
DARMM
Vol. LXX, Nr.33
Rugpjūčio - August 23, 1985 Penktadienfc-Friday

TAIKOS IR LAISVĖS IŠVYKA

Nuteistųjų kunigų nuotraukos
Kiaukliai (Širvintų raj.). 1984 

rugpjūčio 27 į Kiauklių kleboni
ją atvyko Širvintų rajono vyk
domojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas D. Tvirbutas. Pa
reiškė, kad norįs draugiškai pa
sikalbėti su parapijos klebonu 
kun. RokuPuzonu. Pradžioje pa
vaduotojas teiravosi, kaip sekasi 
kun. R. Puzonui dirbti Kiauk
liuose, ar jau baigia statyti pa
rapijos ūkinį pastatą, ar neturįs 
kokių bėdų bei nusiskundimų. 
Klebonas atsakė, kad viskas se
kasi gerai.

“Deja, neviskas gerai“, — pa
taisė pavaduotojas D. Tvirbutas, 
— “visų pirma, Vilniaus centri
nes instancijas pasiekė žinia, 
kad Kiauklių bažnyčioje yra 
viešai iškabintos nuteistųjų ku
nigų — Alf. Svarinsko ir Sigito 
Tamkevičiaus nuotraukos. O tai 
jau yra antitarybinė agitacija. 
Maldos namuose netinka laikyti 
nuotraukas tų, kuriuos valstybė 
nuteisė, ir nesvarbu, ar jūs, 
kunigai, pripažįstate juos kaltais 
ar ne” — kalbėjo pavaduoto-

JAV fotografinė žvalgyba pa
stebėjo, kad Sov. S-ga stengėsi 
suklaidinti JAV apie jos vykdytus 
strateginių branduolinių SS-19 
raketų bandymus ir stengėsi pa
keisti raketų taiklumo duome
nis, užkasdama tikrąsias spro
gimo padarytas duobes ir iškas- 
dama naujas. Kiekviena raketa 
yra ginkluota 6 branduoliniais 
sviediniais ir yra skirta pirmajam 
smūgiui.

Pagal Švedijos seismologų 
paskelbtus duomenis JAV, Sov. 
S-ga ir Prancūzija per š.m. sep- 
tynius mėnesius yra {vykdžiu
sios ,20 požeminių branduolinių 
bandymų, kurių JAV tenka 9, 
Sov. S-gai — 7 ir Prancūzijai 
— 4.

Aštuonios Ramiojo vandenyno 
valstybės, jų tarpe Australija ir 
N. Zelandija pasirašė susitari
mą laikyti pietinio Pacifiko zo
ną laisvą nuo branduolinių 
ginklų.

Popiežius Jonas Paulius II, 
pradėdamas lankyti Afrikos vals
tybes, pagyrė Afrikos katalikų 
pastangas išlaikyti kultūrines 
tradicijas, bet kartu ir pastebė
jo, kad reikia būti labai jaut
riam katalikų doktrinai su primi
tyviais, dažnai su burtininkyste 
susijusiais Afrikos papročiais su
derinti.

Indija paleido veikti bran
duolinį tyrimų reaktorių, kuris 
gali pagaminti ir branduoliniam 
ginklam .gamintLjeikalingos, ko
kybės plutonijų.

Arabų lygus 16 valstybių sa
vo konferencijoj su pasitenkini
mu pripažino Jordano ir PLO 
susitarimą dėl taikos su Izrae
liu, bet, brangindamos lygos 
vienybę, atsisakė jam pritarti.

Vietnamas perdavė ten nuvy
kusiai JAV delegacijai 26 Viet
namo kare dingusių JAV karių 
palaikus ir pažadėjo tuo reikalų 
artimesni bendradarbiavimą.

Pietų Afrikos vyriausybei įsi- 
vedus kai kuriose krašto srity se 
išimties būklę, juodųjų gyvento
jų organizuojamos demonstra
cijos p įdėjo ir padažnėjo. De- 
mom ijose žuvusiųjų skaičius 
nuola aidėja.

Liepos 10 Minske įvyko Sov. 
S-gos aukštų armijos pareigūnų 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 
gen. sekr. Gorbačiovas ir gyny
bos ministeris Sergei L. Soko- 
lov ir kur uvo padaryta svarbių 
pakeitim: armijos vadovybėj: 
buvo pakeistas armijos pasenęs 
politinis komisaras Jepišev jau
nesniu gen. Lizičev; strateginių 
pajėgų vadas maršalas Tolubkov 
— gen. Juri Maksimov; taip pat 
buvo pakeista Rytų Vokietijoj 
esančios sovietų kariuomenės 
vadas. Maskvos ir Centrinės Azi
jos karo apygardų vadai, armijos 
dienraščio Krasnaja Zvezda re
daktorius ir kt.

Per 1982 m. policijos apsau
gai JAV yra išleidusios tik 
1.5 cnt. iš kiekvieno federali
nio, valstijų ar savivaldybių 
gyventojų apsaugos reikalam 
skirto dolerio; kriminalinei ir ci
vilinei teisingumo sistemai — 
2.8 cnt., kalėjimam — 0.7 cnt. ir 
civiliniem ir kriminaliniem teis
mam — 0.6 cnt.

Sov. S-ga savo aukštų parei
gūnų automobiliam ir šoferiam 
išlaikyt’ išleidžia tiek pat pinigų, 
kiek visam krašto transportui.

Sov. S-gos ambasados Wash- 
ingtone informacijos departa
mentas rugpjūčio 13 išspaus
dino NYT dienrašty apmokamą 
skelbimą, perspausdinantį lie
pos 31 Pravdos vedamąjį “Kas 
sulaiko Ženevos pasitarimų 
progresą?”, kur ginamos sovietų 
pažiūros j ginklų kontrolę ir kal
tinami imperialistiniai Vakarai 
dėl ginklavimosi lenktinių.

KALTINA KUNIGUS UZ PAMOKSLUS
IŠ LIETUVOS K. BAŽNYČIOS KRONIKOS NR. 65

mą, atliko religinį aktą (sakė 
pamokslą) — buvome priversti 
išjungti mikrofonus ir elektros 
šviesą.

Tačiau pamokslininkui nekrei
piant, dėmesio, pasiuntėme su 
kamžomis apsivilkusius vyrus, 
kad paprašytų “pamokslininką" 
išlipti iš sakyklos. “Pamokslinin
kas“, matyt, buvo atvykęs su ki
tais asmenimis, kurie jį saugojo, 
kalbant sakykloje. Tie asmenys, 
keletas vyrų ir moterų, mūsų 
tvarkdarių neleido prie sakyk
los. Pradėjo juos stumdyti, su
plėšė kamžas, elgėsi chuliganiš
kai.

Asmuo, nebaigęs pamokslo, 
buvo priverstas išlipti iš sakyk
los. Savo elgesiu jis sukėlė są
myšį bažnyčioje. Buvo sutruk
dyta atlaidų rimtis ir dėl to ne
galėjome tinkamai užbaigti tos 
dienos vakarinių pamaldų.

Kaip paaiškėjo vėliau, minėtas 
asmuo buvo Jūsų Ekscelencijai 
pavaldus kun. A. Jokubauskas. 
kuriam Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojo potvarkiu praeitų me
tų rudenį buvo atimta teisė mūsų 
arkivyskupijos bažnyčiose atlik
ti bet kokias liturgines apei
gas.

Kreipiamės į Jūsų Ekscelenci
ją, prašydami drausti kun. A. 
Jokubauską už tai, kad jis mūsij 
bažnyčioje sukėlę sąmyšį, tegul 
mūsų atsiprašo ir teatlygina už 
suplėšytas kamžas. Jei kun. A. Jo
kubauskas nesutiks tai padaryti, 
meskelsime ieškinį, civiliniame, 
teisme.

Su gilia pagarba Vilniaus Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios vyk
domojo organo pirmininkas (J. 
Zygmuntąs) — (Parašas)

Nuorašas atitinka originalą 
Kaunas, 1984 m. rugsėjo 10 d. 
Nr. 894
Parašas kancleris kun.
A. Bitvinskas

Pociūnėliai. 1984 rugsėjo 20 
Radviliškio rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduoto
jas Krikštanas telefonu kvietėsi 
Pociūnėlių parapijos kleboną 
kun. A. Jokubauską atvykti į 
rajoną susipažinti su RRT įga- 
liotimo Petro Anilionio įspėjimo 
raštu.

Kunigas A. Jokubauskas atsi
sakė atvykti į rajoną, o įgalio
tinio įspėjimo raštą patarė jam 
atsiųsti paštu, pavaduotojas 
Krikštanas nesutiko su tokiu 
kunigo pasiūlymu.

Įgaliotinis P. Anilionis įspėjo 
kun. Jokubauską už pamokslą, 
pasakytą rugpjūčio 23 Vilniaus 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
šv. Kazimiero jubiliejinių metų 
užbaigimo dienomis ir už rug
sėjo 10 d. Šiluvos atlaiduose pa
sakytą pamokslą, kur kun. A. 
Jokubauskas aiškino tikintie
siems Marijos garbinimo reikš
mę šių dienų gyvenime, pami
nėjo kunigus kalinius — Alf. 
Svarinską ir kun. S. Tamkevi- 
čių — jų sudėtą auką už tikė
jimą ir tiesą.

(nukelta į 2 vsl.)

jas.
Kun. R. Puzonas paa'iškino, 

kad čia nėra jokio nusikaltimo, 
o nuotraukas kaip tik labiausiai 
tinka laikyti maldos namuose, 
nes tikintieji ir kunigai už nu
teistus kunigus pastoviai mel
džiasi, o melstis kol kas niekas 
nedraudžia. Pavaduotojas Tvir
butas patikslino, kad žmonės 
tyliai, privačiai melstis už kuni
gus gali tiek, kiek tik nori. 
Svarbu, kad nuotraukos nekabė
tų viešai, o klebonas neragintų 
tikinčiųjų melstis už nuteistuo
sius. Pavaduotojas Tvirbutas pa
reiškė kun. R. Puzonui, kad 
jeigu jis nenukabins nuotraukų 
tyliai, niekam nežinant, tai jie 
(t.y. valdžios pareigūnai) nuka
bins su triukšmu. Be to, pavad. 
D. Tvirtubas perspėjo kun. R. 
Puzoną už vaikų mokymą, pa
grasino, kad ateityje jis gali bū
ti baudžiamas už religinių su
sivienijimu nuostatų pažeidimą.

Galiausiai D. Tvirbutas pa
reiškė norą pats nueiti į bamy- 
čią ir apžiūrėti nuotraukas. Ap
žiūrėjęs pasakė, kad būtina jas 
pašalinti, nes kitaip būsią blo
gai. Klebonas neprižadėjo. Po
kalbis užtruko pusę valandos.

Skundžia kunigą už 
pamokslą

Pociūnėliai (Ractviliškio raj.)’ 
1984 rugsėjo 12 Pociūnėlių kle
bonas kun. Antanas Jokubaus
kas iš Kauno arkivyskupijos ku
rijos gavo tokio turinio raštą- 
nuorašą.

