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35 valstybių užs. reikalų mi- 
nisteriai, susirinkę Suomijoj pa
minėti 1975 m. rugpjūčio 1 
pasirašytų vadinamų Helsinkio 
aktų 10 metų sukakti, galėjo 
pasiguosti tik teise apkaltinti 
Sov. Sąjungų ir jos satelitus už 
žmogaus teisių nevykdymą.

Valst. sekretorius Shultz Hel
sinky, paminėdamas pavardes, 
apkaltino Sov. S-gą nevyk
dant svarbiausio šio dešimtmečio 
pažado: gerbti žmogaus teises, 
leisti šeimom susijungti, laisvai 
emigruoti, praktikuoti religijų, 
steigti darbo unijas ir de
monstruoti už taikų.

Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
ris Shevardnadze, atsakydamas Į 
JAV kaltinimus dėl žmogaus tei
sių nevykdymo, įtikinėjo, kad 
Sov. S-ga esanti pavyzdys, už
tikrinus žmonėm laisvę nuo ne
darbo, skurdo, benamiškumo ir 
rasinės diskriminacijos.

JAV preiškus savo nepasiten
kinimų dėl Pietų Afrikos prie
monių malšinant juodųjų riau
šes ir atsisakant tartis su juo
dųjų vadu vyskupu Desmond 
Tutu, Pietų Afrika atšaukė savo 
ambasadorių Herbert Beukes iš 
JAV pasitarimam.

Paaiškėjo, kad Libane laiko
mieji 7 amerikiečiai Įkaitai yra 
laikomi kraštutinės fundamen
talistų šiitų Baalbek mieste gy
venančios Musawi giminės, kuri 
tikisi už Įkaitų paleidimų išlais
vinti jos Kuvaito kalėjime už 
JAV ambasados išsprogdinimą 
laikomų giminės narį.

Japonija, JAV ir Sov. S-ga 
pasirašė aviacijos paktų, apsau- 
gojanti keleivinius lėktuvus nuo 
nušovimo jiem nuklydus nuo 
nustaty to kurso.

Sirija perleido Nabih Bezzi 
vadovaujamai šiitų Amai milici
jai 50 sovietų gamybos T--54 
tankų ir sugriovė ten buvusių 
tarp milicijų ir tarp krikščionių 
ir mahometonų karinių pajėgų 
pusiausvyrų.

NJ The Star Ledger ir The 
Record dienraščiai paminėjo, 
kad Helsinky rugpiūčio 1 susi
rinkus 35 valsty bių užsienio rei
kalų ministeriam paminėti Hel
sinkio Aktų 10 m. sukaktį, 400 
laivu iš Švedijos atvykusių 
pabaltiečių, protestuodami dėl 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
okupacijos, surengė prie Sov. S- 
gos ambasados demonstracijas, 
kurias stel>ėjo per 2000 žmonių. 
Jaunimo surengtų kelionę Baltic 
Star laivu Baltijos jūroj nuo
lat lydėjo du sovietų torpedi
niai laivai.

Prezidentas Reagan pakvietė 
Sov. S-gos valdovą Gorbačiovą 
atsiųsti stebėtoją į Nevadoj vyk
dysimus požeminius branduoli
nius sprogdinimus, o Sov. S-ga 
pasiūlė sustabdyti 6 mėn. bran
duolinių ginklų bandymus, jei 
ir JAV sutiks tokį moratoriumą 
vykdyti. Valstybės sekretorius 
Schultz pareiškė netikįs Sov. S- 
gos nuoširdumu ir pabrėžė, kad 
branduolinių ginklų bandymo 
sustabdymas nepatamautų JAV7 
reikalam.

Japonija atrado mažiausia 6 
sovietų mažų pov. laivų pėdsa
kus Japonijos jūros teritoriniuose 
vandenyse.

Prancūzijo televizija parodė 
birželio mėn. daryto filmo iš
traukas, parodančias neblogai 
atrodantį Andrei D. Sacharovą, 
išeinantį iš Gorki mieste esan
čios Zemaško klinikos ir susitin
kantį su žmona Jelena G. Bon- 
ner.

Dešimties Lenkijos universi
tetų studentų atstovai, susirin
kę Varšuvos universitete, protes
tavo dėl parlamento priimto į- 
statymo, suvaržančio akademi
nes laisves.
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KAM TARNAUJA MELAS?
Iš Lietuvos Kat. Bažnyčios Kronikos Nr. 65

nauja. 1982 m. Seminarijaikydavome Šiluvos Mariją, kokios 
mielos būdavo kelionės. Kaip 
gera būdavo Šiluvoje praleisti 
pusdienį laiko. Sugrįždavome 
truputį pavargę, l>et dvasiniai 
praturtėję, pakvėpavę ta at
mosfera, kuri kelia ir daro mus 
žmonėmis pagal Jėzaus mintį ir 
širdį.

Antri metai lankau Šiluvos 
Mariją mintimi ir širdimi. Nešu 
po jos kojų tuos pačius rūpes
čius ir džiaugsmus, kaip anuo
met. Ir lygiai kaip anksčiau jau
čiu jos laiminančią rankų . . .

Viešpats Jėzus Kristus, kuris 
nuolatos stiprina mane, tebūnie 
ir jūsų tvirčiausia atrama. Su juo 
ramiai galima eiti per gyvenimą, 
jausti, kad kasdieną vis nyksta 
mumyse marus žmogus, kad arti
namės prie savo kelionės tikslo 
— amžinybės”.

1984.9.25

Kam tarnauja melas?
Neseniai knygynuose pasirodė 

K. Bagdonavičiaus feljetonų 
pamfletų rinkinėlis “Dialogai” 
(Vilnius, Vaga, 1984 m.).

Iš šios knygutės Lietuvos ti
kintieji sužinojo, kaip, pasire
miant Kauno Kunigų seminari
jos Rektoriaus interviu, Londono 
dienraštyje “Guardian” iškreip
tai vaizduojama Bažnyčios padė
tis mūsų krašte (243 psl.).

Štai rektorius dr. kųn. V. But
kus pasakoja, kad 1982 metais 
kovo mėn. buvusi pašventinta 
nauja Seminarijos bažnyčia. 

SKYRIUS
“MUSŲ KALINIAI”

V. Petkaus sveikata bloga
1984 m. rudeny kaliniams — 

kun. Alfonsui Svarinskui, Baliui 
Gajauskui ir Viktorui Petkui — 
nebuvo leista pasimatyti su arti
maisiais. V. Petkui susitikti su 
savaisiais neleista iš eilės net 
penkis kartus. Taigi, jau daugiau 
du metai niekas iš savųjų jo ne
matė, nebuvo leista perduoti 
drabužių. Jau metai Luko, kai į 
Lietuvą neatkeliavo nė vienas V. 
Petkaus laiškas. Į savųjų laiš
kus jokio atsakymo. 1983 m. 
paskutiniuose laiškuose V. Pet
kus rašė, jog šlubuoja sveikata, 
kankina pastovus maudžiantis 
galvos skausmas.

Pašto siuntų dokumentai by
loja, kad kalėjimas jas gauna, 
bet ar pasiekia kalinį — neaišku.

Kalėjimo administracijos atsa
kymai į užklausimus apie kalina
mų V. Petkų — nieko nepasa
kantys trafaretai.

Rašo kun. Alf. Svarinskas:
(Kun. Alf. Svarinskas 

sunkiai dirba)
‘‘Dėkingas visiems, kurie mane 

prisimena. Viešpaties parama 
man labai reikalinga, juk žmo
giškos jėgos labai ribotos.

Pas mus šįmet ankstyvas ru
duo. Spalio 7 d. iškrito sniegas 
ir prasidėjo šalčiai. Dabar daug 
sniego ir vakar ryte -22c. Šian
dien jau antras atlydys . . .

Dirbu statybose po atviru dan
gumi. Sunkoka! Jau 60 metų, 
darbiniai akiniai plūs 5.5, o aš 
neturėjęs kirvio rankose. O visur 
reikia įpročio, įgūdžių.

Linksmai primenu naujų kry
žių — bus Dievui didesnė au
ka. Šiaip sveikata nieko, tik šir
dis nemėgsta kilnoti sunkumų. 
Jei stipriai pavargsta (tai būna 
ne kasdien), tai naktį neužmie
gu. Koja nevargina. Daug vaikš
tau. darau gimnastikų. Su danti
mis ne didelė bėda, du pašalino 
ir įstatė plieninius, bet sulau
žiau tiltų apatinį, ir jau du metai 
vis negaliu sutvarkyti. Bet tai 
dar pakenčiama.

Nupirkite akinius ir atsiųs
kite užrašę “akiniai”, tada neuž- 
siskaitys banderolė, nes man 
priklauso tik dvi banderolės per 
metus . . .

Šiaip nuotaika gera. Skaitau, 
mokausi kalbas ir tikiu tvirtai 
Dievo Apvaizda.

Atleiskite, kad mano laiškuose 
tik materialiniai poreikiai ir 
nieko dvasiško. Yra širdyje daug 
dvasiško, bet norisi, kad nors 
vienas laiškas per mėnesį pa
siektų jus.

Štai turiu ir dar vieną prašy
mą. Lapkričio 2 d. man prane
šė, kad atimtas man trumpas pa
simatymas gruodžio mėnesį. Bro
liui parašiau 1 d., todėl galiu 
pranešti tik per jus — tegul ne
atvažiuoja. Labai jam dėkoju už 
broliškų meilę ir krikščionišką 
pareigingumą. Tegul Viešpats 
jam atlygina. Tikriausia susitik
sime negreit. Reikia taip gyventi, 
kad amžinybėje susitiktume, o 
tai visų svarbiausia!

Broliškas sveikinimas visiems 
kolegoms ir parapiečiams”.

Ii kun. Sigito Tamkevlčlau* 
laiškų:

(Mintimis lanko Šiluvą)
.... Ačiū už sveikinimus, lin

kėjimus, maldas. Ačiū visiems, 
kurie sveikina ir meldžiasi. Koks 
neįkainuojamai brangus šis dva
sinis bendravimas. Nuolatos jau
čiu tą nematomą, bet labai bran
gią paramą, kuriai atstumai 
ir užtvaros — nėra kliūtys.

Rugsėjo mėnuo man primena 
labai brangias akimirkas, kai lan

Tai netiesa.-Ta baūnyiia tėra

V ienišas ir pavargęs kryžius prie kelio Lietuvoje. Taip buvo kadaise. Dabar jau nebėra pa
kelės lietuviškų kryžių, liko tik audringos ir liūdnos padangės.

UKRAINIEČIŲ KONFERENCIJA TORONTE

las Žunibakis, iš Chicagos, ku
ris yra pasižymėjęs savo veikla 
ginant emigrantus nuo sovietų 
kaltinimų, kurių pagrįstumo ne
įmanoma patikrinti, ir prof. Ro
mas Vaštokas.

Abu lietuviai kalbėtojai ypa-

tingu būdu pabrėžė, kad emi
grantam keliami kaltinimai atei
na iš sovietinės valdžios, kuri 
nuosekliai veda emigracijos 

^šmeižimo politiką, net ir atski
rais atvejais nesuteikdama jokios 
galimybės patikrinti kaltinimų 
pagristumą. kas prieštarauja 
elementariausiom teisės 
normom.

Kanados ukrainiečių organiza
cijų iniciatyva, Toronto univer
sitete buvo surengta konferen
cija, tema: “Ukraina ir ukrai
niečiai Antrojo pasaulinio karo 
metu — istorijos pasėkmės”. 
Konferencijoje buvo gilinamasi 
į įvairius klausimus, susijusius 
su sovietų ukrainiečiam ir kitų 
tautybių emigrantam keliamais 
kaltinimais, kad Antrojo pasau
linio karo metu jie bendradar
biavę su naciais.

Gausių prelegentų tarpe buvo 
ir du lietuviai: advokatas Povi- 

"mirė muzikas
JUOZAS ŽILEVIČIUS

Rugpjūčio 5, pirmadienį, 11:55 
v.v. vienoje Baltimorės ligoni
nėje mirė žinomas muzikas ir 
ir profesorius Juozas Žilevičius 
Jis ilgai gyveno senelių namuo
se prie Baltimorės. Sunegalavus 
širdžiai, į ligoninę buvo išvežtas 
Ii epos 30.

laivo grąžinta Švč. Trejybės l>až- 
nyčia, kuri iš jos l>uvo atimta 
prieš 20 metų. Per tuos metus 
iš nuostabios bažnyčios beliko tik 
sienos, sugriauti gražiausi alto
riai, sunaikinti meniški paveiks
lai ir statulos. Bažnyčia buvo pa
versta knygų bazės sandėliu.

Manoma, kad atgauti bažny
čių yra padėjęs a.a. kard. Alfre
das Bengšas, kai jis, lankydama
sis Lietuvoje, buvo nustebintas 
menka Kunigų seminarijos 
koplytėle, kurioje trūko ir švie
sos, ir oro ir vietos.

Kun. V. Butkus teigia, jog 
Lietuvoje yra laikomos pamal
dos jaunimui. Iš tiesų valdžia 
leidžia tokias pamaldas tik Ku
nigų seminarijos auklėtiniams. 
Visiems žinomi faktai, kaip so
vietinė valdžia reaguoja į jauni
mo rekolekcijas, į Kalėdų eglu
tes vaikams, mokslo metų pra
džios paminėjimą, šv. Mišių aukų 
jaunimui. Visa tai skelbiama ne 
tik religinių susivienijimų nuo
statų pažeidimu, bėt net anti
tarybine veikla. (Taip buvo kal
tinamas ir kun. Sigitas Tamke- 
vičius teisme.)

Rektorius toliau pasakoja . . . 
tikintiems jaunuoliams leidžia
ma patarnauti prie altoriaus”.

Tai labai klastingas pasaky
mas. Atkreipkite dėmesį — nesa
koma vaikams, bet jaunuoliams. 
Religinių susivienijimų nuo
statai tai leidžia tik jaunuoliams,

Jį (nukeltoj 2 vsL)

KOVOS AFGANISTANE

Afganistano komunistinis re
žimas pirmą kartą tiesioginiai 
kreipėsi į partizanus, kovojan
čius prieš sovietinę okupaciją, 
siūlydamas paskelbti paliaubas 
Ramadano — muzulmonų pas
ninko mėnesio laikotarpyje.'

Kvietimą paskelbė oficialioji 
afganų režimo spaudos agentū
ra “Bakhtar”.

Apžvalgininkai pažymi, jog 
kvietimas laisvės kovotojam pa
skelbti paliaubas savaime at
skleidžia partizanų karo veiksmų 
Afganistane labai plačią apimtį.

Pagal paskutines žinias, sovie
tų okupacinę kariuomenę Afga
nistane dabar sudaro 110,000 
karių. Be to, Sovietų Sąjungos 
pasienyje su Afganistanu yra 
dislokuoti dar 35,000 raudon
armiečių, pasirengusių, reikalui 
esant, skubiai pribūti Afganis
tane.

Apžvalgininkai šia proga pri
mena, kad prieš penkerius me
tus,, kai sovietai kariškai pasi
rodė Afganistane, Maskva buvo 
pranešusi, kad intervencija te
bus trumpalaikė tvarkai krašte 
atstatyti ir kad į Afganistaną 
tebus pasiųstas labai rilx>tas so
vietinių karių skaičius. Iš šio

Baltijos Tribunolas Kopenha
goje pareiškia, kad buvusių ne
priklausomų Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos okupacija ir aneksija 
yra pavyzdys nusikaltimo, pa
žeidžiant tarptautinę viešųjų tei
sę l>ei sutartis, kurias Sovietų 
Sąjunga yra ratifikavusi.

Masinė rusų imigracija rimtai 
sužalojo baltų tapatybę ir politi
nę struktūrą: kalba, kultūra, reli
gija ir net istorijos mokymasis 
mokyklose yra nukentėjęs sovietų 
valdžioje. Baltijos valstybių mili
tarizavimas sudaro tebesitęsian
čios grėsmės pasaulio taikai 
nuolatinį priminimą.

Baltijos tautų teisėj apsispren
dimą, nediskriminaciją ir nesiki
šimą jų protėvių žemėje turi bū
ti sugrąžinta.

Išklausęs patyrusius- liudinin- 
z kus daugelių gyvenimo, teisės 
bei praktikos atžvilgiu, Baltijos 
Tribunolas prieina išvados, kad 
Sovietų Sąjunga yra padariusi ir

KOPENHAGOJE POSĖDŽIAVO 
BALTIJOS TRIBUNOLAS

Šių metų liepos 25 ir 26 die
nomis Danijos sostinėje, Kopen
hagos mieste, posėdžiavo “Bal
tic Tribūnai Against the Soviet 
Union”. Šiam^triburioleSovietų 
Sąjunga buvo kaltinama už nusi
kaltimus, padarytus Baltų tau
toms— Estijai, Latvijai ir Lietu
vai. Sovietų Sąjunga pripažin
ta kalta.

Tribunolą organizavo Baltu 
Santalka (Baltic World Con- 
ference), kurią sudaro politinės 
vadovybės: estų — Estonian 
World Council, ir latvių —World 
Federation of Free Latviam, ir 
lietuvių — Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, r 

daro didelę neteisybę šioms tau
toms.

šių trijų Baltijos valstybių liki
mas yra unikalus žmonijos istori
joj. Niekur kitur pasauly nuga
lėjusi valstybė nėra okupavusi, 
aneksavus ir kolonizavus parla
mentinių demokratinių šalių. Šis 
unikalus likimas nusipelno de
mokratinių vyriausybių pasauly 
unikalios politikos.

Mes raginame jas pasaulio 
forumuose kelti sovietų okupaci
jos Baltijos kraštuose klausimą, 
reikalaujant laisvės ir nepriklau
somybės Estijai, Latvijai ir Lie
tuvai.

Šiuo Kopenhagos Manifestu 
mes pareiškiame, kad dabartinė 
padėtis Baltijos kraštuose paken
kia taikos ir laisvės galimybei 
Europoje ir pasauly.

Pirmininkas Theodor Veiter, 
Per Ahlmark, Rev. Michael Bour- 
deaux, Jean-Marie de Daillet and 
Sir James Favvcett.

