą po mišių buvo ke
liais einami Kryžiaus Keliai.

Žmonės protestuoja
Kybartai (Vilkaviškio raj.) 

LTSR Prokurorui Kybartų para
pijos tikinčiųjų

Protestuoja ir Utenos žmonės
LTSR Generaliniam

Prokurorui
Lietuvos tikinčiųjų

PAREIŠKIMAS
Prašome paleistt\nekaltai su

imtuosius Kybartų parapijos 
kun. Joną-Kastytį Matulionį ir 
Kybartų parapijos tikintį jau
nuolį Romą Žemaitį, taip pat jau 
antrus metus už uolų pareigų 
atlikimą kalinius Viduklės para
pijos kleboną kun. Alfonsą Sva
rinską ir Kybartų parapijos kle
boną kun. Sigitą Tamkevičių.

Kunigų ir uoliausių tikinčių
jų areštus mes traktuojame, kaip 
tikėjimo persekiojimą ir pasity
čiojimą iš mūsų švenčiausių į- 
sitikinimų.

konservatorių partijos atstovas 
Sir Bemard Brain, o kalbėto
jais buvo deputatai — Sir John 
Biggs Davison, Stefan Terlecki 
ir Alex Carlisle. Pabaltiečių var
du žodį tarė latvis Berzinš, o 
sovietų valdomų Centro ir Ry
tų Europos tautų vardu kalbėjo 
jugoslavas Mercetic.

Britų parlamento atstovai savo 
kalbose ypatingai pabrėžė tą ap
linkybę, kad Pabaltijo kraštų 
prievartinį įjungimą į Sovietų 
Sąjungą nulėmė Antrojo pasau
linio karo pradžioje sovietų ir 
nacių sudarytasis slaptas susita
rimas, kurio pagrindu dvi dikta
tūrinės valstybės pasidalino 
svetimomis teritorijomis.

Kaip žinoma, šio susitarimo 
pagrindu Sovietų Sąjunga užėmė 
ne tiktai tris Pabaltijo kraštus, 
bet taip pat didelę dalį tuome
tinės Lenkijos teritorijos ir Ru
munijos teritorijos dalį.

Kalbėtojai priminė, kad vėliau 
— po Jaltos susitarimų — so
vietai išplėtė savo imperiją į vi-

blėsęs, ragino Vakarų valstybes 
paremti tų tautų laisvės siekius.

Ukrainiečių kilmės deputatas 
Stefan Terlecki, iš savo pusės, 
kvietė Vakarų valstybes reika
lauti, kad Centro ir Rytų Eu
ropos kraštuose būtų pravesti 
laisvi rinkimai, kad būtų įgyven
dintos pagrindinės žmogaus tei
sės bei laisvės.

Lordas BethelI, kuris yra Eu
ropos Parlamento deputatas, 
priminė buvusio Italijos respub
likos prezidento Europos Parla
mente pasakytus žodžius: Tu
rime daryti visa, kad laisvės 
švyturys visuome šviestų Rytų 
Europai.

Latvis Beržinė plačiau supa
žindino su trijų Pabaltijo kraštų 
padėtimi nuo sovietinės oku
pacijos pradžios iki šių dienų, 
iškeldamas, kaip beatodairiškai 
Pabaltyjyje yra paminamos po 
kojomis visos pagrindinės žmo
gaus teisės bei laisvės.

Pasirašė 1825 tikintieji.

KRATOS IR TARDYMAI

Iškratytas kun. J. K. Matulionio 
butas

Vilnius. 1984 lapkričio 12 kun. 
Jono-Kastyčio Matulionio bute 
Vilniuje buvo padaryta krata. 
Ant kratos protokolo pasirašė 
LTSR prokuratūros (ypatingai 
svarbių bylų) jaunesnysis teisi
ninkas G. Pogoželskas.

Be jo kratą darė dar 4 pro
kuratūros darbuotojai ir 2 
kviestinės moterys. Buvo paim
ta leidinys “Lietuvos ateitis”

KINO KOMUNISTO IDEOLOGO 
PASISAKYMAS APIE RELIGIJĄ

Kinijos komunistai palaipsniš
kai pradeda. persvarstyti mark
sistines kritiškas pažiūras į reli
giją. Šiomis dienomis vienas žy
mus kinų mokslininkas ir komu
nizmo teoretikas, Kinijos socia
linių mokslų akademijos vicepir
mininkas Zhao Fusan, kalbėda
mas partijos surengtame vieša
me susirinkime, paneigė Markso 
tvirtinimą, kad religija esanti 
tautų opiumas.

Pasirašė 666 tikintieji. , , . . _ . Religija, pažymėjo akademikas
— ---- i., , Ps ■/ Zhao Fusan^.sudaro kiekvienos

Kauno pilies griuvėsiai. Tolumoje matosi Kauno miesto valdybos — rotušės bokštas, jėzuitų 
bažnyčios bokštai, dešinėje — Šv. Jurgio bažnyčios stogas.

tautos dvasinės civilizacijos tur
tą ir kaip tik dėl to yra būtina 
religiją moksliškai geriau pažin
ti ir suprasti.

Religijos įtaka yra svarbi viso
se gyvenimo srityse, toliau kal
bėjo kinų akademikas: ši įtaka 
yra jaučiama literatūroje, mene, 
architektūroje, filosofijoje, mo
ralėje, kiekvienos tautos papro
čiuose, gyvenimo būde. Api
bendrinanti pažiūra, kad religija 
esanti dvasios opiumas, nėra 
pilnai apmąstyta ir yra anti-

Pažymėtina, kad akademikas 
Zhao Fusan nėra pirmas ko
munizmo ideologas, Kinijoje 
kritiškai pasisakantis apie 
Markso mokslą. Praeityje ir kiti 
kinai komunistai ideologai yra 
pakartotinai pareiškę, kad, nors 
jų ideologija tebėra marksistinė, 
ne visos Markso idėjos yra pri- 
taikintinos gyvenime.

Užsienio spaudos agentūros 
tuo tarpu praneša, kad tūkstan
čiai kinų krikščionių Pekino ir 
kitų miestų bažnyčiose dalyvavo 
velykinėse pamaldose. Seniau
sioji Pekino katalikų bažnyčia 
— Nekalto Prasidėjimo katedra, 
galinti sutalpinti apie 20,000 
žmonių, Velykų dieną buvo per
pildyta tikinčiųjų. Pilnos buvo 
ir visos kitos Kinijoje atidarytos 
krikščionių bažnyčios. Apskai
čiuojama, kad Kinijoje dabar 
yra bent trys milijonai katalikų 
ir maždaug tiek pat protestantų.

SOVIETOLOGŲ 
KONFERENCIJA 
LONDONE

AUSTRALIJOS LIETUVIAI RAGINA
VYRIAUSYBĘ PAKEISTI PALIKIMŲ {STATYMUS

Australijos Baltiečių organi- nių. Jei tokių giminių atsiranda, 
zacija HELLP (Help the Esto- administratorius yra įpareigotas 
nian, Latvian and Lithuanian ' jiems perduoti mirusiojo asmens 

turtą.Peoples) kreipėsi į Tasmanijos 
provincijos ministerį pirmininką 
Robin Gray su prašymu pa
keisti įstatymus, reguliuojančius 
Pabaltijo kilmės Australijos pi
liečių palikimus. Biuletenio Bal- 
tic News 1984 m. gruodžio mėn. 
numeryje rašoma, kad du Pabal
tijo kilmės Tasmanijos gyvento
jai neseniai mirė nepalikę testa
mentų, vienas jų buvo pakarto
tinai pasisakęs, kad visi jo šei
mos nariai jau mirę. Pagal da
bartinius Tasmanijos įstatymus, 
tų dviejų mirusiųjų palikto tur
to administratorius (“public 
trustee”) turės nuspręsti ar So
vietų Sąjungoje yra jų tebegy
vų nors ir labai tolimų, gimi-

Bet koks pinigų pervedimas į 
Sovietų Sąjungą, rašo Baltic 
News, neapsieina be sovietinės 
valdžios. Net kai atrandami tik
ri giminės, Maskva įvairiais bū
dais pasiglemžia didelę palikimo 
dalį — savo naudai iškeisdama 
valiutą, užkraudama mokesčius, 
ar apribodama paveldėtų pini
gų panaudojimą. Prieš keletą 
metų, Baltic News gavo prane
šimą, kad sovietai patys išrado 
gimines neseniai mirusiam Tas
manijos gyventojui, kuris anks
čiau tvirtino visai jų neturįs. 
Sovietų valdžia visiškai kontro
liuoja gimimų, mirčių ir vedy
bų dokumentus okupuotose Pa

baltijo šalyse. Pasak HELLP 
atstovo, sovietai gali lengvai 
suklastoti bet kokius dokumen
tus, kurių reikia palikimams iš
gauti.

HELLP organizacija pranešė 
Tasmanijos ministeriui pirmi
ninkui apie neseniai be testa
mentų mirusius du pabaltiečius 
ir paprašė jo taip pakeisti įsta
tymą — asmenims, gyvenan-

Valstybės departamentas, 
siekdamas sumažinti šnipinė
jimo pavojų, numato sumažinti 
samdomų sovietų bloko valsty
bių piliečių skaičių ambasadų 
tarnautojais. Apsisaugoti nuo 
teroristų taip pat numatoma sta
tydinti ambasadom ir konsulatam 
reikalingus pastatus. Jų statyba 
kaštuotų apie 3 hil. dol.

Londone neseniai įvyko tarp
tautinė sovietologų konferenci
ja, svarsčiusi sovietinio ko
munizmo pavojų Vakarų libera
linei demokratijai.

Konferencijoje dalyvavo žy
miausi Vakarų pasaulio sovie
tinių problemų ekspertai, politi
niai veikėjai, mokslininkai, žur
nalų redaktoriai, kiti asmenys, 
turį praktišką komunizmo paty
rimą.

Buvo pakviestas ir lietuvis 
— prof. Aleksandras Štromas, 
kuris turėjo progą diskusijų metu 
supažindinti konferencijos daly
vius su sovietų politika Pabalti
jo kraštų atžvilgiu, pradedant 
tų kraštų prievartiniu įjungimu 
į Sovietų Sąjungą prieš lietuvių, 
latvių ir estų tautų valią.

Aleksandras Štromas taip pat 
nušvietė sovietų vykdomą Pa
baltijo kraštų eK0iominj išnau
dojimą, rusinimo pastangas, 
žmogaus teisių bei laisvių pažei
dimus. drauge iškeldamas ir pa
baltiečių pasipriešinimą vykdo
mai priespaudai.
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THE MtITB HOUSK 

Office of the Prese Secretary

July 19, 19*5

CAPTIVE NATIONS NEEK, 1985

BY THt PRESIDENT OF THE UNITKO STATES OF AMERICA

A PROCLAMATIOtf

The unlque and hiatorlc significanc* of our Nation haa 
alvays derived froa our role as a eodal of political freedoe, 
sočiai justlce, and personai opportunity. Nhile not a perfact 
Nation, we have offered to the vorld a Vision of liberty. It 
is a Vision that has antivated all our national endeavora and 
sarves us yet as an anchor of conscience. The hiuaanity and 
justice of our collective political life and the freedoa and 
liaitleaa opportunity in our personai llves are an inspiration 
for the peoples of the vorld, both for those who are free to 
aspire and for Chose who are not.

The uniqueness of our Vision of liberty coaes not only 
froa its historical developemnt, būt also froa the conviction 
that the benefits of liberty and justice rightfully bolonę to 
all hunanity. Hostility to this fundaaental principle štili 
haunts the world, būt our conviction that political freedoe is 
the just inheritance of all nations and all people is fira. 
Our dedication to this principle has not been weakened by the 

* sad history of conęuest, captivity, and oppression to vhich so 
many of the vorld's nations have been subjected.

We are all avare of those nany nations that are the 
victias of totalitarian ideoloęies, ruthless regines, and 
occupyinę araies. These are the nations held captive by 
forces hostile to freedoa, independence, and national 
se 1 f-de tenai nation. Their captivity and atruggle againat 
represaion reąuire a special courage and sacrifice. Those 
nations of Eastern Europa that have known conquest and 
captivity for decadesj those atruggling to save theaselves 
froa coaniunist expansionisa in Latin Aaerica; and the people 
of Afghanistan and Kaapuchea atruggling againat invasion and 
ailitary occupation by their neighbors: all reguire our 
special support. For those who seek freedoe, security, and 
peace, we are the custodians of their dreaa.

Our Nation vili continue to speak out for the freedoe of 
those denied the benefits of liberty. We will continue to 
call for the speedy release of those who are unjustly 
persecuted and falsely imprisoned. So long aa brave men and 
wonen suffer persecution because of their national orlgln, 
religious beliefs, and deeire for liberty, the United States 
of Aaerica vili deaand that the signatories of the United 
Nations Charter and the Helsinki Accords live up to their 
obligations and respect the principles and spirit of those 
International agreeaents and understandings.

Each year we renev our resolve to support the struggle 
for freedoa throughout the world by observlng Captive Nations 
Veek. It is a veek in which all Americans are asked to reeee- 
ber that the liberties and freedoes which they enjoy as 
inherent rights are forbidden to many nations. It is a tise
to afflns puplicly our conviction that, as long as the 
struggle from vithin these nations continues, and as long as 
we remain fire in our support, the light of freedom will not 
be extinguished. Together with the people of these captive 
nations, ve fight against ailitary occupation, political 
oppression, coasiunist expansion, and totalitarian brutality.

The Congress, by joint resolution approved July 17, 1959 
(73 Stat. 212), has authorized and reguested the President to 
deaignate the third week in July as ‘Captive Nations Week.a

NOW, THEREFORE, I, RONALO REAGAN, President of the 
United States of Aamrica, do hereby proclalm the vesk 
beginning July 21, 1985, as Captive Nations Veek. I invite 
the people of the United States to observe this veek with_ 
appropriate ceremonies and activities to reaffirm their 
dedication to the International principles of justice and 
freedoa, vhich unite us and insplre others.

IN VITNESS VHEREOF, I have hereunto sėt my hand this 
nmeteenth day of July , in the year of our Lord

nineteen hundred and eighty-five, and of the Independence of 
the United States of Aaerica the tvo hundred and tenth.

RONALD REAGAN

Prezidento Ronald Reagano išleista proklamacija pavergtų 
tautų savaitės proga.

Nobelio premijos laureatas 
Andrei D. Sacharovas vėl yra 
pradėjęs bado streiką ir yra prie
varta maitinamas Gorki miesto 
Semaškos ligoninėj. Kur yra jo 
žmona, nežinoma.

Šiaurinio Kipro turkų respubli
ka savo prezidentu išrinko ten 
gyvenančių turkų vadą Rauf 
Denktaš ir 50 atstovų parla
mentą.

Lenkijos policija areštavo nuo 
1983 besislapsčiusį buv. Solida
rumo unijos veikėja Tadeusz 
Jedynak.

Italijos prezidentu buvo iš
rinktas krikščionis demokratas ir 
buv. ministeris pirmininkas 
Francesco Cossiga.

Sudanas numato atnaujinti 
diplomatinius santykius su Etio
pija.

Izraelis pradėjo paleisti jo ka
lėjimuose laikomus sulaikytus 
Libano gyventojus. Pirmoji 31 
žmogaus grupė buvo paleista iš 
Atlit kalėjimo.

Valstybės sekretorius Shultz 
paragino imtis tarptautinių žygių 
terorizmui prieš keleivinius oro 
linijų lėktuvus sustabdyti.

Maskvos Akių mikrooperacijų 
tyrimo institutas, vadovaujamas 
žymaus akių specialisto dr. 
Sviatoslav Fiodorov, pasigyrė 
operuojąs akis judančios darbo 
juostos metodu. Neštuvuose pa
guldyti akių ligoniai praslenka 
pro 5 stotis, kurią kiekvienoj 
specialistas per 3 min. atlieka 
tik jam skirtą uždavinį, o ligonis 
nugabenamas toliau į kitą stotį. 
Esą per vai. aptarnaujama 20

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— “Pamarys”, Klaipėdos ce
liuliozės it kartono gamyklos 
cirkui, suteiktas liaudies ko
lektyvo vardas. Jau aštuoneri 
metai šiam kolektyvui vadovau
ja Vytas Diržinskas. Užsiėmi
mus lanko keturiasdešimt klai
pėdiečių, daugiausia jų — moks
leiviai. Sudėtingus pratimus imt 
kabančio žiedo atlieka oro gim
nastė Inga Marijošiūtė, specialis
tai gerai vertina plastinių etiu
dų atlikėjos Elos Novikovos, žai
dėjos su lankais Svetlanos 
Kudrišovos, ekvilibristo imt lais
vo lyno Raivaro Bružinsko ir ki
tų pasirodymus. Klaipėdiečių 
cirkas nuolat pasirodo tradicinė
je uostamiesčio jūros šventėje, 
vyksta j aplinkinius ūkius, pa
įvairina kitų renginių progra
mas.

— Klaipėdiečiai meno gerbė
jai turėjo ne vieną progą pa
buvoti dailės parodose iš Lietu-
vos nusipelniusio artisto Bro
niaus Gražio asmeninės kolekci
jos. Bet dar dažniau jie užsuka 
tiesiog į autoriaus butą. Čia su
kaupta daugiau kaip du šimtai 
žymių lietuvių autorių tapybos 
ir grafikos darbų. B. Gražys 
smulkiai papasakoja apie kiek
vieno paveikslo autorių, jo kūry
bą-

ABC Baltųjų Rūmų korespon
dentui Sam Donaldson už Glass- 
boro kolegijoj diplomus gavu- 
siem pasakytą 20 min. kalbą bu
vo sumokėtas 11,700 dol. hono
raras, arba 585 dol. už minutę.

JAV kongreso nariam tikint.
kad tarp JAV ir Sov. S-ąos gali 
sugrįžti atoslūgis, net 16 atskirų 
kongreso delegacijų šią vasarą 
numato aplankyti Sov. S-gą.

Kinija paleido iš kalėjimo ten 
apie 30 m. išlaikytą Šanchajaus 
R. katalikų vyskupą 84 m. Igna-

VALDAS C. DUOBA, lietu vi • advokatas. 387 Larkfleld Reto, Eaet 
Northporth, N.Y. 1^711. Tai. 516 368-3740. Namų teiefonss vakarais 
tik Išimtinais atvejais 513 757-3371. New Yorka ofteaa Lto patalpose: 
83 - 01 114th Si., Rlchmond HHL N.Y. 11418. Tei. 718 441 ■ 1811.