Jo Ekscelencijai Kauno Arki
vyskupijos ir Vilkaviškio vysku
pijos Apaštaliniam administra
toriui Vyskupui L. Poviloniui

Nuorašai — Vilniaus Arkivys
kupijos valdytojui kun. A. Gu
tauskui, LTSR Religinių reikalų 
įgaliotiniui drg. Anilioniui

PAREIŠKIMAS
Vilniaus Šv. Petro ir Povilo 

bažnyčioje 1984 rugpjūčio 19 - 
26 vykošv. Kazimiero 500 metų 
mirties Relikvijų pagarbinimo 
atlaidai, kuriuose gausiai daly
vavo tikintieji, kunigai bei kuni
gų seminarijos auklėtiniai.

Pamaldos vyko sklandžiai, pa
gal iš anksto nustatytą progra
mą. Tačiau 1984 rugpjūčio va
kare, 21 vai., pasibaigus mi
šioms nespėjus chorui pradėti 
paskutinės giesmės, mums neži
nomas asmuo, apsivilkęs kamža, 
įsilipo į sakyklą ir pradėjo sa
kyti pamokslą.

Kadangi jis sutrukdė pamaldų 
tvarką, niekieno neprašytas ir 
nesiklausęs mūsų bažnyčios kle
bono, savavališkai, nekreipda
mas dėmesio į klebono perspėji-

Simno bažnyčios vidus. Iš Simno buvo kilęs Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM, istorikas. Šią 
nuotrauką jis ir parvežė iš Lietuvos.

VIETNAMO SIEKIMAI
Vietnamo kariuomenei pa

jėgus paskutiniu metu išblokšti 
iš pagrindinių bazių prieš Viet
namo pastatydintą Kambodijos 
vyriausybę veikiančius partiza
nus, Pietryčių Azijos valstybių 
(Malaysijos, Tailando, Indonezi
jos, Singapūro, Filipinų ir Bru
nei) sąjunga susirūpino rasti 
taikingą būdą Kambodijos klau
simui išspręsti. Įtakingas Viet
namo komunistų partijos Polit- 
biuro narys Le Duc Tho įspėjo, 
kad atėjęs metas pasaulio galy
bėm ir Pietryčių Azijos valsty
bėm derybų būdu išspręsti Kam
bodijos klausimą, nes kitaip jis 
būsiąs sprendžiamas ginklais. 
Ir nenuostabu, nes šiuo metu 
Vietnamas savo rankose turi 
stipriausias kortas.

Nekomunistinės valstybės 
galvoja, kad JAV diplomatiniais 
ėjimais turėtų paremti šio klau
simo sprendimą: užmegzti dip
lomatinius santykius su Viet

Pabaltiečių Taikos ir Laks vės 
išvyka Baltijos jūra buvo di
džiai įspūdinga demonstracija, 
kurioje visų trijų Pabaltijo tautų 
— estų, latvių ir lietuvių — jau
nimas skelbė pasauliui apie so
vietų daromą toms tautoms 
skriaudą, ir jų troškimą išsi
vaduoti iš sovietinės vergijos.

Kelionėje po Baltijos jūrą lai
vu “Baltic Star“ dalyvavo 52 
lietuviai, 51 estas, 198 latviai ir 
51 kitatautis korespondentas — 
spaudos, radijo ir televizijos at
stovai iš įvairių Europos kraštų.

Žygis prasidėjo liepos 25 Da
nijos sostinėje, Kopenhagoje, kur 
visi dalyviai gavo pilną informa
ciją, išklausė keletą paskaitų ir 
turėjo spaudos konferenciją, taip
gi dalyvavo Baltijos Tribunolo 
byloje prieš Sovietų Sąjungą. Vė
liau per Kopenhagos miesto 
centrą jie ėjo demonstruodami 
2 1/2 klm. nuotolyje nuo Kopen
hagos rotušės iki Sovietų amba
sados. Tos dienos vakare daly
viai išvyko traukiniu į Švedijos 
sotinę Stockholmą, kur jie irgi 
turėjo spaudos konferenciją, iš
klausė paskaitų, dalino publikai 
lapelius, ir t.t. Liepos 26 d. va
kare laivas “Baltic Star” iškil
mingai išlydėtas iš Stockholmo 
uosto. Prieš išvykstant laivas tu
rėjo būti tikrinamas gavus pra
nešimą apie galimos bombos 
buvimą laive, dėl šios priežas
ties išplaukta vėliau negu numa
tyta.

Liepos 27 laivui plaukiant 
pro Gotlando salą, 7 vai. ryto 
buvo atlaikytos gedulingos pa
maldos už 1944 metais pabė
gėlių iš Pabaltijo valstybių au
kas, kurių nežinomą skaičių nu
skandino vokiečių ir sovietų 
karo laivai. Laivui pasiekus apy
tikriai 56-tą lygiagretę, 4 v. p.p. 
įvyko labai įspūdingas Lietuvos 
prisiminimas, kuriame angliškai 
VLIKo vicepirm. Liūtas Grinius 
trumpai paminėjo, kad dalyviai 
yra taip arti ir drauge taip toli 
nuo Lietuvos. Jis priminė Lietu- 
ve* kančia* tarertos- raudą

namu ir atidaryti Vakarų vals
tybėm ir Japonijai duris Viet
namu! skiriamai paramai. Taip 
pat jos norėtų, kad ir Kinija su--* 
sigyventų su neutralios Kambo
dijos buvimu.

Pats Vietnamas dabar siekia: 
1. suteikti gyventojam laisvo ap
sisprendimo teisę, apsaugojančią 
gyventojus nuo kiek anksčiau 
Pol Pot vyriausybės vykdyto ge
nocido ir suteikiančio teisę Viet
namu! sugrįžti į Kambodiją, jei 
reikalas iškiltų; 2. įvykdyti 
laisvus rinkimus užsieniečiam 
prižiūrint, bet juose negalėtų 
dalyvauti jokios opozicijos parti
jos ir buvę partizanai, įskaitant 
ir Pol Pot su leng Sary; 3. vi
sos Pietryčių Azijos valstybės 
turėtų pasižadėti respektuoti 
Kambodijos suverenumą ir 4. 
sudaryti tarptautinę kontrolės 
komisiją, kuri užtikrintų, kad 
padaryti susitarimai bus vykdo
mi.

Holmes ir Meier leidykla New 
Yorke išleido naują, papildytą 
Raul Hilberg trijų tomų veikalą 
“The Destruction of the Euro- 
pean Jews”. Veikale autorius 
nagrinėja įvairių valstybių polin
kius atsikratyti žydų, kol palaips
niui Hitleris priėjęs prie “galu
tinio žydų klausimo sprendimo”. 
Jame taip pat nurodoma, kad 
vokiečių įsakymu žydų getuose 
sudarytos žydų tarybos be tradi
cinių uždavinių išlaikyti tauti
nius papročius ir žydų kultūrą 
virto vokiečių įrankiu parenkant 
kurie žydai turi būti sunaikinti 
ir kurie palikti. Jis nepripažįsta 
jokio žydų pasipriešinimo vo
kiečių įsakymam, nes žydai per 
šimtmečius buvo linkę tartis ir 
daryti nuolaidų, o ne energingai 
priešintis valdovų užgaidom. 
Veikalas turi 1274 psl. ir kaš
tuoja 159.5 dol. ir yra kritikų 
pripažįstamas pagrindiniu veika
lu žydų holokaustiii nagrinėti 
Jis teigia, kad Europoj buvo su
naikinta 5.100.000 žydų.

tūkstančius lietuvių, žuvusių nuo 
bolševikų rankos. Sugiedojus 
patriotines dainas ir Lietuvos 
himno atgarsiams aidint buvo 
metami vainikai, gėlės, ir bute-
liai su rašteliais ir laiškais lie
tuviams, tikintis, kad bent keletas 
jų pasieks pavergtus tautiečius. 
Laivui praplaukiant Latvijos ir 
Estijos krantus, latviai ir estai 
taipgi įvykdė savo kraštų pami
nėjimus. Tai buvo ypatingai jau
dinantys momentai. Laivas laikė
si 17-os mylių atstumo nuo Pa
baltijo valstybių pakraščių. Pra
plaukiant Lietuvos pakraščius at
sirado du sovietų karo laivai, ku
rie sekė ir lydėjo “Baltic Star” 
iki Helsinkio. Daugelyje švedų 
ir suomių laikraščių tilpo nuo
traukos rodančios “Baltic Star” 
ir sovietų laivus. Iš laivo aiškiai 
matėsi Saaremaa sala.

Liepos 28 laivui atvykus į Suo
miją, Helsinkio uostą, žygio da
lyviai buvo pasitikti vietinių 
gyventojų su vėliavomis. Visiems 
žygio dalyviams buvo leista išlip
ti iš laivo ir policijos apsaugo
je išsirikiavę su vėliavomis, pla
katais ir šūkiais didelė eisena, 
dainuodama tautines dainas gat
vėmis patraukė į Helsinkio cent
ro aikštę, kurioje stovi pamink
las estų kareiviams savanoriams 
pirmojo pasaulinio karo metu 
kovojusiems už Suomijos nepri
klausomybę. Prie eisenos jun
gėsi minia vietinių gyventojų 
ir žmonių virtinė greit pasiekė 1 
klm. ilgį. Per visą žygiavimo 
laiką dalyviai šaukė, “nyet, nyet 
Soviet”. Daugelio vietinių gy
ventojų veidais riedėjo ašaros 
stebint eiseną.

Žiūrovų minia buvo tūkstanti
nė. Prie paminklo pagrindinę 
kalbą pasakė Vladimir Bukovsky. 
Minėjimui prie paminklo pasi
baigus, Pabaltiečių Taikos ir 
Laisvės Išvykos dalyviai buvo 
slaptai susitarę pavieniui nueiti 
prie Sovietų ambasados. Tačiau 
suomių policija šitą pramatė ir 
buvo uždariusi visas gatves vieti
niams gyventojams ir demon
struojantiems. Keli išvykos daly
viai buvo suomių policijos su-
laikyti kai priėjo per arti Sovie
tų ambasados. Kvartalo atstume 
nuo ambasados įvairiuose gatvių 
sankryžuose susirinkę išvykos 
dalyviai užtvenkė judėjimą savo 
susibūrimu. Šiaip jokių inciden
tų nebuvo. Pabaltiečiai taipgi 
pad ėjo vainiką prie Suomijos 
maršalo Mannerheim’o pa
minklo. Simboliška grandinė, 
nešama 45-ių pabaltiečių apsi
rengusių kalinių rūbais vaizdavo 
45 Pabaltijo okupacijos metus. 
Vietinių gyventojų nuomone, ši 
Pabaltiečių demonstracija buvo 
pati didžiausia Helsinkio mieste 
nuo II-jo pasaulinio karo pabai
gos.