Tribunolą sudarė penki teisė
jai. Pirmininkavo dr. Theodor 
Veiter, austras, teisininkas ir 
tarptautinės teisės žinovas. Kiti 
keturi teisėjai buvo: Per Ahl
mark, buvęs Švedijos parlamen
to atstovas ir ministerio pirmi
ninko pavaduotojas; Jean-Marie 
de Daillet, Prancūzijos parla
mento narys; Michael Bour- 
deaux, anglikonas, kunigas, pro
fesorius, plačiai pasižymėjęs 
savo studijomis apie krikščio
nių persekiojimą Sovietų Sąjun
goje; Sir James Favvcett, pasi
žymėjęs tarptautinės teisės 
žmogaus teisių žinovas.

Posėdį atidarė Roul Moller, 
Europos parlamento vicepirmi
ninkas. Tribunolas išklausė kalti
namąjį aktą ir septyniolikos liu
dininkų parodymus ir jiems statė 
įvairių klausimų.

Liudininkai; vienas anglas, 
penki latviai, try s estai, du rusai, 
vienas vokietis vienuolis ir pen
ki lietuviai.

Lietuviai liudininkai buvo: dr. 
Tomas Venclova, dr. Aleksandras 
Štromas, Violeta Rakauskaitė- 
Štromienė, Bronius Venclova ir 
Kęstutis Jokubynas. Visi šie 
lietuviai yra gyvenę okupuotoj 
Lietuvoj, kol jiems pavyko at
vykti į laisvuosius Vakarus. •

Po posėdžio tribunolas paskel
bė “Copenhagen Manifesto”, 
pripažįstantį Sovietų Sąjungą 
nusikaltusią visoms trims Pabal
tijo tautoms. Tribunolo klausėsi 
visa eilė žurnalistų iš įvairių 
Europos valstybių. Buvo ir Tas- 
so korespondentas.

Tribunolas taip pat buvo pla
čiai rodomas Danijos, Olandijos, 
Švedijos ir Vokietijos televizi
joj. Tassas paskelbė pranešimą, 
piktai puolantį tribunolą ir jame 
dalyvavusius asmenis.

Kopenhagos burmistras tre
čiadienį liepos 24, priėmė pabal
tiečių delegaciją. Iš lietuvių 
dalyvavo dr. K. Bobelis su žmo
na, inž. Liūtas Grinius ir M. Sa- 
matienė.

J Kopenhagą atvyko: dr. K. Bo- 
lielis su žmona, dr. J. Stiklio- 
rius, inž. L. Grinius, M. Sama- 
tienė, dr. E. Armanienė, O. Barš- 
kėtytė, inž. A. Venckus su žmo
na, dr. A. Janačienė ir gražus 
būrys lietuvių jaunimo, taikos 
ir laisvės ekskursijoj Baltijos jū
roje dalyviai.

Liepos 26 Kopenhagoje buvo 
sovietų surengta spaudos konfe
rencija, kurioj dalyvavo septyni 
atstovai. Jų tarpe buvo vienas as
muo lietuviška pavarde — Juli
jona Gutauskienė.

“riboto" karių skaičiaus, penke- 
rių metų laikotarpyje Afganis
tane susidarė 110.000 karių 
okupacinė kariuomenė. Bet ir ši 
didžiulė armija drauge su afga
nų režimo kariuomene nt įsten
gia įveikti laisvės kovotojų pa
sipriešinimo
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DARBININKĄ 70 METŲ

suk^'geas SVEIKINA
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
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Nuoširdžiai Gerbiami, Malonūs 
DARBININKO
Leidėjai, Redaktoriai, Bendradarbiai.

Artėjant DARBININKO 70 metų sukakčiai, apie 
tai galvojant, savaime prisimena tie Lietuvių visuome
nės neužmirštini asmenys, kuriu idealizmo dėka 
DARBININKAS ir šiandien ne tik gyvas, bet savo 
vertingą misiją vykdo jaunatviškoje dvasioje.

Taip pat savaime prisimena, kad DARBININKO 
gyvavimo metų lygiai pusė šįmet tenka Tėvams 
Pranciškonams. šių 70 metų laiko lietuvių, kurie 
buvo, yra DARBININKUI dėkingi, yra tiek daug, kad 
nėra asmens, kuris galėtų kalbėti jų visų vardu. 
Aš reiškiu tik savo asmeninę gilią pagarbą visiems 
buvusiems ir dabartiniams DARBININKO Leidėjams, 
Redaktoriams, Bendradarbiams už ikšiolinį ir dabar
tini pasišventimą per DARBININKĄ Lietuvių visuo
menės visokeriopam — dvasiniam, intelektualiniam, 
tautiniam labui.

Dievas telaimina jus ir jūsų pasišventimą.
Nuoširdžiai su Jumis,

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

Iš prieš 10 m. Maskvoj susi
dariusio 20 Helsinkio Aktų vyk
dymui sekti komiteto narių 18 
atsidūrė kalėjime ar buvo iš
tremti į krašto gilumą ar užsieni, 
o pats sąjūdis nustojo gyvavęs.

Ugandoj įvyko gen. Basilio 
Clara Okello ruoštas pervers
mas prieš krašto prezidentą Mil- 
ton Obote, kuris spėjo pabėgti į 
kaimyninę Keniją. Nauju prezi
dentu buvo paskirtas kariuo
menės štabo viršininkas gen. 
Tito Okello. kuris sudarė K) 
narių tarybą kraštui valdyti.

Iš Maskvoj vykusio Tarptau
tinio jaunimo festivalio “už 
priešimperialistinj solidarumą, 
taiką ir draugystę“ pasitraukė 
6 Vakarų Vokietijos jaunimo or
ganizacijos už tai, kad festivaly
je buvo leista dalyvauti Vakarų 
Berlyno jaunimo organizacijom, 
kurios buvo traktuojamos kaip 
atstovaujančios atskirą valstybę.

Nors Nikaragvos vyriausybė 
leido prievarta prieš 4 metus 
ištremtiem Miskito indėnam 
grįžti į senąsias gyvenamas 
vietas prie Coco upės, tačiau 
Miskito indėnų Misurasata koa
licijos vadas Brooklyn Bivera 
pareiškė, kad indėnų sukilimas 
vyksiąs ir toliau, tol, kol jiem 
bus leista kontroliuoti jų gyve
namos žemės ir jos turtų, kol 
bus suteikta autonomija ir leista 
turėti politines organizacijas.

Naujasis Peru prezidentas Alan 
Garcia Perez pareiškė, kad 14 
bil. dol. siekiančiom užsienio 
skolom grąžinti bus leista pa
naudoti tik 10 proc. gaunamo 
pelno už eskportuojamas prekes 
ir kad dėl skolų grąžinimo pa
lengvinimo Peru tarsis tiesiog su 
suinteresuotom valstybėm, o ne 
su Tarptautiniu monetariniu 
fondu. Toks planas nerado pri
tarimo kitų Pietų Amerikos 
valstybių tarpe.

JAV besilankantis Kinijos pre
zidentas Li Xiannian pareiškė, 
kad JAV artimi santykiai su Tai
vani! sudaro rimtą kliūtį santy
kiam tarp Kinijos ir JAV page
rinti.

Amerikos Romos katalikų vys
kupai ir Amerikos žydų kong
resas sutarė dėl principo, kad 
deformuotų kodinių gyvybė turi 
būti palaikoma, nebent mirimo 
procesas jau būtų prasidėjęs ir 
nebūtų vilties gyvybę išgelbėti.

Afganistano partizanai įvykdė 
didelį visą naktį trukusį puoli
mą prieš sovietų karo aviacijos 
bazę Kabule. Sovietai turėjo pa
naudoti sunkiąją artileriją ir ra
ketas. Tuo pačiu metu vyko di
deli puolimai ir Panjshir slėny ir 
Herat provincijoj, padariusieji 
sovietam ir afganam didelių 
nuostolių.

Pagal surašymo duomenis 
Amerikoj yra 176 miestai, turin
tieji nemažiau kaip po 100.000 
gyventojų.

JAV7 karo laivyno aukštojo pi
lotažo lakūnų grupė Blue Angels 
A-4 Skyhavvk kovos lėktuvais 
atliekami veiksmai ore stebina 
žiūrovus. Skrisdami 300 mylių 
per vai. greičiu jie atlieka nuo
stabius grupinius veiksmus, bet 
nuo 1946 m. 21 lakūnas yra žu
vęs per jų surengtus pasirody
mus. Jų tikslas — paskatinti 
jaunimą susidomėti karo laivynu 
ir jo aviacija.

Iš PLO pirmininko Yasir Ara
fato pristatytų Jordanui 22 pa
lestiniečių kandidatų į bendrą 
Jordano ir palestiniečių dele
gaciją pasitarimam su JAV dėl 
taikos Artimuosiuose Rytuose Iz
raelio min. pirm-kas Shimon Pė
rės sutiko priimti tik du kandida
tus.

JAV šiuo reikalu įspėjo 
Izraelį, kad JAV atsižvelgsian
čios į Izraelio argumentus, bet 
nesutiksiančios, kad Izraelis ve
tuotų JAV pasitarimus su bendra 
Jordano ir palestiniečių d< 1<- 
gacija dėl Art. Rytų taikos.

Lenkijos pogrindžio Solidaru
mo unijos vadai paragino gy
ventojus boikotuoti spalio 13 
įvyksiančius Lenkijos parlamen
to rinkimus.

— Kauno J. Gruodžio aukš
tesniosios muzikos mokyklos vi
suomeniniame muziejuje, ku
riam vadovauja Lietuvos nusi
pelniusi mokytoja Elena Marti
nei! ienė, sukaupta per 3(KX) eks
ponatų. Renkamos koncertinės 
afišos, programos lx*i kita unika
li medžiaga. Ja naudojasi Lie
tuvos valstybinės konservatori
jos, Čiurlionio meno mokyklos 
dėstytojai, studentai, Valstybinė 
filharmonija bei Kompozitorių 
sąjungos nariai. Nuolatinis dė
mesys skiriamas kompozitoriaus 
J. Gruodžio, kurio vardą mo
kykla gavo 1948, muzikiniam 
palikimui kaupti ir tvarkyti, pa
rodom rengti. Šių metų ekspo
zicija įruošta vadovaujant dėsty
tojai muzikologei Elenai Jokū- 
bonienei. Jai talkino dėstytojos 
Jūratė Urbonavičiūtė, Unia 
Milerienė, Tatjana Bardelim, Al
dona Didžiulytė, Aldona Šikš- 
nienė.

— Vilniaus meno darbuotojų 
rūmuose birželio 7 įvyko va
karas, skirtas lietuvių literatūros 
klasikės Žemaitės gimimo 140- 
osiom metinėm ir literatūros vei
kėjo, kritiko Povilo Višinskio 
gimimo 110-osiom metinėm pa
minėti. Įžanginiu žodžiu vakarą 
pradėjo Lietuvos rašytojų sąjun
gos valdybos pirmininko pava
duotojas A. Zurba. Pranešimą 
apie Žemaitės gyvenimą ir kū
rybą, jos ir P. Višinskio literatū
rinį bendradarbiavimą padarė 
filologijos mokslų kandidatas, 
docentas A. Sprindis. Minėjimo

metu rašytojui V. Brazauskui 
buvo įteikta 'Žemaitės premija, 
kuri jam paskirta už apsakymų 
knygą “Nežinomų artistų gyve
nimas”. Šį apdovanojimą, ski
riamą už geriausius lietuvių li
teratūros kūrinius kaimo gyveni
mo temomis. Žemaitės kolchozo 
žemdirbiai yra įsteigę prieš 20 
metų, tuo pagerbdami savo kraš
tietės atminimą.

— Ilgametė Alytaus, Lazdijų 
ir Varėnos rajonų draugystė iš
puoselėjo gražią tradiciją: prade
dant 1972-aisiais, kasmet viena
me iš minėtų rajonų surengia
mas dzūkų liaudies dainų ir 
instrumentalinės muzikos vaka
ras. Šiemet, gegužės 12 “Dzūkų 
godos” nuskambėjo naujuose 
Simno (Alytaus rajonas) kultūros 
namuose. “Dzūkų godos” gali 
būti sektinas pavyzdys aukštai
čiam ir žemaičiam.

— Maskvos konservatorijos 
didžiojoje salėje balandžio 27 ir 
28 Kauno valstybinis choras, so
listai S. Trimakaitė, Lietuvos 
nusipelniusi artistė A. Stasiūnai
tė, S. Larinas, A. Markauskas, 
respublikos nusipelnęs artistas 
V. Prudnikovas ir Lietuvos vals
tybinės filharmonijos simfoninis 
orkestras, diriguojamas respub
likos liaudies artisto J. Domarko, 
atliko G. F. Haendelio oratori
ją “Samsonas”.

— J. Domarkas, respublikos 
liaudies artistas, balandžio 30 
Leningrade, M. Glinkos kape
los salėje, dirigavo L. van Bet
hoveno IX simfoniją. s. L.K.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland Bivd., galime įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baMinukų, medaus, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way SL), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 200 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. MarioToixolra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette SL (Cor. WHaon Avo.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldoma*. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KENFIELD FUNERAL HOMES — Beach Memorial Chapel, 301 Corey 
Aye., St. Petersburg Beach, FL 33705. 813 360 - 5577. Pasadena 
Memorial Chapel, 200 Paaadem. Avė. S., SL Petersburg, FL 33707. 
813 345-9303.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, aav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madison SL, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA“. WICN-FM. 90.5 
VVorcester, 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 Lithuanla“, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr., adresas: 
234 Suniit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753 - 5636.

Clevelando Grandinėlės šokėjai šoka įvairių tautybių festi
valyje, kurį stebėjo tūkstančiai žmonių. Grandinėlė buvo 
pranašiausia, \notr v

(atkelta i.š 1 psl.)

miaukusiems 18 metų. Jei Lietu
voje vaikai patarnauja prie -al
toriaus, tai tik dėl to, kad yra 
kunigų, kurie tų nuostatų nepai
so, bet vadovaujasi Kristaus žo
džiais: “Leiskite mažutėliams 
ateiti pas mane“.

Džiaugiamasi tarsi 22 semina
ristai, 1982 metais priimti į Ku
nigų seminariją, jau sudafo la
bai didelį skaičių. Prieš karą 
Lietuvoje buvo ne viena semina
rija ir į jas buvo priimama žy
miai daugiau jaunuolių. Be to, iš 
22 klierikų neaišku, kiek iš jų 
pasieks šventimus. Tikriausiai jų 
bus žymiai mažiau, nei tais me
tais mirs kunigų. Tokia padėtis 
kartojasi metai iš metų, nepai
sant viso sovietinės valdžios 
“gerumo”. Ar tai normalios Baž- 
čios darbo sąlygos?

Tame pačiame straipsnyje 
spausdinamas Vilniaus Šv. Ra
polo parapijos klebono Antano 
Dilio pasisakymas prieš Lenki
jos Katalikų Bažnyčią. Iš kur kun. 
A. Dilys žino, kad Lenkijos ku
nigai daugiau užsiima naciona
lizmu ir mažiau kalba apie 
Dievą?
Šį kaltinimą mes girdim bedie

vių spaudoje taikomą ir uolie
siems Lietuvos kunigams.

Nežiūrint praeityje buvusių 
nesusipratimų, Lietuvos tikin
tieji palankiai vertina ir domisi 
kaimynų lenkų pastangomis taip 
pat nelengvomis sąlygomis iš
saugoti tikėjimą savo tautoje.

“ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ“

PUOLA VATIKANO RADIJĄ
Palanga. 1984 lapkričio mėn. 

žurnalistas Vytautas Miniotas 
skaitė paskaitą Palangoje.Kalbė
damas apie tarptautinę padėtį, 
užsipuolė Vatikano radiją, kad jis 
šmeižiąs tarybinę vyriausybę, 
skelbdamas, kad ji neleidusi 
Šventajam Tėvui atvykti j Lie
tuvą per šv. Kazimiero jubilie
jų. “Bet tai netiesa. Aš pats klau
siau vysk. L. Povilonį, ar jis kvie
tė Šventąjį Tėvą į Lietuvą. Vys
kupas L. Povilonis atsakė, kad 
nekvietęs”, — kalbėjo susirinku
siems V. Miniotas.

Išplėtė bažnyčią
Skardupiai. (Kapsuko rajonas). 

1984 m. iš balandžio 25 d. į 
26 d. naktį nežinomi piktadariai, 
laužtuvu išlaužė duris. įsibrovė į 
Skardupių bažnyčią, čia išlaužė 
didžiojo altoriaus tabernakulio

dureles ir išnešė Komuninę su 
Švč. Sakramentu. Nusikaltėliai 
nesurasti.

Gegužės 26 d. Skardupių baž
nyčioje įvyko atsiteisimo pa
maldos. Klebonas Boleslovas Če- 
gelskas pasakė atitinkamą pa
mokslą. Po šv. Mišių jaunimas ir 
suaugę keliais ėjo aplink bažny
čią. Gegužės ir birželio mėne
siais Skardupių tikintieji ir sve
čiai gausiai rinkosi į bažnyčią, 
kur drauge su kunigu atsiprašy
mo intencija dalyvaudavo šv. 
Mišiose, priimdavo šv. ko
muniją.

Girti komjaunuoliai 
apiplėšė bažnyčią

Gižai. (Vilkaviškio rajonas). 
1984 m. gegužės 28 d. naktį 
buvo apiplėšta Gižų parapijos 
bažnyčia: išplėštas altorius, su 
Monstrancija išneštas Švč. Sakra
mentas, paimtas smilkytuvas, iš 
bažnyčios rūsio išnešta ir vietoje 
sunaikinta apie 70 litrų įvairių 
žiemai paruoštų vaisių ir uogų.

Gyvenvietėje tuoj buvo pa
skleistos kalbos, kad tai bažny
čioje patarnaujančiųjų darbas, 
gana drąsiai buvo nurodomos 
net kai kurių uolių ministrantų 
pavardės, o Vilkaviškio VRS pa
reiškė. kad pats Gižų parapijos 
klebonas kun. Algirdas Pasilaus- 
kas nori suvaidinti apiplėšimą ir 
apkaltinti “dorus tarybinius 
žmones”.