— Smuikininko Petro Kuncos 
ir altistės Stasės Kuncienės kon
certas neseniai nuskambėjo Ba
roko salėje, Vilniuje. Skaml>ėjo 
Vienos kompozitorių J. Haidno, 
jo mokinio 1. Plejelio ir F. Hof
meisterio duetai. Respublikos 
nusipelniusį artisą P. Kuncą ka
merinės muzikos gerbėjai pažįs
ta kaip Vilniaus valstybinio kvar
teto muziką, griežiantį, antruoju 
smuiku, o Konservatorijos stu
dentai — ir kaip dėstytoją, ka
merinio ansamldio katedroje ei
nantį docento pareigas. S. Kun- 
cienė penkiolika metų grojo 
Lietuvos kameriniame orkestre, 
dėsto alto specialybę J. Tallat- 
Kelpšos aukštesniojoje muzikos 
mokykloje. P. Kuncos ir S. Kun
cienės kūrybinio dueto pradžia 
— 1969 metai. Artistai kiekvie
ną sezoną surengia klausytojam 
nemaža klasikinės muzikos 
vakaru.

— Vilniuje, Meno darbuotojų 
rūmuose, įvyko iškilmingas susi
rinkimas, skirtas Pasaulinei ap
linkos apsaugos dienai pažymė
ti. Įžanginiu žodžiu jį pradėjo 
Lietuvos gamtos apsaugos drau
gijos pirmininkas, respublikos 
miškų ūkio ir miško pramonės 
ministras V. Lukaševičius. Pra
nešimą apie šiuolaikinės gamtos 
apsaugos problemas padarė Lie
tuvos valstybinio gamtos apsau
gos komiteto pirmininkas K. Gi- 
niūnas. Grupei gamtos apsaugos 
aktyvistų įteikti valstybiniai ap
dovanojimai.

— Akordeonistai profesiona-
lai jau 25 metai ruošiami Lie
tuvos valstybinės konservatori
jos liaudies instrumentų kated
roje. Kuriasi vis nauji akordeo
nistų ansambliai, formuojasi 
profesionalus repertuaras. Akor
deonas tapo koncertiniu instru

tius Kūng, arba Gong Pinnei. 
Paleidimo dokumentai buvo taip 
surašyti, kad esą sunku nustaty
ti. ar paleistasis atsisakė paklus
numo popiežĮui^ĮrgaĮv-yriaiisy- 
bė nedrįso prisipažinti, kad ture-e-vauja J. Tallat-Keip^osjĮukštes- 
jo padaryti nuolaidą. .. _ . ---------

Teisingumo departamento 
studija rado, kad 1982 m. iš ka
lėjimo paleistų žmogžudžių be
veik 50 proc. buvo paleisti jiem 
iškalėjus tik po mažiau kaip 6 m., 
o iš visų tais metais paleistų 
kalinių skaičiaus vidutiniškai 
kiekvienas yra išbuvęs kalėjime

mentu. Vienas aktyviausių akor
deono muzikos propaguotojų — 
Respublikinių švietimo darbuo
tojų namų akordeonistų kvinte
tas. 1978 jį subūrė., ir jam vador

tojas Ričardas Sviackevičius. 
Kartu su juo ansamblyje griežia 
Vilniaus muzikos mokyklų mo
kytojai V. Lukoševičiūtė, V. Ži- 
mančiūtė, I. Plungaitė ir R. Jan
kutė. Šalia pramoginio žanro 
pjesių kolektyvas atlieka ir su
dėtingesnius kūrinius. Kvinteto

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland BML, salima įsigyti 
lietuviškų if angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, battinukų, medaus, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 • 02 Jamslcs Avė. (prie Forest 
P’way St), Woodtoven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 298 • 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių direktorius. Nom
ade Office: 428 Lafayette St (Cor. WHson AveJ, tolot 344 > 5172. Pa- 
ruočlamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, orao įsidomės. 
Daug vietos sutomobMiam pastatyti.

KENFIELD FUNERAL KOMES Boach Momorial ChapeL 301 Coroy 
Avp., St Potorsburg Boach, FL 33708. 813 380 > 5577. Paaadona 
Momorial Ctopol, 200 Paaadona Avė. S., St Poteraburg, FL 33707. 
813 346-9303.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Eatate, namų pardavimas, visų rOiių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (stsigs velkis nsujo) vlotoj — 0HLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telof. 847-2323 
(namų tolei. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad ssate ar 
norite būti J. Andriulio ldl|entsls.

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madison St, Ridgowood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlai pietos. Pirmos 
rūlles lietuvlikas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllvor Bell Baklng Co. Lietuvilka ir 
europletilita duona ir pyragai, Iventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Bivd., Carona, Guoens, 
N.Y. 11388. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securlties Ine., One State St. Maža, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodltlss, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax shetters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

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

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 - 10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tei. 718 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEWJERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

A MEMORIALS
66-86 80 ST . MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

19'33 + .976

ligonių su akių kataraktais, glau
komomis. lešiukųjįsodinimais ir 
kt. J ‘

Kanada turėdįųpa daugiau kaip 
1/5 pasaulio gėlo vandens, svars
to planus toki vandenį par
duoti JAV.

Comell universiteto moksli
ninkai dirbtinai sukeltais žemės 
drebėjimais nustatė, kad pietinė 
Georgija ir Florida priklausė 
prie Afrikos kontinento, bet 
pagal plokštumų teoriją buvo 
spaudžiamos prie Šiaurės Ameri
kos ir prieš 250 mil. metų su ja 
susijungė, o tarp Afrikos ir Šiau
rės Amerikos atsiradęs Atlanto 
vandenynas.

Kubos miestų gyvenamieji na
mai buvo nusavinti valstybės, 
kuri juos išnuomodavo gyvento
jam, bet nuo liepos 1 valstybė 
nusprendė iš savininko vaidmens 
pasitraukti ir juos parduoti.

JAV susirūpino, kad Ameri
kos mokslininkam keičiantis at
radimų informacijom su sovietų 
mokslininkais, į sovietų rankas 
gali pateikti ir tokios idėjos ir 
net praktiški patarimai, kurie 
galės būti panaudoti erdvės 
ginklam tobulinti.

JAV žvalgybos įstaigos tvirti
na, kad Sov. S-ga statydina ma
sinę antibalistinių raketų sis
tema, kuri gali pažeisti iki šiol 
išlaikytą branduolinių ginklų pu
siausvyrą.

Pagal oficialius statistikos 
duomenis iš 7.7 mil. Amerikoj 
gyvenančių našlių tik 48,000 
našlių pajamos per 1983 m. sie
kė 50.000 dol. Vienos iš trijų 
našlių metinės pajamos siekė 
mažiau kaip po 5000 dol. ir tik 
trijų iš keturių našlių pajamos 
siekė po 10,000 dol. per metus. 
Didžiausias pajamų šaltinis yra 
ne vyrų palikti fondui, bet so
cialinio draudimo čekiai.

tik po 16 mėn. koncertuose skamba J. S. Bacho,
68 m. Califomijoj prie Los A. Vivaldžio, A. Chačaturiano, 

Angeles veikusi Mount \ViIson, D. Šostakovičiaus, G. Sviridovo, 
observatorija, iki šiol finansuoja- J. Štrauso muzika. Nemažą vie- 
ma Camegie institucijos, dėl fi- tą ansamblio repertuare užima 
nansinių sunkumų buvo nutarta ir lietuvių kompozitorių M. K. 
palaipsniui uždaryti, jei nepa- Čiurlionio, E. Balsio, V. Bag- 
vyks sudaryti kitų finansinių šal- dono ir kitų kūriniai.
tinių jai išlaikyti. S. L.K.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta ii l psl.)

7, straipsniai “Lietuvos val
dininkas tėvynėje”, “Katekizaci- 
ja praktikoje”, “Nuotaikos iš šv. 
Kazimiero jubiliejaus uždary
mo", raštas, adresuotas kun. A. 
Gutauskui, pareiškimas, adre
suotas RRT įgaliotiniui, 3 va
riantai fotomontažo su kun. S. 
Tamkevičiaus atvaizdu. 21 kun. 
S. Tamkevičiaus nuotrauka, pa
reiškimas adresuotas LTSR CK I 
sekretoriui, rašomoji mašinėlė.

Krata truko daugiau kaip 5 
valandas.

Ką atėmė kratos metu?
Kybartai (Vilkaviškio raj. 

1984 lapkričio 10 Onos šara- 
kauskaitės name (Čepajevo g-vė 
Nr. 19) buvo padaryta krata.

Protokole nurodytas kratos 
tikslas — paimti daiktus, galin
čius turėti reikšmės grupinei 
baudžiamajai bylai. Konkrečiai 
nurodyti, kokiai bylai ieškomi 
daiktai pareigūnai atsisakė.

Krata buvo padaryta namų 
savininkei nesant namuose. 
Kratos metu paėmė visas kun. 
Sigito 'Tamkevičiaus, Alfonso 
Svarinsko bei Jadvygos Bieliaus
kienės nuotraukas, magnetafono 
kasečių su kun. S. Tamkevi
čiaus ir kun. A. Svarinsko pa
mokslų įrašais, religinio turi
nio brošiūrų, apie 100 mažų

įsegamų metalinių kryželių bei 
medžiaginių vadinamų žaliųjų 
škaplierių ir kt.

Kratos protokolai su paimtų 
daiktų sąrašais buvo rašomi na
mo gyventojos kratos metu bu
vusios namuose, Birutės Briliū- 
tės vardu.

Tardo kunigo J. Matulionio 
gimines

Šimonys (Kupiškio raj.). 1984 
lapkričio 15 Jonas Kibildis, kun. 
Jono Matulionio giminaitis (se- , 
sers sūnus), buvo iškviestas į Vil
nių (LTSR prokuratūrą) pas tar
dytoją Bakučionį.

Tardymo metu buvo klausi
nėjama apie kun. J. Matulio
nio pažįstamus. Neakivaizdinės 
seminarijos baigimą, darbą 
anksčiau, jo buvimą Kybartuose, 
kun. J. Matulionio santykius su 
sesers šeima.

leiko Vlado La plėnio
Vilnius. Vilniaus ir kitose ge

ležinkelio stotyse iškabinta bu
vusio polit. kalinio Vlado La- 
pienio nuotrauka su užrašu 
"ieškomas nusikaltėlis". Vladas 
Lapienis paskutinio sulaikymo 
metu sunkiai susirgo ir buvo pa
leistas namo su negyjančia žaiz
da kojoje.

Kalbama, kad šiuo metu jis 
išvykę^ gydytis.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

Prieinamos kainos, modemus įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

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

VYTIS į
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 PATARNAVIMA 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 * 3300
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Prieš pradėdamas nors pra-

Lietuviška knyga šaukiasi visų 
pagalbos

METMENYS — 49-jl knyga NAUJIEJI ŽURNALAI

Sakoma, kad tautų kultū
ringumo laipsnis matuojamas 
pagal tai, kiek jos per metus iš
leidžia naujų knygų, kaip tos 
knygos plinta tautoje.

Lietuvių tauta sunkiai veržėsi 
į šias kultūros aukštumas. Praei
tyje lietuviškai knygai sąlygos 
buvo tikrai sunkios. Buvo lei
džiama tik religinė literatūra. 
Dailioji literatūra atsirado tik 
su Donelaičiu 18 amžiuje. Ji au
go labai pamažu, nes tauta buvo 
beraštė, prispausta baudžiavos 
ir visokių vergijų. Jos šviesuo
menė buvo sulenkėjusi, lietuviš
kosios raštijos kultūra nesi
rūpino.

Padėtis ima keistis 19 amžiuje. 
Uždraudus spaudą, tautoje išau
go kovos dvasia, pasipriešini
mas, ir knygų leidimas didėja. 
Spaudos draudimo antroje pusė
je išauga lietuvių tautinis atgi
mimas, tauta jau alksta savo 
lietuviško rašto, lietuviškos kny
gos. Todėl suprantamas ir didis 
kultūrinis dinamizmas, kuris 
prasidėjo po 1904 metų, atgavus 
spaudos laisvę. Tada iki Pirmojo 
pasaulinio karo išleista tikrai 
daug knygų, laikraščių bei žur
nalų.

Nepriklausoma Lietuva jau 
sąmoningai ugdė lietuvių litera
tūrą, ugdė lietuviškos knygos 
augimą. Buvo skiriamos premi
jos, rengiami literatūros vaka
rai, susitikimai su rašytojais.

Po Antrojo pasaulinio karo, 
pabėgėlių stovyklų sąlygose Vo
kietijoje, lietuviška knyga irgi 
gerai laikėsi. Ją išleisti buvo 
sunku, nes stigo popieriaus, bet 
ji turėjo daug savo skaitytojų.

Įsikūrus imigrantams Ameri
koje ir kituose kraštuose, pra
džioje dar buvo neblogai, — bu
vo išleidžiama gana daug knygų, 
buvo jos paklausa. Bet metai ėjo, 
krovėsi turtai lietuvių namuose, 
krovėsi rūpesčiai materija, ir 
lietuviška knyga skendo užmarš
tyje. Kaip keista, kai namai pri
sipildė jvairiaus turto, ten nebe

liko vietos lietuviškai knygai. 
Prabanga užliuliuoja žmogų, at
neša “saldų tinginiavimą”, bet 
žlugdo jo kultūrinius poreikiius, 
žlugdo ir lietuvišką knygą.

Dabar lietuvišką knygų mažai 
kas perka. Leidėjai negali jų 
leisti, nes turi tik nuostolius. 
Jie ieško mecenatų. Tokiu mece
natu dažnai būna pats autorius, 
pats primoka už savo knygos 
išleidimą.

Čia prisimena vienas vengrų 
tautinio atgimimo herojus. Jis 
buvo tik batsiuvis, bet jis su 
entuziazmu rėmė visa, kas veng
riška. Pirko kiekvieną vengrišką 
knygą, lankė vengriškus vaidini
mus ir padėjo ten sustatyti suo
lus, platino bilietus, globojo ar
tistus, poetus, dramaturgus. Tas 
pilkasis didvyris buvo nepapras
tai svarbus — jis išjudino ir pa
laikė tautinį vengrų judėjimą, jis 
rūpinosi vengrų kultūros augi
mu.

O kad tokiu idealistų atsirastų 
mūsų tautoje! Tiesa, batsiuvių 
dabar vargiai turime, bet kiek 
daug turime turtingų žmonių, 
didžiai turtingų, milijonierių, 
bet ar šie turtuoliai perka visas 
lietuviškas knygas? Ne!

Jei tokių idealistų “batsiuvių” 
atsirastų bent keli šimtai, tikrai 
lietuviška knyga neskurstų, lei
dyklos nebijotų leisti naujų 
knygų.

Lietuviška knyga šaukiasi pa
galbos, jei trūksta skaitytojų, 
trūksta lėšų spaudai. Tad skubė
kime ir jai padėkime. Stokime 
nariais į knygos klubus, prenu
meruokime, pirkime kiekvieną 
lietuvišką knygą, pirkime per 
laikraščius, užeidami į spaudos 
platinimo kioskus! Nelikime 
šalti ir abejingi, įsikūrę tarp 
brangių baldų, susidėję ant 
stalo brangius indus ir gėrimus, 
bet visai užmiršę tokį baldą,kaip 
knygų lentyną.

Tik visų mūsų dėmesys ir auka 
padės išsilaikyti lietuviškai kny
gai!

bėgomis kiekvieną šios knygos 
kūrinį priminti, pastebėsiu, jog 
METMENYS ilgainiui tapo pa
vyzdingiausiu punktualumo at
žvilgiu leidiniu: metuose du 
numeriai, vienas —biržely, kitus 
gruody, šitokio punktualumo Iš
silaiko tik dar vienas pus- 
metraštis, kurį čia po MET
MENŲ irgi aptarsiu.

Šioje 192 puslapių knygoj, Vy
tauto Kavolio redaguotoj, Vy
tauto O. Virkau dailiu viršeliu 
aprūpintoj, Mykolo Morkūno 
spaustuvėj švariai išspausdintoj, 
teį veliant vos keletą nereikšmin
gų korektūros klaidų, pasireiš
kia tik tuzinas autorių ir trys 
dailininkai. Pirmiausia — apie 
dailininkus. Giedrė Žumbakienė 
gavusi net 12 puslapių, kuriuose 
atspausta 12 ofortų ir trumpa jos 
(dailininkės) biografija. Du R.

ALFONSAS NAKAS

Augučio kūriniai ir vienas Ži
li u nto Mikšio panaudoti straips
nių užsklandoms, kad neliktų 
pustuščių puslapių.

O dabar — perbriskim per 
žodžių marias.

Pirmasis, didžiausias puslapių 
skaičium (34 su trupučiu), gal ir 
svariausias — Jurgio Šlekaičio 
rašinys (referatas?, paskaita?, 
studija?) “Nyka - Niliūnas: apie

bando įsismelkti į vieno mūsų 
poetų kūrybą, bando šį tą aiš
kinti, net su pačiu poetu aiškin
tis, liet lygtys taip ir lieka ne
išspręstos. Skaitytojui prieina
mos tik kai kurios poeto bio
grafinės detalės kurias autorius 

Linas Kojelis (d.), Baltųjų Rūmų pareigūnas, su Patrick 
Buchanan, vienu iš pagrindiniu JAV prezidento Ronald Rea- 
gan patarėjų. Iš profesijos Patrick Buchanan yra laikrašti
ninkas. Jo straipsniai būdavo skelbiami šimtuose JAV-bių 
dienraščiuose. Būdamas laikraštininku, yra kėlęs ir gynęs 
lietuvių ir kitų pabaltiečių opiuosius reikalus savo straips
niuose. Jo pagrindinės pareigos Baltuose Rūmuose yra in
formavimas laikraščių, televizijos ir radijo. Jo žinioje yra 
prezidento kalbų paruošimas, taip pat jo 
žinioje yra santykių palaikymas su visomis galimomis gru
pėmis krašte. Baltųjų Rūmų nuotrauka.

nuoširdžiai dėsto. Šio rašto darbo 
svoris didelis dviem atžvilgiais: 
ta, taigi aprobuota; ir kad rašo
ma kaip tik poetui gavus mūsų 
“nobelinę” (LB Kultūros tary
bos) premiją.