Liepos 29 d. 10 v. ryto laivas 
sugrįžo į Stockholmo uostą, kur 
jį iškilmingai sutiko susirinkusi 
gausi minia. Išlipę iš laivo da
lyviai išsirikiavo eisenai Stock
holmo gatvėmis. Eisena, su vė
liavomis, sovietų aukų atvaizdais 
ir šūkiais, išsitiesė apie 4-5 
miesto blokus ir buvo stebima 
žiūrovų bei spaudos ir televizi
jos atstovų. Miesto centro aikš
tėje, išklausę Švedijos Parlamen
to atstovų sveikinimų ir kalbų, 
susirinkusi minia sugiedojo visų 
trijų Pabaltijo tautų himnus. Kal
bėtojų pastebėta, kad Lietuvos 
himnas pirmą kartą skambėjo 
Stockholmo mieste.

Šis žygis buvo plačiai skelbia
mas ir komentuojamas daugelio 
Europos valstybių spaudoje ir 
televizijoje. Sovietų agentūra 
TASS apie šį įvykį atsiliepė 
aštriai, piktai, pavadindama pa- 
baltiečius piratais ir provokato
riais ir tuo, žinoma, prisidėjo 
prie jo išgarsinimo.

šį žygį reikia laikyti nepapras
tai pasisekusiu ir didžiai pasi
tarnavusiu Pabaltijo tautų lais
vės reikalo pabrėžimui Europo
je. net keleriopai prašokusiu ren
gėjų viltis. Kopenhagos Tribu
nolas ir Pabaltiečių Taikos ir 
Laisvės Ryžto žygis yra didelis 
VLIKo įnašas į Lietuvos laisvės 
kovą.

’ (Elta)
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DARBININKĄ 70 METŲ
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 387 LarirfioM (tOMį. Best

sukp«oGeas SVEIKINA M - 01114th8L, Rlchmoad HM. M. Y. 11418. TaL 710441 - 2011.

Sveikiname leidėjus, redaktorius ir administratorių laikraščio 
“Darbininko” 70 metų sukaktyje.

Linkime “Darbininkui” gyvuoti dar daug metelių skleidžiant 
tiesą ir šviesą skaitytojams. Dievas telaimina Jūsų darbus ir toliau.

šia proga aukojame 70 dol. laikraščiui.

JONĖ IR ANTANAS PUMPUČIAI

Darbininkas už sveikinimus ir auką dėkoja.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

— Tarybų Lietuvos artistų 
trupė gegužės pabaigoje kon
certavo Centrinės kariuomenės 
grupės daliniuose Čekoslova
kijoje. Kariam patiko koncerto 
repertuaras. Jis patraukė ir estra
dinės ir klasikinės muzikos mė
gėjus. Įspūdingai nuskambėjo 
J. Degutytės eilėraštis “Lietu
va”, kurį padeklamavo Lietuvos 
valstybinio rusų dramos teatro 
aktorė V. Zemskaja. Daug ploji
mų susilaukė respublikos liau
dies artistės G. Apanavičiūtės ir 
J. čiurlaitės padainuota “Tėvy
nė Lietuva”, taip pat J. Gruo
džio baleto “Jūratė ir Kastytis” 
adadžio, kurį atliko respublikos 
liaudies artistai L. Aškelovičiūtė 
ir V. Kudžma. Susirinkusieji taip

Persekioja kun. A. Keiną
Valkininkai (Varėnos raj.). 

1983 gegužės 13 Valkininkų pa
rapijos klebonas kun. Alg. Keina 
buvo iškviestas pas Varėnos raj. 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotoją Stasį Lankelį. Pava
duotojas supažindino kun. A. 
Keiną su RRT įgaliotinio Petro 
Anilionio įspėjimu. Šiuo įspėji
mu kun. A. Keina kaltinamas

a) atlikdamas Aušros Vartų 
koplyčioje religines apeigas (lai
kydamas mišias), pažeidė reli
ginių nuostatų 19 str. (pastarai
siais metais Vilniuje, Aušros 
Vartų koplyčioje, kartą per mė
nesį vykdavo rožančiaus perda
vimo pamaldos, kurių metu kun. 
A. Keina laikydavo mišias, pasa
kydavo pamokslą, kartu su tikin

Savaitės 
įvykiai

ČIA paskelbė, kad Sov. S- 
ga, vykdydama biologinių tyri
mų programą, yra pažeidusi 1972 
m. sudarytą tarp JAV, Sov. S- 
gos ir eilės kitrj valstybių Bio
loginių ginklų konvenciją.

Mormonų Brigham Young 
universiteto Jeruzalėj statydina
mas Artimųjų Rytų studijų cent
ras sukėlė dideli kraštutiniųjų 
religinių žydit nepasitenkinimą, 
nes jiems atrodo, kad centras 
bus naudojamas krikščionybei 
plėsti.

JAV paragino Pietų Afriką at
šaukti išimties būklę ir padary ti 
drąsių sprendimų rasinei prie
vartai panaikinti ir suteikti juo
diesiem politines teises.

Žydai nesenai suorganizavo 
Žydų teisingumo fondą, kurio lė
šos bus skirstomos visiem, o ne 
tik vargan patekusiem žydam.

Valstybės pasekretorius Ri- 
chard Murphy išvyko Į Art. Ry
tus tartis su bendra Jordano ir 
PLO delegacija taikos su Izrae
liu reikalais. Izraelis pareiškė, 
kad tarimasis su PLO pakenktų 
taikai.

Sudanas atnaujino diplomati
nius, ūkinius ir kultūrinius san
tykius su Iranm. Santykiai buvo 
nutraukti prasidėjus Irano ir Ira-

čiaisiais kalbėdavo rožančių — 
red. past.);

b) šių apeigų metu sako ne
religinio turinio pamokslus;

c) dezinformuoja tikinčiuo
sius.

Kun. A. Keina paprašė pava
duotoją S. Lankelį konkrečiai 
nurodyti, kokius jis yra pasakęs 
nereliginio turinio pamokslus, 
kaip ir kur dezinformuoja tikin
čiuosius? Pavaduotojas paaiški
no, kad jis įpareigotas supa
žindinti tik su įspėjimo tekstu.

Tų pačių metų birželio 23 
kun. A. Keina buvo pakartoti
nai iškviestas į rajoną ir supa
žindintas su antru panašaus tu
rinio įspėjimu:

a) atlikdamas apeigas Aušros 
Vartų koplyčioje (laikydamas 
mišias), pažeidė religinių nuo
statų 19 str.;

b) sakąs nereliginio turinio 
pamokslus;

c) Šv. Teresės bažnyčios ir 
šios koplyčios bažnytinis komi
tetas uždraudęs kun. A. Keinai 
koplyčioje laikyti mišias, bet jis 
neklausąs minėto draudimo.

“Tai melas. Komitetas nei 
įspėjo, nei draudė”, — užprotes
tavo kun. A. Keina ir paprašė 
nurodyti, kada jis sakęs nereli
ginio turinio pamokslus. Sekė 
jau žinomas pavaduotojo Lanke
lio atsakymas įpareigotas supa
žindinti tik su įspėjimu.

Prieš šį įspėjimą, gegužės 29, 
Vilniuje Aušros Vartuose susi
rinkusiems tikintiesiems kun. 
Keina mišių metu aiškino Kris
taus žodžius “Būkite tobuli, kaip 
ir jūsų Dangiškasis Tėvas yra to
bulas”, akcentuodamas vidinį 
žmogaus grožį, jo prasmę ir 
vertę gyvenime.

Rugsėjo 9 vėl ta pati istorija 
— kelionė pas pavaduotoją S. 
Lankeli ir toks pat įspėjimas, 
tik vietoj “sakąs nereliginio tu-

pat klausėsi A. Raudonikio “Dar 
širdyje ne sutema”, M. Fradki- 
no “Berželiai”, D. Tuchmano- 
vo “Pergalės diena” ir kitų dai
nų, kurias atliko respublikos nu
sipelnęs artistas E. Kuodis ir są
junginio M. Glinkos konkurso 
laureatas A. Markauskas, kiti so
listai.

— Skuodo rajone, Kalviuose, 
Simono Daukanto klėtelės kie
me, įvyko poezijos popietė, kurią 
suruošė knygos bičiuliai, biblio
tekininkai. Dalyvavo poetai J. 
Mačiukevičius, S. Jonauskas, ak
torė I. M. Leonavičiūtė, kompo
zitorius ir dainų atlikėjas A. Je- 
gelevičius, Lenkimų vidurinės 
mokyklos jaunieji literatai, skai
tovai.

— “Sonata”, Kauno profsąjun
gų kultūros rūmų išraiškos šo
kių liaudies kolektyvas, per dvi 
popietes parodė dvi programas. 
Tai merginų, mėgstančių choreo
grafiją, būrelis, kuriam jau daug 
metų vadovauja Kirą Daujotaitė. 
Daug sumanumo bei fantazijos 
prireikia kuriant naujus šokius. 
Kolektyvas kryptingai formuoja 
savo meninę programą, vaisin
gai bendradarbiauja su kompozi
toriais, kitais autoriais. O jo pro
gramos labai įvairios — paren
kama skirtingiausių epochų, sti
lių, braižų, žanrų muziką. Kada 
muzika susilieja su choreografija, 
tarsi naujau, spalvingiau, įtiki
miau nuskamba ir M. K. Čiur
lionio, L. van Bethoveno, F. Šo
peno, A. Skriabino, D. Šošta- 
kovičiaus F. Listo, J.S. Bacho, 
J. Štrauso bei kitų kompozito
rių kūriniai. Be klasikos, skam
bėjo nemaža šiuolaikinių autorių 
kūrinių. Įdomiai ir išradingai 
buvo perteiktas jauno kompo
zitoriaus V. Bertulio Simfoni
jos fragmentas, B. Dvariono ir 
kitų autorių kūriniai. Koncerte 
taip pat dalyvavo kitų organiza
cijų panašaus profilio kolektyvai.
r' —' PirmuosTttš' lankytoj us pri-

liet u vilkų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltlnukų, medaus, (vairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME. Ino.. 84 - 02 Jamaica Ava. (prie Forost

Koplyčios parūpinamos visos* miesto dalys*. TaL 200 - 2244.

BUVUS FUNERAL HOME. Mario Telx*lra, Jr. laidotuvių direktorių*, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wttaon Avė.), telef. 344 -1172. Pe- 
ruošlemos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras laidomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KENFIELD FUNERAL KOMES — B*ach Mamorial Ch*p*l, 301 Cor*y 
A v*., St. P*t*r*burg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadena 
Mamertai Chapel, 200 Paaadena Ava. S., St Patersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

Izraelio gen. prokuroras pa
reikalavo, kad vienas genero
las, penki saugumo tarybos na
riai ir try s kariai būtų apkaltin
ti sumušę du autobusą pagrobu
sius arabus, kurie vėliau mirė.