“Vyrai, nusikaltėliai turi būti 
surasti, ieškokite nors iš žemės 
iškaskite, o nusikaltimas turi 
būti išaiškintas. Kai praeitais 
metais chuliganai nužudė kun. 
L. Šapoką, Vatikanas paskelbė, 
kad tai saugumo darbas, tas 
pats bus ir su bažnyčios apiplė
šimu”, savo pavaldiniams kal
bėjo VRS viršininkas Papečkys.

Kriminalinės paieškos inspek
torius Abraitis po trijų dienų 
išaiškino nusikaltėlius, tai keturi 
Gižų gyvenvietės komjaunuoliai: 
Renatas Žališkevičius, Algaudas 
Klimavičius, Gintaras Valaitis ir 
Artūras Danielius bei G. Pipynė. 
Visi išskyrus R. Žališkevičių, 
pilnamečiai.

Nusikaltimą padarė būdami 
girti.

1984 rugsėjo 4 - 5 d. įvyko 
apiplėšusiųjų Gižų bažnyčią teis
mas. Teismo sudėtis prokuroras 
Bogužau s kas. teisėja Mickevičie
nė, advokatai — Šipulskis ir Ki- 
likevičius iš Vilkaviškio bei Bu
lota ir Šilingas iš Kapsuko.

(Bus daugiau)

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. JSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

pasolipo 
* MEMORIALS

66-86 80 ST MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

1933 + 1 97 6

-V
•į* :a

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

Prieinamos kainos, modernūs 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
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Ar išlaikysime Kultūros Židinį?

LIETUVIŲ FONDAS PASKIRSTĖ PELNĄ

Vasara artėja prie galo. Neuž
ilgo ateis ruduo, o kartu ir lietu
viškos veiklos sezonas Kultūros 
Židiny. Organizacijos jau dabar 
planuoja balius, sukaktuves, 
koncertus ir kitokius, kartais 
kultūrinius, bet dažniausiirt vi
suomeninius pobūvius.

Kultūros Židiny yra vietos vi
som pramogom. Čia sutelpa ir 
sportininkai, ir šokėjai, ir choris
tai, ir meno mėgėjai, ir kultūros 
puoselėtojai. Už patalpų nau
dojimą dauguma aukoja arba 
mažai, arba nieko. Iš kur tada 
ateina pajamos Židinio išlaiky
mui? Kas apmoka prižiūrėtojų 
algas, mokesčius, elektros bei 
dujų sąskaitas, apdraudą, reik
menų tiekimą, remontą ir kitas 
įvairias išlaidas? Iš kur atsiran
da tie 53 - 54 tūkstančiai do
lerių, kurių kasmet reikia Židinio 
išlaikymui?

Daugiau negu pusė tų lėšų 
ateina iš taip vadinamų bingo 
žaidimų. Tie žaidimai yra legali 
priemonė “lošimų”, arba laimė
jimų būdu telkti pajamas šalpos 
arba labdarybės tikslams. Bingo 
žaidimus gali pravesti organiza
cijos, gavusios atatinkamą leidi
mą iš N.Y. valstijos įstaigų. Są
lygos leidimui gauti nėra sun
kios. Reikia tik žmonių, pasi
šventimo ir kantrybės. Kultūros 
Židinio ir pranciškonų vienuoly- 
dd Statybos bet išlafkymo reika
lams tokius bingo leidimus yra 
gavę N.Y. Lietuvių Atletų Klu
bas ir Pranciškonų Rėmėjų būre
lis. Ir vienos, ir kitos grupės 
bendradarbius beveik asmeniš
kai suorganizavo ir motyvavo 
tada Židinio statybos komiteto 
pirmininkas, o dabar jau mūsų 
gerbiamas vyskupas Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM.

Pranciškonų rėmėjų grupė 
veda bingo žaidimus jau 15, o 
LA Klubas jau 13 metų. Per 
tą laiką abi grupės Kultūros 
Židiniui bei vienuolynui surin

ko daugiau negu keturis penk
tadalius milijono dolerių. Nuo
stabiausia, kad tokį milžinišką 
darbą atliko tiktai maža sau
jelė žmonių. Vienam bingo žai
dimui pravesti reikia apie 15 - 
20 darbininkų, o iš Išėdos ir ma
žiau. Reikia tik kartį į savaitę 
atvykti į bingo salę, per kelias 
valandas atlikti užduotas parei
gas, ir viskas. Darosi daug blo
giau, jeigu kiekvieną savaitę ir 
kiekvieną kartą vis tie patys 
žmonės turi nešti tas pareigas. 
Kiti jas neša jau nuo pat bingo 
žaidimų pradžios. Nenuostabu, 
kad bingo darbuotojai pavargs
ta, pasitraukia, arba dantis su
kandę atlieka tas mažai žinomas 
ir mažai garbingas pareigas, 
veltui laukdami, kad kas nors 
ateis juos bent retkarčiais pava
duoti.

Abi bingo grupės apeliuoja į 
New Yorko lietuvių visuomenę, 
į organizacijas. į pensijon išėju
sius vadus, į jaunimą — atei
kite pagelbėti išlaikyti Kultūros 
Židinį. Padėtis darosi kritiška.

Nesulaukus pagalbos ir pakai
tų, viena iš bingo grupių turės 
neužilgo užsidaryti. Visos orga
nizacijos ir grupės, kurios Židi
nių naudojasi ir jame randa pa
stogę, turi kuo greičiau ateiti 
bingo darbuotojam į talką.

Jeigu pagalbos nebus — Židi
nio durys neužilgo irgi užsida
rys. Organizacijų atstovai prašo
mi kreiptis į Pranciškonų Rėmė
jų grupės globėją Tėvą Anta
ną Prakapą, (718) 235 - 5962, 
arba į Atletų Klubo ir bingo sek
cijos pirmininką Antaną Mičiulį, 
(718) 441 - 1131.

Atėjo laikas tinkamai atkreip
ti dėmesį ir aktyviai dalyvauti 
Kultūros Židinio išlaikymo dar
buose. Nuo jūsų priklausys, kiek 
ilgai Židinys dar bus mūsų.

Alg. S.

Lietuvių Fondo vadovyl>ė bir
želio 29 sukvietė spaudos ir 
radijo darbuotojų konferenciją
Čhicagos Tautiniuose namuose, 
kur susirinko apie 30 žmonių.

Prieš pradedant vaišes maldą 
sukaliojo kun. dr. Juozas Pruns- 
kis. Pasistiprinus atidaromąjį žo
dį pasakė Antanas Juodvalkis, 
LF Informacijos komisijos pirmi
ninkas. Susikaupimo minute bu
vo pagerbta viena iš LF steigė
jų — a.a. Alicija Rūgytė, kurios 
bute įvyko pirmasis LF steigia
masis susirinkimas. Po to buvo 
pasveikintas varduvininkas, LF 
Tarylx>s pirm. Povilas Kilius ir 
jam sugiedota Ilgiausių metų.

Pirmasis buvo pakviestas kal- 
l>ėti Povilas Kilius apie LF 
struktūrą, nustatytą LF įstatuose, 
kurie suskirstyti į kelis skyrius ir 
į paragrafus. Vyriausias LF or
ganas yra metinis suvažiavimas. 
Toliau išrinktoji Taryba, kuri pla
nuoja veiklą, Valdyba vykdo, 
Kontrolės komisija prižiūri. Be 
to, dar yra veiklios komisijos: 
Finansų (pirm. J. Vaznelis), Pel
no skirstymo (St. Baras), Infor
macijos (A. Juodvalkis), Įstabų, 
Palikimų, Naujų narių verbavi
mo.

Valdybos pirm. LF kūrėjas dr. 
A. Razma pasidžiaugė, kad LF 
išaugo į tokią stiprią finansinę 
instituciją. Tai esąs ne jo vieno 
nuopelnas, bet daugelio pasi
šventusių asmenų nuoširdaus 
darbo rezultatas. Be pačių steigė
jų, vėliau atėjusieji, kaip St. Ba
ras, A. Juodvalkis, Marija Re- 
mienė, P. Kilius ir kt. savo pasi
aukojimu ir žiniomis padarė tai,

Lietuvių Fondo spaudos konferencijoje, kuri buvo birželio 29 Lietuvių Tautiniuose 
Namuose Chicagoje. Dalyvavo spaudos ir radijo darbuotojai. Iš k. sėdi: Juozas Vilu- 
tis, Irena Regienė, Antanas Juodvalkis ir Apolinaras Bagdonas; stovi — Stasys Juš- 
kėnas, Mečys Valiukėnas, Juozas Žygas, Juozas Žemaitis ir Petras Petrulis. Nuotr. JonoTamulaičio

kad LF pasiekė 3 milijonų pa- Iš tos sumos studentų stipendi- 
grindinio kapitalo sumą. Lietu
vių visuomenės pasitikėjimas LF 
yra nepaprastai stiprus. Praeitais 
metais į LF įstojo 244 nauji 
nariai ir dalia r jų yra 5560. 
iki šiol LF gavo 1,570,000 dol. 
pelno, kurio didžioji dalis yra 
išskirstyta lietuviškiem reika
lam. Palikimai sudaro labai reikš
mingą dalį LF. Taip pat pačiame 
Fonde veikia antriniai fondai, 
būtent: agronomų, Janonio, Kru- 
konio, Stankaus ir kt. Bus išleis
tas naujas leidinys su visų au
kotojų pavardėmis. Pinigai 
kruopščiai investuojami, kad 
neštų didžiausią pelną.

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. St. Baras, kalbėdamas apie 
šių metų pelno paskirstymą, pa
teikė ir šios komisijos sudėtį; 
Trys atstovai įeina iš LF, bū
tent, St. Baras (pirm.), G. Balu- 
kas, Marija Remienė ir antrinin
kas M. Dranga, o kiti trys nariai 
iŠ LB Krašto valdybos: Irena 
Pempkienė, Bronius Juodelis 
(sekr.), V. Kutkus ir antrininkė 
Dalia Goceitienė.

Be to, dar yra sudaryta spe
ciali pakomisė, kuri rekomen
duoja studentus stipendijom 
gauti.

Komisijos posėdžiuose daly
vavo ir Tarybos pirm. P. Kilius 
bei Vald. pirm. A. Razma, nors 
jie balsavimo teisės ir neturėjo. 
Šiais metais buvo paskirstyta re
kordinė suma — 181,000 dol.

joms teko 36,000 dol., o l>end- 
riems reikalams 145,000 dol.

1. Didžiausia suma teko švieti
mui — 91,000 dol.

2. Menam — 18,000 dol.
3. Mokslui — 38,000 dol.
4. Visuomeniniam reikalam — 

33,000 dol.
Buvo gauta 115 prašymų 

580,000 dol. sumai, bet tegalėjo 
būti patenkinta tik 25%. Komi
sija dirbo su nepaprastu supra
timu, stengėsi patenkinti pačius 
reikalingiausius. 85% prašymų mą kultūrų trauka, 
buvo remtini, tačiau nebuvo iš- A.P.B.
teklių. Išreiškė padėką visiem

VISI KELIAI VEDA Į 
LIETUVOS VYČIŲ SEIMĄ

Rugpjūčio 8-11 dienomis Lie
tuvos vyčių 72-ras seimas įvyks
ta New Haven, Conn., Yale uni
versiteto patalpose. Tie seimai 
šaukiami nuo 1913 metų. Kaip 
kiekvienais metais, taip ir šiemet 
tikimasi, kad seimas paliks gerą 
įspūdį ne tik suvažiavusiems 
vyčiams, bet ir kiekvienam kuris 
dalyvaus šiose iškilmėse.

Tuo pačiu metu vyksta ir Ku
nigų Vienybės suvažiavimas Yale 
universiteto patalpose. Tai šios 
iškilpiės turės net dvigubą reikš
mę ir prasmę.

Vietinė 50toji vyčių kuopa uo- 

komisijos nariam už jų nuoširdų 
pasišventimą.

LF pagrindinis kapitalas, įskai
tant ir žemę, pasiekė 3,398369 
dol.

. Po trumpų paklausimų ir pa
aiškinimų, konferencija baigėsi 
labai draugiškai, visi skirstėsi su 
tam tikru pasididžiavimo jaus
mu, kad mes turime stiprią fi

mos sumos stiprina lietuvybę, 
remia lietuvišką kultūrą ir gelbsti 
jaunimui išlikti tikrais lietuviais, 
nors aplinkui siaučia stipri sveti- 

liai dirba, kad priimtų ir pavai
šintų svečius ir delegatus. Jų 
gali būti per 500.

Šių metų seimo dėmesis bus 
skirtas jaunimui. Nors Ameri
koje gimęs lietuvių jaunimas pri
tampa prie Amerikos visuo
menės, bet jis vistiek trokšta lie
tuviškos kultūros ir nori susi
pažinti su lietuviškom tradici
jom. Šio seimo tema bus — Jung
ti Amerikos lietuvių jaunimą į 
vyčių organizaciją.

Pažymėtina, kad per pastaruo
sius metus lietuviai, kurie yra 
vedę kitatautes, ar ištekėję už 
kitataučio, rašosi į vyčių orga
nizaciją. Jų skaičius didėja. Jų 
uolumas organizacijoje — neap
sakomas.

Lietuvos vyčių organizacija 
savo aukštumą pasiekė 1921 
metais. Tada buvo 5,000 narių, 
kurie sudarė 100 kuopų. Dabar 
tikimasi, kad šis skaičius bus 
pralenktas, nes organizacija 
nuolat didėja. Svarbu, kad su 
vyčių augimu didėtų ir meilė 
Lietuvai, kad gyvuotų lietuvybė.

Šiandien lietuvių visuomenė 
dėkinga Lietuvos vyčiam, kurie 
per tiek metų savo rūpesčiu ir 
pasišventimu palaikė lietuviškas 
tradicijas Amerikoje ir puoselė
jo Lietuvos kultūrą.

Vincas Gražulis

JAV, turėdamos duomenų, 
kad Nikaragva yra įsivėlusi į 
šešių JAV karių nužudymą 
Salvadore, ją įspėjo, kad bus ati-
tinkamai atsilyginta už bet kuriuo: 
teroristinius veiksmus prieš JAV 
karius ar civilinius asmenis ar 
įstaigas Centrinėj Amerikoj.

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 • Literatūrinė kūryba • Mokslinė veikla— 
kalbininkas ir matematikas • Jo reikšmė lietuvių tautai.

■ PAULIUS JURKUS

26. —
Baranauskas — religinių 

giesmių kū rijas
Poetas Baranauskas užaugo 

kaime, kuriame buvo pilna gies
mių. Žmonės giedojo rytais ir 
vakare, advento ir gavėnios 
metu. Tai buvo lietuviškieji vi
duramžiai, giliai religingi. Kiek
vienas darbas buvo surištas su 
malda, religiniu atsidūsėjimu.

Savo kelionėje į Peterburgą 
poetas prisimena namiškius, 
prisimena ir giesmes, maldas, 
maldas ir už jį — iškeliaujan
tį. Tad giesmės gelmes jis jau
tė nuo pat savo jaunystės. Mal
da ir giesmė buvo jam gyveni
mo dalis. Jis pats mėgo giedoti, 
net vyskupu būdamas, sukvies
davo savo artimuosius giesmei. 
Jis pats parašė ir žodžius ir 

daugeliui giesmių sukūrė mu
ziką.

Religinė nuotaika apgaubia 
beveik visą jo poeziją, išskyrus 
“Anykščių šilelį”. Jis nuolat 
kreipiasi į Dievą, džiaugiasi 
Dievo palaima, įžiūri Dievo 
rykštę — bausmę ir suveda į 
atgailą, į Dievo malonę, šiom 
religinėm nuotaikom jis lyg ko
kiu laku nudažo savo poeziją, 
duoda jai tokį charakterį.

Giesmė jau yra sueiliuota, 
meniška forma išreikšta malda, 
gilus žmogaus prasivėrimas Die
vui. Poetas Baranauskas buvo 
mistikas, giliai pergyvenęs reli
gines apraiškas, pats daug mel
dėsi, net rankas iškėlęs prabū

davo valandas. Tad religinė 
giesmė buvo su juo visą gyve
nimą. Poeziją jis rašė savo jau
nystėje, o giesmes rašė visą 
gyvenimą. Daugiausia jų parašė 
būdamas jau vyskupu, savo se
natvėje. Vienos jo giesmių yra 
originalios, kitos vertimai iš 
lenkų ir lotynų kalbų.

Religinės giesmės iki Bara
nausko buvo gana skurdokos, 
sausos, lyg iš medžio išdrožtos, 
nes jas rašė pagal užsakymą 
dažniausiai mažo talento poetai. 
Baranauskas savo talentu lietu
višką giesmę išugdo, tiesiog ją 
įpilietina. Nė vienas lietuvis poe
tas nėra sukūręs tiek daug reli
ginių giesmių, kaip Baranaus
kas. Mes ir pamiršome, kad tai 
Baranausko parašyta, giedama 
bažnyčioje lyg būtų jos atėjusios 
iš senų kantičkų. Giedame per 
Kalėdas, Velykas, per gegužines 
pamaldas, advento ir gavėnios 
metu.

Baranauskas nesirūpino savo 
giesmių likimu, jų išleidimu, su
vedimu į kokį leidinį. Jis parašy
davo, sugiedodavo ir siųsdavo 
savo giminėm į Anykščius. Jau 
iš ten, kaip kita jo poezija, per 
rankas sklido į žmones.

Barauskui minis, jo buvęs mo
kinys prel. Adomas Jakštas-Alek- 
sandras Dambrauskas jo gies
mes surinko ir išleido atskira 
knygele. Jakštas kaip tik gies
mių rankraštį Anykščiuose gavo 
iš Rozalijos Žekonienės.

Jakštas jau giesmes sutvarkė, 
jas surikiavo pagal bažnytines 

šventes ir metų eigą. Tą leidinį 
pavadino “Vyskupo A. Bara
nausko dvasiškos giesmės”, ir 
Šv. Kazimiero Draugija išleido 
1909 m. Ten yra įdėtos 27 
giesmės.

Kanauninkas Juozas Tumas - 
Vaižgantas surado jau paties Ba
ranausko ranka chronoligine 
tvarka surašyta 32 giesmių rin
kinį, kartu su Graudžiais verks
mais.