Atvangai skaitome William’o 
Shakespeare’o “Audros” (The 
Tempest), Tomo Venclovos į lie
tuvių kalbą išverstos, gabalėlį. 
Kada ir kodėl “Audrą” prieš iš 
Lietuvos pasitraukdamas vertė, 
T. Venclova čia įdomiai paaiš
kina. Gaila, kad METMENYS 
terado vietos tik mažai ištraukė
lei, II veiksmo II scenai. Ver
timą palyginau su originalu. Ver
timas ne pažodinis, bet tikslus, 
poetiškas, įdomus. Kad taip AM A 
leidykla išleistų visą “Audrą”!

Puošniu, poetišku stilium pa
rašytas Rimvydo Šilbajorio refe
ratas “Avangardo problematika 
Lietuvos poezijoj”. Tarp avan
gardistų suminėjęs ir keletą kitų, 
pačiais svarbiaisiais randa Joną 
Juškaitį, Vytautą Bložę ir Gin
tarą Patacką. Duodamas jų kū
rybos pavyzdžių, autorius įdo
miai juos interpretuoja ir skaity
tojui — aklam kačiukui — atve
ria akis.

_ Per 19 puslapių nusidriekę 
Jono Meko eilėraščiai. Trumpi, 
kažkas panašaus į haiku, tik po 
tuziną ar pusantro tuzino žo- 
džių. Be pavadinimų, dienoraš
čių nuotrupos. Man nepatiko tik 
tas politinis (jį ištisai cituoju): 
“Mirkit / savo atominėse / ga
myklose, / mano kūną / išvalys 
/ poezija! / neliečiamas / nei jūsų 
/ užnuodyto oro / nei / neat- 
sakomingos duonos / aš dedu 
I vainiką / ant jūsų / atominių 
/ kapų”. Matot, kaip nepoetiš
kai, o propagandiškai duoda rus- 
kiams per blauzdas! Bet, palau
kit, gal ne ruskiams? . . .

Po du kartu perskaičiau Leono 
Lėto “Iš laiškų Adai Marijai” 

I gabalėlius “Du vario spalvos 
žiedai” ir “Ginseng up”, o taip 
pat “Hėctor. Berlioz: Grande 
Messe dės morts”. Du kartu, 
kad galėčiau kaip nors aptarti. 
Nerada'u poezijos nei prozos. 
Tik labai prastą gramatiką ir sin
taksę. Tik akivaizdžių kalbos 

Į • klaidų gausumą. Pvz., sugūrėjo, 
t.b. sugužėjo; skaitlinėm — skait
menimis, arba skaičiais; sukrė- 
čiamiausią — sukrečiamiausią; 
įkūnintame — įkūnytame; ir ne
turėtumei, ant tavosjūpų, mano 
šypsenos?! ... — ir netuhėtumei 
ant savo lūpų mano šypsenos?!... 
(taigi nereikia abiejų kablelių 
ir tavo t.b. savo lūpų); įvykinę 
progą (nesuprantama sąvoka);

septyni metai — septyneri me
tai). Teatleidžia man gerb. Leo
nas Lėtas, kad prie jo, man ne 
pažįstamo asmeniškai, o iš raštų 
labai simpatiško žmogaus kabi
nėjuosi. Priekaištus ir kalbos 
klaidų nuorodas skiriu redakto
riui. Betkoki poezijos laureato 

juodraštiniai prozos rašteliai tai 
ne evangelįjos. Bent jau gramati
nės klaidos iš jų išskainiotinos...

“štai ką rugelis kalbėjo...” 
— tai (prof. dr.) Algirdo J. Grei
mo mokslinė studija apie javus, 
visų pirma rugius ir jų garbei 
per daugelį šimtmečių susidariu
sį religinį kultą. Apie rugių sėją, 
apie jų kirtimo pradžią, apie 
pabaigtuvęs (kamajiškiai sakytų 
nuobaigas). Sunkokas tai rašinys, 
bet toks jaukus, kaip penkios 
poezijos!...

Nebepamenu, kur pastatyta 
naujausia Algirdo Landsbergio 
komedija “Onos veidas”, Tik pri
simenu nepalankias recenzijas, 
šiuose METMENYSE turime 
geroką komedijos gabalą, apie 20 
puslapių. Radau daug sąmojo, 
šmaikščiai juokingų situacijų. Pa
jutau modemų, labai lengvai at
liekamą kaitaliojamų scenų įvai
rumą. Dingojasi, kad komedija 
puiki, tik išeivijoj nebėra nei 
lietuvių statytojų, nei žiūrovų .. .

Hiršo Ošerovičiaus poemos 
“Sodomas” labai ilga ištrauka, 

Icchoko) Mero versta turbūt iš 
jidiš kalbos, kažko stokoja. Ne
žinau, ko, gal vertėjo jausmo 
poezijai. Gal? Prieraše paaiški
nama, kad Hiršas Ošerovičius 
yra įžymus žydų poetas ir teikia
ma jo biografijos.

Paskutinis didelis rašinys — 
Vinco Trumpos “Spaudos drau
dimas Rusijos akimis”. Primi
nęs, kad šiemet sueina 120 metų 
nuo lietuvių spaudos lotyniškom 
raidėm uždraudimo ir 80 metų 
nuo draudimo panaikinimo, ra
miu istoriko tonu autorius pa
nagrinėja, kas tuo draudimu lai
mėjo, kas pralaimėjo, kas buvo 
kalčiausias. Lietuvių laimėjimai 
— pasipriešinimas, sąmonėji
mas, gTūdiftimariš patriotizme. 
Didžiausias nuostolis — lenky
bės plitimas per lenkomanams 
paliktą spaudos laisvę. Kalčiau- 
sio būta ne Muravjovo, kuris 
draudimą įvedė, bet po jo seku
sių generalgubernatorių, pasi
davusių lenkų įtakai.

“Kūrybiniuose puslapiuose” 
Algis Mickūnas supažindina su 
Alfonso Lingio filosofine kūry
ba kelionių aprašymuose, o Vik
torija Matranga, pasitelkusi kele-

(nukelta į 4 psl.)

POETAS ANTANAS 

BARANAUSKAS
150 metų nuo jo gimimo

"Giedu dainelę, savo giesmelę
Apie rūpesčius, vargelius
Lietuvos krašto, ne taip iš rašto,— 
Giedu senųjų žodelius .. .”

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)

• Gyvenimas e Literatūrinė kūryba • Mokslinė veikla— 
kalbininkas ir matamatlkas • Jo reikšmė lietuvių tautai.

PAULIUS JURKUS

25 —

Profesorius V. Mykolaitis- 
Putinas šitą dėsnį laiko per 
bendru. Profesorius teigia, kad 
lietuviu tauta turi trokšti moks
lo, žemės laimės ir dėl to kovo
ti. Kitaip ji bus nublokšta su 
kilniais idealais.

Profesorius Juozas Brazaitis 
teigia, kad “Pasikalbėjimas" yra 
giliaprasmis istoriosofinis kūri
nys. Baranauskas užbėgo už 
akių ateinančiam pozityvizmo 
laikotarpiui. Jis sukritikavo po
zityvizmą ir priešais pastatė 
krikščionišką sampratą.

• šiandien jo “Pasikalbėjimas" 
įgauna naują prasmę, kai tauta 
pergyvena religijos ir tautinės 
minties persekiojimą, šiandien 
kaip tik ir išaugo ta Baranausko 

samprata, kad per Katalikų Baž
nyčią skleidžiasi gilus patriotiz
mas ir lietuviškumas.

"Pasikalbėjimą giesmininko 
su Lietuva” turėjo paliesti ir 
dabartiniai Lietuvos kritikai, li
teratūros dėstytojai, kurie visa 
turi matuoti marksizmo matu. 
"Pasikalbėjimo” programa bu
vusi perdėm reakcinė programa, 
priešinga visuomeninių santy
kių raidai ir lietuvių liaudies 
interesam.

Grįžtame prie to pirmo saki
nio, kurį Baranauskas parašė 
bodamas 24 metų. Kaip jis gi
liai įžvelgė į laiko problemas, 
kaip giliai suvokė. Tai gali pa
daryti tik poetai, kuriem duota 
įžvalgos dovana.

Blaivybės talkininkas
Kaip rašo senovės raštai, anais 

laikais žmonės girtavo. Pakėlė- 
se buvo daug užeigų — karčia- 
mų, kurias laikė dažniausiai žy
dai. Degtinę gamino valstybės 
kontroliuojami fabrikai. Iš deg
tinės valstybė turėjo nemažas 
pajamas, todėl ir rtesirūpino 
žmonių blaivinimu. Ir karčia- 
mos gerai uždirbo. Jos buvo su
interesuotos, kad žmonės skęstų 
degtinėje.

Budriam ir įžvalgiam vysk. M. 
Valančiui parūpo toks žmonių 
girtavimas. Jis matė, kur visa 
tai nuveda, kaip žmonės sunyks
ta ir suvargę pražūva. Jis ėmė
si blaivybės akcijos.

Sakoma, kad vyskupui šią 
idėją pakišo Amerikoje atsira
dęs blaivybės sąjūdis. Idėją 
pasiskolino iš Amerikos ir ją 
labai praktiškai pritaikė savo 
vyskupijoje. J savo blaivybės 
akciją įtraukė jaunuosius veik
liuosius kunigus, pats visur sakė 
pamokslus ir tiesiog reikalauda
vo priesaikos, kad žmonės nebe
gers “arielkos”. Šiuo barbariz
mu — arielka — tada buvo va
dinama degtinė.

Ir Baranauskas neatsiliko. Jis 
parašė poemėlę “Dievo rykštė ir 
malonė". ParaJė. kaip minėjom. 
1858 metų vasaros gale. Kūri
nys buvo išspausdintas Ivinskio 
kalendoriuje 1861 metais.

Poetas keliauja per 
Lietuvos istoriją.

Poetas įsismagina ir nuklysta 

į senus laikus. Lietuva kadaise 
buvus prie Dunojaus, žmonės 
gyvenę aukštuose dvaruose, 
buvę turtingi. Bet žmonėm pri
stigo Dievo baimės, nutolo nuo 
jo. Tada lietuviai atklydo į da
bartinę vietą, savo darbštumu 
įsitvirtino. Kristus, atėjęs že
mėn, atnešė taiką. Kristaus švie
sa visur skleidėsi, tik lietuviai 
spyrėsi. Tada atėjo bausmė — 
kryžiuočiai. Apsikrikštijus 
Lietuva pasidarė labai galinga, 
kol nusikalto Dievui. Už tai bu
vo nubausta — per girtybę 
atėjo prispaudimo dienos.

Apie girtavimą poetas rašo: 
Iš Dansko, ant lenkų ir *

Lietuvos tvino
Ir gryniausias širdis ir dūšias 

skandino,
Putoms apsipylė ir dumblan 

sugrūdo,—
O vardas jai buvo: "gyvenimo 

vanduo”.

Išgertas pleškėjo žarijoms 
ant žando

Ir garais ir dūmais nuomonę 
svaigino,

Ir Dievo paveikslą viduj 
dūšios dildė,

Ir pekliškais norais žmonių 
širdis šildė

Už tai ją lenkai arielka vadino 
P

Iš degtinės ateina visos ne
laimės:

O jei tarp sau ponai riejos, 
vajavojos.

Pulkais griuvo šlėktos, tarp 
savęs kapojos.

Ir draskė Lietuvą po kojoms

sumintą
Ir stenėjo žemė, sunkybėms 

apgriūta,
Ir suvyto laimė lyg nuskinta 

rūta.

Nevienas įšutęs marškinius 
pragėrė,

Nevienas apšlubo, sušalo, 
prigėrė,

Namai, javai, turtai arielkon 
nuskendo,

Sveikatą ir dūšią ant galo 
pragėrė.

Pulkai taip pražuvo ir 
pragaran lindo.

Bet Dievas štai padarė ste
buklą:

Gindamas meilingai nuo 
šturmo girtybės,

Užuovėją davė šventosios 
blaivybės ...

Toliau poetas sako, kad neuž
tenka mesti gerti degtinę, dar 
reikia mesti ir visus blogus dar
bus:

Pametę arielką, meskit blogus 
darbus.

Gerais darbais kraukit amži- 
nasties skarbus.

Visas poemos turinys didakti
nis, bet ir šiuo atveju Bara
nauskas rašo vaizdžiai, suranda 
gražių palyginimų. Kažkurie 
posmai yra tikrai poezijos perlai 
— vaizdūs ir įtakingi, štai jis 
vaizdžiai rašo apie linų ir žmo
nių paralelę:

Žmonės linus merkia ir žemėn 
pakloja,

Bet, pluoštą pametę, gražiai 
sudorojo

Ir drobę išaudę, patiesia ant 
stalo,

O išmesti spaliai ant šelmenio 
pūsta

Arba kur peludėn suversti 
sudžiūsta,

Jaujos pečiun kemšas — 
sudega ant galo.

Ir mus Dievas mirkė po 
ašaras, kraują,

Išklojo po vargus, davė
pluoštą naują:

Meskim seną spalį — išties 
mus ant stalo;

Jei nemesim spalio — bėdoms 
tuomet ūdys,

Vargais, prispaudimais 
džiovins, mirkys, pūdys

Ir sukimš tan pečiun, kur 
degsim be galo.

Tada į blaivėš akciją įsitrau
kė ir kiti rašą kunigai. Bet tie 
rašiusieji neturėjo tokio poeti
nio talento, tai ir jų kūriniai 
nuskendo nežinioje. Juos nu
skandino nuoga didaktika. Toje 
blaivybės propagandinėje litera
tūroje Baranausko “Dievo rykš
tė ir malonė" yra gražiausia iš 
visų tų kūrinių.

( Bus daugiau)
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SĄJUNGIETĖS RUOŠIASI SEIMUI
Amerikos Lietuvių Romos Ka

talikių Moterį} sąjungos 41-mas 
dvimetinis seimas įvyks gražia
me Grand Rapids, Michigan, 
mieste rugpjūčio 7 - 10. Tre
čiadienį nuo 3-čios valandos bus 
delegačių ir viešnių registraci
ja Holiday Inn North viešbuty
je, o vakare susipažinimo vaka- __ ____________
ras su vaišėmis. Ten pat įvyks ki- gačių skaičius — 24; apdraudos/ 
tų trijų dienų sesijos.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 8, 
seimas bus pradėtas mišiomis 
8:30 v.r. Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijos bažnyčioje.

Po vakarienės delegatėm 
bus aprodyta miesto įdomesnės 
vietos ir bus galima pasivaikš
čioti ir apsipirkti vienoj labai 
puikioj “shopping mali.”

Penktadienį, baigus sesijas, 
visos kviečiamos pas narę Jean 
Oksas, kurios užmiesčio name 
bus surengtas “senoviškas pikni
kas.”

Seimas pasibaigs šeštadienį 
po mišių. Parapijos erdvioje sa
lėje bus delegačių priėmimas ir 
seimo užbaigimo banketas.

menininkę Uršulę Astrienę, ku
rios rankdarbiai yra paplitę po 
visą Ameriką. Jos margučių 
dažymo klasės kasmet yra gau
siai lankomos Balzeko muzie
juje Chicagoje.

Sis seimas jau ketvirtas, ku
rį rengia Grand Rapids sąjun- 
gietės. Pirmas ivvko 1922. Dele-

Maža, bet glaudi, bendruomenė
Svarbu paminėti, kad Grand 

Rapids lietuvių skaičius nėra di
delis. Parapija neturi nei lietu
vio kunigo. Dabartinis klebo
nas yra labai palankus ir sten
giasi patenkinti savo lietuvius 
parapiečius. Sekmadienį yra 
lietuviškos mišios, kurias jis 
pats skaito, o ilgesnius prane
šimus palieka komentatoriui. 
Veikia ir nedidelis choras, ku
ris praturtina mišių auką šir
džiai brangiomis lietuviškomis 
giesmėmis.

Sąjungiečių 42-ji kuopa buvo 
suorganizuota 1917 rugpjūčio 
27 tuomet klieriko a.a. prel. P.M. 
Juro ir tuomet studento a.a. 
dr. Jono Poškaus pastangomis. 
Pradėta su 17 narių. Ji išaugo 
ir vis tebėra viena iš gauses
nių organizacijos kuopų. Už ypa
tingą pasidarbavimą trys kuopos 
narės buvo pakeltos į sąjungos 
garbės nares, būtent: Marijona 
Medlinskienė, a.a. Stefanija 
Krygerienė ir Antanina Vainavi- 
čienė.

Prel. Juras buvo sąjungos nuo
latinis draugas ir rėmėjas. Cent
ro dvasios vado pareigas ėjo 
nuo 1957 iki 1971. savo raštais 
prisidėjo prie “Moterų Dirvos” 
leidimo.

Grand Rapids kuopa laimin
ga turėdama savo tarpe žymią

savišalpos turtas siekė 12,000 
dol. Antras seimas įvyko 1945 
ir sutraukė 77 atstoves. Tre
čias įvyko 1969 ir pasižymėjo 
atstovių gausumu ir darbštumu. 
Sąjungos turtas dabartiniu 
metu 272,687 dol.

Šių metų seimo rengimo ko
misiją sudaro valdybos narės 
Janina Puodžiūnienė, Marija 
Žickienė, Ona Szeivienė, Aida 
Budrickienė, Aldona Mazur ir 
Anelė Lukoševičiūtė. Registraci
ja rūpinasi Sally Jannol, Alice 
Rock ir Adele Bauro. Banketo 
komisiją sudaro Aida Budric
kienė, Aldona Mazur, Julia Ta- 
bor ir Marija Žickienė.

Gegužės mėnesį pasklido ži
nia, kad kuopos ir seimo rengi
mo komisijos pirmininkė Janina 
Puodžiūnienė staiga ir netikėtai 
susirgo. Buvo nugabenta į ligo
ninę, kur buvo padaryta ope
racija. Šiuo metu ji yra rimtai 
serganti, bet stropiai prižiūrima 
savo namuose. Prašome prisimin
ti ją maldose.

Darant kambarių rezervacijas 
arba reikalaujant informacijų, ga
lima rašyti arba skambinti kuo
pos sekretorei Onai Szeiva, 922 
Richmond St., Grand Rapids, 
MI 49504. Tel. (616) 363-5073.

Beveik kiekviena darbo vietovė 
turėjo apdraudos planus, ir dar
bininkai jais pasinaudojo. Todėl 
daugelis fratemalinių grupių, 
ypač etninės, pradėjo mažėti. 
Ir sąjungietės jau kelinti metai 
diskusuoja klausimą ar toliau tęs
ti skyrių veiklą.

šiame seime tas reikalas, !>e 
atsėjo, bus galutinai nuspręstas.