Šri Lankos (buv. Ceilono) vy
riausybė atmetė neramumus ke
liančios Tamil genties reikalavi
mus pripažinti gentį atskira tau
tybe, leisti laisvai apsispręsti 
ir suteikti pilietines teises, nes 
tai pažeistų valstybės integralu-

rinio pamokslus” — "pamokslų 
metu liaupsina nuteistus kuni
gus — Alf. Svarinską ir Sigitą 
Tamkevičių”; kaltinimas, kad 
neklauso bažnytinio komiteto ir 
Aušros Vartų koplyčioje laiko 
mišias.

Kiek anksčiau RRT įgalioti
nis Petras Anilionis, išsikvietęs 
Aušros Vartų komitetą, reikala
vo neleisti kun. A. Keinai koply
čioje laikyti mišias, sakyti pa
mokslus. Komiteto pirmininkas 
griežtai atsisakė tai vykdyti, 
primindamas pareigūnams, kad 
Aušros Vartų koplyčioje laiky ti 
mišias gali ir laiko visi norintys 
Lietuvos kunigai, o kun. A. Kei
na nei tikintiesiems, nei komite
tui n£ra nusikaltęs. Pareigūnai 
reikalavo, kad pirmininkas pasi
rašytų, jog komitetas neleis kun. 
A. Keinai koplyčioje laikyti 
mišias.

Pirmininkas pasirašyti atsi
sakė.

Kun. A. Keinai paprašius leis
ti nusirašyti įspėjimo tekstą, pa
vaduotojas S. Lankelis pasiūlė 
“išmokti įspėjimą mintinai".

1983 gruodžio 19 kun. Keina
buvo iškviestas-LTSR pre>k«**.v __ <.
ratūrą, kur prokuroras J. Baku %ėrnė r^o^Salantų

medicinos įstaigų kompleksas. 
Dviaukščiame ambulatorijos 
pastate yra vidaus ligų, chi
rurgijos, stomatologijos, fizio
terapijos, ginekologijos kabi
netai. Šalia įsikūrė vaistinė. 
Sveikatingumo komplekso pa
slaugomis naudosis Salantų 
miesto ir apylinkių ūkių gyven
tojai.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, income Tax pildymas. įstaiga veikla naujo) vietoj — OHLERT- 
RUGGERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipianti* paminėti, kad osete ar 
norit* būti J. Andriušlo klijentaia.

VYT AUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, mv. Wlnt*r Gardon Tavom. 
< 1883 Madlaon St, RMg*wood, N.Y. 11227. T*l*f. 821 - 6440. Salė vestu

vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūilet lietuviška* maistas prieinama kaina.

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

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 ■ 8:00 v. p.p. iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir., adresas: 
2Š4 Sunilt Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753 - 5636.

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

čionis supažindino jį su nauju 
įspėjimu. Jame kun. A. Keina 
kaltinamas prisijungimu prie 
TTGKK, kuris veikė be įgalioji
mų ir civilinės valdžios leidimo; 
kad prisidėjo prie šio korniteto 
raštų kūrimo ir platinimo, pa
sirašė po 16 komiteto dokumen
tų.

Įspėjime pabrėžiama, kad 
TTGKK dokumentai — tai 
šmeižtai prieš tarybų valstybės 
elgesį su tikinčiaisiais, kun. A. 
Keina kaltinamas prisidėjęs prie 
TTGKK dokumentų perdavimo Į 
“Kroniką” ir užsienį. Nurodyta, 
kad kun. Keina pamoksluose nu
teikia tikinčiuosius prieš tarybi
nę santvarką ir jos teisingumo 
organus.

Tame pačiame įspėjime kun. 
A. Keina kaltinamas religinių 
kultų įstatymų ir kulto tarnau
tojų etikos taisyklių pažeidimu, 
paminėta, kad už minėtus prasi
žengimus jis net 10 kartų buvo 
įspėtas ir baustas administraci
ne tvarka. Kunigas pareikalavo, 
kad prokuroras Bakučionis kon
krečiai nurodytų, kada ir už ką

S. L. K.

įspėtas. Pats kun. A. Keina žino 
dvi administracines baudas po 
50 rub. už vaikų patarnavimą 
mišiose ir tris minėtus įspėji
mus dėl mišių laikymo Vilniaus 
.Aušros Vartų koplyčioje. Į mi
nėtą klausimą prokuroras atsakė 
“Nežinau, man davė tokią bu- 
chalteriją”. Kun. A. Keina pasi
domėjo, kokiais veiksmais jis 
yra pažeidęs “kulto tarnautojo 
etikos taisykles”. “Jūs raginote 
tikinčiuosius melstis už nuteis
tus kunigus”. — pareiškė proku
roras J. Bakučionis.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

A NENORIAIS
66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

KVECAS
JONAS 

19 33 + i 97 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

Stanley Balzekas, Jr., (d.) yra paskirtas Chicagos sveika
tos tarybos direktoriumi. Kairėje — dr. Jorge Prieto, Chica
gos sveikatos tarybos prezidentas.

Įspėja už pamokslą
Josvainiai (Kėdainių raj.;. 

1984 spalio 8 Josvainių parapi
jos klebonas kun. Leonas Ka
linauskas buvo iškviestas į apy
linkę ir supažindintas su RRT 
įgaliotinio Petro Anilionio pa
kartotinu įspėjimu. .

Įspėjime pažymėta, kad Jos
vainių klebonas L. Kalinauskas 
yra pažeidęs religinių susivieni
jimų nuostatų 19 straipsnį, nes 
šių metų rugsėjo 26 atliko re
ligines apeigas ir sakė pamoks
lą Viduklės bažnyčioje. Pamoks
las buvęs nereliginio turinio — 
tuo bažnyčią kun. L. Kalinaus
kas panaudojęs priešingiems 
tikslams, o ne tikinčiųjų reli
giniams poreikiams tenkinti. Už 
įstatymo pažeidimą bus imtasi 
griežtų poveikių priemonių.

Kadangi religinių susivieniji
mų nuostatai yra antikonstituci
niai ir priešingi Katalikų Baž
nyčios Kanonams, kun. L. Ka
linauskas kartu su 520 Lietuvos 
kunigų ir dviem vyskupais yra 
pasirašęs LTSR vyriausybei pa
reiškimą — atsisakymą paklusti 
religinę laisvę varžantiems nuo
statams, kurią pati Konstitucija 
savo piliečiams garantuoja.

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

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.:718 769 - 3300

I



1915 — DARBININKO SUKAKTUVINIAI METAI — 1985 1985 rugpjūčio 23, Nr. 33 • DARBININKAS • 3

T

Ateitininkijai 75 metai!
Darbo dienos savaitgalį Chi- 

cagoje įvyksta ateitininkų visuo
tinis kongresas, skirtas tos orga
nizacijos 75 metų sukakčiai pa
minėti.

Tai viena iš seniausių lietu
viškų organizacijų, kuri pradėjo 
veikti dar caristinės priespaudos 
laikais, labai aktyviai reiškėsi 
nepriklausomos Lietuvos laikais. 
Dabar Lietuvoje, kada bet kokia 
organizacinė veikla yra ne
galima, griežčiausiai draudžia
ma, ateitininkų viešos veiklos 
nėra. Slapta gal ir įvyksta ko
kios sueigos. Ateitininkija vei
kia tik laisvajame pasaulyje. Į šį 
Chicagos visuotinį kongresą ir 
suvažiuos atstovai iš viso pasau
lio. Suvažiuos šimtai veteranų, 
kurie ateitininkų veikloje ir Lie
tuvos statyboje reiškėsi nepri
klausomos Lietuvos laikais, su
važiuos ir daug jaunimo, kuris 
čia eina mokslus ir čia reiškiasi 
kaip jauni profesionalai.

Sąjūdžio pradžia
Per rusiškus universitetus, 

kur lietuviai studijavo, stipriai 
plito socialinės, nichilistinės 
idėjos. Ten besimokydami jau
nuoliai nebetekdavo tikėjimo. 
Grįžę į Lietuvą, besireikšdami 
savo profesijose, jie ir tautoje 
skleidė liberalines idėjas. Visa 
tai buvo svetima lietuvių tau
tai, kuri per šimtmečius buvo gi
liai religinga.

Tada iš lietuviško kaimo kilu
siems. religingiems, besimokan
tiems studentams ir kilo mintis 
— sukurti krikščioniškos minties 
sąjūdį, kuris patrauktų jaunimą 
ir tuo pačiu sustabdytų į lietu
vių tautą besiveržiantį liberaliz
mą, nihilizmą, bedievybę. Idėjos 
rado atgarsio jaunime ir greitai 
plito jaunimo tarpe.

Kaune 1910 metais pasirodė 
ranka rašytas laikraštėlis — Atei
tis. Kokia tai bus ateitis? Ji bus 
tokia, koks bus jaunimas.

Vėliau Ateitis buvo leidžiama 
kaip Draugijos priedas, o dar 
vėliau pasidarė savarankiškas

Drauge su 35-ių Europos vals
tybių, Amerikos ir Kanados už
sienio reikalų ministeriais Hel
sinkio susitikime, minint Euro
pos Saugumo ir Bendradarbia
vimo konferencijos dešimtąsias 
metines, dalyvavo ir Šv. Sosto 
delegacija, vadovaujama Bažny
čios Viešųjų Reikalų Tarybos 
sekretoriaus arkivysk, Archille 
Silvestrini.

Arkivyskupas Silvestrini dele
gacijos vardu pasakė kalbą, ap
žvelgdamas konferencijos reikš
mę, prieš dešimtį metų Helsin
kyje prisiimtų įsipareigojimų 
rezultatus, tautų nusivylimus 
bei viltis ir Bažnyčios pastan
gas apsaugoti pagrindines žmo
gaus teises, ypač jo sąžinės bei 
religinę laisvę.

Šv. Sosto delegacijos pirmi
ninkas pirmiausia pažymėjo, 
kad prieš dešimtį metų Helsin
kyje prasidėjęs bendras Europos 
valstybių kelias j saugumą ir 
bendradarbiavimą išreiškia vi
suotinį tautų troškimą susitikti 
ir drauge atrasti tas vertybes, 
kurios sudaro bendrą dvasinį 
paveldą, įsikūnijusį skirtingose 
tautinėse kultūrose. Jeigu yra 
nusivylimų, tai dėl to, kad tau
tos tikėjosi ir laukė kažko daug 
daugiau, — pabrėžė arkivysk. 
Silvestrini. — Jeigu viltys dar 
nėra galutinai užgesusios, tai 
reiškia, jog tautos — nepai
sydamos visų nusivylimų — dar 
mato galimybę įgyvendinti tu»y 
įsipareigojimus, kuriuos prieš 
dešimtį metų Helsinkyje pasira
šė 35 valstybių aukštieji pa
reigūnai.

Didžioji Helsinkio susitarimų 
naujovė yra tai, — nurodė kal
bėtojas — kad jais yra kreipia-

masi į tautas. Juk galutinai ne 
kas kitas, o tautos yra visų 
pasikeitimų ir naujovių kūrė
jos. Dėl to ir “Helsinkio pro
cesas” turi būti matuojamas 
tautų valios ir jų siekimų bei 
troškimų mastu.