Iš to paties Baranausko pada
ryto sąrašo matome, kad pirma
sis giesmes jis parašė Varniuo
se 1857 - 58. Tai buvo pen
kios artojų giesmės. Jas vysk. 
Valančius įdėjo į savo kantič- 
kas ir pažymėjo, kad jas para
šė “klierikas Antenas Bara- 
nauskis”. Kantička buvo išleista 
1860 metais.

Populiari jo giesmė “Sveika 
Marija, dangaus Lelija, — para
šyta Kaune 1871 metais. “Grau
dūs verksmai” parašyti 1898 
ir 1901 Seinuose. Parašė giesmių 
ir lankydamas savo vyskupijos 
parapijas.

Jakšto išleistoje giesmių kny
goje randama šias Baranausko 
populiarias, plačiau žinomas 
giesmes: Varvinkit rasą dangūs 
iš aukštybių, Piemenėliams 
vargdienėliams, Stabat Mater 
(du lietuviški vertimai), Kryžiaus 
medi, Linksma diena mum pra
švito, Skaisčiausioji gražiau
sioji, Sveika, marių žvaigžde. 
Sveika Marija, dangaus lelija. 
Veni Creator (du variantai). 
Dievas mūsų priebėga ir stip

rybė, Linksmybė mano Tu Jė
zau esi, Dėkui gi dėkui, Jėzau 
maloningas, Graudūs verksmai.

Religinės giesmės savo turiniu 
yra gana panašios — jos dau
giausia kalba apie atgailą, Kris
taus Kančią, Švenčiausios Mer
gelės Marijos sielvartus, žmo
gaus paklydumus, vargus ir pra
šo pagalbos, užtarymo tuose 
varguose. Giesmėse atsispindi 
ir daug krašto kolorito, žmonių 
papročių. Lietuva buvo artojų 
tėvynė, žemdirbių, ūkininkų tė
vynė. Jų pasaulis nesudėtingas, 
glaudžiai sutapęs su gamta. Tai 
isjų maldose bei giesmėse at
sispindi tas paprastumas, tiesiog 
jauti, kad čia meldžiasi ir gieda 
žemdirbiai, o ne kalnų kokie 
darbininkai, miškų kirtėjai sie
lininkai.

Drauge tos giesmės pavirsta 
rauda, kažkokiu ilgesingu šlamė
jimu, kažkas panašaus į rudenį 
ūžiančius, graudžiai šniokš- 
tančius medžius.

Artojėlių giesmės
Su penkiom artojėlių gies

mėm prasideda Baranausko re
liginės giesmės. Jas rašė, būda
mas Varnių seminarijoje ir pri
sitaikydamas prie savo didžiojo 
Ganytojo — vyskupo Valan
čiaus, kuris ir sukūrė epochines 
kantičkas. Valančius, redaguo
damas tas giesmes, taisydamas, 
pats prirašydamas, mėgo epinę, 
ilgą eilutę, kati būti) daug pa
sakyta. Skambumo ir žodžių 
sklandumo jis neieškojo.

Tokiu stiliumi ir Baranauskas 
parašė pirmąsias savo giesmes. 
Jų eilutės ilgos, sunkios, nepa
sižymi savo sklandumu ir skam
bumu.

Štai ištraukėlė iš Artojėlių 
giesmės:.

Viešpatie, Tavęs šaukiam gilu- 
man prasmegę,

Gelbėk mus, štai skęstam, Tu 
gi, Dieve, miegi.

Štai vilnys pagundų iš visur 
patvino,

Nei kelio, nei pagelbos dūšia 
nebežino . . .

Kelkis, Viešpatie, Kelkis, išgirsk 
halsą mūsų,

Būki tiktai tarp mūsų, su Tau 
bus mums drąsu,

Būki tiktai tarp mūsų tikrų 
katalikų,

Išblaškyk visas kares, bus 
visiškai tyku ...

Čia poetas prisimena sceną, 
kaip Kristus miegojo apaštalų 
laive. Puikiai ją toliau vaizduo
ja, dramatiškai aprašo, kaip pa
gundų vilnys blaško laivą. Ir 
dramatiškai šaukia: Kelkis, Vieš
patie, kelkis!Poetus rašo: — Iš
girsk balsą mūsų, būki tiktai 

tarp mūsų, su tau bus mums 
drąsu."

Baranauskas rašė tarmiškai, 
vietoj drąsu vartojo tarmišką 
lyti — "drųsu”.

(Bus daugiau)
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PAMINĖTA KUN. VIKTORO DABUŠIO 
50 METŲ KUNIGYSTĖS SUKAKTIS TELEGRAMMA

Kun. Viktoras Dabušis atke
liavo iš Floridos pavaduoti Šv. 
Kazimiero parapijos administra
torių kun. Antaną Bertašių, kuris 
kuriam laikui kitur išvyko. Ta
da parapijos taryba nusprendė 
surengti iškilmingą kun. V. Da- 
bušio kunigystės 50 metų jubi
liejų. Kun. V. Dabušis Pater
sono Šv. Kazimiero parapijoje 
sėkmingai dirbo 19 metų. Čia 
jis visada liks savas parapijos ku
nigas.

Kun. V. DabuŠio kunigystės 
50 metų sukaktis suėjo birželio 
15, bet šis iškilmingas jo sukak
ties minėjimas įvyko liepos 21, 
sekmadienį, 10:30 v.r., kai yra 
lietuviškos mišios.

sukaktuvininko procesija, kurioj 
dalyvavo Patersono vyskupas 
Frank J. Rodhner, už Lietuvos 
ribų gyvenančių lietuvių vysku
pas Paulius A. Baltakis, OFM, 
Šios vyskupijos pareigūnai — ku
nigai, tėvų pranciškonų Brook- 
lyne vienuolyno viršininkas tė
vas Leonardas Andriekus, OFM, 
ir kiti lietuviai kunigai bei pa
tarnautojai. Juos sutiko tvirtai 
skambanti choro ir vargonų gies
mė.

rupijos tarybos pirm-kas George 
ir Mary Yesulitis. Gražų, giliom 
tautinėm ir religinėm mintim 
persunktą pamokslą pasakė kun. 
V. Pikturna.

M i šiom pasiliaigus procesiją £ 
iš bažnyčios išlydėjo choro galin
gai giedama “Graži tu, mano 
brangi tėvyne” giesmė.

SCV DE CITTAVATICANO 19989 85’29 1QgQ

STATO DELLA CmA DEL VATICANO

Pamaldos bažnyčioje
Kad kun. Dabušis tuęj gausų 

bičiulių ir draugų būrį, parodė 
bažnyčion susirinkusieji žmo
nės, užpildydami beveik visą 
bažnyčią, nors paprastaisiais sek
madieniais į ją susirenka tik ko
kios šešios ar septynios dešim
tys parapijjiečių.

Prieš prasidedant pamaldom 
ir, belūkuriuojant sukaktuvinin
ko ir jo palydos, smuiku religi
nius kūrinius grojo Julius Veb- 
laitis, palydimas parapijos vargo
nininkės Eleonoros Williams.

Netrukus bažnyčion įžengė ir

Padėkos Mišias celebravo su
kaktuvininkas su Apreiškimo pa
rapijos Brooklyne klebonu kun. 
Jonu Pakalniškiu, nepriklauso
moj Lietuvoj buvusiu savo vika
ru, ir kunigu Vytautu Piktumą, 
kurį laiką kartu studijavusiu Ku
nigų seminarijoj Kaune’. Mišiose 
be jų dalyvavo abu vyskupai, 
Tėv. Andriekus, O.F.M., vysku
pijos generalinis vikaras msgr. 
Joseph Brestel, vyskupo sekreto
rius kun. Edward Kurtyka ir šią 
parapiją kurį laiką administravęs 
kun. Jacob Pallivathukall.

Mišios buvo aukojamos lietu
viškai, tik pirmasis skaitymas ir 
evangelija buvo skaityta anglų 
k. Pirmąjį skaitymą anglų k. at
liko Dennis Baker, o antrąjį 
lietuviškai — tautiniais rūbais 
pasipuošusi Rasa Eitmanaitė. 
Aukas prie altoriaus atnešė Pa-

Prie vaišių stalo
Bažnytinei minėjimo daliai 

pasibaigus, per 160 žmonių rin
kosi Tides restorane, North Ha- 
ledon, iškilmingų pietų. Visiems 
susėdus prie stalų, Parapijos ta
rybos pirm-kas G. Yesolitis pa
sveikino susirinkusius. Buvo visų 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Jo pakviesta Rūta Gu
delienė perskaitė sukaktuvi
ninką sveikinusius raštu. Sveiki
no abu lietuviai vyskupai — 
Vincentas Brizgys ir Antanas 
Deksnys, Lietuvių Fronto Bi
čiulių vardu inž. Juozas Rygelis, 
Ateitininkų Federacijos vardu 
buvęs jos vadas prof. Simas Su
žiedėlis, LB X-sios tarybos pirm- 
kas dr. Kkzys Ambrozaitis, jaut
riai ir gražiai sukurtu eilėraš
čiu broliai ir seserys ir jų vai
kai iš Lietuvos.

THE HOLY FATHER CORDIALLY IUPARTS THE REQUESTED APOSTOLIC BLESSING TO THE ME-tBERS 
0F SAINT ANTHONYS FRIARY WH0 ARE LAKING THEIR RELIGIOUS PR0FESS10N ANO TO ALL PRESENT AT |

HIS HOLINESS PRAYS THAT THE PROFESSED W1LL FIND GREAT JOY ANO PEACE ' 

CGNSECRAT10h TO OUR LORO JESUS CHRIST AND THAT THEIR L ĮVES 0F SERVICE 

AL.JAYS BEAR KITNESS TO THE REALITY 0F’GOBS LOVE FOR HIS PEOPLE

THE CEREtoONY STOP

IN THE IR RELIGIOUS

IN THE CHliRCH WILL

CARDINAL CASAROL

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, apsilankė skautų suvažiavime 
kuris buvo Dainavoje gegužės 25 - 27. Jam skautai įteikė 
simbolišką dovaną. Nuotr. Teresės Meiluvienės

\ ' Lituanistikos Katedra
-Oę The Endowed Chair

z-\ of Lithuanian Studies
/ University of Illinois
— at Chicago

> AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

dol); Juozas Jakštas, Lakewood, 
OH (viso 765 dol.); Dr. Alf. Kuš- 
lys, Berne, Šveicarija; a. a. Vy
tauto Petrausko atminimui — Vy
tautas ir Nijolė Balzarai, Chicago, 
IL; Narcizas Prielaida, Geneve, 
Šveicarija; Romas ir Gertrude Ša
tai, Huntsville, AL (viso 75 dol.).

25 dol. Vincas ir Sofija Klevai, 
Richmond H iii, N Y (viso 100 dol.); 
Romas Masiulionis, Buffalo, NY 
(viso 75 dol.); Bronius šliažas, 
Chicago, IL.

10 dol. Peter M. Dylis, Utica, 
NY; Gintaras Grušas, Agoura, 
CA; Stasys Vaitkevičius, Zurich, 
Šveicarija.

Pagal pasižadėjimus gauta: 
3000 doL Vincas Akelaitis, Cle- 

veland, OH (įmokėta 2,500 dol.).
1,000 dol. Antanas Dundzila, 

McLean, VA (įmokėta 800 dol.); 
Anicetas Grigaliūnas, Chicago, 
IL (įmokėta 1,750 dol.k Lionginas 
Morkūnas, Rochester, NY (įmokė
ta 1,000 dot); Dr. Antanas ir Ja
nina S tankai, Stuart, FL (įmokė
ta 1,000 dol.).

500 dol. Irena Baleišienė, Chi
cago, IL (įmokėta 400 dol.); Bla- 
das Daukantas, St Petersburg 
Beach, FL (įmokėta 450 doL

400 dol. Walter Klosis, Mas 
peth, NY (įmokėta 300 dol.).

100 dol. Justinas Liaukus, St. 
Petersburg Beach, FL (įmokėta 
350 dol.).

Lėšų telkimo vajus prasidėjo ir 
sėkmingai vyksta. Kviečiame 
visus prisidėti prie Lituanistikos 
katedros steigimo. Už rit as aukas 
nuoširdžiai dėkojame, čekius 
prašome rašyti ir siųsti: Litu* 
anistikos katedra arba Lithu
anian World Community 
Foundation 5620 S. Clare- 
mont Avė., Chicago, IL 60636.

Vytautas Kamantus 
PLB Fondo pirmininkas 

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja

Aukos gautos 1985 
birželio mėnesį:

500 dol. Jonas Kancevičius, 
Lavvrence, MA; William J. Mar- 
kalonis, Reynoldsville, PA; Dr. 
Juozas J. Plikaitis, Chicago, IL 
(viso 600 doL); Dr. Jurgis Stepo
navičius, Suhr, Šveicarija.

300 dol. Genovaitė Stančienė, 
Mt Vemon. NY.

250 dol. Dr. Vaclovas Dar- 
gužas. Thun, Šveicarija; Rūta Kle
vą Vidžiūnienė, Valencia, CA 
(viso 600 dol.). .

200 dol. Vladas ir Raminta 
Sinkai, Western Springs, IL (viso 
400 dol.); Šveicarijos LB Krašto 
valdyba, per dr. V. D ar gužą (viso 
250 dol.).

120 dol. Dr. Kostas Augevi- 
čius ir Irena Augevičiūtė-Kostli, 
Berne, Šveicarija.

100 dol. Vysk. Paulius A. Bal
takis, 0F.M., Brooklyn, N Y; Lin
da Juodelienė, Chicago, IL; Ignas 
Juzėnas, Palos Heights, IL; Jo
nas ir Natalija Kiaušai, Harri- 
son, NJ (viso 125 dol.); Leonas ir 
Petronėlė K rajaus kai, S t Peters- 
burg, FL (viso 300 dol.); Veronika 
Krašauskienė, Surfade, FL (viso 
450 dol.); Lietuvių Moterų Federa
cijos Hartford klubas, per Zitą 
Dapkienę; Ona Linderienė, Berne, 
Šveicarija; a. a. Algimanto Mac
kaus atminimui — motina Mar
celė Mackienė, Cicero, IL (viso 300 
dol.), Vaclovas ir Vanda Mažei
kai, Park Ridge, IL; Viktoras ir 
Kristina Nakai, Falls Church, 
VA; John S. Nalivaika, Oak 
Lawn, IL; Dr. Vytautas Pakalnis, 
Evans, GA (viso 125 dol.); Birutė 
Prašmutaitė, E. Malvern, Austra
lija (viso 300 dol.); Dr. Petras Rad
vila, Berne. Šveicarija; Jonas ir 
Albina Savickai, Chicago, IL; J. 
K. Vembrė, Boston, MA (viso 
1,200 dol.).

50 dol. Vytautas ir Alfonsą 
Budrioniai, Crete, IL (viso 100

m.

pelionu Schlesvig-Holstein 
provincijos ir vėliau visos anglų 
zonos lietuvių katalikų dekanu, 
Misijos įgaliotiniu, Pinnebergo 
D.F. universiteto kapelionu. 
Greta to, buvo ir Skautų Bro
lijos Hamburgo tunto ir vė
liau visos Brolijos dvasios vadu.

1950 m. atvykęs į JAV, įsi
jungė į pranciškonų leidžiamo 
Darbininko redakcijos kolektyvą 
ir jame išdirbo iki 1962 m. 
Čia dirbdamas uoliai dalyvavo 
atgaivinto Ateities žurnalo leidi
mo darbuose, organizavo fondą 
žurnalui ir knygom leisti, buvo 
veikliu Ateitininkų Federacijos 
generaliniu sekretorium.

ŠV. TĖVO PALAIMINIMAS
Jau buvo rašyta Darbininke apie kardinolo Mario 

Luigi Ciappi (Čiapi) du vizitus pranciškonų vienuolyne 
Kennebunkporte. Grįžęs iš savo kelionių po Ameriką, jis 
iš šv. Tėvo parūpino sveikinimą tiems jaunuoliams pran
ciškonams, kurie rugpjūčio 15 d. Kennebunkporte darys 
vienuoliškus įžadus ir taip pat visiems iškilmės dalyviams, 
čia pateikiame kardinolo laiško vertimą ir Šv. Tėvo tele
gramą, pasirašytą Vatikano valstybės sekretoriaus kard. 
Casarolio.

Sukaktuvininką sveikina
Tada Patersono vyskupas 

Frank Rodimer buvo paprašy
tas ir palaimino valgius, ir pra
sidėjo tik alumpalaistomi pietūs. 
Jų metu tarpais buvo klausoma 
sveikinamųjų kalbų. Sukaktuvi
ninkui buvo įteiktas visų daly
vių pis įrašytas lietuviškas adre
sas su parapijietės Betty Dow- 
hen ta proga sukurtu eilėraš
čiu. Adresą meniškai apipavi
dalino Vytautas Gružas, o eilė
raštį perskaitė ir adresą įteikė 
eilėraščio autorė.

Lietuvos Vyčių Patersono kuo
pos vardu sveikino jos pirminin
kas Juozas Balutis, Sodaliečių 
vardu — Mary Kemezis, tėviš
kės Lietuvoje kaimynas, dabar 
VVaterbury, Conn., gyvenąs LB , liekančių darbų už juos buvo at- 
darbuotojas Viktoras Vait
kus, Šventojo Vardo draugijos 
vardu jos pirm-kas Anthony Yus- 
kaitis, LB New Jersey apygardos 
vardu jos pirmininkas Kazys Jan
kūnas, Dainavos stovyklavietės 
kūrėjų vardu jos vienas pagrin
dinių steigėjų ir rūpintojų — 
prof. Adolfas Damušis, PLB ir 
Gėčių šeimos vardu — PLB vice
pirmininkas inž. Algimantas Ge
čys.

Parapijiečių vardu ilgesnį 
sveikinimą pasakė uolus šios 
parapijos narys ir visuomeninin
kas Antanas Masionis. Sveikini
mus užbaigė abu vyskupai: ame
rikietis didžiuodamasis kun. Da
buŠio energija ir parapijos gy
vastingumu, o lietuvis — iškel
damas sukaktuvininko pasiry
žimą talkinti kiekviename pras
mingame darbe.