Sąjungietės su didesniu ryžtu 
propaguos arkiv. Jurgio Matu
laičio šventumo bylos reikalą, 
tęs Liet. Kilt. Religinės šalpos 
nustatytas maldos dienas už ken
čiančią Lietuvą, rinks aukas visų 
lietuvių vardu Laisvės statulos 
remontavimui. Taip pat su pasi
ryžimu savo uždavinius vykdys 
ištikimai, kaip juos vykdė per 
prabėgusius 70 metų.

Kviečiame kiekvieną lietuvę 
stoti į šią nuolat atsinaujinan
čią centrinę moterų organizaci
ją. Rytuose daugiau informaci
jų galima gauti pas centro pirm. 
Julia Mack, 8 Hartford Rd., Wor- 
cester, MA 01606. Tel. (613- 
8919. Chicagoje pas centro sek
retorę Daina Dumbrienę, 6635 
S. Talman Avė. Tel. (312) GR 
6-8161.

Dalė Murray

KVIETIMAS Į ATEITININKŲ 
JUBILIEJINĮ KONGRESĄ.

Ateitininkų Federacija šiemet 
švenčia 75 metų sukaktį. Jubilie
jinis kongresas įvyks Chicagoje 
rugpiūčio 30 — rugsėjo 2 die
nomis. Federacijos vadovybė ir

šė kvietimą į kongresą. Kvietimą

taip pat ir spaudai. Išsiunti
nėjo ir kongreso programą.

Šiame numeryje spausdi
name kvietimą į kongresą, o 
kitame numeryje išspausdinsime 
pačią kongreso programą. (Red.)

Mieli Ateitininkai!

Ateitininkija yra gimusi lietu
vių tautos nepriklausomybės 
priešaušryje. Ji yra įdėjusi be 
galo didelį įnašą lietuvių tautos 
nepriklausomybės atstatymo 
metu. Peržvelgę nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpį, nerasime nei 
vienos srities ar šakos, kur ateiti
ninkai nebūtų dalyvavę, vadova
vę ar prisidėję prie nepriklauso
mos Lietuvos suklestėjimo ir 
pažangos. Okupuotoj Lietuvoj ir 
šiandien ateitininkiškos idėjos 
yra gyvos, ir mūsų idėjų žmo
nės dirba ir kenčia. Ateitinin
kija, išsisklaidžiusi po visą pa-

šaulį, yra įpareigota tą savo dar
bą, vadovaujantis šūkiu “visa at
naujinti Kristuje”, dirbti ir toliau 
su tokiu pat, jei ne didesniu, 
atsidėjimu.

Septyniasdešimt penkerių 
metų eigoje ateitininkija yra tu
rėjusi džiugių ir sunkių laiko
tarpių. Galime pasidžiaugti savo 
narių veržlumu į visas gyveni
mo sritis. Tai liudija narių gau
sumas skaičiais mokslo instituci
jų viršūnėse ir valstybinėje san
tvarkoje. Taip pat yra buvę lai
kotarpių, kur už savo idėjas 
mūsų organizacijos nariai yra 
kentėję koncentracijos stovyklo
se, Sibiro taigose bei sėdėję 
kalėjimuose.

71-ma PENNSYLVANIJOS LIETUVIŲ DIENA

vena naujus, nelengvus, gal net 
ir kritiškus momentus tiek pa
vergtoje tėvynėje, tiek ir už 
tėvynės ribų. Laisvajame pasau
lyje mes esame susirūpinę savo 
veikla, savo organizacijos struk
tūra, <sąvo vadovybe ir savo uni- 
versali^idėjų pritaikymu ir rea
lizavimu šių dienų gyvenime. 
Ateitininkai visados yra buvę 
pajėgūs, pareigingi, susiklausę ir 
disciplinuoti.

Nuėjom 75-rių metų laikotarpį. 
Šiandien žvelgiam į šio šimtme
čio paskutinį ketvirtį. Žvelgiam į 
ateitį su tokiu pat susirūpinimu, 
susiklausymu, disciplina ir pa
reigingumu. Gyvenimo įvy
kiai laukia sprendimų ir veik
los. Pradėkime ateitininkijos 
jubiliejinius metus kuo gausiau 
dalyvaudami sukaktuviniame 75- 
rių metų kongrese, kaip kad 
buvo suvažiavę mūsų sąjūdžio 
vyresnieji idėjos broliai ir sesės 
į antrąjį kongresą, įvykusį 1925 
metais Kaune ir vėliau Palan
gos reorganizacinę konferenci
ją. Čia pasidžiaugsime savo 
nuveiktais darbais, apsvarstysime 
naujas veiklos gaires ir pasiry
šime visu uolumu jas realizuoti 

• kasdieniniame asmeniniame ir 
visuomeniniame gyvenime.

Pennsylvanijos lietuvių tradi
cinė diena, jau 71-ma, šiemet 
bus rugpjūčio 18, sekmadienį, 
naujoje vietoje, Rochy Glen 
Park, Moosic, Pa.

Mišios bus 12 vai., programa 
prasidės 2 v. popiet. Didžiulėje 
salėje bus visa programa, visi 
stalai, visos pramogos.

Visą informaciją suteikia Lie-

tuvių dienos komitetas: Mrs. Ann 
Carlitus, Sec’y, Box 192, Ring- 
town, Pa., 17967, tel. 717 889- 
3839.

Rengėjai Lietuvių dieną į 
naują vietą perkėlė todėl, nes se
noji vieta yra parduota, ir ten 
jokie piknikai neberengiami.

na sutraukia labai daug žmonių 
iš visos plačios apylinkės. Į ją 
suvažiuoja dešimt tūkstančių 
lietuvių, jų bičiulių ir draugų. 
Suvažiuoja daug tokių, kurie jau 
lietuviškai nekalba, bet kurie 
jaučiasi esą lietuviai. Čia jie lie
tuviškai dainuoja liaudies dai
nas ir linksmai praleidžia visą 
dieną.

Laukiame visų ateitininkų 
Chicagoje šių metų rugpjūčio 
30 - rugsėjo 2 dienomis!

Dr. J. Meškauskas, 
Kongreso Rengimo 
Komiteto pirmininkas

Juozas Polikaitis,
A F Tarybos Pirmininkas, 
einąs AFederacijos Vado 
pareigas

Kas bus toliau?
Moterų sąjungai 71 metai. Nuo 

pat pirmųjų dienų, jos tikslas 
yra informuoti, šviestis ir ma
terialiai padėti savo narėm. Įstei
gus gyvybės apdraudos skyrius, 
sąjunga įsijungė į fraternalinio 
sąjūdžio veikimą. Amerikoje šis 
sąjūdis yra platus ir galingas, 
pav. Kolumbo Vyčiai turi mili
joną ar daugiau narių. Vienas 
svarbiausių nuopelnų yra tai, kad 
šiose grupėse patys nariai tvarko 
finansus. Jiem rūpi ir fratema- 
lizmo — broliškumo ugdymas.

Po antrojo karo Amerika pra
dėjo atsigauti. Moterys, kurios 
buvo užėmusios kariaujančių vy
rų vietas, pasiliko darbovietėje. 
Naujom šeimom buvo proga ma
terialiai augti, vaikus išmokslin
ti ir gėrėtis savo pragyvenimu.

Naujas “Lietuvių 
Dienų” numeris

“Lietuvių Dienų” žurnalo bir
želio mėnesio numeris jau iš
siuntinėtas skaitytojams ir pla
tintojams. Numeryje randame 
šiuos straipsnius bei kūrinius: 
inž. Liūto Griniaus — Būk dide
lė ir galinga, J. Vitėno pasikal
bėjimas su Liūtų Griniumi — 
Ruošimasis teisti Sovietų Sąjun
gą, spausdinami Stasio Lauciaus 
eilėraščiai — Lyra ir satyra; 
toliau — Lietuvių išeivijos kul
tūros klausimais, Clevelando lie
tuvių veikla, premijų šventė, 
Julijos Švabaitės — Motiejaus

portretas, Bronys Raila rašo apie 
Pasternako ir Putino likimą.

Anglų kalbos skyriuje randa
me: Pabaltiečių vergija, Naujas 
narys Helsinkio taryboje, Ginta
ras — lietuviškas auksas ir kit.

Numeris gausiai iliustruotas. 
Viršelyje — Liūto Griniaus 
nuotrauka.

“Lietuvių Dienų” prenume
rata metams — 20 dol., Kanado
je — 25 dol., Prenumeratas siųs
ti: “Lietuvių Dienų” redakcijai, 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif., 90029.

Žurnalą leidžia Antanas F. 
Skirius._______

Spauda yra pats svarbiau
sias ginklas kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Paremk ją savo auka!

NAUJIEJI ŽURNALAI
(atkelta iš 3 psl.)

tą liudininkų, labai teigiamai į- 
vertina Freiburgo meno mokyklą 
(Ecole dės Arts et Metiers), 
kurią prieš 35 metus buvo įstei
gęs dail. Vytautas Jonynas. Mef1 
rangos rašiny viskas aišku. Tik 
kodėl gi A. Mickūnas anei žodžio 
nepasakė apie jo nagrinėjamą 
autorių Alfonsą Lingi? Taip, 
skaitytojui jis rūpi!

IŠ KENNEBUNKPORTO

A*

VASAROS ALBUMO
Pranciškonų vasarvietėje 
nuolat vyksta įvairūs kultūros 
renginiai - koncertai, litera
tūros vakarai. Čia matome 
skaitančią rašytoją Nelę 
Mazalaitę - Gabienę literatū
ros vakare — koncerte 1978 
m. rugpjūčio 15 d. Nuotr. D. 
Vakarės

Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas kiekvieną 
vasarą Kennebunkporto vasarvietėje sureng
davo smuiko muzikos koncertus. Jam 
akomponuodavo sūnus Vytenis Vasyliūnas. Čiaj 
tas buvo liepos 24. Iz. vasyliūnas taip pat su- 
akomponuodavo sūnus Vytenis Vasyliūnas. 
Čia jį matome grojantį 1978 m. Tada jo koncer
tas buvo liepos 24. Iz. Vasyliūnas taip pat su
organizuodavo ir chorą iš vasarojančių žmonių 
ir surengdavo jų koncertą. Jam mirus, dabar 
sūnus dr. Vytenis Vasyliūnas surengia vargo
nų koncertą kartais ir vasarotojų choro kon
certą. šiemet jo vargonų koncertas buvo lie
pos 28. Nuotrauka D. Vakarės

Solistė Gina Čąpkauskienė taip pat kasmet 
koncertuoja Pranciškonų vasarvietėje Kenne- 
bunkport, Maine. Čia matome jos nuotrauką 
ii 1978 metų. Tada jos koncertas buvo rug- 
pjūč’ ’5. ' 'iotr. D. Vakarės

Tėv. Tomas Žiūraitis, 
OP, dažnai vasarodavo 
Kennebunkporte pranciš
konų vasarvietėje ir vaka
rais kartais skaitydavo pa
skaitas didžiojoje salėje. Čia 
jį matome kalbantį 1978 m. 
Nuotr. D. Vakarės

Birželio MUSŲ SPARNAI
Tai antrasis dar niekada nepa

vėlavęs pusmetraštis, Lietuvių 
evangelikų reformatų žurnalas, 
šiuo metu redaguojamas Petro 
Bružo.

MS vertindamas ne kartą esu 
teigęs, kad juose, šalia religinių 
protestantiškų raštų, yra daug 
rašinių apie Biržus ir biržietiš- 
kų vaizdų nuotraukose. Religinių 
temų šiame 58-tame MS nu
mery irgi gausu, tik liesoka 
biržietiškoji dalis. Viliuosi, kad 
tai tik laikinas reiškinys, tik 
šiame numery taip išėjo.

Tradiciniu pamokslu redakto
rius šj kartą parinko pereitą va
sarą Chicagoje kun. dr. Eugeni
jaus Gerulio sakytąjį. Jis pa
vadintas “Pamoka Atėnuose”. 
Kiaurai religinis, tinkąs betko- 
kios tautybės tikintiesiems. Jį 
seka kun. Vytauto Bagdanavi- 
čiaus, MIC, didesnė studija 
“Radvila Juodasis — teologas”. 
Cituojami kunigaikščio Mikalo
jaus Radvilos (Juodojo) religinio 
turinio laiškai tų laiškų įžymie
siems kalvinistams ir studijos 
autoriaus komentuojami. Antroje 
studijos dalyje nagrinėjamas 
kalvinistų ginčas su vad. trejy- 
bininkais. Neužbaigta, seks tęsi
nys ar tęsiniai. Trumpa, rimta 
istoriko užuomina Algirdas 
Budreckis skaitytojus supažindi- 
an su pirmuoju lietuvių liutero
nų kunigu Jonu Tartyla-Tartila- 
vičium, į liuteronizmą palinku- 
kusiu kunigaujant katalikų para
pijoj, o iwo 1536 atvirai konfe
siją pakeitusiu. Kitas trumpas, 
tik poros puslapių Jono Kutros 
rašinys kalba apie pirmuosius 
(16-to a.) lietuvius humanistus- 
reformatbrius, kurie Lietuvoje 
(daugiausia Vilniuje) persekioti, 
turėjo trauktis į Prūsus. Minimi 
Mikalojus Daukša, Abraomas 
Kulvietis, Martynas Mažvydas, 
Jurgis Zablockis, S. Rapalionis 
ir kiti.

Praeity esu gėrėjąsis MS re
daktoriaus pastabumu didelių

žmonių ar/ir įvykių sukaktims. 
Šiame numery Johann Sebastian 
Bach, jo gimimo 300 metų su
kakties proga, pagerbiamas žur
nalo pirmajam puslapy dedamų 
portretu, o netoli žurnalo vi
durio M.Z. paruošta biografine 
apybraiža bei jautriu H. Jakubė- 
naitės-Dėlienės rašiniu apie jo 
muziką.

Be jau minėtos kun. V. Bag- 
danavičiaus studijos, persispaus
dintos iš DRAUGO dienraščio, 
yra ir dar keletas persispaus
dintų rašinių, bet aš jų nebe- 
nagrinėsiu.

Tarp įdomių originalių rašinių 
noriu paminėti šiuos:

“Eva Tamulėpaitė-Taft”—pats 
redaktorius rašo apie įžymiąją 
Europos operų žvaigždę lietu
vaitę, dainavusią keliose senojo 
kontinento sostinėse ir didmies
čiuose, šiuo metu dainuojančią 
Gelsenkircheno operoje.

“Mano sodžius Šlepščiai” — 
dail. (Jokūbo) Dagio rašinys apie 
savo gimtąjį kaimą. Nors autorius 
savo gimtinei šiltesnių spalvų 
ir pagaili, bet rašinio vertės tuo 
nesumažina.

“Lietuvos krikšto tema”. 
Straipsnio paruošėjas V.J. prime
na dvi Lietuvos krikšto datas ir 
skaitytoją kviečia apsispręsti, 
kuri iš jų tikroji: mindauginė, 
ar jogailinė. Pasitelkęs V. Alan
tą, J. Žygą, A. Marmą su jų 
išsamiais straipsniais spaudoje, 
ir pacitavęs dar keleto įžymių 
žmonių po sakinį, siūlo tikruoju 
laikyti Mindaugo krikštą, šios 
apžvalgos autorius jam irgi savo 
atiduoda. Taip, už mindauginį!

Viliaus Nastopkos ilgas rašinys 
“Velniamynė” pavadintas no
vele. Aš jį pavadinčiau apsa
kymu, arba tiesiai pasakojimu. 
Autoriaus didaktinės pastangos 
siūlo neįtikėtinus rezultatus (iš 
liūno - ūkis), o realistinę liūd
ną pabaigą sukūrė pati Lietuvos 
istorija.

“Evangelikų išvyka į Oden- 
vvaldą” — kruopštus, įžvalgus 
Bendrakeleiviu pasirašiusiojo 
reportažas. Skaitydamas jo išgy
venimus ilgame Eberstadto 
urve, vėl išgyvenau pirmą pa
žintį su panašiom įdomybėm 
Virginijos urvuose prieš porą 
metų.

Kaip ankstesniuose MUSŲ 
SPARNUOSE, ir šiame numery 
gausu gerų nuotraukų. Noh Bu
žų vaizdų radau tik tns. liet iš 
dalies šią spragą užpildo penkiom 
jdomios dail. Dagio skulptūros.
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ALRK MOTERŲ SĄJUNGA 
IR LAISVĖS STATULA
Sausio mėnesį buvo’ pranešta 

apie Moterų sąjungos'užsimoji
mą pravesti finansinę paramą 
Laisvės statulai remontuoti. 
Vandenynas, oras ir audros visiš
kai sugriaus šio krašto simbolį— 
Laisvės statulą New Yorko uos
te. šis didingas švyturys jau arti 
šimto metų pasitiko kiekvieną 
atvykstantį į Ameriką ieškoti 
laisvės ir laimės.

Kokią svarbą ir reikšmę turi 
žodis “laisvė”, reikia tik truputį 
pagalvoti. Už laisvę mirė vyrai ir 
moterys. Tautos kovojo už laisvę 
revoliucijomis ir karais, kaip pir
masis ir antrasis karai, pilieti
nis karas, šaltasis karas . . . 
Žodis “laisvė” yra išreikštas idė
jomis ir raštais, kalbomis ir bal
savimais. Laisvė — yra galin
giausia idėja, kurią žmonės ži
no ir supranta. Tos laisvės sim
bolis ir yra Laisvės statula.

Jau yra atsiųsta iš Laisvės 
statulos fondo veiklos planas ir 
nurodyta, kaip ir kur pasiekti 
geriausius rezultatus. Etninės 
grupės čia vaidina didelį vaid
menį, nes prisideda įvairių gru
pių didieji susibūrimai, kaip 
lenkų, italų ir kt.

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 
IŠKILMĖS CHICAGOJE

Rugpjūčio 17 Šv. Kazimiero 
seserų centriniame vienuolyne 
Chicagoje vyks gražios iškilmės 
— bus paminėta septyniolikos 
vienuolių apžadų sukaktys. Ke
turiolika vienuolių paminės 50 
metų sukaktį, o trys — 25 metų 
sukaktį.

Vienuolyno koplyčioje iškil
mingos mišios bus 10:30 v.r. 
Į koplyčią įeinama tik su pakvie
timais.

Pamaldom vadovaus: cele
brantas kun. Juozas Augimas, 
MIC. ceremonijom vadovaus 
kun. Stanislovas G. Gaučias. 
Drauge mišias koncelebnioja:

John V. Chervokas, Madi- 
son Avė. žurnalo redakto
rius, kalbės Lietuvos vyčių 
seime rugpjūčio 9, penkta
dienį, Yale Universitete New 
Haven, Conn.