Savo kalboje arkivysk. Silvest
rini snsą dėmesį sutelkė į pa
grindines žmogaus teises, kurios 
užima vieną iš pagrindinių vie
tų Helsinkio susitarimų doku
mente. Kiekvienas žmogaus teisių 
pažeidimas ardo taiką tiek tautų 
viduje, tiek tarptautiniuose san
tykiuose. Ir priešingai: tų teisių 
visuotinis jespektavimas, gerbi
mas šalina nepasitikėjimą, bai
mę, priešiškumą, kuris veda į 
ginklavimosi varžybas ir į 
karą. ..

Jeigu visos Helsinkio susitari
mus pasirašiusios valstybės pa
kankamai gerbtų pagrindines 
asmens teises, — civilines, po
litines, ekonomines, socialines, 
kultūrines teises, — savaime 
pranyktų kankinimai, priverčia
mųjų darbų stovyklos, ištrėmi
mai. Pagerėtų gyvenimo, darbo, 
auklėjimo ir sveikatos apsaugos 
sąlygos.

Įvairių sistemų prieštaravimai 
prarastų savo aštrumą, jeigu 
būtų užtikrintas nuoširdus ir 
tiesioginis bendradarbiavimas, 
siekiant pastovaus ir konkretaus 
pagrindinių žmogaus teisių bei 
laisvių įgyvendinimo.

Juk visos žmogaus teisės ir 
laisvės yra kilusios iš vidinio 
žmogaus asmens orumo ir suda
ro esmines sąlygas laisvam ir 
pilnam asmens išsivystymui.

žurnalas, kusis laisvajame pasau
lyje dar tebeeina ir dabar.

Laikraštis sklido jaunimo tar
pe ir būrė juos į slaptį draugi
ją. Laikraščio skaitytojai slapta 
susirinkdavo į savo kuopelių su
sirinkimus. Sąjūdis neužgeso ir 
Pirmojo didžiojo karo metu.

Į beplintantį liberalizmą at
kreipė dėmesį ir popiežius Pi
jus X. Jis 1903 pirmoje savo en
ciklikoje panaudojo iš šv. Pau
liaus laiško efeziečiams šūkį 
“Visa atnaujinti Kristuje”. Tai 
buvo krikščionių šūkis pagonių 
pasaulyje. Pagonybė atgijo ir 
moderniais laikais, pradėjo net 
reikštis labiau rafinuotomis for
momis. Popiežius Pijus X ir ragi
na visą aplinką atnaujinti Kris
taus dvasioje.

Į tą popiežiaus šūkį atsiliepė 
Lietuvos jaunimas, kuris tuo 
metu siekė aukštojo mokslo. Pa
gal tą šūkį Pranas Dovydaitis 
parengė pirmą katalikiško jauni
mo deklaraciją ir išplėtojo į reli
ginio atnaujinimo kryptį.

Vėliau ateitininkų ideologiją 
surašė žymus lietuvių tautos fi
losofas ir profesorius Stasys Šal
kauskis. Jis savo logiška mąsty
sena, aiškiai formuluodamas, iš
dėstė visus ideologijos princi
pus. Tie principai yra: katalikiš
kumas, tautiškumas, visuomeniš
kumas ir inteligentiškumas.

Ateitininkija ar tik nėra vie
nintelis lietuviškas sąjūdis, kurio 
ideologija būtų išdėstytoj sūri? 
kiuota į principus, surašyta vi-* 
su intelektualiniu gilumu.

Ateitininkai Lietuvos 
atstatyme

Ateitininkai labai plačiai pa
sireiškė Lietuvos atstatymo dar
be. Šimtai ateitininkų jaunuolių 
stojo savanoriais į karo mokyklą, 
žygiavo į frontą, kad tik būtų 
apginta Lietuvos nepriklauso
mybė. Ir viduje ateitininkų šim
tai stojo į darbą — iš karo griu
vėsių atstatyti kraštą. Ateitinin-

(nukelta į 4 psl.) 1927 m. Palangoje įvyko ateitininkų reorganizacinė konferencija. Čia matome tos konferenci
jos dainų šventę prie Birutės kalno. Klišė paimta iš tų metų “Ateities” žurnalo.

VATIKANO ATSTOVAS HELSINKYJE
Žmogus — kaip sako popiežius 
Jonas Paulius II savo ericikli-
koje “Redemptor Hominis” — 
žmogus tikrai yra mastas ir "es
minis kriterijus”, pagal kurį 
mes galime įvertinti valstybių 
programas, sistemas, režimus ir 
politįką.

Prie pagrindinių žmogaus tei
sių bei laisvių priklauso ir są
žinės laisvė bei religinė laisvė. 
Šv. Sosto delegacija, remdama
si Bažnyčios mokslu, yra įsiti
kinusi, — pažymėjo arkivysk. 
Silverstrini, — kad sąžinės lais
vė ir tuo pačiu religinio tikė
jimo laisvė asmenim užtikrina 
tą atsakomybės ir veikimo mo
ralinę erdvę, kurioje savaime

Prof. Stasys Šalkauskis, 
“Ateitininkų ideologijos” au
torius, buvęs ilgametis Atei
tininkų Federacijos Vadas. 
Klišė paimta iš 1927 metų 
“Ateities” žurnalo.

darosi lengviau pasinaudoti vi
somis kitomis teisėmis ir atlik
ti savo pareigas. Savo sąžinės 
dėka žmogus pakyla į aukštes
nę plotmę. Dėl to pripažini
mas laisvės žmogaus sąžinei 
teikia garantiją asmenų tarpu
savio santykiam ir tuo pačiu 
yra tautų laisvės veiksnys.

Cituodamas popiežiaus Jono 
Pauliaus II laišką, 1980 rugsėjo 
I rašytą Helsinkio susitarimus 
pasirašiusių valstybių vyriausy
bėm, ir Belgrado, Madrido bei 
Ottawos susitikimų išvadas, ar
kivysk. Silvestrini pabrėžė tei
sę “individualiai ir bendrai 
teikti bei gauti religinį moky
mą”.

Toji teisė pirmiausia apima 
tėvų teisę vaikam perteikti savo 
religinį tikėjimą tiek individua- 

1 liai, tiek religinių organizacijų 
pagalba. Apima tiek tikinčių 
asmenų, tiek tikinčiųjų bendruo
menių teisę palaikyti ryšius su 
tikinčiųjų bendruomenėmis ki
tuose kraštuose; teisę gauti ir pa
naudoti religinę literatūrą bei 
kitą religinę medžiagą ir naudo
tis religinės informacijos šal- 

- tiniais.

Arkivysk. Silvestrini toliau 
priminė vyskupijas, kurios netu
ri savo vyskupo ir mažesnes 
tikinčiųjų bendruomenes, kurios 
yra likusios be kunigo. Priminė 
tas kliūtis, su kuriomis susidu
ria jaunuoliai, norį tapti kuni
gais ar įstoti į vienuolynus; 
diskriminaciją, kurią turi patir
ti tikintieji studentai mokyklo-
se, tikintieji tarnautojai valsty
binėse įstaigose ir įvairiose pro
fesijose . . .

Dar kartą priminė tą skau
džią “atvirą žaizdą”, kuri buvo 
padaryta rytų apeigų .katalikų 
bendruomenėm, atimant iš jų 
net egzistavimo teisę. Išreiškė 
viltį, kad Helsinkio susitarimai 
atvers ir jom galimybę atgauti 
prarastas teises.

Skaudus ir daugeliui nepa
žįstamas yra mūsų tikėjimo bro
lių kančios ir kryžiaus kelias, — 
baigė savo kalbą Helsinkio kon
ferencijoje Šv. Sosto delegacijos 
pirmininkas. — Tiesiog neįtikė
tina, kad tai vyksta mūsų lai
kais, kai yra dedamos pastangos 
net kiekvienai etninei ar kultū
rinei grupei užtikrinti jai pri
klausančias teises. Kiekvienai 
Helsinkio susitarimus pasirašiu
siai vyriausybei tenka pareiga 
iš naujo patvirtinti prisiimtus į-
sipareigojimus ir visu ryštingu- 
mu imtis jų vykdymo.

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.
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Praeitame numeryje tik vienu 
sakiniu paminėjom, kad poetas 
Baranauskas su polėkiu parašė 
“Graudžius verksmus”, giesmių 
ciklą, skirtą Kristaus kančiai.

Pasisekė surasti pačius “Grau
džius verskmus”, tad verta ties 
jais sustoti, nes tie “Verksmai” 
mums mažai pažįstami.

“Graudūs verksmai” yra labiau 
paplitę Dzūkijoje, Suvalkijoje, 
kiek mažiau Žemaitijoje. Jie 
būdavo giedami gavėnios 
metu, sekmadieniais, kokią 3 
v. popiet. Pavyzdžiui, Kretingo 
je žmonės mielai lankėsi į šias 
pamaldas, kurios su Švč. Sakra
mento palaiminimu užtrukdavo 
apie 45 minutes.

Sunku dabar pasakyti, kada 

Baranauskas parašė, gal būt jau 
būdamas Seinuose. Jis pats mėgo 
giesmes, mėgo giedoti, nes ir jo 
tėviškėje visi bendrai giedojo. 
Būdamas Seinų vyskupu, susi- 
kviesdavo kurijos tarnautojus ir 
giedodavo. Gal net tuos pačius 
“Graudžius verksmus”.

Poeto Baranausko giesmes 
spaudai parengė Adomas Jakš
tas. Jis pats buvo poetas, pats 
giesmes taisė, Baranausko aukš
taitišką tarmę daug kur pakeitė 
į bendrinę kalbą. Taisoma buvo 
ir vėliau.

Giesmės pateko į maldakny
ges, bet dabar nėra galimybių 
ištyrinėti, kada ir kaip. Čia pa- 
sianudojame tekstu, kuris yra iš
spausdintas maldaknygėje "Di

dysis ramybės šaltinis”. Išleista 
1961 m., spausdinta pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Ten 
pažymėta, kad tai trečias patai
sytas leidimas.

Sunku pasakyti, ar šis kūrinys 
yra originalus, jo paties sugalvo
tas, o gal ką panašaus turi len
kai, gal skaitė kitose kalbose.

“Verksmų” struktūra
Visas ciklas parašytas su tam 

tikra logika. Pradžioje yra bend
ra giesmė — įžanga, paskui jau 
eina trys dalys. Kiekviena dalis 
turi tuos pačius elementus: pra
džioje maldą — intenciją, toliau 
eina giesmė, rauda ir Sielos 
kalba su Sopolingąja Motina.

Giesmės parašytos vaizdžiai, 
sklandžiai ir gana jautriai, kad 
labiau įsmigtų į žmones.

Pradedamoji giesmė
Poetas pradeda tokiais žo

džiais:
Pro graudžius verksmus 

giedokim.
Jėzaus kančią apraudokim .. . .
Toliau aprašo, kaip Kristus 

miršta, kaip dreba žemė, skyla 
uolos, uždanga bažnyčios plyšta, 
angelai verkia nuliūdę.