Vatikanas, 1985 m. liepos 30 d.
Gerb. Tėve Gvardijone,

1962 m. pradėjo vikarauti lie
tuvių šv. Kazimiero parapijoje 
Patersone. Čia jis rūpinosi jau
nimu, kad jis nenulietuvėtų. Or
ganizavo ateitininkų kuopeles ir 
su jomis dirbo. Jis buvo vienas 
iš uoliausių Dainavos stovyk- 
los^organizatorių, rūpinosi jos 
įkūrimu ir išlaikymu. Jai įsteigti 
jis sugebėjo sutelkti net per 
30,000 dol. O kur dar veikla 
kitose katalikų organizacijose 
ir Kunigų Vienybėje?

Per jo rankas įvairiem lietu
viškiem katalikų darbam perėjo 
didelės pinigų sumos ir daug iš-

Jaučiuosi laimingas ir pagerbtas, galėdamas atsiųsti 
Šv. Tėvo palaiminimo telegramą tiems, kurie darys laikinus 
ir amžinus įžadus.

Žolinėje, kai vyks ta iškilmė, aš taip pat būsiu su 
Jumis malda ir geriausiais linkėjimais.

Tegul lydi Jus Kristaus, visatos valdovo, ir Jo dieviškos 
Motinos, Angelų Karalienės, ramybė ir gėris!

Jūsų
kard. Mario Liugi Ciappi, 
Šv. Tėvo rūmų teologas.

ATEITININKŲ
LITERATŪROS
PARODA

Sukaktuvininko veikla
Kun. Viktoras Dabušis nėra ei

linis kunigas. Jo organizacinius 
ir visuomeninius gabumus 
anksti pastebėjo jo dvasinė vy
resnybė, ir jam neteko ilgai dirb
ti sielovadinio darbo parapijoje. 
Jau 1938 m. jis buvo paskirtas 
Kauno arkivyskupijos Katalikų 
veikimo centro Kauno rajono ak
cijos direktorium, kur jis ir pra
leido savo visuomeninės veikios 
metus, organizuodamas ir dirb
damas su pavasarininkais, atei
tininkais ir kitom katalikiškom 
organizacijom. Tik Lietuvą oku
pavus raudoniesiem ir saugojant 
sukaktuvininką nuo tikro išveži
mo į Sibirą, jis vėl buvo pa
siųstas į Pagirio parapiją klebo
nu.

Atsiradęs Vokietijoje, vėl ne
sėdėjo be darbo ir rūpesčių: 
jis įvairiom priemonėm lankė 
didesnius ir mažesnius lietuvių 
telkinius, teikė jiem dvasinius 
patarnavimus, kol, suorganizavus 
pabėgėlių stovyklas, ilgesniam 

- laikui įsikūrė Spackenbergo sto
vykloje, kur buvo stovyklos ka-

likta, bet pats nepamėgo pinigo 
ir jo netaupė, ir ne tik iš kitų 
pinigus rinko, bet ir pats gausiai 
aukojo.

Vėliau jis tapo šios parapijos 
klebonu. Šios parapijos sielova
dinėje tarnyboje jis praleido 19 
metų. Pagaliau ir jo judrumui 
atėjo riba, ir jis išėjo į užtar- 
naufc bet ir čiair išvyko i Flori" 
dą, bet ir ei: nuo visų darbų 
nepasitraukė, tik Šiek tiek juos 
sumažino.

Nežiūrint turėtos širdies ata
kos, jis vis dar tebėra judrus, 
didelės energijos ir tokių pat 
plačių polėkių. Gal daugiau 
raukšlių veide atsirado, gal plau
kai labiau pabalo ir praretėjo, 
bet jis iš lietuviško ir katali
kiško gyvenimo dar nepasitraukė 
ir nemano greitai pasitraukti, 
jei tik Visagalis Dievas ir to
liau teiks jam jėgų ir energijos.

Sveikinamosios kalbos įkyri, 
bet kiekvienas sveikintojas turė
jo ką nors nauja apie sukak
tuvininką pasakyti, nes jo gyve
nimas buvo šakotos veiklos gy
venimas, kurį dar labai žiauriai 
buvo paveikusios abi okupacijos, 
tremtis ir nesvajotas kūrimasis 
svetimose žemėse, nors širdis ir 
protas niekada nepaliovė trau
kusios ir ilgėjusios gimtosios že
mės, kuriai tarnauti sukaktuvi
ninkas buvo pasiruošęs.

K. Jankūnas

Ateitininkų kongreso metu 
vyks ir ateitininkų literatūros pa
roda. Ji apims poeziją ir bele
tristiką, ideologinius, religinius, 
mokslinius veikalus, ateitininkų 
parašytus mokyklinius vadovė
lius bei jų redaguotus veikalus.

Norintieji išstatyti savo moks
lines dizertacijas, prašomi atsiųs
ti dizertacijų kopijas, nes nors 
paroda bus saugojama, tačiau ji 
nebus apdrausta.

Parodoje kviečiami dalyvauti 
visi ką nors parašę ateitinin
kai, Gyvenantieji už Chica- 
gos ribų, prašomi savo dar
bų nesiųsti, išskyrus asme
nines dizertacijas. Parodos 
rengimo komitetas pasinaudos 
Chicagos asmeninėmis arba vie-

šosiomis bibliotekomis. Jei kas 
atsiųs, išstatysime, o po kong
reso perduosime Pedagoginio 
lituanistikos instituto bibliote
kai, nes knygų grąžinimas yra 
susijęs su išlaidomis ir darbu.

Ateitininkai, gyvenantieji už 
Chiča'gos ribų, prašomi iki rii‘gi’z’ 
pjūčio 25 d. pranešti apie norą da
lyvauti literatūros parodoje Sta
sei Petersonienei, 2534 W. 40th 
Str., Chicago, IL 60632, tel. 847- 
1693.

Stasė Petersonienė, 
Parodos rengimo k-to 

pirmininkė

— Kun. Pijus Brazauskas, šie
met lapkričio mėn. baigiąs 80- 
tuosius metus, pensininkas, me
nininkas, ilgą laiką tarnavęs 
Oragono valstijoje, atvyksta j 
Phoenix, Ariz., ir apsistos Sac- 
red Heart Home pas seseles. Lie
tuvoje jis yra studijavęs meną 
ir išpuošęs Pajevonio bažnyčią.

LITHUANIAN
HERITAGE 70URS

RUOŠIA KELIONĘ Į LIETUVĄ
Kelionei vadovauja Baltic Associates 
vedėjas Gintaras Karosas

LIETUVIŲ ŽINIAI

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

Lietuviai nusiskundžia, kad 
kokios tai “Mary Immaculate 
Queen of the Universe’” (Ne
kalčiausios Marijos Pasaulio Ka
ralienės) vienuolės lanko lietuvių 
šeimas, įstaigas įkvriai reikalau
damos pagalbos — aukų.

Spokane (Washington valst.) 
dijecezijos Kūrija, kurios diece
zijos ribose yra minimos bend
ruomenės centras, įspėja laišku 
1985 metų liepos mėnesio 24 
dienos, kad ta bendruomenė, 
nors save vadina katalikiška, 
yra schizmatinė - atsiskyrusi 
nuo Romos Katalikų Bažnyčios, 
kad yra pasireiškusi agresyviai, 
reikalaudama aukų.

Kelionė vyksta 1985 m. rugsėjo 25 - spalio 8 d.
Kelionės kaina nuo Bostono—New Yorko—1495 dol.
Varšuvoje — 2 naktys, Lietuvoje —10 perų. | kelionės 

programą įeina: Swissalr lėktuvas, transportaclja,

ekskursijos, speclelus susitikimas ao Varšuvos ir Punsko 
lietuviais.

Bus pagaminta keliones video filmas

Informacijos reikalais kreiptis:

BALTIC ASSOCIATES 
P.O. Box 8248 
BOSTON, MA 02114 
TEL. 817 289 - 4455

Norlntl«|l dalyvauti šloja ekskursijoje, turi užsiregistruoti , 
Iki rugpIGČIo 15 ir (mokėti 200 dol. užstato.
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SU DIDELE ENERGIJA DIRBO LIETUVAI 
Antaninos Bortweck 90 metų sukaktis

Antanina Bortweck-Bružaitė, 
jau metų metus gyvenanti saulė
toj Floridoj, Likę Worth, geroj 
nuotaikoj ir sveikatoj liepos 
16 d. savo artimųjų ir draugi; 
tarpe atšventė 90-tą gimtadienį.

Vos 17 metų jaunuolė Anta
nina atvyko į Ameriką dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. Pati per 
save dirbdama lavinosi, sukūrė 
lietuvišką šeimą, ištekėdama už 
susipratusio lietuvio Jono Bort- 
vveck, ir ilgiausią savo gyveni
mo dalį praleido Stamforde, 
Ct. kur su pagarba iki šių die
nų prisimenama tiek lietuviška
me, tiek amerikiečių visuomeni
niame gyvenime.

Borhveckienė mokėjo sujungti 
savyje meilę ir darbą abiem 
tautom ir tuo būdu laimėjo Lie
tuvai daug draugų ir pritarėjų. 
Jos vyras Jonas, dabar jau senai 
miręs yra buvęs Pirmo pasauli
nio karo veteranas. Antanina il
gus metus buvo Stamfordo karo 
veteranų posto prezidentė ir iki 
šiol yra to posto amžinas gar
bės narys. Pokario metais orga
nizavo visokeriopą pagalbą besi
kuriančiai Lietuvai, pati su vyru 
lankėsi Lietuvoj, 1932 metais net 
ištisus metus ten praleido. 
Brolio žurnalisto Antano Bružo 
globojama aplankė kiekvieną 
gražiosios Lietuvos kampelį ir 
pažino laisvos Lietuvos dvasią.

Grįžus Amerikon su dar dides
niu užsidegimu ir energija orga
nizavo chorus, veikė organizaci
jose. Artimai susigyveno su Mrs. 
Sarah Smith, kuri vadovavo 
Stamforde suaugusiųjų švieti
mui, kurio tikslas kai kur buvo 
ištirpinti mažas tautines tauti
nes grupes, sulydinti jas į vieną 
amerikonišką katilą. Priešingai 
buvo Stamforde. Dalinai Bort- 
weckienės įtakoj Mrs. Smith 
suprato mažųjų tautų įnašą į 
bendrą Amerikos kultūrą ir tau
tinį veikimą ne slopino, bet akty 
viai rėmė. Buvo organizuoja
mos bendros tautybių parodos, 
kuriose Bortweckienės pastan
gomis surinkti lietuviški tauto
dailės kūriniai, juostos, takeliai.

VILKAVIŠKIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS
Pagerbiant Vilkaviškio miesto 

320 metų įkūrimo sukaktį ir mi
nint Vilkaviškio gimnazijos pir
mosios abiturientų laidos 60- 
metį, Clevelande rugpjūčio 31- 
rugsėjo 1 dienomis įvyksta Vil
kaviškio gimnaziją lankiusių as
menų suvažiavimas. Minėjimo 
tvarkaraštis toks: 

Šeštadienį, rugpjūčio 31, Die
vo Motinos Nuolatinės Pagal
bos parapijos salėje (18022 Neff 
Road) 7 vai. vakaro rengiamas 
susipažinimo ir pažinčių atnau
jinimo pobūvis su trumpa me
nine programa. Po programos 
— vakarienė ir tolimesnis savi
tarpio bendravimas: pašneke
siai, mokslo dienų spalvingi įspū-

INTERNATIONAL
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 York o $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), ĮSKAITANT VISAS 
SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS (PREStDENTTI HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, ĮVAIRIAS 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

^INNHIU

rankšhioščiai, gintaro karoliai 
ir sinatkeliai visada laimėdavo 
pinnas vietas.

Konsulo Budrio garbės raštas 
ir padėka iškelia Bortvveckienės 
nuopelnus, organizuojant pavy
kusį lietuvių pasirodymą 1939 
metų pasaulinėje parodoje New 
Yorke. Tarp daugelio praeities 
atsiminimų ir suvenyrų Antani
na turi ir jos suorganizuoto 
Gintaro choro iš Stamfordo — 
“Amberląnd Glee Club songs at 
World Fair” programą.

Raudonojo tvano į Amerikos 
kraštus atblokštiems benamiams 
Bortweckų namų durys buvo 
plačiai atidaros. Per jas ėjo ke
liai ir į valdžios įstaigas, spren
dėsi tada gana sunkūs butų rei
kalai ir dar sunkesnės darbu 
apsirūpinimo problemos. Būda
ma įtakinga ir turėdama gerą 
vardą Stamforde, Antanina jei ne 
per priekines, tai per užpakali
nes duris visur prieidavo, vi
siems bėdas lengvino. Tik prasi- 
kūrę Stamfordo lietuviai ją pa
gerbė oficialiu padėkos raštu ir 
iki šios dienos, nežiūrint kur 
juos gyvenimo keliai būtų nuve
dę, su dėkingumu savo geradarę 
pagarbiai prisimena.

Vyrui mirus ir šeimai išsi- 
skirščius, ir Antanina “išėjo į 
pensiją“. Tada, prieš 18 metų, 
buvo viena iš pionierių, atradu
si lietuviams dar svetimą Flori
dą. Lake Worth, kurį ji pasirinko 
ramiam senatvės gyvenimui, jau 
rado keletą “palaidų” lietuvių 
šeimų. Ir vėl ėmėsi iniciatyvos 
jungti lietuvius į bendrą būtį. 
1969 m. kovo 8 dieną, dabar jau 
mirusiam A. Augūnui pirminin
kaujant, oficialiai buvo įsteigtas 
Lake \Vorth ir apylinkės lietuvių 
klubas, kuriam sekretoriavo 
Bortvveckienė. Vardas, parinktas 
kad tiktų visoms pažiūroms, su
jungė tada 12 narių — apaštalų. 
Klubas dar gyvas, nors nustelb
tas didesniųjų organizacijų.

Savo 90-to gimtadienio proga 
* solenizantė pakvietė svečius pie

tums į restoraną. Po to visi susi
rinko Mrs. Gudas-Statkus na- 

džiai ir prabėgusių metų atsimi
nimai . . .

Sekmadienį 10 vai. ryto Nau
josios Parapijos bažnyčioje įvyks 
pamaldos už mirusius gimnazi
jos mokytojus ir mokinius. Po 
pamaldų prie lietuviško Smūt- 
kelio ir žuvusiųjų už laisvę pa
minklo padėsime buvusių moki
nių vardu vainiką, kaip mūsų 
dėkingumo simbolį ir padary
sime visų dalyvių nuotrauką, 
kuri bus šio suvažiavimo atmin
tinas suvenyras.

Tad laukiame visų pasižadėju
sių ir norinčiųjų atvykti, kad 
galėtume vėl sujungti nutrūks- 
tančios draugystės grandį!

Rengėjai

inuose jaukiam pobūviui. Mr. 
Statkus yra fundatorė paminklo 
Lietuvai, Jono Jakul>ausko pa
stangomis pastatyto Llthuanian 
Gardens skyriuje, Royal Palm 
Memorial kapuose, atminimui 
jos pirmojo vyro, Gudo, kuris 
taip mylėjęs Lietuvą, kad savo ‘ 
verslą New Jersey valstijoj bu
vo registravęs “Kaunas Bus 
Corapany”. Verslas buvęs gana 
sėkmingas, taip kad iki šiol abi 
senutės drauge gyvena ištaigin
guose ir labai skoningai įreng
tuose Statkienės namuose, viena 
kitai patamaudamos ir vienat
vę praskaidrindamos.

Garbingo gimtadienio proga 
Mrs. Bortweek gavo asmenišką 
sveikinimą iš prezidento Reagan 
ir ponios, taip pat laišku svei
kino Floridos gubernatorius.

Per ilgą gyvenimą Antanina 
pergyveno ir savo akimis matė 
besikeičiantį pasaulį ir pati ne
stovėjo nuošaliai, bet aktyviai 
jame dalyvavo. Tai turi jai būti 
didelis moralinis pasitenkinimas 
senatvėje.

Mes visi jai linkime stipry
bės, geros sveikatos ir dvasinės 
ramybės.

(D-ne)

ATEITININKŲ
KONGRESO
RELIGINIAI
RENGINIAI

Didžiąją dalį ateitininkų gyve
nimo sudaro jos krikščioniškoji 
pusė. Ateitininkų kongreso metu 
bus gvildenamos įvairios religiją 
bei tikybą liečiančios temos.

Kongreso metu taip pat bus 
įvairių progų ateitininkams kar
tu sueiti bendroje maldoje per 
mišias. Rugpjūčio 31 Jaunimo 
Centre bus mišios, skirtos dei
mantinio jubiliejaus sukakčiai 
paminėti. Vyriausias koncele- 
brantas ir pamokslininkas bus 
naujasis lietuvių vyskupas Pau- 

liūs Baltakis, OFM, Rugsėjo 1 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
Brighton Parke mišių vyriausias 
koncelebrantas ir pamokslinin
kas — Chicagos kardinolas J. 
Bemadin. Šias mišias organi
zuoja kun. V. Rimšelis ir A. 
Prapuolenytė. Rugsėjo 2 Padėkos 
ir vilties mišios Jaunimo Centre 
bus aukojamos koncelebruo- 
jančių vysk. V. Brizgio ir kitų 
kunigų. Pamokslą sakys Ateiti
ninkų Federacijos dvasios vadas 
kun. dr. V. Cukuras.

Specialus religinis ir patriotiš
kas Tėvynės vakaras įvyks rug
pjūčio 31. Šis vakaras bus skir
tas prisiminti mirusius, žuvusius 
ar nukankintus ateitininkus, o 
taip pat ir tragiškuosius mo
mentus kaip trėmimus, partiza
nų kovas, areštus, teismus, kurie 
tebevyksta pavergtoje Lietuvoje 
dar ir dabar. Tėvynės vakaras 
susidarys iš įvairių dalių. Sese
lių kazimieriečių sode Marąnet- 
te Parko rajone žodžio ir muzi
kos forma bus prisiminti ateiti
ninkai, kurie žuvo nepriklauso
mybės, partizaninėse ir dabarti
nėse kovose už tikėjimo laisvę 
ir tautinį apsisprendimą. Po to 
bus iškilminga eisena su kry
žiais ir plakatais į šv. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kur 
bus susikaupimo valanda su spe
cialia muzikinę bei žodine pro
grama ir Švenčiausiojo palaimi
nimu.