‘-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERNATIONAL
/ SOL. ALGIO GRIGO vadmmujamoe kelionių agentūra*

—y 1985 METŲ KELIONĖS l LIETUVĄ:

KELIONĖS Nr. 3 RUGSĖJO 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas,
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,669.00

KELIONĖS Nr. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.
11- dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,467.00
Iš Montrealio $1,835.00 Kanadiškais

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), (SKAITANT VISAS 
SUSISIEKIMO IŠLAIDAS VIEŠBUČIUS (PRESiDENTTI HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, (VAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ.

TARPININKAUJAME NUPERKANT AUTOMOBILIUS, KO
OPERATINIUS BUTUS BEI SUTVARKANT DOKUMENTUS 
IŠKVIETIMAMS TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS 
KELIONIŲ REIKALAIS PRAŠOME KREIPTIS į:

G.T. INTERNATIONAL, INC.
P.O. Box 29163
CHICAGO, ILLINOIS 60629 
TELEFONAI: (312) 471-1700 ARBA 
471-1702

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI
LĖKTUVAIS *'■ **' **’-

Lietuvių šiame tarpe* dar nėra, 
todėl Moterų sąjunga pasižadė
jo surinkti tarp 10,000 ir 24,999 
dol. Manome tą darlią atlikti są
žiningai su mintimi, kad ir lietu
vių vardas būtų įrašytas į atnau
jinimo rėmėjų tarpą. Tai padarė
me ir rezoliucija, kuria buvo 
paskelbta:

“Kad lietuviai gerai supranta 
laisvės reikšmę; kad Moterų są
junga buvo sukurta moterų, ku
rios atvyko prieš 100 metų; kad 
1914 metais šios pionierės įkū
rė Šią organizaciją ir įkvėpė 
mums, Lietuvai ir Amerikai 
meilę ir norą pagelbėti lietu
viams”.

Gavome laišką iš Laisvės sta
tulos fondo vadovo Lee A. lacoc- 
ca, taip pat iš etninių grupių 
pirmininkės Suzanne Nakasian 
ir iš Amerikos Lietuvių Tary
bos, kuriai Moterų Sąjunga pri
klauso.

Esame gavusios gražių laiškų 
iš lietuvių skaitytojų Califomi- 
joje, Connecticut, Illinois — 
Chicagos. Atsiuntė aukų pavie
niai žmonės, organizacijos ir 
Moterų sąjungos kuopos 55, 46, 
35, 67 ir 14. Taip pat aukojo iš 
St. Petersburg, Fla., B. Miklius.

kun. Edvardas Abromaitis, kun. 
Richard Calek, kun. Antanas 
Dranginis, kun. Tomas Kasputis, 
kun. Francis Kiley, OFM Conv., 
kun. Nathanael Kriscunas, C.P., 
kun. Henry Nitz, OFM Conv., 
kun. Donald C. Noel, O. 
PRAEM, kun. Petras Paurazas, 
kun. R. Jurgis Šarauskas, kun. 
Edward J. Tomasievvich, C.M., 
kuris taip pat pasakys ir pa
mokslą.

Mišiose dalyvauja ir vysku
pas Vincentas Brizgys.

Gieda Šv. Kazimiero seserų 
choras. Choro vadovė sesuo M. 
Bęmarda, vargonininkė — sesuo 
Teresa Papsis. Apeigų knygelės 
viršelį piešė sesuo Mercedes.

Savo vienuoliško gyvenimo 
50 metų — auksinį — jubiliejų 
švenčia šios seserys:

Seselė M. Corona Banis iš 
Šv. Kazimiero parapijos, Wor- 
cester, MA, Bertha Jodwalis iš 
Aušros Vartų parapijos, Chicago, 
IL. Dorothy Augunas iš Šv. Ka
zimiero parapijos, Worcester, 
MA, Ferdinand Arzulaitis iš Šv. 
Mykolo parapijos, Scranton, PA. 
Helen Gredd iš Jėzaus Širdies 
parapijos , New Philadelphija, 
PA, Adele Yutsus iš Jėzaus Šir
dies parapijos, New Philadel
phija. Pa, Aureline Kulpshas iš 
Šv. Kryžiaus parapijos Chicago, 
IL, Viventia Saulinskas iš Mari
jos Gimimo parapijos Chicago, 
IL, Mercedes Mickevičius iš 
Aušros Vartų parapijos Chicago, 
IL. Auzila Ambrose iŠ Šv. Antano

Visiems aišku, kad darbas ne
lengvas. Bet mes tikime, kad 
turim išlaikyti lietuvių vardą 
viešumoje. Moterų sąjunga dar
bo nebijo, tiktai prašo, kad lietu
viai prisidėtų. Nors šiuo atveju 
galime pasakyti, kad tai nėra 
Lietuvos naudai, liet kitu atve
ju ir Lietuvai yra naudinga pra
bilti !>endruose Amerikos reika
luose, ypač Laisvės statulos at
naujinimo atveju.

Moterų sąjunga yra užsibrė
žusi rinkti aukas, prašo atsiųsti 
aukotojų pavardes, ir adresus. 
Aukos renkamos individualiai, iš 
organizacijų, jaunimo, mažų ir 
didelių klubų, visokių lietuvių 
organizacijų. Aukos tik pažymi
mos, kad ėjo per Moterų Są
jungą. Visi čekiai reikia rašyti 
Statue of Liberty Founda
tion vardu. Apie tai prašome 
siųsti informaciją pirmininkės 
vardu: Julia Mack, 8 Hartford 
Rd., VVorcester, Mass. 01606.

Kadangi Moterų sąjungos me
tinis seimas vyksta rugpjūčio 
7-10 Grand Rapids, Mich.. 
būtų naudinga, kad daugiau skai
tytojų atsiųstų aukų prieš laiką, 
kad lietuviai įgalėtų į bendrą 
kreipimąsi atsiliepti. Lauksim 
visų, kurie nori išreikšti padėką 
Amerikai.

Julia Mack
ALRK Moterų s-gos

parapijos, Cicero, IL, Ella Kas- 
per iš Šv. Jurgio parapijos Nor- 
wood, MA, Lilia Martinkus iš 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
Chicago, IL, Anette Zulon iš 
Šv. Petro parapijos, South Bos
ton, MA, Marija Scholastica Sta- 
nevičfus iš Švenčiausios Trejy
bės parapijos, Plungė, Lietuva.

Su jomis drauge padariusi ap
žadus buvo ir sesuo Celita Do
veika iš Visų Šventų parapijos 
Chicagoje. J.i jau yra mirusi.

25 metų — sidabrinį — jubi
liejų mini šios sesery s:

Sesuo M. Bose Marie Toma- 
sievvich iš Šv. Antano parapijos 
Omaha, NE, Joyce Ann Dopkin 
iš Šv. Jurgio parapijos Shenan- 
doah. PA, Juana Nilda Varanaus- 
kas iš Aušros Vartų parapijos 
Buenos Aires, Argentina.

Šiose iškilmėse nedalyvaus 
seselės Joyce Ann Dopkin ir 
Juana Nilda Varanauskas. Jos 
savo jubiliejų atšventė Argenti
noje. Ten seselės kazimieriėtės 
dirba Cordoboje, Rosario ir Bue
nos Aires miestuose. Jos buvo 
suvažiavusios į metinį susirin
kimą aptarti kongregacijos reika
lus. Tame suvažiavime ir pager
bė jubiliates specialiomis vai
šėmis.

Nors Argentina toli nuo Chi
cagos, bet visas jubiliates riša 
meilės ir maldos ry šiai.

Sveikiname jubiliates ir linki
me ištvermės jų darbuose.

SKS

Aukos gautos 1985 m. gegu
žės mėnesį:

S 100.00 Prisikėlimo Parapijos 
Taryba, Toronto, Kanada (viso 
2.000 dol.), Kun. Jonas Krivic
kas, Putnam, Ct.

S 100.00 Henry ir Stsella Ba- 
jaliai. Los Angeles, CA; vysk. 
Antanas Deksnys, Bad Woeris- 
hofen, Vokietija; Jonas ir Albi
na Jakubauskai, Jtino Beaeh, FL 
(viso S 120.00); Alfonsas ir Ona 
Kinduriai, Culfport, FL (viso 
8700.00); Antanas Klimavičius, 
Union Pier, MI; a.a. Antanės 
Mačiuikienės atminimui — Ka
zys Rimas, Chicago $50.00; Jo
nas ir Vincentina Jurkūnai, Be
verk S hores, 830.00; Marion Ka
rai is, Hinsdale 820.00; Stasys ir 
Elena Meškauskai, Sioux City, 
IA; Petras ir Anelė Narkevi- 

*či ai, SomerviUe, MA; Jonas ir 
Vanda Prunskiai, Chicago, IL; 

^-Kazio Rimo 75 metų gimtadienio 
proga — Šarūnas ir Vida Ri
mai, Riverside, IL;Casimir Sma- 
lys, Chicago, IL (viso S200.00).

§50.00 Juozas Jakštas, Lake- 
vvood, OH (viso S715.OO); Sta
sys ir Prudencįija Jokubauskai, 
Palos Park, IL (viso 8900.00);LOS ANGELES

$25.00 Edvvard ir Genovaitė 
Baranauskai, Schenectady, N Y 
(viso §50.00); Julija Satinskas, 
Chicago, IL (viso 850,00); An- 
thony ir Helen Yakaičiai, Frank- 
lin Sųuare, \Y (viso $50.00).

$20.00 Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Tary-

LB “Spindulio” 29-oji jauni
mo šventė, įvykusi birželio 2 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
patalpose, praėjo su dideliu pa
sisekimu. Dalyvavo daug svečių 
ir daug jaunimo. Į šventę atsi
lankė TV’ ir filmų žvaigždė Jū
ratė Nausėdaitė — Ann Jillian
su tėvais ir svečiais. Ji buvo šil
tai sutikta ir apdovanota. Gra
žius jos žodžius, lietuviškai iš
tartus, jaunimas ir svečiai paly
dėjo audringais plojimais. Šven
tės dalyvius sveikino Lietuvos 
gen. konsulas Vyt. Čekanauskas 
ir LB Vakarų apygardos pirm. 
R. Dabšys. Programą sklandžiai 
pravedė Rita Bureikaitė. Vado
vavo Ona Razutienė ir Danguo
lė Varnienė. Akomponavo Ona 
Barauskienė ir Aloyzas Jurgutis. 
Tautiniam šokiam groj akorde
onistai J. Aras ir M. Vaivadaitė. 
Programoj buvo jaunimo dainos, 
scenos vaizdelis ir tautiniai šo
kiai.

Pensininkų susirinkimas kvie
čiamas rugpjūčio 4.

Juozas Pupius, iki šiol ėjęs 
lituanistinės mokyklos tėvų ko
miteto pirmininko pareigas, su
tiko perimti tos mokyklos ve
dėjo pareigas. Vladas Pažiūra, 
šios mokyklos vedėjas — emeri
tas, neatsiradus asmeniui, kuris 
vadovautų mokyklai, pereitais 
metais vėl buvo perėmęs mo
kyklos vadovavimą. L.Ž.K.
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Kardinolas Mario Liugi Ciappi (Čiapi) pas lietuvius pran
ciškonus Kennebunkporte, Maine. Kardinolas iš Vatikano 
kasmet atvyksta Bažnyčios reikalais į Ameriką. Ta proga aplan
ko ir savo bičiulių italų Finelių šeimą, kurių sūnus yra įstojęs 
pas lietuvius pranciškonus (klierikas Bernardas) ir dabar at
lieka naujokyną Kennebunkporte. Kardinolas jau antrą kartą 
aplanko šį lietuvių pranciškonų vienuolyną. Šią vasarą jis ten 
buvojo liepos 7, kai į pikniką buvo suvažiavę šimtai lietuvių. 
Svečias, pasipuošęs kardinoliškais drabužiais, atėjo pasi
žiūrėti dainų ir tautinių šokių programos. Pagarbiai prista
tytas svečiams, jis tarė nuoširdų sveikinimo žodį anglų kalba. 
Kitą dieną kardinolas su pranciškonais laikė mišias ir pasakė 
pamokslą svečiam koplyčioje. Dar primintina, kad jis priklauso 
vienuolių domininkonų ordinui ir yra pagarsėjęs teologas ir 
diplomatas. Nuotraukoje jį matome sėdinti tarp Tėv. Leonardo 
Andriekaus (k.) ir Tėv. Jurgio Gailiušio (d.). Už jų klieri
kas — Bernardas. Nuotrauka padaryta pikniko metu.

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

ba, per Antaną Mikučionį, Bue
nos Aires, Argentina (viso 
8120.00); Algirdas Gustaitis, 
Los Angeles, CA; Antanas, Ele
na ir Vy tautas Musteikiai, Det
roito, MI.

$10.00 Sofija Lastas, Grand 
Rapids, MI; Juozas Miskevičius, 
Chicago, IL; Ona Urbonienė, 
Chicago, IL (viso 835.00).

$5.00 Gene Tyneborg, Chica
go, IL.

Pagal pasižadijimus gauta:
$2,300.00 Vytautas ir Gražina 

Kamantai, Sparta, MI (viso 
$2,050.00);

$500.00 Bladas Daukantas, St. 
Petersburg Beach, FL (viso 
8425.00).

$200.00 Vincas Urbonas, Chi
cago, IL (viso $225.00).

Aukų gegužės mėnesį su
rinko:

JAV LB Bridgeport (Chicago) 
apy linkė $50.00 (viso $1,001.00); 
JAV LB Lemont apylinkė $ 100.00 
(viso $2,228.00).

Už visas aukas nuoširdžiai dė
kojame. Čekius prašome rašyti 
ir siųsti; Lituanistikos katedra 
arba Lithuanian World Com- 
munity Foundation, 5620 S. Cla- 
remont Avė., Chicago, IL 60636.

Vytautas Kamantas
PLB Fondo Pirmininkas

Nijolė Balzarienė
PLB Fondo reikalų vedėja

ASMENIŠKOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų Ir taisyklių pakeitimo siunti
niams į Lietuvą siųsti, padėtis stabilizavosi ir dabar ga
lima pasiųsti daug vertingų ir naudingų dovanų savo 
artimiesiems Lietuvoje.

Pasiunčiama Jūsų pačių dovanas arba priimame 
užsakymus geros rūšies prekėms už kompeticlngą kalną.

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuo
savybes, išrūpiname Lietuvoje gyvenančiom žmonoms 
pensijas, PERSIUNČIAME PALIKIMUS Į LIETUVĄ PRAK
TIŠKIAUSIU, NAUDINGIAUSIU IR TINKAMIAUSIU PAVEL
DĖTOJUI BODU.

Dėl visų smulkių informacijų Ir patarimų prašome 
rašyti:

Z.JURAS,
11 London Lane, Bromley, Kent,

BR 1 4HB, England Telef. 01 460 2592

Mokytojų, jaunimo ir tėvų 
studijų savaitėje Dainavoje, 
rugpjūčio 9 d., penktadienį, 
Ramunė Račkauskienė skaitys 
paskaitą apie mokslo priemonių 
telkimą, Andrius ir Saulius Anu- 
Žiai darys pranešimą apie lietu
vį politiniam gyvenime ir ką jis 
gali pasiekti. Irena Pemkienė 
skaitys paskaitą apie auklėjimą 
šeimos židinyje. Stovykla bus
rugpjūčio 4-11 dienomis.

— Mokytojų, tėvų ir jauni
mo studijų savaitėje rugpjūčio 
10 d., šeštadienį, M. Smilgaitė 
skaitys paskaitą ir demonstruos 
vaizdajuosčių naudojimą lietu
viškose mokyklose, R. Damijo
naitis — apie kompiuterių įve
dimą į lietuviško švietimo dar
bus. Tą dieną vakare bus savai
tės už baigtu vės.

— L.B. Socialinių reikalų ta
ryba yra paruošusi magnetofo
no juosteles akliesiem ir nepri- 
matantiesiems lietuvių kalba.. 
Juostelės yra trijų temų: religi-
nės, politinės ir literatūrinės. 
Vienos magnetofono juostelės 
kaina 5 dol. ir 1 dol. persiun
timo išlaidom. Galima gauti 
šias juosteles: Evangelija pagal 
Matą, Kun. Alfonsas Lipniūnas, 
L.K.B. Kronika, Lietuvių lite
ratūros apžvalga, Lietuvių politi
kos apžvalga, Vidudienio var
pai — C. Grincevičiaus.

— Literatūros paroda vyks 
Ateitininkų kongreso metu rug
pjūčio 30 - rugsėjo 2 Jaunimo 
Centre, Chicagoje. Šioje parodo
je tikimasi sukaupti visas ateiti
ninkų parašytas knygas.

— Istorikas prel. dr. Paulius 
Jatulis, suredagavęs ir išleisdinęs 
I tomą “Žemaičių kodekso” 
(“Codex Mednicensis”), ruošia 
antrąjį ir renka medžiagą Vati
kano archyvuose. Be to, jis pa
ruošė II tomą dr. Z. Ivinskio 
“Rinktinių raštų”, kuris jau 
spausdinamas Romoje.

— Ateitininkų kongreso pirmą 
dieną, rugpjūčio 30, ateitininkai 
posėdžiaus Ateitininkų namuose 
Lemonte. Kiti kongreso posė
džiai vyks Chicagos Jaunimo 
Centre. Ateitininkų kongresas 
bus rugpjūčio 30 - rugsėjo 2.

— Argentinoje, Berisso mies
te, rugpjūčio 24 rengiama mažo
ji tautinių šokių šventė. Daly
vaus Berisso “Mindaugo” ir “Ne
muno” draugijų šokių ansambliai 
ir Buenos Aires Lietuvių Cent
ro ir Susivienijimo tautinių šokių 
grupės.

— Nijolė Voketaitienė, kaip 
modelis ir modelių instruktorė, 
25-rių metų veiklos proga buvo 
plačiai aprašyta “Chicago Tri
būne” dienraščio birželio 13 
laidoje. Straipsnis iliustruotas 
nuotraukomis.

— Dr. Petras Kisielius, Kazys 
Pabedinskas ir Jonas Žadeikis 
sudaro ateitininkų kongreso fi
nansų komisiją. Šiuo metu ko
misija yra išsiuntusi šimtus laiš
kų ateitininkų sąjūdžio nariam 
su kvietimu prisidėti prie jubi
liejinio ateitininkų kongreso pa
sisekimo. Kongresas vyks Chica
goje rugpjūčio 30 - rugsėjo 2.