Giesmė baigiama šiais žo
džiais:

Jėzau, teikis mums padėti 
Dar karšliau Tave mylėti. 
Duok per Tavo kančią, mirtį, 
Daug malonių mums patirti. 
Nuodėmėtas mūsų sielas 
Nuvalyk, o Jėzau mielas.

Pirmoji dalis
Maldą — intencija kalba apei

gų vadovas — kunigas. Kviečia 
apmąstyti Kristaus kančią, ap
mąstymą paaukoti Dievo garbei. 
Pirmoje dalyje kviečia apmąsty
ti, ką Jėzus kentėjo Alyvų dar
želyje iki neteisingo teismo. 
Malda baigiama prašymu, kad 
Katalikų Bažnyčia būtų tinkamai 
įvertinta.

Toliau eina giesmė, kurioje 
aprašoma, kaip Kristų suėmė 
Alyvų darželyje.

Giesmę pakeičia rauda, nes 
rauda labiau įsiūbuoja ir sujau
dina žmones. Raudos stiliuje « 
daug kartojimų. Dažnai yra tik 
viena eilutė, o kitos jau pasi
kartoja. Visada kartojasi trečioji 
eilutė “O Jėzau mieliausias”.

Raudoje irgi aprašoma ta pati 
scena — Kristaus suėmimas.

Baigiama priegiesmiu:
Garbė Tau, Jėzau,
Šlovė Tau, Kristau,
Mus numylėjęs,
Už mus kentėjęs.
Tu garbingiausias,
Tu šlovingiausias,
Dieve meiliausias.
Trečioji giesmė yra “Sielos 

kalba su Sopolingąja Motina". 
Čia įveda Mariją, jos skausmus, 
jos mintis. Įvedami ir žmogaus 
įvairūs prašymai. Giesmės stilius 
panašus į pirmąją giesmę. Gies
mės turinys yra panašus kaip ki
tų dviejų. Giesmė baigiama:

Oi, Marija Sopolinga, 
Meilės man tegul nestinga: 
Noriu verkti su tavim ...

Antroji dalis
Antroji dalis vėl pradedama 

malda — intencija. Kunigas 
kviečia apmąstyti, ką Išganyto
jas kentėjo teisme, kol buvo vai
nikuotas erškėčių vainiku.

Giesmės stilius tas pats. Čia 
aprašomas Kristaus teismas.

Štai giesmės gražus posmas:
Meluoja, šmeižia, skundžia 

Atpirkėją,
Pasaulio Viešpats stovi prieš 

teisėją,
Baltais drabužiais velka jį lyg 

kvailį,
Nieks jo negaili.
Raudoje irgi matome Kristų 

pas Pilotą, matom jį vainikuotą 
erškėčių vainiku. Panašiai ir Sie
los kalboje su Sopolingąja Mo
tina.

Štai randame dailų posmą:
Dėk, Marija, Jėzaus skausmą
Į kiekvieną mano jausmą. 
Leisk man verkti su tavim.
Arba:
O Marija sopulinga, 
Meilės man tegul nestinga 
Kryžių nešti su tavim.

Trečioji dalis
Si dalis skirta apmąstymui, 

ką Jėzus iškentėjo nuo 
vainikavimo iki mirties.

Maldoje taip pat paliečiami ir 
žmogaus reikalai, įdedami prašy
mai.

Pirmoji giesmė pradedama 
taip:

Kur tavo meilė, atšalusi siela.
Kodėl tau Dievas mylėt 

nemiela?
Karščiausia meile Jėzus tau

liepsnoja,
Tave globoja.

Giesmėje čia jau mažiau kan
čios aprašymų, nukryžiavimas 
tik vienu žodžiu apsakytas. 
Daugiau raudos, sielvarto ir 
nusilenkimo kenčiančiam Kris
tui.

Raudoje palaipsniui suminimi 
kančių momentai — kryžiaus 
nešimas, prikalimas, pakabini
mas tarp piktadarių, mirimas ir 
palaidojimas. Baigiamas tuo 
pačių pasikartojančiu priegies
miu.

Trečioji giesmė “Sielos kalba 
su Sopulingąja Motina,” — 
jau yra kitokia. Jps forma sudė
tingesnė, daugiau sudėta turi
nio, paraudojimo, gailesčio, pra
šymų.

Giesmė pradedama:
Ai man Motinai gailingai,
Čia po kryžiumi verksmingai. 
Širdį gelia sopuliai.
Leisk man, Motina, liūdėti, 
Jėzaus kryžių pamylėti. 
Verkt už nuodėmes karčiai.

Baigiama tokiu gražiu posmu: 
Jėzus meiliai dar prabyla. 
Lenkia galva ir nutyla— 
Motiną palieka mums.
O Marija, Jėzaus mirtį 
įleisk mum&garbint. nesiskirti 
Su tavimi amžinai.
Tuo ir baigiamas šis giesmių 

ciklas “Graudūs verksmai". Būtų 
gera, kad kas įrašytų į garsa- 
juostę ar padarytų Baranausko 
giesmių plokštelę. Tai sienas iš 
didžiųjų mQsų bažnytinių gies
mių kūrėjų. daugiau >
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Vysk. Paulius Baltakis, OFM, tarp Nukryžiuotoju Jėzaus seserų Elmhurst, Pa., kur bir
želio 23 buvo St. Mary’s Vilią piknikas. Iš k. sesuo Joan of Are, vysk. P. Baltakis, 
sesuo Angelą, sesuo Frances, sesuo Charlotte, sesuo Verną — St. Mary’s Vilią vie
nuolyno vyresnioji, sesuo Mildred.

PAŠTO ŽENKLŲ KONKURSAS
Švenčiant 1987 m. sukaktis 

Lietuvos krikšto, vykdyto Min
daugo, Jogailos ir Vytauto, skel
biamas pašto ženklų konkursas.

Šiuos jubiliejinius pašto ženk
lus prašomas išleisti Vatikanas. 
Konkurse kviečiami dalyvauti 
visi lietuviai menininkai. Projek
to formatas — 20 x 30 cm arba 
8.3 x 12.5 colių dydžio. Spalvii 
derinys paliekamas menininko 
nuožiūrai. Pašto ženklų pavadi
nimas — Christianitas Lituaniae. 
Žymėtinos trys krikšto datos: 
1251, 1387 ir 1413 ir dabartinės 
sukakties metai — 1987. Siūloma 
viename pašto ženkle atvaizduo
ti Mindaugą. Jogailą ir Vytautą, 
dedant po Mindaugo atvaizdu 
1251 metus, po Jogailos — 
1387, po Vytauto — 1413 ir virš 
atvaizdų — 1987. Kituose pašto 
ženkluose siūloma dėti atvaizdus 
Šiluvos Marijos, Aušros Vartų 
Marijos, šv. Kazimiero, pal. M. 
Giedraičio, Vilniaus katedros, 
Vilniaus universiteto ir kt.

Pašto ženklų leidėjas Poste Va- 
tieane. Vatikanas uždės ir pašto 
ženklų vertę.

Pašto ženklų projektams pa
ruošti skiriamos trys premijos: 
pirmoji $600.00, antroji $400.00 
ir trečioji $300.00. iš viso 
$1.300.00. Premijos bus išmoka
mos tik Vatikanui priėmus paš-

Ateitininkijai 
75 metai!
(atkelta iš 3 psl.)

kai išėjo mokytojauti į kaimą, 
kad būtų nuneštas lietuviškas 
žodis ir krikščioniška mintis.

Visa tai labai teigiamai pavei
kė kraštą. Ateitininkai buvo be
simokančio jaunimo sąjūdis, jau 
baigusiųjų mokslus sąjūdis. Jie 
sugebėjo išugdyti žmonėse idea
lizmą, pasišventimą dirbti savo 
tautos gerovei ir visur išlaikyti 
tuos krikščioniškus tautiškus 
savo principus.

Kai kas ateitininkus jungė su 
krikščioniškom partijom. Bet tai 
nėra teisingai. Ateitininkai nėra 
politinė partija. Ateitininkija yra 
grynai ideologinis sąjūdis.

Veikla Amerikoje
Pergyvenę okupacijas, ateiti

ninkai po Antrojo pasaulinio 
karo atsikūrė Vokietijoje ir grei
tai plito j kitus kraštus. Jie bū
rė žmonės ir šaukė į lietuvišką 
veiklą. Ir Amerikoje ateitininkų 
žmonės reiškėsi visuose sąjū
džiuose, daugelyje bendrinių 
draugijų, kaip pavyzdžiui Lietu
vių Bendruomenėje, Lietuvių 
Fonde, Tautos Fonde.

Ateitininkijos įnašas j lietuvių 
tautos kultūrą, į visą lietuvišką 
gyvenimą yra nepaprastai dide
lis ir svarbus.

Tad sveikiname ateitininkų 
jubiliejinį kongresą. Linkime 
ateitininkijai visada veikti, kles
tėti ir visada būtinai jaunai! 

to ženklų projektus ir nutarus 
juos išleisti.

Vertinimo komisijos sudėtis 
bus paskelbta vėliau.

Premijuoti projektai lieka 
konkursą skelbiančio Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus komi
teto nuosavybe, o nepremijuo
tus galės autoriai atsiimti.

Pašto ženklų projektus, pasi-

rašytus slapivardžiu su tikra pa
varde ir adresu uždarame voke, 
siųsti ligi 1985 gruodžio 31 šiuo 
adresu: Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus vykdomasis komite
tas, 5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, IL 60636, USA. Dėl 
daugiau informacijų kreiptis į 
minėtąjį komitetą ar jo narį J. 
Adomėną, 3329 \V. 66th St., Chi
cago, IL 60629, tel. 312 737— 
3539.'

Šios konkurso taisyklės, skel
biamos 1985 rugpjūčio 15, pakei
čia anksčiau skelbtąsias.

Nuotrupos iš Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
ir Lietuvių Informacijos Centro gyvenimo

Gina vysk. J. Steponavičių
Lietuvos Vyčių vidurinio At

lanto apygarda, reaguodama į 
Lietuvių Informacijos Centro 
žinią apie tremtinio vyskupo 
Julijono Steponavičiaus perse- 
sekiojimą, šiuo reikalu kreipėsi 
Į Amerikos katalikų konferenci
ją. Kun. \Villiam M. Lewers, 
konferencijos tarptautinio tei
singumo ir taikos skyriaus direk
torius, Lietuvos TSR Religinių 
Reikalų Įgaliotiniui Petrui Ani- 
lioniui parašė laišką, kuriame jis 
prašo sustabdyti vyskupo Stepo
navičiaus cenzūravimą ir jam 
leisti eiti vyskupiškas pareigas.

“Jūsų įstaigos žygiai prieš vys
kupą Steponavičių pažeidžia Ci
vilinių ir politinių teisių 
tarptautinę sutarti, ir primenu, 
kad Sovietų Sąjunga tą doku
mentą pasirašė . . .