Ateitininkai didžiuojasi savo 
garbingu jubiliejumi. Mišių metu 
juos riš bendra malda už išeivi
jos ateitininkus, ir už ateitinin
kus, likusius Lietuvoje. Tėvynės 
vakaras ypač pagerbs Lietuvos 
herojus. Religiniai renginiai su
daro tik kongreso dalį.

R. Kubiliūtė

Švenčių proga nusipirkime 
lietuviškų knygų ir plokštelių. 
Jų galima gauti Darbininko ad
ministracijoje — 718 827 - 1351.

Antanina Bortweck, kadaise gyvenusi Stamforde, dabar gyve
nanti Lake Worth, atšventė 90 metų sukaktį.

VLIKO SEIMAS ST. PETERSBURGE

Šiais metais Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas savo 
metinį seimą nutarė suruošti 
gruodžio 6 - 8 St. Petersburg, 
Floridoje. Tam tikslui Vliko 
pirm. dr. Kazys Bobelis liepos 9 
savo namuose sušaukė kelioliką 
visuomenės darbuotojų pasitari
mui. Davė visas detales ir pra
vedė diskusijas. Susirinkimo 
metu beveik visi dalyviai pasi
sakė vienu ar kitu klausimu. 
Seimo rengimo komiteto, pirmi
ninke buvo išrinkta dr. Irena 
Mačionienė. Kiti nariai pasi
skirstys pareigomis pirmojo po
sėdžio metu.

Metant žvilgsnį į seimo prog
ramą, seimo išvakarėse, penk
tadienį, gruodžio 6 bus seimo 
atstovų ir visuomenės pašneke
sys. Seimo sesija prasidės šeš
tadienį, gruodžio 7, 8 vai. ryto 
— atstovų ir svečių registracija. 
Pirmasis posėdis 9 vai. ryto. 
Jame įvyks Vliko valdybos, ta
rybos ir įgaliotinių pranešimai, 
klausimai ir diskusijos. Po,pietų 
pertraukos įvyks antroji sesija, 
kur bus Tautos Fondo ir kiti 
pranešimai.’ 7 vai. vakaro įvyks 
seimo banketas - vakarienė su 
menine programa.

Baigiamasis posėdis įvyks 
sekmadienį, gruodžio 8, 10 vai. 
ryto. Po to, 1 vai. popiet iškil
mingos pamaldos Šv. Vardo baž
nyčioje, 5824 - 15th Avė. S., 
GULFPORT, Fla. 33707.

Vliko seimo sesijos ir posė
džiai yra atviri. Visuomenė yra 
nuoširdžiai kviečiama dalyvauti 
visuose pasėdžiuose, svarstybo- 
se, bankete ir pamaldose. Sei
mo eigoje gausus ir aktyvus vi
suomenės dalyvavimas stiprins 
ryžtą kovai už Lietuvos Laisvę.

vu

— Dr. Juozas Bartkus, Tauti
nės Sąjungos veikėjas, eidamas 
88-sius metus/ birželio 29 mirė 
Chicagoje.

— Lietuvių dailiojo meno ins
titutas dalyvavo tarptautinėje 
dailės parodoje Chicagoje gegu
žės 8 - 14. Šiai populiariai pa
rodai daroma didelė atranka. 
Vertintojų komisija atmetė dau
giau kaip 1,000 galerijų, įsi- 
leisdama tik 150. Lietuvių dai
liojo meno institutas savo ma
žame skyriuje buvo išstatęs V. 
Petraytttaas, M. Dobužinskio ir 
P. Domšaičio kūrinius.

AUKSAS IR KITOS 
TRADICINĖS VERTYBĖS

Prieš daugelį metų bandžiau 
pabudinti savo tautiečius iš mie
go ir paraginti, kad iškeistų 
šiek tiek savo nuosavybių į 
auksą. Tai, buvo kai anas tik 
pradėjo judėti, virš 40 dol. 
Kas norėtų, galėčiau kopiją to 
straipsnio atsiųsti. Mūsų organi
zacija prekiavo ir prekiauja auk
su ir kitais metalais, bet tas 
mainykavimas turi būti labai 
gerai jaučiamas. Kaip pastebė
jote, per paskutinius trejus me
tus aš jokių rekomendacijų ne
daviau apie aukso įsigyjimą. Da
bar tačiau manau, kad vėl rei
kėtų kiekvienam piliečiui šiek 
tiek savo aruodus papildyti. Tie
sa, kad doleris dar tarptautinėje 
rinkoje nekrinta ir auksas stovi 
maždaug vietoje. Tačiau atrodo, 
kad ekonominiai vėjai vėl pakels 
bures ir pradės važiuoti į popie
rinės valiutos — dolerių men
kėjimą. Viena reali koloracija 
yra ta, kad aukso kaina labai 
seka alyvos kainą. Čia įdedu 
mažą grafą, kuri parodo nuo 
1970 metu iki dabar alyvos ir

aukso kainų kreivę.
Taigi, klausimas būtų, kaip 

alyvos kainos laikysis. Žinia, kad 
per paskutinius porą metų jos 
krito, kur vakarinės šalys savo 
gudrumu, rezervais, politika bei 
atradimu kitų šaltinių, nugalėjo 
arabus, ir jie turi pasiduoti kili
mui. Tačiau alyvos vartojimas 
gali tik kilti ilgainiui. Vartoji
mui sumažėjus kur ne kur yra 
tiktai prilaikymas tos didelės 
upės, kurį turi tekėti ir sukti 
pasaulio energijas nuo didžiau
sių jėgainių iki paprasto dėžu
čių atidarymo aparatėlio.

Todėl kviečiu visus pagalvoti. 
Kur šis “Darbininko” numeris 
jus pasieks — paplūdimyje, Ken- 
nebunkporte, Chicagoje ar gra
žiam pavėsyje jūsų sode, ma
nau, kad atkreipsit dėmesį. Tarp 
kitko, reikia prisiminti, kad pel
nas gautas iš aukso kilimo, blo
giausiu atveju yra tik capital 
gain ir labai mažai taksuojamas.

Vytautas Vebeliūnas

GOLD AND OU.
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Prel. Audrys J. Bačkų, Vati
kano Viešųjų Bažnyčios Reikalų 
Tarybos pasekretorius, buvo at
vykęs trumpom atostogom pas 
savo tėvus į Washingtoą Lie
pos 27 jis išvyko Romon pava
duoti arkivyskupą Sihestrinį, 
kuris liepos 29 d. keliavo Hel
sinkio atstovauti Vatikanu Hel
sinkio akto 10 metų sukakties 
minėjime. Rugpjūčio 9 dPrel. A.. 
J. Bačkis išvyks į Nairobi, Ke- 
nya, dalyvauti Tarptautiniame 
Eucharistiniame Kongrese ir 
rugpjūčio 19 d. kartu su popie
žium jis grįš Romon.

— Chicagos Lietuvių Turtinių 
Namų direktoriai išrinko <okią 
naują valdybą: pirm. Stasys 
Virpša, vicepirm. Hildaluzienė, 
sekr. Juozas Žemaitis, ižd. Juo
zas Andrašiūnas, nanij šeimi
ninkas Bronius Kasakaitis, val
dybos nariai inž. Kazimieras Po
cius ir Vytas Uznys. Taarybos 
prezidiumas perrinktas toks:,, 
pirm. Algis Visockis, nariai -Alek- 
andras Straška ir Antanas Šo- 
šė.

— Kun. Kazimiero Bėlcštos, 
saleziečio, tarp Amazonės jndė- 
nų dirbančio misijonieriaus, pa
rengtą tukanų kalba elemento
rių išleido Brazilijos Metimo 
ministerija. Kun. Bėkšta_ jau 
daug metų dirba tarp tukiną ir 
gerai pažįsta šios neištirtos tau
telės papročius, kultūrą ir išmo
ko jų kalbą.

— Prof. dr. Vytautas Vardys 
Ateitininkų 75-rių gyvavimo 
metų sukakties minėjimo kong
rese rugsėjo 1, sekmadienį, 10 
vai. ryto Jaunimo Centre išlcil- 
mingame posėdyje skaitys pa
skaitą “Lietuva ir išeivija”. Ši 
paskaita bus pagrinde, kuria 
bus nubrėžti plaifiHmRirikų 
veiklai išeivijoje.

— PLB pirmininko pavaduoto
jas dr. Tomas Remeilds vyksta į 
Europą ir ten dalyvaus Europos 
'Lietuvių Bendruomeniij kraštų 
valdybų, pirmininkų "jaunimo 
sąjungų vadovų suvažiavime rug
pjūčio 10-11 Vasario 16 gimna
zijos patalpose Vokietij oje ir 
vėliau Europos lietuviJkiįjų stu
dijų savaitėje prie Veronos, Ita
lijoje, rugpjūčio 11 -18.

— Brazilijos Lietuviu Sąjun
gos naujuoju pirmininku yra iš
rinktas Aleksandras Btimblis, 
vicepirm. Jonas Valaviėiu s. Buvo 
išrinkti dar penki valdybos na
riai. Brazilijos Lietuviu Sąjunga, 
pradėjusi darbą priešžOmetų su 
25 nariais, šiandien ti»ri 170 
narių. Sąjunga siekia apjungti 
visus Brazilijos lietuvius, rūpina
si lietuvių tautinės veiklo s ugdy
mu Brazilijoje, finansiikaJ remia 
įvairią Brazilijos lietuvių kultūri
nę veiklą.

— Solistė Lilija Šukyt& G raco 
universitete Austrijoje dėsto 
dainavimą. Tuo tarpu dirba tik 
12 valandų savaitėje, raes dar 
aktyviai priklauso prieMiunche- 
no operos.

— Dail. Dagiui gruodžio mė
nesį sueis 80 meti) amžiaus. 
Be to, šiais metais sueina 50 
metų jo darbuotės dailės srity
je (1935 pradėjo dalyvaaiti paro
dose Kaune). Tų sukakčių proga 
pasirodys dail. Dagio kūrybos 
leidinys, kuris jau jia spausdi
namas. Gruodžio mėnesį per 
jo gimtadienį numatoma su
rengti jo skulptūrų parodą ir 
viešą pobūvį Toronto Lietuvių 
namuose.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Valatka, Portland, Or., 
C. Gibson, Detroit, M ich. Už
sakė kitiem: A. Bminskas, So. 
Orange, N.J. — S. Savickas, 
Oak Brook. III. Sveikimam nau
jus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem įkaity to
jam Darbininko pren umerata 
pirmiem metam tik 12 fli.l. At
naujinant — visiem 15 dol. me
tam.
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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

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

POEZIJOS 
MĖGĖJAMS

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. Tūly s, 4 dol.
J. Kralikausko, Ąžuolai pilia

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

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

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

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

VERTINGI LEIDINIAI
Broniaus Kviklio monumen

talus veikalas apie Lietuvos 
bažnyčias leidžiamas atskirais 
tomais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas .kainuoja 20 
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 genama popieriuje, 
įrišti kietais viršeliais. I. II, III 
ir IV’ tomas kainuoji po 15 
dol. V. tomas — 16 dol. Per
siuntimui pridedama po 1 dol. 
už kiekvieną tomą. Gaunama 
Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
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 
skambint. 4 dol.

St. Santvaras, Buvimo pėdsa
kai. 8 dol.

J. Rūtenis, Šventieji dūmai.
6 dol.

K. Bradūnas, Prierašai. 6 dol.

SUVENYRAI

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS

DEXTER PARK 
jgj PHARMACY llHI 

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

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

WE DELIVER 
296-4130

Štai mūsų poetų eilėraščių 
rinkiniai:

Kl. Jūra, Diemedžio šakelė.
6 dol.

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

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

5 dol.
L. Andriekus, Naktigonė. 5 pr, Naujokaitis, Saulėleidis. 4 

dol. dųl.
P. Gaučys, Lianų liepsna, K. Kaminskas, Po svetimu 

Brazilų poezijos antologija. 9 dol. dajlgumi. 4 dol.
E. Juodvalkė, Pas ką žiedas 

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

5 dol.
L. Šimkutė, Prisiminimų inka

rai. 6 flol.
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.

PLOKŠTELIŲ 

IŠPARDAVIMAS
Gera proga įsigyti penkias 

lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “ManoLietuvos 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 Ta
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.

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. ,

PLOKŠTELĖ
Kad liktum tu gyva. Plokšte

lę įdainavo ir išleido Chica- 
gos Lietuvių opera. Turinys: 
Lietuvos himnas, Lietuviais 
esame mes gimę, De profiindis, 
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.

Praneli tonai leidžia i i uos

Pranešant adreso pasikeiti
mų, neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

Darbininkas, iv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus juos prenu
meruoji?

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.

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.

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 
\ y to. Išleista Kanadoje. Kili na 
su persiuntimu 1 1 dol.

Clevelando vyrų oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko, talkinamas solis
tės Irenos Grigaliūnaitės, 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. 1 1207.

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

Poniučių skundai
Moteris jau buvo įpusėjusi 

savo skyrybų bylą. Bet, susiti
kusi draugę, pradėjo skųstis, 
kokie nuobodūs būna visi tie 
pasitarimai su advokatais ir 
kaip jai ta byla įkyrėjo.

— Ak, nekalbėk, brangute, 
man apie advokatus, — atsakė 
draugė. — Aš tiek visokių bėdų 
turiu nuosavybės 
reikalais, 
čiau, jog 
miręs.

įteisinimo 
kad kartais net norė- 
mano vyras nebūtų

Valgykloj
Du pensininkai užėjo į val

gyklą pietų. Patarnautojai pasi
žymint valgio užsakymą, vienas 
tarė:

— Tik žiūrėk, kad mano pieno 
stiklinė būtų švari.

Atnešus valgį, padavėja, lai
kydama rankoj pieno stiklines, 
paklausė:

— Kuris judviejų norėjot, kad 
stiklinė būtų švari?

Netiesioginės išvados
Teisėjas: — Tamsta skundi 

savo kaimyną už tai, kad jis 
tamstą pavadino jaučiu. Ar taip?

Skundėjas: — Atrodo, kad 
taip.

Teisėjas: — Bet ar tikrai jis 
tamstą pavadino jaučiu?

Skundėjas: — Matot, jis aiš
kiai to nepasakė, bet jis mano 
dukrą prilygino prie telyčios. . .

Kas vertingiausia
Teisme vyksta skyrybų byla. 

Teisėjas klausia žmoną:
— Kada tamsta už jo ištekė

jai, tur būt, jame buvo kas nors 
patrauklaus?

— Taip, pone teisėjau, bet jis 
visa tai išleido iki paskutinio 
dolerio . . .

ji. kiek man metų, bet niekada 
neatsimeni, kada mano gimta
dienis!

Išvada
Profesorius sutinka gatvėj savo 

buvusią studentę:
— O ką jūs dabar veikiat? 

Kaip jūsų vyras?
— Bet pone profesoriau, aš 

dar esu mergina!
— Iš tikro? Tuomet ir jūsų 

vyras yra dar viengungis.

Tinginiai
— Kodėl neši tik vieną dėžę, 

kai kiti neša po tris? — klausia 
prižiūrėtojas darbininką.

— O todėl, kad jie tinginiai, 
nes tingi eiti tris kartus.

Lėkštės ir kainos
Žmogus rinkosi iš valgiaraš

čio pietus.
— Koks skirtumas tarp valgių 

specialiai baltoj lėkštėj ir specia
liai mėlynoj lėkštėj? — paklau
sė padavėją.

— Už specialiai baltą lėkštę 
dešimt centų ekstra, — paaiš
kino padavėjas.

— Ar tai kiek geresnis mais
tas?

— Ne, tas lėkštes plaunam.

Gripas
— Tau gripas? Man buvo šimtą 

kartų blogiau!
— Tikrai? Kuo gi tu sirgai?
— Aš sirgau per atostogas.

Nuovargis
Jaunuolis į pensininko nusi

skundimą jį žudančiu nuovar
giu:

— Bet gi pats iš viso niekad 
nieko neveiki.

— Taigi tas nieko neveiki
mas ir žudo mane, nes nėra ja
me nei pertraukos, nei poilsio.

Kaip laimėjo rinkimus
Viename mažam Airijos mies

tely įvyko burmistro rinkimai. 
Laimėjo Murphy.

Spaudos atstovui paklausus, 
kaip jam pavyko laimėti, jis at
sakė:

— Labai paprastai. Visi, kurie 
mane pažino, balsavo už mano 
oponentą Sullivan. Visi kurie 
pažino Sullivan, balsavo už 
mene. Pasirodo, kad Sullivan 
turėjo daugiau pažinčių negu aš.

Paršelis
Tėvas; Jonuk, tu per daug nori.

Nemaloni atmintis
Svečiuose po pietį) viešnia ba

ra savo vyrą:
— Esi visiškai neišauklėtas. Esi tikras paršelis. Ar žinai,

tikras barbaras! kas yra paršelis?
— Ką gi vėl padariau? Jonukas: Taip, tėveli. Paršelis
— Visur svečiuose papasako- yra kiaulės sūnelis.

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

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

A. Rannit, M. K. Ciurl ionis, 
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 Gem 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. Searr, 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. Whitaker, 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., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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 Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

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

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 
plastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas-, valstija, Zip

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge

Aktyvas: 40 milijonų dolerių.

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA ir kiti pelningi certiflkatal.

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

Taupymo certlflkatų palūkanos nuo 8.5%, pagal sumą Ir terminą.
IRA indėlių palūkanos nuo 10% iki 11% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS įstaiga Richmond H III veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, Išskyrus penktadieniais Iki 6 v.v. ir šeštadieniais Iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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Jėzaus Nukryžiuotojo vienuolijos 1985 mėty jubiliatės. I§ k. sės. M. Conceota. sės. Karmelita, 
sės. M. Amadeus., sės. M. Elzbieta —- visos atšventė auksinį jubiliejų, ir sesuo M. 
Marcedes, atšventusi sidabrinį jubiliejų. Nuotr. Bauinan.