— Nauja JAV Lietuvių Jauni
mo Sąjungos valdyba, patvirtin
ta PLJS, yra šios sudėties: Zi
na Dresliūtė — pirmininkė, Re
gina Stankaitė — vicepirminin
kė, Audrius Budrys, Paulius Gu
delis ir Laima Šimanskytė — na
riai.

— Kanados Lietuvių Fondas, 
remdamasis gautais prašymais. 
1984 m. palūkanas taip paskirs
tė: švietimui ir kultūrinei veik
lai 25,750 dol., spaudai ir radi
jui 12,500 dol., tautinių šokių ir 
dainos vienetam 12.950dol., tau
tinei jaunimo veiklai 8,800 dol.. 
stipendijom (iš Kojelaičio fondo* 
3,500 dol., lietuvių teisėm ginti 
komitetui 6.000 dol.

— Antaninos JonynienAs dar
bų paroda Clevelando Lietuvių 
Namuose vyks rugsėjį* 15. Ren
gia Clevelando Birutietės.
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NAUJAUSIOS KNYGOS

A. N. Niliūno, Žiemos teologi
ja. Premijuotas eilėraščių rinki
nys. 8 dol.

A.V. Rinkūno, Lietuva ir Vil
kas, 10 dol.

V. Gidžiūno, Šv. Benedikto 
regulos vienuoliai Lietuvoje, 8 
dol.

J. Sako, Kun. J. Vailokaitis. 
Kietais viršeliais. 8 dol.

V. Volerto, Jaučio ragai. Ro
manas, 8 dol.

A. Baranausko, Piliakalnio še
šėliai, 8 dol.

J. Daumanto, Partizanai. Tre
čias pataisytas ir papildytas lei
dimas. Kietais viršeliais. 15 dol.

V. Ališo, Anapus marių. Poe
zijos rinktinė. Kietais viršeliais. 
7 dol.

VI. Kulboko, A. Tulys. 4. dol.
J. Kralikausko, Ąžuolai pilia

kalnyje. 9 istorinių romanų gel
menys ir problemos, 8 dol.

M. Krupavičiaus, Visuome
niniai klausimai. Kietais virše
liais. 15 dol.

V. C. Butkienės, Molinis ark
liukas ir kiti apsakymai. Kietais 
viršeliais. 8 dol.

V. Alanto, Gelmių balsai. Pre
mijuotos novelės. Kietais virše
liais. 10 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS
Kad liktum tu gyva. Chicagos 

Lietuvių operos choro įdainuo
ta ir išleista plokštelė. Su per
siuntimu 16 dol.

Gruodis: Dainos. Dainuoja 
operų solistė Lilija Šukytė Šio
je plokštelėje įdainuota 17 
komp. Juozo Gruodžio lietuviš
kų dainų. Akomponuoja pianistė 
Raminta Lampsatytė. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Du gaideliai — 18 lietuviškų 
dainų vaikam. Muzikinė palyda 
Andriaus Čerškaus ir Pauliaus 
Vyto. Išleista Kanadoje. Kaina 
su persiuntimu 1 1 dol.

Clevelando vyrų oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko, talkinamas solis
tės Irenos Grigaiiūnaitės, įdai
navo 12 lietuvių ir tarptautinių 
kompozitorių dainų. Akompo
nuoja R. Strimaičio orkestras. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Gintaras su daina. Toronto 
"Gintaro ansamblio dainos 
vieneto įdainuota 14 lietuvių 
kompozitorių dainų. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Aš čia gyva. Dariaus, Lino ir 
Audriaus Polikaičių bei Vido 
Neverausko įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Records of 
Canada. vadovaujama A. Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

Tau. mama. 14 kūrinių: 7 skir
ti motinai ir 7 mišraus žanro. 
Įrašyta Lietuvoje. Išleido 
Montrealy Vilnius Records of 
Canada. vad. A. Stankevičiaus. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Pasakos. Įrašyta 10 lietuviškų 
pasakų vaikam. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Ar atminsi? Dainuoja solistė 
Dana Stankaityti. akomponuo- 
jant muz. Alvydui Vasaičiui. Į- 
dainuota 14 lietuvių kompozito
rių kūrinių. Kaina su persiunti
mu 11 dol.

Gina Čapkauskienė. Solistė, 
akomponuojant muz. Jonui Go- 
vėdui, įdainavo 5 lietuvių kom
pozitorių ir 5 tarptautinių au
torių kūrinius. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Algis Grigas, baritonas, su 
Philharmonica Hungarica, diri
guojant Alvydui Vasaičiui. į- 
dainavo 8 lietuvių ir tarptauti
nių operų arijas. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Dainuok ir šok. Dainuoja Juo
zas Nakutavičius ir Dana Sum- 
mers-Striugaitė. palydint or
kestrui “Lietuva". Estradinės ir 
šokių dainos. Kaina su persiun
timu 13 dol.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos bei 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd.. Brooklyn. N.Y. 11207.

Šios ir kitos lietuviškos knygos 
lietuviškos muzikos plokštelės 
bei suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

VERTINGI LEIDINIAI
Broniaus Kviklio monumen

talus veikalas apie Lietuvos 
bažnyčias leidžiamas atskirais 
tomais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas kainuoja 26 
dol. Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Visi tomai gau
siai iliustruoti ir įrišti kietais 
viršeliais. Persiuntimui prideda
ma po 1 dol. už kiekvieną 
tomą.

Prof. Juozo Brazaičio raštai 
leidžiami atskirais tomais, 
spausdinama gerama popieriuje, 
įrišti kietais viršeliais. I, II, III 
ir IV tomas kainuoja po 15 
dol. V. tomas — 16 dol. Per
siuntimui pridedama po 1 dol. 
už kiekvieną tomą. Gaunama 
Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklvn, 
N.Y. 11207.

DEXTER PARK ffiį PHARMACY gi 
‘M* Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAiCA AVĖ NU E
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER 

296-4130

Gyvenkime taip, kad ateities kartos mūsų nekaltintų, jog 
nesugebėjome aukotis Lietuvai ir ją išvaduoti!

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ
KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

No. 813 A (18 dienų): rugpjūčio 13-30 — $1,999
10 dienu Lietuvoje. 2 Maskvoje. 2 Leningrade, 2 Helsinkv.
FINNAIR iš JFK.
No. 102 (15 dienų): spalio 2-16 — $1,479
10 dienų Lietuvoje su dviem dienom Kaune. 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 117 (15 dienų): lapkričio 7-21 — $1,339
10 dienų Lietuvoje. 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK
No. 126 (15 dienų): gruodžio 26 - sausio 9 — $1,459
10 dienų Lietuvoje. 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK.

17 DIENU — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
No. 917A: rugsėjo 17 - spalio 3 — $1,839

11 DIENŲ VILNIUJE, 3 VARŠUVOJE. 1 MAINZE 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA ITALIJA
No. 915: rugsėjo 15 - 28 — $1,869
No. 106: spalio 6 - 19 — $1,869
5 dienos Vilniuje. 2 Maskvoje. 5 Romoje su 1 diena Floren
cijoje. ALITALLA iš JFK ir Bostono

13 DIENŲ — LIETUVA RUSIJA SUOMIJA
No. 813 B: rugpjūčio 13 - 25 — $1,729
No. 903: rugsėjo 3 -15 — $1,729
No. 930: rugsėjo 30 - spalio 12 — $1,389
6 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK
12 DIENŲ — LIETUVA, LENKU A VOKIETIJA
No. 806C: rugpjūčio 6 -17 — $1,669
No. 917B: rugsėjo 17 - 29 — $1,439
6 dienos Vilniuje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze, LUFTHANSA
iš JFK ir Bostono

10 DIENŲ — LIETUVA SUOMIJA
No. 919: rugsėjo 16 - 25 — $1,339
6 dienos Vilniuje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK

Dėl brošiūros Ir daugiau informac^os kreiptis:

BALT1C TOURS
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-0000 arte (617) 969-1190

BALT1C TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

POEZIJOS 
MĖGĖJAMS
Štai mūsų poetų eilėraščių 

rinkiniai:
Kl. Jūra, Diemedžio šakelė. 

6 dol.
Kl. Jūra, Kauburėliai, 8 dol.
A. N. Niliūnas, Vyno stebuk

las. Įrišta. 5 dol.
L. Andriekus, Saulė kryžiuose 

5 dol.
L. Andriekus, Naktigonė. 5 

dol.
P. Gaučys, Lianų liepsna, 

Brazilų poezijos antologija. 9 dol.

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainųplokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų su gitaros paly
da), solistės Lionės Juodytės 
“Dainuojame su Lione” (16 dai
nų), muz. Juozo Stankūno kū
riniai “Sodžiaus garsai” (solistės
I. Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ya- 
kučio “Yakutis” (14 dainų ir ari
jų rinkinys), New Yorko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų. Šių plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, -341 
Highland Blvd., Brooklvn, N.Y. 
11207.

A. Tyruolis, Žvaigždynų so
natos. Kietais viršeliais. 9 dol.

V. Alantas, Paversmiai. Kie.- 
tais viršeliais. 10 dol.

K. Grigaitytė, Tylos dovana.
4 dol.

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant. 4 dol.

St Santvaras, Buvimo pėdsa- 
: kai. 8 dol.

J. Rūtenis, šventieji dūmai. 
6 dol.

K. Bradūnas, Prierašai. 6 dol.
Pr. Naujokaitis, Saulėleidis. 4 

dol.
K. Kaminskas, Po svetimu 

dangumi. 4 dol.
E. Juodvalkė, Pas ką žiedas 

žydi. 6 dol.
A. P. Bagdonas, Žodžiai į tolį.

5 dol.
L. Šimkutė, Prisiminimų inka

rai. 6 dol.
F. Kirša, Šventieji akmenys. 

3 dol.
Persiuntimui pridedama už 

kiekvieną knygą po 1 dol.
Užsisakant čia minimas poe

zijos knygas, administracija pri
dės dovanai dar kitą poezijos 
knygą, kuri čia neminima.

Visos šios knygos, lietuviš
kos muzikos plokštelės ir suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

su tekstu lietuvių ir anglų kal
bomis, labai tinka dovanom 
įvairiom progom.

A. Rannit, M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

B. C. Šulskis (red.), We 
Lithuanians. Omahos lietuvių 
istorija. Gausu žinių apie Lie
tuvą, lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gausiai iliustruota. Yra ir labai 
gražių spalvotų paveikslų. Di
delio formato. Įrišta. 45 dol.

P. C. Rice, Ph.D., Amber, The 
Golden Gero of the Ages. Gau
siai iliustruota, įrišta. 29 dol.

A. Tamošaitis, Lithuanian 
Easter Eggs. Iliustruota, įrišta. 
25 dol.

A. Tamošaitis, Lithuanian Na
tional Costume. Iliustruota, įriš
ta. 25 dol.

R. Scarr, Mano žodynas. Spal
votas, iliustruotas, įrištas. Žo
džiai lietuviškai ir angliškai. 12 
dol.

E. Verloren Van Themaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
•58 dol.

E. Jasiūnas, Darius-Girė- 
nas, 25 dol.

Patty C. Rice, Amber, 29 dol.
Adomo Galdiko, A Color 

Odyssey, 15 dol.
F. \Vhitaker, Puzinas, 25 dol.
Jurgis Juodis, The Way of the 

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

gos, lietuviškos muzikos plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gau
nama Darbininko administra
cijoje, -341 Highland Blvd., 
Brnoklyn, N.Y. 11207.

SUVENYRAI

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti po 1.50 dol. 
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės* su pastatymo kaladė
le (base) — 2 dol. »

Pranešant adreso pasikeiti
mą, neužmirškit pridėti Ir senąjį
adresą.

NAUJAUSIOS 
KASETĖS

Du gaideliai. Vaikučiam 9 dai
nelės. 10 dol.

Ir vėl žydi gėlės. J. Nakuta- 
vičiaus lengvo žanro šokių dai
nos. 15 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

LIETUVIŠKOS KASETĖS
Dainuokime — A Šalčio 16 lietuviškų dainų. Gintaras su daina 

— 14 dainų. Estradinės muzikos - šokių kasetės (60 minučių, 10- 
12 dainų kiekvienoj): Paklydo ramunė, Gervės skrenda, Myliu, 
Vilniui, Mūsų kaime gegužinė, Šventieji vakarai, Balti balan
džiai, Dainuok ir šok, Ragelių puota, Volungė, Armonika, Nak
ties muzika, Už viską švelniau, šios kasetės po 10 dol.

Kasetės po 90 minučių: V. Noreika, Tango, Šokime I, Šokime II, 
Akordeono garsai, Broliai Aliukai, šios kasetės po 15 dol.

Komp. J. Stankūno kūriniai, įrašyti kasetėse “Sodžiaus garsai” 
ir “Lithuanian Entertainment”. Dainuoja a-a. Irena Stankūnaitė, 
solistai, duetai, chorai. Šios kasetės po 6 dol.

“Introduction to Modem Lithuanian” gramatikos 4 kasetės iš 
viso 20 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 dol.
šios kasetės gaunamos Darbininko administracijoj, 341 High

land BlvcL, Brooklyn, N.Y. 11207.

LITHUANIA 700 YEARS 
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 doL Persiuntimas —- 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė ----------------------------------------------------------------
Numeris, gatvė------------------------------------------------------------------
Miestas, valstija, Zip------------------------------------------------- -----------

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

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

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

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

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

Miestą*, valstija, Zip .....................................................  —

naujausia
PLOKŠTELĖ

Kad liktum tu gyva. Plokšte
lę įdainavo ir išleido Chica
gos Lietuvių opera. Turinys: 
Lietuvos himnas, Lietuviais 
esame mes gimę, De profundis, 
už jūrelių, Augo kieme kleve
lis, Už jūrų, už kalnų, Krivio 
arija ir choras, Raudotojų cho
ras, Ant marių, Saulė motina pa
kilo. Su persiuntimu 16 doL 
Gaunama Darbininko administ
racijoje.

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

PLOKŠTELĖS 
VAIKAMS

“Pasakos” ir “Du gaideliai” 
— su persiuntimu po 11' dol. 
“Du gaideliai” galima gauti ir 
kasetės formoje — su persiun
timu 10 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: M - 01 11401 St, Rlchmond HHI, N.Y. 11418 
ToL (716) 441-6799

Skyriai: Chlcagoje, Cicero, St Petersburge

Aktyvas: 40 mRĄonų dolerių.

KASOJE gaunamos pa ako tos, reguliarios santaupos, 
IRA Ir kM pelningi certifkatai.

Reguliarių santaupų palūkanų kursas KASOJE šiuo metu 7%. Pilnas metų 
prieauglis 7.25%

Taupymo cartWratų palūkanos nuo 6.5%, pagal sumą * terminą.
IRA Indėnų peMkanoe nuo 10% kl 11% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Rlchmond HM vokto šeštos dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto kl 6 vai. 
vakaro, išskyrai penktadieniais kl 6 v.v. k teita d lea tols kl 5 v. v.

Apie paskolų Ir certlfkatą pelikanų poakeRimus prašoma to kautis KASOJE 
darbo valandomis. Per toletonų arba peštu Jums bus sutektos votiauslos informacĄoe.
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Pavergtų Tautų 
Demonstracija

Bostono Pavergtų tautų de
monstracija buvo surengta lie
pos 17 aikštėje prie-miesto ro
tušės —City Hali. Buvo atsto
vaujama daug tautų: Estija, 
Latvija, Lietuva, Ukraina, Pietų 
Vietnamas, Kuba, Lenkija ir 
visa eilė kitų. Šalia kalbėtojo 
stalo, kacetininkų drabužiais 
apsirengę ir grandinėmis susira- 
kinę stovėjo eilė žmonių su ant 
krūtinių pakabintais plakatais 
ir užrašais: Pavergta, Estija, Lat
vija, Lietuva, Lenkija, Ukraina. 
Užrašai angliški.

Demonstracija pradėta malda, 
kurią sukalbėjo kun. Peter Ohir- 
ko. Viršum aikštės pasigirdo lėk
tuvo užėsys. Jis skrido gana 
žemai ir vilko plačią juostą su 
užrašu: “Give Lithuania Free- 
dom Now”. Lėktuvas padarė 5 
ratus aplink rotušę, kur buvo 
susirinkę demonstrantai ir apie 
Quincy Market, nes pietų laike 
ten daug žmonių ir iš kitur at
vykusių, kurie, pakėlę galvas, 
žiūrėjo į lėktuvą ir užrašą kas
pine. Lėktuvą pasamdė ir užrašą 
padarė Irena Mickūnas, senesnės 
kartos veikėjos Jadvygos Tuma- 
vičienės duktė. Tai pavyzdys, 
kaip reikia mylėti tėvų ir protė
vių tėvynę.

Visai demonstracijai vadovavo 
šių metų Pavergtų Tautų Mass. 
skyr. pirm. Jack Juhansoo. Jis 
perskaitė visas sovietų pavergtas 
tautas, kurias sovietai pavergė 
pradedant 1920 metais ir iki da
bar, tai yra per 30 tautų. Ame
rikoje Pavergtų tautų savaitė į- 
vesta prie prezidento Eisenho- 
\verio, kada kongresas priėmė 
Pavergtų Tautų savaitės rezoliu
ciją. Kalbėtojas minėjo, kad ru
sai tas pavergtas tautas nori iš
trinti iš žemėlapio ir istorijos. 
Visose pavergtose tautose įstai

gų privaloma kalba jau esanti 
rusų. Kada jis kalbėjo, televizi
jos 7-to kanalo reporteriai foto
grafavo ir kalbą rekordavo, 
kurią TV stotis perdavė kitą 
dieną 12 vai. žinių metu.

Mikai Matachunas, aukštas 
Bostono miesto pareigūnas, per
skaitė Bostono majoro prokla
maciją, skelbiančią Pavergtų 
tautų savaitę. Matachunas pą- 
sisakė, jog jam esanti garbė, kad

ATEITININKŲ ŠVENTĖ NEW YORKE
17 jaunuolių davė įžodį

Gegužės 19, sekmadienį, buvo 
New Yorko ateitininkų šventė. 
Buvo pamaldos Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, iškilmingas 
aktas salėje, kur 17 jaunuolių 
davė įžodį. Įteikti padėkos žy
menys globėjom, jaunučiai ir 
jauniai atliko meninę programą.