Laiškas datuotas š.m. birželio 
13. Anilionis praeitais metais 
asmeniškai aplankė vyskupą 
Steponavičių ir jį įspėjo nepa
sirašyti po pareiškimais prieš 
Religinių -susivienijimų nuosta
tus. nevažinėti į atlaidus, jubilie
jus ir laidotuves, ir nesimelsti už 
suimtuosius kunigus.

Kaliniai meldžiasi už Lietuvą
Apie 2-5 kaliniai Jessup, Mary- 

lando kalėjime pasirašė po pa
reiškimu, pažadėdami kasdien 
melstis už persekiojamuosius 
krikščionius okupuotoj Lietuvoj 
ir kitur.

Šie kaliniai, kurie sukūrė 
specialią persekiojamųjų maldą, 
gavo akstiną Šiai maldos akcijai 
iš kalėjimo kapeliono, kun. Wes 
Lamb, O.SS.T. Jis pasakė pa
mokslą per vienas šv. Mišias ka
lėjime apie persekiojamuosius 
už savo įsitikinimus.

Kun. Lamb, trinitorių kuni
gas, susipažino su Lietuvos ka
talikų būkle per Lietuvių Kata-

Kviečiame dalyvauti

Ateitininkų Jubiliejiniame 
Kongrese

rugpjtičio 30 — rugsėjo 2, Čikagoje

ELMHURST, PA.
Sėkmingas seserų piknikas

Nukryžiuotojo Jėzaus ir Sopo- 
lingosios Dievo Motinos seserų 
St. Mary’s Vilią Elmhurst, Pa., 
birželio 23 surengė savo metinį 
pikniką, kurio tikslas yra suteik
ti daugiau lėšų vienuolyno fon
dui. Pikniką savo atsilankymu 
pagerbė ir vysk. P. Baltakis, 
OFM. Jis maloniai priėmė kvie
timą atvykti j šį šiaurės rytų 
Pennsylvanijos kraštą ir pama
tyti seserų darbą.

Savo atsilankymu pikniką pa
rėmė ir Lietuvos vyčių 110 
kuopa iš Maspetho. Atvyko pil
nas autobusas, suorganizuotas 
Jono Adomėno. Gal kitais metais 
jis galėtų suorganizuoti ir bent 
du autobusus, nes jų atsilanky
mas tikrai praturtino ir pagyvi
no šį pikniką.

Buvo daug atvažiavusių ir iš 
gretimos New Jersey valstybės. 
Jų apsilankymu seserys irgi 
džiaugėsi;

Suvažiavę čia linksmai pralei
do dieną, žaisdami įvairius žai
dimus, dalyvaudami laimė
jimuose, užkandžiaudami ar 
pietaudami. Pietūs buvo pui
kūs. Žarijos choras iš Frackville, 
Pa., padainavo keletą liaudies 
dainų ir taip palinksmino publi
ką. Chorui vadovavo Eleonora 
Vaičaitis.

St. Mary’s Vilią seserys dėko
ja visiems, kurie atsilankė į šį 
pikniką ir tokių būdu prisidėjo 
prie jo pasisekimo. s.

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

likų Religinę Šalpą, kuri jo vie
nuolynui parūpino LKB Kroni
kos sąsiuvinius anglų kalba. Jes
sup kalėjimo kaliniai perskaitę 
vėliausias Kronikas, pasiryžo 
pradėti maldos akciją.

Trinitorių vienuolių tikslai
Trinitorių vienuolių rekolekci

jose kurios įvyko birželio 12 
Baltimorėje, dalyvavo Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos at
stovė su paskaita apie dabarti
nę Lietuvos katalikų būklę. Ma- 
rian Skabeikienė per dvi sesijas 
nušvietė opiausias problemas 
okupuotoj Lietuvoj, akcentuo
dama lietuvių kalinių bylas.

Trinitorių ordino tikslas buvo 
išpirkimas krikščionių belaisvių. 
Tam reikalui pasidarius neak
tualiam, trinitoriai paskutiniu 
metu nutarė savo tikslą at
naujinti ir jį įgyvendinti per so
lidarumą su persekiojamais 
krikščioniais.

Jie anksčiau buvo susitikę 
su Kestono kolegijos tarptauti
niu direktorium kun. Michael 
Bourdeaux iš Londono ir Tarp- 
konfesinės grupės vadove sės. 
Ann Gillen iš Chicagos, ir tik 
per lietuvių suteiktą informaci
ją trinitoriai pirmą kartą gavo 
tiek daug tiesioginės informaci
jos apie paskirus persekiojimus 
katalikus.

Vienuolyno atstovas praeitą 
mėnesį atvyko į Religinės Šal
pos įstaigą Brooklyne arčiau 
susipažinti su šios institucijos 
štabu ir veikla, surinkti daugiau 
informacijos vienuolyno biblio
tekai ir planuoti tolimesnį bend
radarbiavimą. Sutarta dalintis 
kalinių informacijomis moder
niškomis kompiuterio priėmė 
nėmis.

Žinios perduodamos 
moderniomis priemonėmis 
Lietuvių Informacijos centras

jau turi galimybę per akimirką 
visame pasaulyje perduoti žinias 
elektroninėmis kompiuterio 
priemonėmis. Ši žinių agentū
ra pradėjo siųsti skubias infor
macijas teleksu nuolatiniams 
spaudos bendradarbiams, kurie 
jas gali moderniškiomis ko
munikacijos priemonėmis 
priimti.

Informacija tarptautiniame 
rašytojų žurnale

Lietuvių Informacijos Centras 
bendradarbiauja su Legerete 
tarptautine rašytojų unija, kuri 
pradėjo leisti literatūrinį žur
nalą — Legerete. Jame spaus
dinama cenzūruota rašytojų kū
ryba bei žmogaus teises lie
čiantys straipsniai. Re
dakcija pirmame numeryje pa
naudojo Lietuvių Informacijos 
Centro išverstą pogrindžio. Auš
ros ištrauką — “Tikra tarybinė 
moteris” bei parašytas žinutes 
apie Vladą Lapienį ir kitus ka
linius. Lapienį įkalino už tai, 
kad jis parašė prisiminimus iš 
lagerio.

Žinios Švedų spaudoje
Švedijoj leidžiamas Exaudi 

žurnalas dažnai spausdina Lie
tuvių Informacijos Centro ži
nias. 1985 m. antrame numery
je atspausdino LIC nuotraukas 
bei žinutes apie kun. Bronių 
Laurinavičių ir Klaipėdos baž
nyčią.

Airis — Religinės Šalpos rėmėjas
Airių kilmės misijonierius 

kun. Vincent Aheme, kuris ke
liauja po pasaulį skelbdamas ti
kėjimo tiesas, pasiuntė 2000 dol. 
auką Religinei Šalpai. Jis su
sipažino su Religinės Šalpos 
darbais per jos leidinėlius ir ta
po šios institucijos rėmėju, ne
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Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavartė po dvitaikio
— aukotojas, įm. — įmokėjo,* stot — atstovauja, asm. — asmuo, įgal.
— įgaliotinis, suma po pavartės — įnašų ii viso.

1985 m. gegužės mėn.
1 x 810 Wolff Valeria R., 1140.
2 x 850 Bratėnienė Morta atm. įn.: Janvikevičiai Anelė ir 

Juozas, $1,000; LB Brocktono apylinkė, atst. Jančauskas Povilas, 
$375.

2 x 8100 Kindurys Alfonsas ir Ona, $3,000; Mulokas Jonas atm. 
įn.: Mulokas Jadvyga, $220.

1 x 8130 Maciuikienė Antanė atm. įm. 9 aan., $1,130.
1 x $200 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: Jakubauskas 

Jonas ir Albina, $3,400.
2 x 8250 Ažnkas Albert J. $250; X, $1,000.
3 x 8500 Sakalas Juozas atm. įn.: MitcheD Ramutė ir Lesley 

Aušrelė, $500; Sakalienė Jadvyga atm. įn.: MitcheD Ramutė ir Lesley 
Auirelė, $500; Sapetka Kazimieras, $1,000.

1 x 8590 RsėtUkis gen. Stasys atm.: Stadalnikas Vyt $40, Gru
šas Pranas $30, Cinga J. A. $25, Dzenkaitis J. B. $25, Grotas Ona 
$25, Lembertas Monika $25, Pamataitis P. E. $25, Saliamonas V. R. 
$25, Simonais A. $25, Skirmantas F. E. $25 ir 26 kiti asm., $1,690.

1 x 8600 Vinclovas Irene, $700.
2 x 81,000 Keženius Leonas ir Stasė, $1,000; Mickevičiro dr. Bro

nius ir Genė, $1,000.
1 x $1,205 Kolupaila prof. Steponas ir Janina atm. įn.: Kolu

pailų šeima $1,000, Jakubauskas Stasys ir Prudendja $25 ir 15 kitų 
asm., $1,530.

1 x $2,000 Broniaus Gražulio Fondas Studentė Stipendijų Reika
lams: Gražulieriė Akvilė, $4,000.

1 x $2,877.71 Ramanauskas Juozas, $6,485.16. .
1 x $10,000 Byla Juozas (miręs) ir Ieva, $12,300.
Iš viso $21,912.71

1985 m. birželio mėn.
3 x $10 Kolupailienė Janina atm., $1,540; Lasaitienė Adelė atm. 

įn., $10; Morkūnas Petras atm.įn., $10.
1 x $20 LB Waukegan’o apylinkė, $3,360.
1 x $35 Daknienė Eleonora atm. įn.: įm. 5 asm., $35.
1 x $40 Sakavičius Alfonsas, $100.
1 x $50 AdamkaVičius Ignas, $100.
2 x $100 Gerdvilis Alfonsas W. atm. įn.: Rudokienė Stefanija, 

$100; Kšečkauskas Liudvikas ir Marija, $500.
2 x $200 Klevas Vincentas ir Sofiia, $900; žygas Juozas ir 

Apolonija atm. įn.: Baltutienė Danutė, $x,000.
1 x $1,000 Markalonis WiHiam J., $1,000.

' I x $1,700 Stančius prof. Povilas atrp įn.: Stantienė Genovaitė, 
$2,000.

1 X $2,000 Pupelienė Jadvyga, testamentinis palikimu, $4,405.
Iš viso $5,475.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1985.VI.30 pasiekė 3,167,- 

525 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuviškų Švietimą, 
kultūrą ir jaunimą 1,537,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 812,943 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turtų palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 

3001 West 59th Street, CHICAGO, IL 60629”.

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas. .

tik finansine prasme, bet ypač 
moraline. Po apsilankymo Reli
ginės Šalpos įstaigoj, kur jis as
meniškai patyrė jos darbą, jis 
toliau ryžosi skleisti Lietuvą 
liečiančias žinias pašau - 
lio tikintiesiems, net tokiose to
limuose kraštuose kaip Malazi- 
joj.