Su jaunimu Putname
Liepos 28 N. Pr. Marijos sese- 

nj vienuolyno sodyboje Putnain, 
Conn., vyko tradicinis seselių 
rengiamas piknikas. Suvažiavo 
,labai daug žmonių net iš New 
Yorko, Philadelphijos, Water- 
bury, Hartford, VVorcester, Cape 
C<xl, Providence, Brockton, sa
kykime, suvažiavo visa Ameri
kos Lietuva. Dauguma savo au
tomobiliais, bet buvo ir visa eilė 
autobusų. Iš Bostono irgi turė
jom autobusų. Autobusas vėsi
namas, o neturintiems automo
bilių veik vienintelė priemonė 
nuvažiuoti. Tad be jokių rūpes
čių atsiradome seselių sodyboje.

Čia pirmas nusiminimas. 
Žmonės mėgsta seselių kepamą 
duoną. Daug kas išsineša net po 
kelis kepalus. Tik šiais metais

ras kunigas per visą Austriją 
suorganizavo pamaldas, pra
šant laisvės Austrijai. Iš niekur 
rusai nepasitraukė, l»et iš Aust
rijos pasitraukė ir paliko ją lais
vą.

Vienuolyno kapelionas kun. 
dr. Voldemaras Cukuras per
skaitė dalyvaujančių kunigų pa
vardes ir prisiminė mirusį ku
nigą Augustiną Rubiką.

Tuojau po mišių, kalbant rū
šinį, vykome prie Fatimos Mari
jos paminklo, nes tai 35 metų 
sukaktis nuo paminklo pasta
tymo.

Pasibaigus pamaldoms, visi 
skubėjo prie vaišių — pietų. 
Kai1 kurios kolonijos turėjo savo 
“prekyvietes”, ir jose žmonės

Inž. pilotas Ramūnas A.
Ivaška

BROCKTON, MAS S.
Jėzaus Nukryžiuotojo vienuoly
no penkių seserų jubiliačių 
pagerbimas.

Žemaitytė, sės. Kannelita Ribo- 
kaitė ir sidabrinę sukaktį — sės 
Marija Mercedes Petkūnaitė.

pirkosi maistą, net ir lietuvišką 
girą. Kiti vaišinosi seselių pa
ruoštais valgiais, net rūgusių 
pienu ir kugeliu. Ir taip maišėsi 
minia, kaip verdantis katilas 
kunkuliuodamas.

šalia mišių kita svarbioji da
lis buvo tai Neringos stovyklos 
mergaičių stovyklautojų pasi-

■ Inžinierius, pilotas 
Ramūnas A. Ivaška

Northeastern universitete 
Bostone birželio mėnesį gavo 
“Bachelor of Science, Mechanic- 
al Engineering” laipsnį Ramu-

Liepos 13 Jėzaus Nukryžiuo- 
tojo-Sopolingosios Motinos 
motiniškojo namo vienuolyne 
seserų šeimai buvo džiaugsmo 
šventė. Keturios sesery s atšventė 
vienuoliško gyvenimo auksini 
jubiliejų: sės. Marija Amadeus 
Berkauškaitė, sės. Marija Con
cepta Chepucavage, sės. Elzbieta

Iškilmės koplyčioje
11 vai. ryto Sopolingosios Mo

tinos vienuolyno koply čia buvo 
perpildyta. Susirinko jubiliačių 
artimieji vienuolyno rėmėjai. 
Suvažiavo jie net iš kelių vals
tybių, pasveikinti jubiliačių, pa
dėkoti Dievui.

Vargonams grojant, į koply-

Mytimai žmonai, motinai, močiutei ir uoliai Lietuvos 
vyčių narei

A.A.
NELLIE SKABEIKIS

mirus, jos vyrui, šeimai, ypač jos sūnui Philip su šeima 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Dalia Bulvičiūtė
ir 12 kuopos nariai

A.A.
STASIUI MORKŪNUI

tragiška i žuvus, žmonai Marijai, dukrai Saulei Radzevičie
nei, žentui Vyteniui, anūkams Ramunei ir Gintui ir visiems 
giminėms užuojautą reiškia

Stamfordo, Conn.,
Lietuvių Bendruomenės apylinkė

Mūsų mielam ir geram prieteliui Aronui - Arūnui Muleriui 
WHkes-Bane, Pa., su gražiomis viltimis neseniai atvyku
siam į Ameriką, jo sūnui ir šeimai Lietuvoje, jo dukrai 
Izraelyje, pusbroliui — garsiam brangenybių pirkliui— 
Bernardui Bartlkowski Wilkes - Barre mieste, su meile 
globojusiam naujai atvykusius, bei kitiems giminėms, 
mylimai žmonai, motinai, močiutei ir giminaitei

ŠIFRAI MULERIENEI

po ilgų kančių atsiskyrus su šiuo pasauliu Wilkes Barre 
mieste, reiškiame širdingiausią užuojautą

Prof. Bronius Kasias 
Wilkes College

Stasys ir Marija Kasiai
Floridoje

PADĖKA
1985 metų gegužės 12-tą dieną mirė mūsų mylima 

mamytė, uošvė, močiutė ir prosenelė
EMILIJA PAJAUJIENĖ.

Palaidota gegužės 15-tą dieną St. Charles kapinėse, 
Farmingdale, Li.

Mūsų nuoširdi padėka Apreiškimo parapijos klebo
nui kun. J. Pakalniškiui už atlaikymą gedulingų mišių, 
prasmingą pamokslą ir pravedimą liturginių apeigų 
koplyčioje ir kapinėse. Dėkojame visiems giminėms, 
draugam* Ir pažjstamiems už gėles, už užprašytas mišias, 
už auka* Tautos Fondui, už atsilankymą | koplyčią 
ir dalyvavimą pamaldose bei palydėjimą Į kapus.

Ačiū visiems, pareiškus lems mums užuojautą žodžiu, 
laiškais ar spaudoje.

* Dėkojame Marytei Šalinskienei ir jos talkininkėms 
O. Barauskienei bei M. Dudutienei už nuoširdų 
patarnavimą.

Dukterys, tentai 
anūkės ir proanūkė

čią atėjo procesija. Čia ėjo Bos
tono arkivyskupijos vietos ir 
apylinkės -vyskupas Daniel A. 
Hart ir kunigai: kun. Austin 
Nagle — vienuolyno kapelionas, 
kun. Albertas Abračinskas, gyve
nąs vienuolyno kapelionijoje, 
kun. Petras Šakalys, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos 
klebonas, kun. Antanas 
Jurgelaitis, O. P. Providence, 
R. I.. kolegijos profesorius, 
kuris savaitgaliais talkina 
Šv. Kazimiero parapi
jai Brocktone, kun. Valteris Jaš- 
kevičius, S.J., kun. Simonas Sau- 
lėnaš'iš Cambridge, MA, kun. Jo
nas Klimas iš Cambridge, MA, 
kun. Antanas Baltrušūnas iš So. 
Bostono, kun. Justinas Kerber, 
C.P., ir brolis Ričardas Alejū- 
nas.

Jubiliatės prie altoriaus nešė 
vienuolyno simbolius. Jas atly
dėjo vienuoly no generalė — vir
šininkė sės. Marija Rūta Dau- 
gininkaitė.

Padėkos mišias aukojo pats 
vyskupas Daniel A. Hart. Jam 
atsistavo visi kunigai. Jubilijatės 
įspūdingai atnešė mišių auką — 
vyną, duoną ir kitas dovanas.

Giedojo seserų choras, veda
mas sės. Dovydos. Vargonais 
palydėjo sės. Celestina. Solo 
giedojo Suzana Griska - Smith, 
buvusi Nevv Yorko Civic operos 
dainininkė. Vargonais palydint 
sės. Incamatai, solistė pagiedo
jo meditacijos himną — “My 
Tribute” muzika Andrea 
Crouch.

Leksijas skaitė sės. M. Amade
us ir sės. M. Elzbieta, prašy
mus sės. Concepta. Turiningą 
pamokslą pasakė Tėv. Terrence 
Kristofak, C.P. Jis iškėlė seselių 
vienuoliškojo luomo kilnumą, jų 
darbus, pasišventimą tarnauti 
Dievo garbei ir žmonijai.

Chorui giedant, jubilijatės at
naujino vienuoliškuosius įžadus: 
klusnumo, neturto ir skaisty
bės.

Vienuolyno sodyboje
Pasibaigus liturginėms apei

goms, vyskupas, kunigai ir jubi
lijatės iškilmingai išėjo iš kop
lyčios. Paskui išėjo visi dalyvavę 
pamaldose. Gražiai išpuoštoje 
motiniškojo namo sodyboje visi 
pasišnekučiavo, paskui seserų 
artimieji ir visi kviestiniai sve
čiai automobiliais išvyko į 
Christo’s II svetainę Brocktone. 
Ten buvo jubiliačių pagerbimo 
puota. Meninei programai va
dovavo Charles Doman.

Puota salėje
Vaišėse dalyvavo apie 400

tuo galėjo pasidžiaugti tik patys 
pirmieji, o kiti, kad ir laiku at
vykę jau nebegavo.

Mišios buvo aukojamos po at
viru dangumi didelių medžių 
pavėsyje. Dalyvavo net 14 kuni
gų, kurių tarpe vyskupas Pau
lius Baltakis, OFM, kunigas Do- 
nald Petraitis, M.I.C., Marijonų 
generolas iš Romos, kun. Jonas 
Petrošius, lietuvių kapelionas 
Paryžiuje, Amerikos lietuvių Ku
nigų Vienybės pirm. kun. Alber
tas Kontautas ir visa eilė kitų.

Labai gražų ir prasmingą pa
mokslą pasakė vysk. Paulius Bal
takis. Tema: Fatima, tikėjimas 
ir malda, ką jie reiškia ir net 
kokį vaidmenį vaidina pasaulie
tiškame gyvenime. Juk kur tik 
rusai įkėlė savo koją, jie iš ten 
nebepasitraukia. Taip po II-jo 
pasaulinio karo jie turėjo užėmę 
ir Austriją. Tačiau vienas aust-

svečių. Buvo puikus valgiai. Se
sutės jubilijatės kiekviena padė
kojo artimiesiems už nurodytą 
kelią į vienuolyną, išsimoksli
nimą. Dėkojo svečiams už atvy
kimą pasidžiaugti jų švente.

Meninėje dalyje vėl dainavo 
Suzan Griska-Smith, pianu paly
dėjo sės. Incarnata. Ji padai
navo: “Vienna, the City of my 
Dreams” — R. Sieczynski, “Kur 
bakūžė samanota” — A. Kača- 
nausko, “Alvvays” — I. Berlin, 
Puotos pabaigai su sesele Do
vydą duetu gražiai padainavo 
“Be not Afraid” — Bob Duf- 
ford, S. J.

Dar padėkos žodį tarė sės. 
M. Concepta, ji dėkojo už svei
kinimus jubiliatėms. Ji su sese
lėm aukštai iškėlė lietuvišką 
juostą, kur tarp ornamentų buvo 
įausta 1985 m.

Svečių audingais plojimais 
užbaigta ši džiaugsmo puota.

Visos šių metų jubiliatės se
selės yra baigusios kolegijas ar 
universitetus, įsigijusios jau
nimo auklėjimo specialybes, mu
zikos, administracijos ir k. Visos 
užima atsakingas vadovaujan
čias vietas. Visos gerai kalba, 
rašo ir skaito lietuviškai.

Dabartinė vienuolyno vadovy
bė 1982 m. keturių metų kaden
cijai išrinkta tokia: generalė 
viršininkė — sės. Marija Rūta 
Daugininkaitė, viršininkės asis
tentė ir generalė sekretorė sės. 
Celestina Statkutė, Tarėjos: sės. 
Marija Anunciata Mažeikaitė, 
sės. Marija Amadeus Barkaus- 
kaitė ir sės. Marija Mercedes 
Petkūnaitė.

Tegu Dievas laimina visus 
seserų darbus!

E. Ribokienė

rodymas. Gal apie šimtą mer
gaičių įvairaus amžiaus tauti
niais drabužiais pasipuošusios, 
žalioj vejoj šoko tautinius šo
kius ir dainavo. Buvo miela gro
žėtis ir. džiaugtis tomis dailio
mis mergaitėmis. Džiugu todėl, 
kad turime tokias stovyklas ir 
stovyklautojas, turime vilties, 
kad ir vėliau tas jaunimas ne
išnyks iš lietuviškos dirvos ir 
dirbs joje.

Po šios programos stovyklauto
jos susirinko prie vėliavų stul
po. Sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus ir nuleido vėliavas. 
Tai buvo lyg ženklas, kad 
baigiasi diena.

Šia proga dail. Marija Žukaus
kienė turėjo savo dailės darbų 
parodą. Žinoma, čia buvo ir Vi
talis Žukauskas. Miela buvo juos 
susitikti, nes tas “Vieno žmo
gaus teatras” visada yra su savo 
gera šypsena ir linksmu žodžiu.

Ši seselių sodyba yra viena 
iš didžiųjų lietuvių tautinių ir 
dvasinių šventovių. Seselės rūpi
nasi priaugančia karta jų sto
vyklose, išlaiko senelių namus, 
kuriuose jie leidžia savo gyve
nimo paskutines dienas.. Jos or
ganizuoja rekolekcijas ir kitas 
dvasinio susikaupimo dienas. 
Čia yra Alkos muziejus, kur 
kraunas istorijai lietuviškas tur
tas: knygos, laikraščiai, meno 
kūriniai ir kita.

Taip mąstydami ir mes bosto- 
niškiai, kurie buvome atvykę 
autobusu, rinkomės prie jo. O 
autobuso organizatorius Anta
nas Januška vis rūpinosi, kad 
kuris nors iš jo keleivių nebūtų 
kur nors atsilikęs. Važiuojant 
Bostono link, Danielius Averka 
paėmė nemažą supakuotą dėžę 
ir sako, jog čia yra Jono Stan
kaus dovana keleiviams — iš
keptas pyragas. Juo ir pavaiši
no visus.

Keleiviai apsidžiaugė, kad yra 
toks geras žmogus, kuris prisi
mena ir kitus. Taip ir baigėsi 
labai gražiai ir mielai praleista 
diena seselių sodyboje, kitaip 
sakant, seselių sukurtoje mažo
je Lietuvoje. Ačiū joms. Tegu 
Aukščiausias ir toliau globoja jas. 
nes jos dirba ir gyvena mums vi; 
siems. Žičku.s

nas A. Ivaška. Jis buvo N. U. Fly- 
ing club prezidentas ir buvo de
kano garbės sąraše. Ramūnas yra 
lėktuvų pilotas vienmotorių ir 
daugmotorių lėktuvų. Yra skrai
dymo instruktorius. Pagrindinės 
pareigos — instrumentai ir ko
merciniai lėktuvai. Jis tikrina, 
kalibruoja ir išbando tuos 
instrumentus. Jau yra išskraidęs 
1233 valandas. Skraidyti pradė
jo 1980 metais ir nuo to laiko 
laiko nesiskiria su lėktuvais, nors 
ir tęsė studijas.

Ramūno tėvai yra advokatas 
Kymantas ir chemikė Dalia Ivaš
kos, gyv. Bostone.

Sveikinam jauną inžinierių 
pilotą Ramūną A. Ivaška, lin
kime sėkmės jo daugiašakėje 

aviacijos tarnyboje, o taip pat 
ir privačiame gyvenime. Kartu 
su jo tėveliais, broliu ir seseri
mis ir visi lietuviai džiaugia
mės jo atsiekimais.

RENGINIAI

Rugpiūčio 11 d. M inkų radijo 
valandoj piknikas* Ėoniuvbš par
ke Brocktone. Visi kviečiami.

Rugpiūčio 25 d vyčiai organi
zuoja autobusą į Kankinių šven
tovę Auriesville, N.Y. kur bus 
mišios, stacijos, vadovaujant 
kun. Pugevičiui. Autobusas iš 
Bostono išeis nuo 7-tos gatvės 
koplyčios 10 vai. ryto. Užsisakyti 

galima pas vyčius.
Rugsėjo 22 d. vyčiai organi

zuoja ekskursiją į Pines kated
rą N.H. Vyks autobusu.

Spalio 13 d. Laisvės Varpo ru
dens renginys. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėj.

Lapkričio 9 d. Balfo 72-ro sky
riaus rengiama vakarienė San
daros klube Brocktone.

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.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-10.00 vai. ryto iš WCAV-

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

mc MCI n

Holida^”
1985 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEVV YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE

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

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — {vairūs maršrutai.

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

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽHJNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Price* are based on double occupartcy and are subject to 
changes.
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DARBININKAS AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
Kokia bus Židinio ateitis?

Šį savaitgalį New Haven, 
Conn., Yale universiteto patal
pose vyksta Lietuvos vyčių 72- 
ras metinis seimas ir Kunigų

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, liepos ir rugpjūčio mėne
siais kalba per Romo Kezio 
radiją religinės valandėlės pro-

Yorko vyksta gana daug vyčių, 
ypač iš 110 kuopos. Taip pat 
vyksta ir visa eilė kunigų. Iš 
pranciškonų vienuolyno važiuoja 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, pranciškonų vienuolyno 
viršininkas.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
dalvvaus Lietuvos vyčių seime 
Nevv Haven,Conn. Per seimo už
darymo mišias jis bus pakeltas i 
Lietuvos vyčių garbės narius.

Maironio lituanistinė mokykla 
naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 7, šeštadienį, įprastoje 
vietoje. Holy Child Jesus para
pijos mokyklos patalpose, 111 
St. ir 85 Rd. kampas, Richmond 
Hill, N.Y. Visi kviečiami savo 
vaikus leisti į lituanistinę mo
kyklą. Mokyklos iškyla — gegu
žinė į Vytauto ir Vandos Vebe- 
liūnų sodyba bus rugsėjo 8.