Moksleiviai ir studentai pa
maldose dalyvavo su vėliavo
mis. Mišias aukojo kun. Jonas 
Pakalniškis, kuris savo pamoksle 
ragino jaunuolius būti gerais 
krikščionimis ir padėti tėvynei, 
būti su Kristumi gyvenimo sun
kumuose ir džiaugsmuose ir pa
siduoti jo valiai.

Po pamaldų žmonės susirinko 
į didžiąją parapijos salę. Prie 
garbės stalo sėdėjo kuopų pir
mininkai, globėjai, studentų 
dvasios vadas kun. J. Pakalniš
kis, Studentų Ateitininkų Są
jungos pirmininkas Arūnas 
Pemkus.

Įžodžius davė penki studentai: 
Audrė Lukoševičiūtė, Laura Ša- 
tinskaitė, Vytautas Sužiedėlis 
(iš Brockton, Mass.), Laima 
Sruogenytė ir Vita Rygelytė. 

A.A.
ALICIJAI RŪGYTEI

mirus, dr. J. Račkauskui su išima, pussesarlal Onutei 
Babuilenel su išima Ir kitiems artimiesiems reliktu 
gilią užuojautą.

Antanas Masionis

jis esąs lietuvių kilmės. Tada bu
vo perskaityta Masssachusetts 
gubernatoriau Mikai Dukakio 
priklamacija, skelbianti Paverg
tų tautų savaitę. Bostono miesto 
tarybos rezoliuciją perskaitė 
tarybos narys James Kelly. Joe 
Casper (irgi lietuvis) kalbėjo 
Mokyklų komiteto vardu. Po to 
kalbėjo miesto tarybos narys 
Albert O’Neil. Jis priminė ameri
kiečių apatiją pavergtom tau
tom, o esą turime ir tokių, 
kurie niekina Ameriką ir giria 
kitus. Jis patarė tiems tuojau 
vykti į Lo'gan aerodromą ir 
keliauti ten, kur jie matą gerą. 
Visos kalbos buvo trumpos, bet 
gerai paruoštos ir parodančios 
sovietų tikrąjį veidą ir ko so
vietai siekia visame pasaulyje
— vergijos visiems žmonėms.

Grupė vietnamiečių padaina
vo Vietnamo himną jų kalboje, 
o latvės kanklininkės irgi padai
navo vieną dainą pritariant 
kanklėmis. Tada lenkas kunigas 
sukalbėjo maldą, ir demonstran
tai skirstėsi.

Visų tautų demonstrantai tu
rėjo savo vėliavas ir plakatus 
su reikšmingais užrašais prieš 
sovietus. Plakatuose buvo reika
laujama laisvės jų kraštams. Ki
tą dieną 7-to kanalo žinių tary
ba parodė ir tuos užrašus.

Reikia pažymėti, kad lietuvių 
grupėje buvo daug Lietuvos Vy
čių, senosios kartos ir jų vaikų. 
Jie tikrai myli savo tautą ir tėvų 
žemę.

Ar atliekame savo pareigą?
Per visą birželio mėnesį Lais

vės Varpo radijo programos 
buvo skirtos tragiškiem birželio 
įvykiam, kiekvienoje progra
moje iškeliant vis naujus tų įvy
kių aspektus. Taip išryškintas 
smurtu ir jėga Lietuvos laisvės 
užgniaužimas, pirmieji masiniai 
trėmimai, spontaniškas tautos 
sukilimas, nauja sovietų okupa
cija ir pakartotini masiniai trė
mimai, partizaninė veikla ir šių 
dienų rezistencija, besireiškianti 
pogrindžio spauda, tikinčiųjų 
prašymais ir žmogaus teisių gy
nimu, pareikalavusiu tokių 
aukų, kaip Viktoras Petkus, Ba
lys Gajauskas, Vytautas Skuo
dis, kun. Alfonsas Svarinskas, 
kun. Sigitas Tamkevičius ir kiti.

Laisvojo pasaulio lietuviai įsi
jungia į šią kovą tiek, kiek jis 
pasirūpina, kad amerikiečių 
viešojo susižinojimo priemones
— spauda, radijas ir televizija 
iškeltų Lietuvos kančias, kovos 
ryžtą ir aukas.

Pasibaigus birželio mėnesiui, 

Moksleiviai buvo irgi penki: 
Ramunė Adams, Audra Senkutė, 
Asta Šaulytė, Vytas Šaulys ir Jo
nas Janušas.

Moksleivių jaunių įžodį davė: 
Aleksandras Lileika, Petras Vai
nius, Simonas Janušas, Rasa 
Adams ir Gailė Ivaškaitė.

Jaunučių įžodį — Aldona Vai- 
niūtė ir Aidas Kuolas.

Įžodį priėmė studentų dvasios 
vadas kun. J. Pakalniškis, Stud. 
Ateitininkų Sąjungos pirminin
kas Arūnas Pemkus ir mokslei
vių globėjai: Andrius Razgaitis, 
Giedrė Šaulienė ir Loreta Vai
nienė. ■

Įžodį davusius pasveikino 
dvasios vadas, Stud. Ateitininkų 
Sąjungos pirmininkas ir New 
Yorko ateitininkių sendraugių 
kuopos pirmininkas.

Sendraugių pirmininkas taip 
pat padėkojo buvusiom globė
jom, kaip padėkos ženklą, jom 
įteikė ir padėkos žymenį — len
telę. Tokius žymenis gavo: Lai
ma Lileikienė, Liuda Gudelie
nė, Gražina Janušienė, Rasa 
Juškienė, Rasa Razgaitienė ir 
Loreta Vainienė.

Prieš dešimt metų L. Gudelie-

liepos 7 d. programoje Laisvės 
Varpas nagrinėjo klausimą, ar 
atliekame savo pareigą? Čia jis 
nurodė, kad šiemet Lietuvos 
okupantas mini tariamo Lietu
vos išlaisvinimo sukaktį, steng
damasis įrodyti, kad Lietuva 
esanti laisva, laiminga ir paten
kinta. Mūsų uždavinys — įtikin
ti laisvąjį pasaulį, kad tai melas. 
Bet ar tai mes darome?

Suruošti Tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimai to neparodė. 
Jie buvo daugiau parapinio po
būdžio, neišeinant plačiau į 
arderikiečių visuomenę. Pavyz
džiui, Brocktone minėjimo orga
nizatoriai kažkodėl nerado rei
kalo skelbti to minėjimo net lie
tuvių spaudoje ir radijo progra
mose, todėl jame dalyvių buvo 
maždaug tiek, kiek programos 
atlikėjų, kurių tarpe minėtinas 
choras. Bostone minėjimas buvo 
daug gausesnis ir reikšminges
nis: jame dalyvavo ne tik vy
resnioji karta, bet taip pat jauni
mas, kuris atliko žymią progra
mos dalį. Ypač pažymėtinas An
tano Kulbio, Jr., susuktas filmas 
apie Lietuvos partizanų veiklą. 
Tai sveikintina naujovė.

Nei Brocktono, nei Bostono 
minėjimų organizatoriai nepasi
rūpino, kad į tragiškųjų birže
lio įvykių liūdną sukaktį at
kreiptų reikalingą dėmesį ameri
kiečių spauda, radijas ir televi
zija. Taip pat lyg užmiršti liko . . 
Sibiro kankiniai, kurių keli po iš
sigelbėjimo gyvena Brocktone ir 
Bostone. O juk jie yra Lietuvos 
kančios reti liudininkai laisva
jame pasaulyje.

Šio krašto kongreso priimtą 
rezoliuciją ir prezidento pasira
šytą proklamaciją, skelbiančią 
birželio 14-ąją Baltų laisvės die
na, perdavė Lietuvai amerikie
čių išlaikomi Ameriko Balsas ir 
Laisvosios Europos radijas, bet 
amerikiečių visuomenei ji liko 
nepaskelbta. Ar tai nebuvo mūsų 
uždavinys? Net LB Kultūros ta
rybos premijuotoje radijo pro
gramoje anglų kalba amerikie
čiam nei kongreso rezoliucija, 
nei prezidento proklamacija ne
minima. Tik Laisvės Varnas Da- 
sirūpino, kad radijo stotis VVBET 
paskelbė tai specialioje progra
moje birželio 14 tuoj po radijo 
stoties perduotų pasaulinių ži
nių.

Bene reikšmingiausiu minėji
mu laikytinas VVashingtono lie
tuvių, latvių ir estų suruoštas 
minėjimas, paremtas žygiu į So
vietų ambasadą. Jo dalyviai, ap
sirengę dryžuotais marškiniais, 

nė, R. Razgaitienė ir G. Janu
šienė atgaivino moksleivius. Tie 
pirmieji moksleiviai jau yra bai
gę universitetus. Pirmom trim 
globėjom pasitraukus, sunkiai 
dirbo Laima Lileikienė ir Ra
sa Juškienė. Šiuo metu aktyviai 
dirba sugrįžusi Grąžlpa Janušie
nė, Andrijxs-'-Kazgaitis, Giedrė 
Šauljjeife ir Loreta Vainienė. 
Loreta su šeima išsikelia į Phi- 
ladelphia, Pa.

Po to visi persikėlė į žemutinę 
salę, kur buvo vaišės. Pagrindi
nį maistą paruošė Aldona Ry- 
gelienė, o pyragus atnešė 
moksleivių ir studentų motinos 
ir sendraugės.

Prisimintas Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM

Istorikas Tėv. Viktoras Gi
džiūnas, OFM, miręs praeitais 
metais, buvo prisimintas kovo 
17. Apie jį kalbėjo dr. Aldona 
Janačienė. Prisiminė jo veiklą 
Katalikų Mokslo Akademijoje, 
New Yorko židinyje, prisiminė, 
kaip jis uoliai ėjo kunigo parei
gas, kaip jis buvo Ateitininkų 
Federacijos dvasios vadu, kaip 
jis stengėsi pasiekti jaunimą.

Prisiminė ir jo istorinius dar
bus. Jam buvo artima pranciško
nų veikla Lietuvoje, taip pat ir 
kitų vienuolynų veikla bei įtaka 
Lietuvai. Jis buvo rimtas ir 
kruopštus istorikas.

Prisiminė ir jo gyvenimą. Jis 
gimė Marinkos kaime, Simno 
valsčiuje, Alytaus apskrityje. Jo 
tėvai buvo neturtingi ūkinin
kai. Suaugęs ir pats dirl>damas,

(nukelta į 8 p si.)
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Skotų šokėjai dalyvaus Lietuvių radijo programos 51 metų 
sukaktuviniame piknike, kuris bus rugpjūčio 11 Romuvos 
parke Brocktone.

Rugpjūčio 11 — Minkų radi
jo valandos gegužinė Romuvos 
parke Brocktone.

Rugpiūčio 25 — Vyčiai orga
nizuoja autobusą į Kankinių 
šventovę Auriesville, N.Y., kur 
bus mišios, stacijos. Vadovauja

Minkai uždarė krautuvę
Liepos 21 d. per savo radijo 

programą Minkai pranešė, kad 
nuo liepos 21 d. jie nebeturės 
Gėlių, dovanų, knygų ir laikraš
čių krautuvės. Jeigu kas norės 
gauti knygų ar laikraščių, gali 
į juos kreiptis tel. 268 - 2515 
arba į namus 71 Farragut R d., 
So. Boston, Mass. 02127.

panašiais į Hitlerio kacetų uni
formą, tarp savęs susirakinę 
grandinėmis, atkreipė dėmesį 
ne tik praeivių, bet taip pat sos
tinės didžiosios spaudos. O tai 
labai reikšminga. Pažymėtinas 
dar VVall Street Journal vedama
sis “Baltic Bondage”, kurio teks
tas rodo, kad juo pasirūpino 
latviai. Ar tai nėra pavyzdžiai, 
kad dar daug galima padaryti, 
jei tik netrūksta žmonių, kurie 
rimtai tuo rūpintųsi?

Apie žydų holocaustą mažai 
kas težinotų, jei žydai nuolat jo 
nekeltų amerikiečių spaudoje, 
radijuje ir televizijoje. Lietu
vos likimas liks nesuprastas ar 
net užmirštas, jei mes jo tinka
mai nekelsime visomis galimo
mis priemonėmis.

Lietuvos okupantas stengiasi 
Įrodyti, kad jis Lietuvą ne pa
vergė, bet išlaisvino. Mūsų už
davinys sugriauti tą akiplėšišką 
melą. Garbė tiem, kurie neat- 
kištinai, bet visu atsidėjimu tuo 
rūpinasi.

Taip Laisvės Varpo vedėjas 
Petras Viščinis per visą mėnesį 
kėlė tą svarbų klausimą, kad 
tik dideliu darbu ir pasiryžimu 
galima daug ką pasiekti.

P. P. Bederių džiaugsmas
Ratislavo ir Reginos Bederių, 

gyvenančių VVestvvood, Mass., 
sūnus Mark N. Bederis birželio
3 baigė Massachusets Institute 
of Technology ir gavo bakalau
ro laipsnį iš mechaninės inži
nerijos. Kadangi studijuodamas 
priklausė R.O.T.C., tai birželio
4 buvo pakeltas į laivyno kari
ninko laipsnį. Dabar išvyko 
dirbti į Laivyno departamentą, 
\Vashington, D.C. Atlikęs 
karininko stažą, tęs studijas 
aukštesniam mokslo laipsniui.

Marko sesutė Vida irgi baigė 
VVellesley kolegiją, o nuo ru
dens tęs studijas aukštesniam 
mokslo laipsniui Massachusets 
Institute of Technology Sloan 
School of management.

Linkime jaunimui sėkmės 
moksle ir darbe, o tėveliams 
džiaugtis savo atžalomis.

Minkų gegužinė
Seniausia lietuviška Naujojoj 

Anglijoj radijo programa, va
dovaujama Stepono ir Valenti
nos Minkų, rengia 51 metinį 
pikniką — gegužinę rugpjūčio 
11, sekmadienį.

Programos pradžia 4 vai. po
piet. Dalyvaus škotų šokėjai. 
Bus iškiliosios Naujosios Ang
lijos lietuvaitės rinkimai. Rūta 
Buivydaitė, Aldonos ir Danio 
Buivydų iš Carlisle, Mass., 
dukra, pereitų metų iškilioji lie
tuvaitė, šių metų gražuolei į- 
teiks grožio kaspiną. Šių metų 
gražuolė taip pat gaus raudonų 
rožių puokštę, gražų antkaklį, 
dovanotą Keefe brangakmenių 
krautuvės iš So. Bostono, ir gro
žio statulą, dovanotą Brockto
no Sandaros lietuviško klubo.

Už gražiausius rankdarbius, 

> INTRODUCTION TO
MODERN LITMUANIAN by L 
Dambrlūnas, A. Klimas, W.R. 
Schmalstleg. You’ll e n jo y 
owning this Grammar and 4 
Caasette* wlth a n orchestrai 
verslon of tht Llthuanlan and 
USA National Anthem*. Gram
mar — $10.00, Ca**ette* — 
$20.00. Poataja and handllng 
$1.00. Ava Rabla et Darbininkas, 
341 Hlghland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

atvežtus į pikniką, bus duoda
mos trys piniginės premijos: 
50, 25 ir 10 dol. Šias premi
jas dovanoja Juozas Kairis, Fitz- 
maurice Motor Sales Brocktone 
savininkas.

Bus skiriamos dovanos ge- 
riausiem šokėjam. Taip pat bus 
10 laimėjimo ir 10 įžangos do
vanų. Tai tikra dovanų geguži
nė!

Gražuolei rinkti, geriausiem 
rankdarbiam ir geriausiem šo
kėjam įvertinti komisiją sudaro 
Ona IVaškienė, Juozas Kasperas, 
Rima Knasienė, Jonas Lenkaus
kas ir Klaudius Šakenis.

Gardžius piknikinius valgius 
gamins populiari šeimininkė 
Monika Plevokienė ir jos pa- 
gelbininkės. Valgiai bus tiekia
mi nuo pirmos valandos. Bus 
galima gauti ir gaivinančių gė
rimų.

Autobusas nuo So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos namų 
išvyks 1:30 vai. popiet.

Visus į šią linksmą gegužinę 
kviečia radijo programų vedė
jai.

Steponas ir Valentina
Minkai

BonK-BV-mnn
Postagepaidbothuravs

Thatk whot BflnKintBYmntii^ y
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- » 'B. 1, 7

mat. Tai taupymas paštu So. Boston Savlnga
Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban

ką ar Juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 
kuriuo laiku. JOsą siuntą gavęs, bankas tuoj R 

traukla sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini- 
mas, kad JOsą pinigai pelno aukščiausius

EhVB procentus, -----/ '■•'i
flpF leidžiamus Įstatymą. \ t 

Dėl lengvo taupymo bO- .*
do per paštą skambinkit Mr.

Donahue 268-2500 
arba rašykit paduotais adresais.

MtMEtn

‘jĄrpber H°iidays’’
1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE

Rugsėjo 18 — $1393.00
Rugsėjo 23 — 1329.00
Spalio 1 — 1385.00
Gruodžio 26 — 1440.00

Kelionių ilgi* nuo 10 Iki 16 dienų — jvalrū* maršrutai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts Ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764 
t

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 WEST BROADWAY, P.O. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127
įstaigai vadovauta: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS 
Norintiems etalkvlesti gimine* atostogom* — sutvarkome 
dokumentus.
Prlces are based on double occupancy and are subject to 
changes.

kun. K. Pugevičius. Autobusas 
išeis nuo 7-tos gatvės koply
čios 10 vai. ryto. Užsisakyti pas 
vyčius.

Rugsėjo 22 — Vyčiai organi
zuoja išvyką į Pines katedrą, 
N.H.

Spalio 13 Laisvės Varpo radi
jo valandos rudens renginys So. 
Bostono Liet. Pil. D-jos salėje.

Lapkričio 9 Balfo 72 skyr. tra
dicinė vakarienė Brocktone San
daros salėje.

Lapkričio 16 Amerikos Liet 
Piliečių draugijos salėje So. Bos
tone rengiamas “Antrojo kaimo” 
iš Chicagos pasirodymas. Rengė
jai — Lietuviškos Skautybės 
Fondo valdyba.

Lapkričio 24 Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 Iki 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai, 71 
Farragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 268-2515.

LAISVES VARPAS sekmadle- 
n ia is 9:00 -10.00 vai. ryto iš WCAV-

I banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

South Boston 
Savings Bank 

iLW»YS THf LtiOtn

>
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Redakcija.........4718) 827-1352
Administr...........(713)027-1351

Tėv/Kornelijus Bučinys, OFM 
Darbininko redaktorius, išvyko 
atostogų j Amerikos Vakarus, į 
darbą grįžta rugpjūčio 12.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
liepos 28 dalyvavo Putnamo se
selių lietuvių dienoje — geguži
nėje, kur atlaikė pamaldas ir pa
sakė pamokslą.