Kun. Zenonas Parakevičius, 
jaunas kunigas iš Lenkijos, at
vyko atostogauti į Ameriką, pa
vadavo kun. V. Palubinską Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje. 
Palydėtas kun. St. Railos, lan
kėsi Darbininko redakcijoje, 
spaustuvėje, galerijoje, vienuo
lyne, apsilankė ir pas vysk. 
P. Baltakį. Jis gyvena ir dirba 
Lomžoje, kurios dabartinis vy s
kupas yra palankus lietuviams.

Kennebunkporte, Maine, 
pranciškonų sodyboje dabar iš 
Nevv Yorko atostogauja gana 
daug žmonių. Savaitę atostoga
vo Apolonaras ir Jadvyga Vebe- 
liūnai. Birutė ir Jonas Mikalaus
kai. Dabar atostogauja ir žu
vauja LB apygardos pirminin
kas A. Vakselis su žmona. Atos-

Pereitų metų antrąjį pusmetį 
žymiai sumažėjus pajamom, šie
met Kultūros Židinio vadovyliė 
apeliavo į visuomenę bei Židinio 
narius, ragindama susimokėti 
nario mokestį ir Židinio išlaiky
mui paskirti bent iiuižą auką. 
Prašymas susilaukė šiek tiek 
atgarsio. Nuo š.m. sausio pirmos 
iki birželio 30 surinkta 810 dol. 
už nario mokesčius ir aukomis 
sutelkta3,455doleriai. Dauguma 
aukų buvo gauta per laiškų va
jų, kurį suorganizavo Židinio ta
ryba. Kitos aukos buvo įnirusių 
prisiminimui. Židinio vakaro. 
Pavasario šventės ir kitomis pro
gomis.

A. a. Vlado Ingelevičiaus at
minimui aukojo: A. Bražinskas 
ir dr. B. Paprockienė po 50 
dol., K. Jonynas 30 dol., G. Pe- 
nikas, Ž. Jurienė ir L.B. Great 
Neeko Apylinkė po 25 dol.

A. a. Eugenijaus Noako atmi
nimui — M. ir Z. Raulinai- 
čiai paaukojo 25 dol.

A. a. Juozo Gabės įamžinimui 
Nelė Mazalaitė-Gabienė Židi
niui paaukojo 500 dolerių.

Aukų vajaus metu po 100 dol. 
aukojo šie Židinio rėmėjai: prel. 
J. Balkonas, di. A. Goeldnerie- 
nė. V’. Kalytis, E. Kezienė, J. 
Liaukos, kun. prof. A. Rubšys, 
A. ir D. Šilbajoriai, A. Vasi
liauskas, J. Valiūnas, J. Valaitis, 
ir Lietuvos Vyčių 110 kuopa iš 
Maspeth, N.Y.

l.Hių “šimtininkų” Maspetho 
Vyčiai, kun. Antanas Rubšys, 
Įuozas Valiūnas, Aleksandras 
Vasiliauskas ir Justinas Liaukos 
(iJ St. Petersburgo), pildavę pa
reiškimą, tapo pilnais K. Židinio

Po 50 dol. aukojo: V. ir. G. 
Biknevičiai, Ž. Ratienė, V. ir S. 
Vaikučiai, R. ir A. Vaičaičiai.

Po 40 dol.: dr. P. ir J. Bag- 
dai.kun. J. Pragulbickas, dr. A. 
ir J. Snieškai.

Po 25 dol.: V. Galinienė, A. ir 
D.Šilbajoriai, Tautos Fondas, A. 
ii I. Vakseliai.

Po 20 dol.: J. ir E. Andrušiai, 
J. Potyrius, A. Butas, A. ir L. 
Lileikai, F. Rogers, A. Skučie
nė, P. Šlapelis.

Po 15 dol.: V. ir D. Anoniai, 
A. ir B. Bagdžiūnai, K. Garbaus- 
kienė, M. ir R. Jauniškiai, kun. 
V. Dabušis, A. Landsbergis, H. 
ir R. Miklai, M. Šalinskienė, A. 
ir J. Simučiai, A. Uknevičius, M. 
Ulėnienė.

Po 10 dol.: A. Alyta, S. But- 
A. Davis, M. Donohue,kus,

kun. A. Kardas, V. Kašuba, V. ir 
V.Matusaičiai, K. Miklas, G. Ra
jeckas, dr. J. Stukas, R. Šidlaus
kas, ir šokių grupė “Tryptinis”.

Stambiausia 700 dolerių auka 
buvo gauta per Kredito Uniją

Į Pennsylvanijos lietuvių die
ną, kuri bus rugpjūčio 18 Ro
cky Glen parke. Moosic, Pa..

konsulas Anicetas Simutis su 
žmona. Vasarvietėje vyksta 
dabar gyvas kultūrinis judėji- Katalikų universitetui Wa- 

shingtone rugpjūčio 11 per visas 
mišias bažnyčiose daroma spe
ciali rinkliava.

nių. Važiuoja autobusais ir 
lengvomis mašinomis. Lietuvių 
diena — piknikas bus naujoje 
vietoje, nes senoji vieta yra par
duota ir uždaryta.

Liet. Fronto Bičiulių stovyk
loje, kuri vyko praeitą savaitę 
Dainavoje, iš Nevv Yorko daly
vavo Renata Alinskienė ir Vy
tautas Maželis.

Kennebunkporto laikraštis — 
Village Gazette liepos pradžio
je plačiai aprašė pranciškonų 
vienuolvna. ten vykusia lietuvių 
dieną, įdėjo puikias iliustra
cijas. Visas numeris skirtas lie
tuviams pranciškonams. Dėme
sį atkreipia tai, kad laikraščio 
vienas iš fotografų yra Michael 
Tarabilda. Kaip žinome, Tara- 
bildų šeima yra pagarsėję daili
ninkai Lietuvoje. Gal čia tų dai
lininkų koks giminaitis, o gal tik 
supuolimas.

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. 1 1207.

STUDENTŲ STOVYKLA
Studentų Ateitininkų Sąjun

ga ruošia prieškongresinę sto
vyklą, 2 vai. kelio į pietus nuo 
Chieagos, Camp Shaw-waw-nas- 
see. Kviečiami visi studentai, 
kurie baigė 12 skyrių, kviečia
mi iki 30 metų. Stovykla bus 
nuo rugpjūčio 23 iki rugpjūčio 
50. Kaina 130 dol. asmeniui, 
arba 45 dol. savaitgaliui. Visi 
turi iš anksto užsiregistruoti pas 
Ramintą Pemkutę, 1022 Beau 
Brummel Dr., Sleepy Hollovv, 
II 60118, tel. 312 426-2120.

(SAS CV)

MIRĖ D ALIUS BRAZDŽIONIS
Rugpjūčio 5 Darbininko re

dakcijoje gauta žinia, kad lie
pos 29, nuėjęs į darbą ir ištik
tas širdies priepuolio, mirė Da
lius Brazdžionis, poeto Bernar
do ir Aldonos Brazdžioniu sū
nus. Gyveno Los Angeles, Ca- 
lif. Palaidotas rugpjūčio 3 iš 
Sv. Kazimiero parapijos bažny
čios. Giliam skausme liko žmona 
Ilona, jo tėveliai, brolis ir sesuo 
su šeimomis ir kiti giminės.

.. NAUJOS KNYGOS

“Aido” dainininkai iš Baltimorės, MD, dainuos 71-moje 
Lietuvių dienoje Rocky Glen Park. Moosic, PA. Iš k. Vytas 
Dūlys, Elena Dulienė, Marija Krasauskienė, Janė Brazaus
kienė ir Igoris Kučiauskas.

71-ma LIETUVIŲ DIENA
ROCKY GLEN PARKE
MOOSIC, PA
Rugpjūčio - August 18, 1985 m
Mišios 12 vai.
Programos pradžia — 2 v. popiet
PROGRAMOJE:

ARAS — šokėjų grupė iš Baltimorės 
AIDAS — kvartetas iš Baltimorės, MD 
AUŠRA — jaunieji vyčiai iš Frackville, PA

Po programos šokiai

Informacijos reikalais kreiptis:
Mrs. Ann Carlltus

Box 192

Rlngtown, PA 17967
Tel. 717 889 - 3839

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.

AUTOBUSAS Į 
PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ DIENĄ

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

Kaina su įėjimu į pikniką — 
15 dol. Teirautis pas Marytę 
Šalinskienę— 718 296 - 2244.

Goveiiinmit ’**»mcs from 
$1.00. ( U repair). Also delin- 
quent tax property. Gali 1 - 
805-687-6000 Ext. G H-4505 for 
Information.

Jaunas viengungis, dieną dir
ba, o vakare studijuoja, ieško 
kambario su virtuvėle (galėtų 
dalintis ir su kitu) Richmond 
Hill, Woodhavene, Kew Gardens 
rajone. Skambinti 800 524 - 1244 
nemokamai arba 1 718 846- 
0502.

KASĄ, surinkta iš asmenų, nau
jai įstojančių į lietuvių Kredito 
Uniją.

Visiem čia paminėtiem aukoto
jam Židinio vadovyliė skiria kuo 
giliausią padėką.

Didžiausias įnašas į Kultūros 
Židinio pajamas, kaip ir visada, 
atėjo iš Lietuvių Atletų Klubo ir 
Tėvų Pranciškonų vedamų bingo 
žaidimų. Nors bingo pajamos 
kasmet vis mažėja, bet be jų var
giai būtų įmanoma Židinį išlai
kyti. Per paskutinius 12 mėne
sių LAK bingo žaidimai Židiniui 
davė 19,000 dolerių įnašą, O( iš 
Pranciškonų grupės Židiniui 
buvo paskirta netoli 12 (Pūkštan
čių dolerių. Šios sumos yra au
ka mažos grupės pasišventusių 
asmenų, kurie be jokio atlygi
nimo per kelioliką metų Židinio 
statybai bei išlaikymui surinko 
kelis šimtus tūkstančių dolerių. 
Jiem priklauso ne tik New Yorko 
apylinkės, bet ir visų lietuvių 
įvertinimas ir padėka.

Yra ir liūdnesnė pusė. Bingo 
pajamos mažėja, o bingo darbuo
tojai jau pavargę pradeda skirsty
tis. Gi naujų talkininkų nesima
to. Kyla klausimas — jeigu 
užsidarys bingo žaidimai, ar užsi
darys ir Kultūros Židinys? Rei
kia tikėtis, kad ne. Tačiau taip 
pat reikia tikėtis, kad Židinio 
narių skaičius bent trigubai pa
didės, kad turės būti pakeltas 
narių metinis mokestis (dabar 
tik 10 dol. į metus), kad visi 
nariai pareigingai mokestį susi
mokės (dabar moka tik apie 50%), 
kad visos lietuvių organizaci
jos tiek fiziškai, tiek finansiškai 
daug aktyviau prisidės prie Ži
dinio išlaikymo ir kad vis tan
kiau prisieis Židinio patalpas 
nuomuoti kitataučiams.

Netolima ateitis parodys, ar 
mes tuos įsipareigojimus pajėg- 
sim atlikti, ar ne. O tada pa
aiškės ir tolimesnis Židinio liki
mas.

Lietuvių Kultūros Židinio
Valdyba

Jau metai, kaip mirė 
rašytojas Pranas Naujokaitis

Rugpjūčio 12 sueina metai, 
kaip mirė rašytojas, literatūros 
istorikas, pedagogas Pranas 
Naujokaitis, uolus Darbininko 
bendradarbis. Net ir sunkiai 
sirgdamas, jis stengėsi talkinti 
laikraščiui, sekti Lietuvos kultū
rinį gyvenimą, parengti skiltį iš 
“Okupuotos Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo”. Savo darbštumu, 
pareigingumu jis stebino ir visus 
ir tuo pačiu skatino ir kitus uo
liai tarnauti lietuviškiems kultū
ros reikalams.

Velionis buvo baigęs lituanis
tiką, pedagogiką. Buvo gimna
zijos mokytojas ir direktorius, 
pasižymėjęs ir čia savo tvarka, 
darbštumu. Atvykęs į Ameriką, 
uoliai dalyvavo lietuviškoje 
veikloje, mokytojavo Maironio 
šeštadieninėje mokykloje, buvo 
jos vedėju, redagavo Eglutę, 
Ateitį, daug skaitė ir recenzavo 
lietuvių autorių knygas. Savo 
recenzijas spausdino Tėviškės 
Žiburiuose, Ateityje, Darbinin
ke, Drauge.

Dar Vokietijoje būdamas pa
bėgėlių stovykloje, parašė lietu
vių literatūros istorijos vadovė
lį. Čia atsidėjęs kaupė medžia
gą ir paprašė stambų veikalą — 
Lietuvių literatūros istoriją. Vei
kalą sudaro 4 didžiuliai tomai.

Šiam savo darbui jis surinko 
daug medžiagos, daug datų. 
Knyga bus labai naudinga atei-

Rašytojas Pranas Naujokai
tis, miręs praeitais metais 
rugpjūčio 12. Jis buvo uolus 
Darbininko bendradarbis.

ties literatūros istorikams kaip 
medžiagos šaltinis.

Plačiai reiškėsi ir literatūroje, 
rašė eilėraščius, išleido bent 
kelias knygas; rašė romanus, 
apysakas. Už romaną “Žydinčios 
dienos“ laimėjo Draugo literatū
ros premiją.

Visa tai prisimename jo pir
mųjų mirties metinių proga, nes 
jo uolumo ir darbų pasigenda
me lietuviškoje spaudoje, (p.j.)

Sekmadienis Neringos berniukų stovykloje
Įkopęs į aukštą Vermonto kal

no Neringos stovyklavietę, pir
miausiai pamatai didingai ple
vėsuojančias Lietuvos ir Ameri
kos vėliavas. Puiki žalios žolės 
aikštė, aplinkui nameliai.

Stovykla tyli, tuščia, rami. Nė 
gy vos dvasios. Pagalvoji, gal nie
kas čia nestovyklauja. Bet labai 
greitai apsidairęs suvoki, kad čia 
dabar stovyklauja.

Dešinėje aikštės pusėje, di
džiulėje smėlio krūvoje matosi 
daugybė mažų mašinėlių, ku
rios vienos kopė į kalną, o ki
tos leidosi žemyn, o daug daug*, 
jų apsivertusių, pusiau prideng
tų smėliu . . .

Aišku — stovyklauja busimie
ji vairuotojai.

Prie kito namelio randi pa
pjaustytų medžio gabalų, iš
pjaustytų ornamentų, vinių, 
Įrankių — tai busimieji medžio 
išdirbinių menininkai.

Toliau eidamas aikšte, randi 
apvirtusį sporto batelį, o dar 
paėjęs randi ir antrą. Suporuo
ji, apverti, kad saulutė pradžio
vintų, nes savininkui nelabai rū
pi jų stovis, apsiaus ir drėg
nus.

Nameliai tušti. Aplankai gimi
naičio namelį. Nutari pradul- 
kinti miegmaišį, pakelti pagalvę 
— kažkas sujuda, mažas, oranži
nes spalvos. Iš arčiau įsitikini, 
kad tai mažas drieželis.

Vėliau namelio gyventojai pa

aiškina, kad vienas draugas net 
10 jų yra apgyvendinęs namely
je.

Stovyklautojai mėgsta gautą 
ir susigyvena su jos turtu. Tai 
vis stovyklos išdaigos.

Klausimas — kur stovyklauto
jai? Girdisi balsai prie tvekin- 
nio. Išgirsti ir Lietuvos himną.

Nuėjęs prie tvenkinio, pamatai 
iškeltą Lietuvos vėliavą, girdi 
giedančius himną. Registruojasi 
savanoriai iš įvairių Lietuvos 
kaimų ir miestų. Balsavimu ke
liu rankamas Lietuvos preziden
tas, Lietuva paskelbta nepri-

: klausoma valstybe.
Vadovės papasakojo, kas vyks

ta. Po dviejų istorijos pamo
kų, sekmadienį stovyklautojai 
vaidina girdėtus istorinius 
faktus, II-įjį pasaulinį karą.

Nelengva lankytojui buvo su
sigaudyti, nes matėsi ten nišų 
karių su penkiakampėmis rau
donomis žvaigždėmis, vokiečių 
su jų kryžiais. Matei suėmimus, 
šaudymus, girdėjai — trėmimai j 
Sibirą, vokiečių okupacija, gene
rolas Plechavičius su savo dali
niu ir vėl rusų sugrįžimas. Net 
patys vaidintojai klausė: “Tai du 
kartus atėjo komunistai?”

Bėgliai nuo abiejų okupantų. 
Puikiai vaidino ir pergyveno 
šį istorijos laikotarpį. Tada per 
miškus ir kalnus l>ėgo kas kur 
galėjo.

Pagaliau pal>ėgėliai rinkosi 
pavieniai ir šeimomis prie vieno 
namelio, kur buvo iškaba 
UNRRA

Čia jie gavo gėrimo ir sriu
bos, kurią dėkingi ir išalkę valgė. 
Po to prasidėjo emigracija. To
liau stovėjo stalas su Ameri
kos pareigūnais, o ant didelio 
akmens — Laisvės statula su ži
bintu rankoje.

Prie stalo buvo pirmiausiai 
kviečiamas Amerikos lietuvis, 
kurio giminės garantavo butą, 
darbą ir pragyversmą. Vertėjo 
pareigas puikiai su humoru at
liko aktorius Arūnas Čiuberkis.

Pabėgėliai nuo UNRROS na
melio iki Amerikos krantų bu
vo atgabenami laivu per Atlanto 
vandenyną. Tai buvo daroma 
laivu, pririštu prie mašinos. Pa
bėgėlių veiduose galėjai matyti 
pasitenkinimą ir viltį įsikurti 
laisvame krašte.

Giminaičiui visą garantavus, 
amerikiečiai sveikino atvykusius 
ir leido vežtis pas save.

Po dviejų valandų pagaliau 
galėjai su stovyklautojais susi
kalbėti.

Tai, ką žmogus pats esi per
gyvenęs, visada prisimeni ir ki
tam papasakoji. Toks stovyklau
tojų užsiėmimas labai girtinas. 
Jaunoji kartą įsisąmonins pra
eitą, kam baisumą, laisvės bei 
tėvynės netekimą ir kilusius 
klausimus padiskutuos su tė
vais. mokytojais.

Didele pagaioa stovyklos va
dovybei ir stovyklautojams. Va

Stovyklos lankytoja