Poeto Leonardo Andriekaus, 
nauja poezijos knyga “Atmink 
mane, Rūpintojėli”, yra išspaus
dinta pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyne ir dabar yra rišyklo
je. Bus įrištas į kietus viršelius. 
Knygai autorius panaudojo 
dail. Telesforo Valiaus kadaise 
sukurtas iliustracijas jo eilėraš
čių rinkiniui “Saulė kryžiuose.” 
Rudenį, spalio 27, bus rengia
mas susipažinimas su šia knyga. 
Rengia Liet. Kat. Moterų Kul
tūros Draugija. Apie poeto nau
jąją knygą kalbės rašytojas Al
girdas Landsbergis.

Apreiškimo parapijos metinis 
piknikas — gegužinė bus šį sek
madienį, rugpjūčio 5, Platt- 
deutsche Parke, Franklin Squa- 
re, N.Y. Pikniko programą atlie
ka jaunimas. Visi kviečiami ir 
laukiami popietę praleisti lietu
viškoje nuotaikoje su daina prie 
vaišių stalų.

Jaunimo metai, kuriuos yra 
paskelbusios Jungtinės Tautos, 
bus prisiminti ir lietuvių. Ta 
proga jaunimo metų minėjimą 
rengia Pasaulio Lietuvių Katali
kių Organizacijų Sąjunga, kuriai 
pirmininkauja dr. Aldona Jana- 
čienė. Minėjimas bus rugsėjo 15.

Tautos šventės minėjimą rug
sėjo 8 rengia Ne\v Yorko ramo- 
vėnai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje bus pamaldos, o po jų 
minėjimo skademija parapijos 
salėje.

Tėv. Antanas Prakapas, OFM, 
išvyko atostogų į pranciškonų 
vienuolyną St. Petersburge, Fla. 
Grįžta rugpjūčio 8.

Laisvės Žiburio radijas šį sek
madienį, rugpjūčio 4, perduos 
ištraukas iš Vilniuje įvykusios 
dainų šventės liepos 20 d.

Sveikinu buvusius savo mokinius

Tėv. Leonardą Andriekų, Tėv. Petrą Ba- 
niūną, Tėv. Jurgį Gailiūšį ir Tėv. Juvenalį 
Liaubą, 
paminėjusius savo vienuoliško gyvenimo 50 metų 
sukaktį, linkiu visiems geros sveikatos ir gausių 
Dievo malonių jų tolimesniame gyvenime ir 
veikloje ir ta proga skiriu 50 dol. auką Dar 
bininkui paremti.

APREIŠKIMO PARAPIJOS

LIETUVIŲ DIENA 
PIKNIKAS - GEGUŽINĖ
(VYKSTA RUGPJŪČIO 4, SEKMADIENĮ, 1985 
PLATTDEUTSCHE PARKE
1132 HEMPSTEAD TPKE, FRANKLIN SOUARE, 
LONG ISLAND, N.Y.

1 vai. — parko atidarymas
2:15 vai. — vėliavų pakėlimas, himnai
5 vai. — tokiai, grojant BROLIŲ KEZIŲ orkestrui
7 vai. ■— laimėjimai 

Įėjimo auka — 3 doL, studentam — 2 dol. Vadui 
leidžiami nemokamai.

Specialiai kviečiamas jaunimas

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

PARAPIJOS KLEBONAS, KUNIGAI IR TARŲ

Spaustuvė.... 4713) 027-1350 
Vienuolynas .. .(718) 235-5062 
Vyskupas ... (718) 827.7932 
Salė (kor.).........(718) 827-9645
Salės adm. ... 4718) 235-0386

Kun. Vytautas Bagdanavičius, 
MIC, iš Chicagos atvyko atosto
gų į New Yorką. Svečiuojasi 
pas savo brolį dr. Praną B«- 
dą, dažnai pavaduoja kunig 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje. Atvykęs praeitą savaitę 
apsilankė ir Darbininko redakci
joje.

Meno galerija “Galerija” ati
daro naujas patalpas New Yor
ko apylinkėje. Adresas: 87 Birch 
Hill Rd., Locust Valley, N.Y. 
11560. “Galerijos” atidarymas 
bus rugsėjo 8, sekmadienį, nuo 
1 iki 6 v.v. Lietuviškoji visuo
menė kviečiama į atidarys 
atsilankyti. Bus išstatyti Vytauto 
Kašubos, Lino Katino, Victor 
Carreton ir kitų dailininkų dar
bai.

Perkūno choro koncertas buvo 
numatytas surengti rudenį, lap
kričio 16. Koncertas net pa
skelbtas Kultūros Židinio rengi
nių kalendoriuje. Dabar choro 
valdybos pirmininkas Lionginas 
Drangauskas praneša, kad dėl 
įvairių aplinkybių choro koncer
to šiemet nebus.

Dr. Amalija ir Antanas Matu
laičiai, dalyvavę savo sūnaus 
Jono vestuvėse, kurios buvo lie
pos 13 Clevelande, išvyko atosto
gauti į Cape Cod, Mass.

AUKOS TAUTOS FONDU

Dr. Prano Šveikausko atmi 
nimui Irena ir Antanas Mickū
nai iš Jamaica Plain, MA,pa
aukojo 25 dol.

Emilijos Pajaujienės atmini
mui Margarita Samatienė iŠ 
Washingtono, D.C., paaukojo 
25 dol.

Vytauto Račkausko atminimui 
Juozas Stašaitis iš Brocktono, 
MA, paaukojo 20 dol.

Juliaus Kaupo atminimui Ge
rimantas Penikas paaukojo 25 
dol.

Juozo Juodakio atminimui 
Galina Leonienė iš Bradfordo, 
N.H., paaukojo 50 dol.

Tautos Fondas visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkoja.

Antanas Masionis

Dail. Česlovo Janušo paveiks
las — Lietuviška sodyba Žemai
tijoje — bus panaudota atei
nančių metų Darbininko kalen
doriaus lentelei. Kaip paprastai, 
ta lentelė išspausdinama spal
vota. Paveiksle vaizduojami visi 
lietuviškos sodybos triobėsiai, 
tvenkinys su žąsų pulkeliu, kry
žius sodyboje, aplinkui lietuviš
kos vasaros pilni laukai. Kalen
dorius jau baigiamas visai pa
rengti. Patį kalendorių spausdi
na pranciškonų spaustuvė Brook- 
lyne, spalvotą kalendoriaus len
telę išspausdins viena spaus
tuvė Albany, N.Y.

Kennebunkporte, pranciškonų 
vasarvietėje, rūgpjūčio mėnesį 
vyksta visi didieji kultūriniai 
renginiai. Tą mėnesį suvažiuoja 
vasaroti daugiausia lietuvių. Jie 
atvyksta iš New Yorko, Phila- 
delphijos, Baltimorės, Bostono, 
Montrealio ir net iš Chicagos.

Kun. Vytautas Piktumą dabar 
gyvena Apreiškimo parapijos 
klebonijoje ir pavaduoja atosto
gaujančius kunigus. Šiuo metu 
pranciškonų spaustuvėje spaus
dinama jo pamokslų antras to
mas. Pamokslai pavadinti “švie
sa ir gyvenimas”. Knyga bus di
delio formato, patogi kunigam 
pasinaudoti ir paskaityti bažny
čioje.

K. B arty s iš Elizabeth, N.J., 
siusdamas metinę prenumeratą, 
Darbininko gyvavimo 70 metų 
proga dar pridėjo 25 dol. auką. 
Spaudos rėmėjui dėkojame.

Aušros Vartų parapijos salė 
yra puošiama lietuviškais liau
dies motyvais ir remontuojama. 
Darbai bus baigti šį rudenį.
Lapkričio 17 parapija švenčia 80 

meti^ sukaktį.
Jurgis G. Brakas iš Cheek- 

town, N.Y., savo tėvo Martyno 
Brako palydėtas, Darbininko ad
ministracijoje įsigijo lietuviškos 
literatūros už 130 dol. Spaudos 
palaikytojui dėkojame.

Pranciškonų spaustuvėje da
bar vyksta susipažinimas su 
naujom rinkimo mašinom. Maši
nos buvo nupirktos birželio mė
nesį, atvežtos ir sumontuo
tos. Dabar kas savaitę instruk
torius porą dienų aiškina, kaip 
mašinos veikia, ką su jomis gali
ma padaryti. Spaudos technika 
kas metai tobulėja, pritaikoma 
modernioji elektronika, kompiu
teriai, taip visas rinkimas, su
laužymas ir parengimas spaus
dinti yra iš pagrindų pasikeitęs 
ir dar keičiasi beveik kas metai. 
Vis išleidžiamos naujos moder
nios mašinos. Kaip tos naujos 
rinkimo mašinos veikia, kaip su 
jomis renkami tekstai, kaip per
duodami į kompiuterį, vėliau 
aprašysime plačiau.

A. a. Petrui Zilioniui mirus, 
pagerbdama jo atminimą Irena 
Staknevičienė iš Hampson Ne
kaltai Pr. Marijos seserim paau
kojo 50 dol. Seserys nuoširdžiai 
dėkoja už auką.

Juozas Matiukas, gyvenąs 
\Voodhavene, vėl išvežtas į Ja
maica ligoninę tolimesniems 
tyrimams. Jam prieš kurį laiką 
buvo padarytos dvi operacijos.

Mečys Razgaitis sugiedojo 
Amerikos himną per Pavergtų 
tautų demonstracijas. Apie tai 
parašė New York Tribūne laik
raštis, pažymėdamas, kad giedo
jo su gilią patriotįzmo dvasia, 
kuri buvo jaučiama visoje audi
torijoje. M. Razgaitis taip pat 
sugiedojo himnus ir prie Da
riaus - Girėno paminklo, kai ten 
buvo rengiamas lakūnų minėji
mas.

AUTOBUSAS| 
PENNSYLVANkJOS 

LIETUVIŲ DIENĄ

Pennsylvanijos lietuvių 71-oji 
lietuvių diena šiemet vyksta 
Glen Park, Pa. Autobusas išva
žiuoja rugpjūčio 18 d. 8 v. ryto iš 
Kultūros Židinio kiemo, sustoja 
ties Shalins Funeral Home 
Woodhavene.

Kaina su įėjimu į pikn *' — 
15 dol. Teirautis pas Marytę 
šalinskienę— 718 296 - 2244.

Government Homes from 
31.00. (U repair). Also delin- 
quent tax property. Call 1 - 
805-687-6000 Ext. G H-4505 for 
information.

Vilkaviškio miestas 1668 m. iš karališkų Jono Kazimiero rankų gavo miesto teises ir Herbą, o 
Vilkaviškio gimnazija 1924 m. išleido pirmąja abiturientų laidą. Ta proga Clevelande 
S.m. rugpjūčio 31 rengiamas tą gimnaziją lankiusiųjų mokinių suvažiavimas. Nuotraukoje 
— Vilkaviškio gimnazijos tarp šeštos ir septintos klasės krepšinio komandos po 
rungtynių 1927 metais. Pirmoje eilėje iš k-Jurgis Šulinskas, Liudas Tamošaitis; II-oje 
eilėje — Kęstutis Bulvičius, Vincas Čižauskkas, Pranas Jakubauskas, Henrikas Rudzinskas, 
Jonas Jokubauskas, Vladas Balčiūnas, Juozas Klimas, Albinas šperbelys, Petras Kijaus- 
kas ir Zigmas Varanka — kūno kultūros mokytojas.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Liet. Religinės šalpos direkto
rius ir vedėjas, yra išvykęs atos
togų. Atostogauja New Hemp- 
shire kalnuose, specialiuose ku
nigų atostogų namuose.

Poeto Antano Baranausko gi
mimo 150 metų sukaktis — mi
nėjimas rengiamas spalio 27 se
selių vienuolyne Putname. Tą 
dieną vyksta jų vienuolijos rė
mėjų suvažiavimas. Į tokius 
suvažiavimus įjungiama ir kul
tūrinė programa. Šiemet ji pa
skirta poetui Antanui Baranaus
kui. Apie jį kalbės Darbininko 
redaktorius Paulius Jurkus, Ba
ranausko poezijos pavyzdžius 
skaitys p. Žmuidzinienė iš Ro- 
chesterio, N.Y.

Redakcijoje lankėsi du jaunuo
liai. Į Ameriką ir Kanadą pasi
svečiuoti iš Australijos, iš Sydnė- 
jaus, atvyko Linda Bieliūnaitė. 
Ji lankėsi Kanadoje ir, atvykusi 
į New Yorko apylinkes, buvo su
stojusi pas Ireną ir Julių Yeblai- 
čius. Tuo pačiu metu iš Santa 
Barbara, Calif., lankėsi jaunas 
mokytojas Linas Raibys. Juos 
abu į Kultūros Židinį atvežė 
Julius Veblaitis, parodė ne tik 
Židinį, bet ir meno galeriją, 
užvedė į Darbininko redakciją, 
į spaustuvę.

Solistas Vladas Baltrušaitis, 
buvęs Apreiškimo parapijos var
gonininkas, miręs prieš 10 metų, 
buvo prisimintas Chicagoje lie
pos 28. Ir New Yorke norima 
surengti jo prisiminimą. Inicia
tyvos imasi vietos kultūrininkai 
ir tie, kurie velionį geraiu pa
žino. Tas jo prisiminimas ir pa
minėjimas būtų rudenį. Gal tuo 
laiku jau bus išleista ir jo plokš
telė, kurios parengimu ir išleidi
mu rūpinasi žmona dr. Elena 
Baltrušaitienė.

Balys Pavabalys (poetas Leo
nardas Žitkevičius) ką tik išlei
do satyrinių eilėraščių rinkinį 
“Milžinai ir slibinai”. Kaina 5 
dol. Persiuntimui pridėti dar 1 
dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Taip pat galima gauti ir pas au
torių: L. Žitkus, 81 Vermont 
St., Brooklyn, N.Y. 11207.

Į___  NAUJOS KNYGOS I

Aldona Vesčiūnienė — “Ai
dinčios upės”, eilėraščiai, įrišta į 
kietus viršelius. Kaina — 7 dol.

Antanas Škėma — Raštai, III 
tomas, redagavo L. Mockūnas, 
kietais viršeliais, 509 psl., kaina 
— 10 dol.

Knygos gaunamos Darbininko 
administracijoje. Persiuntimui 
pridėti 1 dol.

J. Kario “Numizmatikos” kele
tą egzempliorių gauta Darbinin
ko administracijoje. Kaina 12 dol.

Kompozitorius Juozas Stan
kūnas išleido “Lietuvių liaudies 
dainų” sąsiuvinį su gaidomis. 
Aranžuota 12 liaudies dainų so
listam su piano palyda. Kaina 
2 dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje. Persiuntimui pri
dedamas 1 dol.

(atkelta iš 7 psl.)

lankė Pavasario gimnaziją Kau
ne, vėliau įstojo į-pranciškonų 
vienuolyną Kretingoje. Ten jis 
baigė gimnaziją. Teologiją studi
javo Italijoje. Tapęs kunigų, jis 
studijavo Bažnyčios istoriją 
popiežiškame Šv. Antano uni
versitete. Ten ir gavo daktaro 
laipsnį.

Antanas Masionis dar papasa
kojo savo prisiminimus, nes jis 
mokytojavo Kretingos gimnazi
joje. Gimnazijos mokytojai jau 
tada kreipė dėmesį į jo didelį 
darbštumą, kuris taip reikalin
gas istorikam.

Minėjime dalyvavo apie ketu
riasdešimt žmonių. Buvo ir vai
šės. Jų pabaigoje iždininkė P. 
Ąžuolienė pranešė, kad Stasys 
Balsys paaukojo 150 dol. Iš jų 
100 dol. paskirta Šalpos Fondui, 
o 50 dol. New Yorko ateiti
ninkam. Stasys Balsys yra atei
tininkas, buvęs Kybartų gimna
zijos inspektorius. Dabar gyve
na prie Apreiškimo parapijos 
bažnyčios.

Minėjimą pradėjo mišiomis. 
Jas aukojo kun. J. Pakalniškis 
ir kun. K. Pugevičius. Šis ir pa
mokslą pasakė, primindamas 
Tėv. Viktoro veiklą.

Į šiuos abu renginius daug 
triūso įdėjo kun. Jonas Pakal
niškis, Apreiškimo parapijos

ATEITININKŲ ŠVENTĖ NEW YORKE
klebonas, kuris savo parapijos 
sales padarė lyg ateitininkų na
mais. Visi ateitininkai yra jam 
labai dėkingi, j.

SKAUTŲ VASAROS 
STOVYKLA

Skautų stovykla vyksta rug
pjūčio 17 - 25 dienomis Reso- 
lute Scout Reservation, Bolton, 
Mass. Stovykla pavadinta 
“Anykščių šilelio” vardu. Sto
vyklos telefonas 617 779-2777.

Stovyklos viršininkas bus s. 
Miklas Banevičius, seserijos sto
vyklos viršininkė — ps. Irena 
Vidugirienė, Brolijos stovyklos 
viršininkas — s. Ed. Meilus, 
paukštyčių pastovyklės viršįįnin- 
kė — ps. Vida Jankauskienė, 
skaučių pastdVyklės viršininkė
— Nijolė Pranckevičienė, paty
rusių skaučių^pastovyklės virši
ninkė —*■ Giedrė Stankūnienė, 
vyr. skaučių pastovyklės virši
ninkė — j.s. Genė Treinienė, 
serijos komendante — vyr. sk. 
vyr. si. Aušra Vidugirytė. Rank
darbių vadovė — s. Milda Kve
darienė.

Autobusas iš Kultūros Židi
nio kiemo išeina rugpjūčio 17, 
šeštadienį, 7. v. r., grįžta 
rugpjūčio 25, sekmadienį, 
apie 2-3 v. popiet. Autobuso 
kaina 15 dol., į vieną pusę
— 12 dol.

BALYS PAVABALYS

HMfilOri 
it

Sat(1)yrin«ū> eilėra(k)«čiai

Balys Pavabalys. pagar^jusm damų v.etmn, 
autorius, dabar pasirodo su nauju d.mų nnkm.u £ ’ 
žinai ir slibinai". Gaunama Darb.nmk. adm.mstranjojr. *•>
na — 5 dol.