Kun. V. Pavalkio veikla
Kun. Viktoras Pavalkis iš Mil- 

pitas, Kalifornijos kasmet su 
vyskupijų leidimu praveda Lie
tuvių Katalikų Religinei Šalpos 
intencijai rinkliavas kitataučių 

■'parapijose. Šią vasarą jis aplan
kė penkias parapijas San Jose, 
Oaklando ir San Francisco vys
kupijose ir pamaldų metu kalbė
jo apie dabartinę Bažnyčios pa
dėtį Lietuvoje. Jau vienas au
kotojas iš šv. VVilliam parapi
jos Los Altos pasiuntė tiesiogi
nę auką Religinei Šalpai, pa
brėždamas, kad, išgirdęs kun. 
Pavalkio pamokslą, jis notarė 

'kas mėnesį remti Religinės Šal
pos darbus.

Nori gauti Kroniką
Nicholas Rothwell, The Times- 

Londono korespondentas tokį 
laišką parašė Lietuvių Katalikų 
Religinei Šaipai — “Aš tarnybi
niais reikalais buvau perkeltas 
iš New Yorko, kur atydžiai skai
tydavau Jūsų verčiamas LKB 
Kronikas. Viliuos, kad Jūs ir to
liau galėsit man siųsti Kroniką 
kai ją tik išverkiate, nes ji yra 

lemiamas informacijos šaltinis 
apie įvykius už geležinės uždan
gos . .

Ryšiai su Amerikos 
Mokslo Draugija

Amerikos Mokslo Draugija 
(American Association for the 
Advancement of Science), kurios 
žmogaus teisių skyrius palaiko 
artimus ryšius su Lietuvių In
formacijos Centru, savo birželio 
mėn. biuleteny “Clearinghouse 
Report’’ praneša, kad, besiruo
šiant Ottawos žmogaus teisių 
konferencijai, ji pateikė JAV de
legacijos ambasaroriui Richar
dui Schifteriui persekiojamų, 
mokslininkų sąrašą. Jų tarpe, 
chemiko Liudo Dambrausko at
vejis. Dambrauskas atlieka pen- 
kerių su puse metų bausmę už 
tai, kad parašė savo lagerio at
siminimus iš Stalino laikų.

— Lituanistikos katedros sesi
jai Penktame lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziume vadovauja 
dr. Bronius Vaškelis, Lituanisti
kos katedros direktorius Illinois 
Universitete. Sesijoje dalyvauja 
Draugo redaktorius Mykolas 
Dmnga, Illinois universiteto 
profesorė Violeta Kelerienė ir 
Ohio valstybinio universiteto 
profesorius Rimvydas Šilbajoris. 
Penktasis mokslo ir kūrybos sim
poziumas rengiamas šių metų 
Padėkos dienos savaitgalį Chica- 
goje.
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76-SIS KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS

HARTFORD, CONN

Liet. Fronto Bičiulių stovykloje Dainavoje iš k. dr. Kazys Ambrazaitis, Pilypas Na
rutis, prof. Vytautas Vardys. Nuotr. V. Maželio
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Rugpjūčio 7-8 New Ha- 
ven, Conn., Yale universiteto 
patalpose, įvyko JAV Lietuvių 
Kunigų Vienybės 76-sis metinis 
seimas.

Seimas pradėtas mišiomis už 
kenčiančią Bažnyčią Lietuvoje. 
Po mišių ir priešpiečių seimą 
atidarė Kunigų Vienybės centro 
valdybos pirmininkas kun. 
Albertas Kontautas. Seimo po
sėdžiam vadovavo kun. dr. Ma
tas Cyvas ir Prancūzijos lietu
vių sielovados kapelionas kun. 
Jonas Petrošius. Sekretoriavo 
kun. dr. Valdemaras Cukuras. v

Seimą sveikino eilė organiza
cijų ir asmenų. Vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, kalbėjo apie pa
šaukimų krizę ir būdus bei prie
mones jai išrišti.

Seselė Ignė Marijošiutė kalbė
jo apie vysk. P. Baltakio vado
vaujamos sielovados pagelbinius 
būrelius. Tokie būreliai jau vei
kia keliose lietuvių parapijose. 
Seselė Igne pasiruošusi su talki
ninkais tokius būrelius suorgani
zuoti ir kitose parapijose, ku
rios kreipsis į ją.

Kun. Algimantas Bartkus, Sv. 
Kazimiero kolegijos rektorius Ro
moje, nušvietė tos kolegijos pa
dėtį, uždavinius ir rūpesčius. 
Yra būtina atremontuoti kolegi
jos patalpas, įsigyti mokslui rei
kalingas priemones. Kolegijos iž
das beveik išsekęs. Prašė mora
linės ir medžiaginės paramos.

Vakarienės metu kalbėjo Hart
fordo arkivyskupas John F. 
VVhealon ir Marijona Skabė ikie- 
nė. Pastaroji supažindino seimo 
dalyvius su Religinės Šalpos ir 
Lietuvių Informacijos Centro 
įsigytu kompiuteriu, kurio pa
galba labai palengvintas įstaigos 
sudėtingas darbas. To kompiute-

PUTNAM, CONN
Sekminga metinė šventė

Liepos 28 Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno seselės 
suruošė savo sodyboje metinę 
šventę. Graži diena paskatino 
suvažiuoti per du ar tris tūks
tančius žmonių. Naujai paruošta 
automobiliams statyti pieva tal
pino susisiekimo priemones. 
Buvo ir autobusų, kurie atvežė 
šventėn atvykstančius iš toli
mesnių vietovių, pvz.: New Yor- 
ko, Bostono ir kit. 

Pamaldos lauke
Šventė pradėta 11 vai. ryto 

mišiomis lauke, prie vienuolyno 
koplyčios sienos. Mišias kon- 
celebravo lietuvių išeivių vys
kupas P. Baltakis, OFM, ir 12 
kunigų. Kai kurie jų buvo iš 
labai toli, pvz.: kun. J. Petrai
tis — marijonų generolas iš Ro
mos, kun. J. Petrošius — lie
tuvių misijos Prancūzijoje vado
vas, tėvas J. Vaišnys — jėzui
tas iš Chicagos ir kit.

Vyskupas Baltakis pamoksle 
iškėlė reikalą žmonėms maldau
ti Marijos užtarimo, ypač žmo
nijai gręsiančių pavojų atvejais. 
Mes turime prašyti jos pagalbos 
tėvynės reikalais ir netikintie
siems atsivertimo malonės. Švč. 
Mergelė visuose savo pasirody
mų žmonėms stebukluose prašė 
kelti žmonių maldingumą ir pa
siaukojimą. Deja, tik nedidelė 
žmonijos dalis jos užtarimo pra
šo.

Procesija
Pasibaigus pamaldoms, tuoj 

pat maldininkų procesija, daly
vaujant vyskupui, kalbėdama 
rožinį, ėjo prie Fatimos Mari
jos statulos, kuri yra lauko šven
tovėje, vienuolyno sodybos pa
kraštyje. Prie statulos vysk. Bal
takis perskaitė Marijai pasiauko
jimo aktą, tą patį, kaip ir prieš 
35 metus, kai šventovė buvo 
įruošta, o šiemet minima ta 
sukaktis. Šios maldos buvo už 
Lietuvą ir lietuvius. Procesija 
šiemet buvo gausesnė, bet vis 
dar daugelis atvykusių procesi
joje nedalyvavo.

Maistą ir pietus atvykusieji 
galėjo gauti paruoštą vienuolyno 
sodelyje arba daugelyje būde
lių, seseles remiančių organiza
cijų narių aptarnaujamų. 3 vai. 
popiet vienuolyno vaisių sodo 
aukštėje Neringos stovyklos (se-

rio pagalba galima per kelias mi
nutes perduoti reikiamas infor- ■ 
macijos žinias liet kuriai įstai
gai, kuri turi reikalingas priemo
nes tas žinias priimti.

Kitą dieną po pusryčių kun. 
Kazimieras Pugevičius kalbėjo 
apie ateinantį Lietuvos krikšto* 
jubiliejų. Pranešė apie numaty
tus sukakties darbus.

Centro valdytas nariai — pir
mininkas, iždininkas ir sekreto
rius — nušvietė atliktus darbus 
ir ateities planus.

Centro valdybą sudaro: pirmi
ninkas kun. Albertas Kontautas, 
vicepirmininkių — kun. Juozas 
Matutis, kun. Kazimieras Puge
vičius, kun. Jonas Rikteraitis 
ir kun. Paskalis Sabas. Iždinin
kas — kun. dr. Zenonas Smilga, 
sekretorius — kun. dr. Valdema
ras Cukuras.

Mišias už Lietuvoje ir išeivi- , 
joje mirusius kunigus aukojo 
visi kunigai, dalyvavę seime. 
Miniose dalyvavo Lietuvos vy
čiai, kurie tos dienos popietė
je pradėjo savo 72-jį metinį sei
mą. Tų vyčių buvo per 200, 
kurie jau buvo suskubę atvažiuo
ti seiman. Pamokslą pasakė Lie
tuvos vyčių centro valdybos dva
sios vadas kun. Antanas Jur
gelaitis, OP. Mišių pagrindinis 
celebrantas buvo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM.

Seimas baigtas bendrais prieš
piečiais rugpjūčio 8, ketvirta
dienį.

Seime dalyvavo per 30 lietu
vių kunigų, jų tarpe kun. Jonas 
Staškus iš Kanados, kuris šiuo 
metu yra Pasaulio Lietuvių Ku- 
ni gų Vienybės centro valdybos 
narys.

KVP

selių vedamos) stovyklautojai at
liko lietuviškų tautinių šokių 
programą, stebint tūkstančiams 
žiūrovų. Gražūs šokiai,-ypač gra
žus tautiniais drabužiais apsi
rengęs* jaunimas!

Laimėjimai
Iškylautojų dėmesį atkreipė 

vertingų daiktų loterija. Laimė
tų dovanų ir laimėtojų sąrašas: 
1. Dail. A. Galdiko paveikslas 
teko Mary B. Mrozinski, Mil- 
bury, MA; 2. Didelė lietuviška 
lėlė — K. Campienei, VVater- 
bury, CT; 3. Megztas lovos už
tiesalas (afgan) — V. Jautokaitei, 
Chicago, IL; 4. Elektrinis duo
nos skrebintojas — V. Kamantui, 
Sparta, MI; 5. Rankinė siuvimo 
mašina — V. Kamaičiui, Sutton,- 
MA; ir 6. 100 dolerių pinigais 
— V. Lukui, Toms River, N.J.

Mažųjų loterija, su daugiau 
kaip 2000 daiktų, buvo mažųjų 
susidomėjimas, ypač kad beveik 
nebuvo tuščių bilietų.

Alkos muziejuje
Daugelis iškylon atvykimo 

proga apsilankė greta vienuoly
no esančiame Amerikos Lietu
vių Kultūros Archyve — Alko
je. kur galėjo pasidžiaugti kny
gyno ir eksponatų tvarkymo pa
žanga. Galėjo apžiūrėti kun. S. 
Ylos statytą Mindaugo pilį, ku
rios viduje meno kuriniais pa
vaizduota Lietuvos ir karaliaus 
Mindaugo šeimos istorija.

Daugelis atvyko iškylon susi
tikti su pažįstamais, pabendrau
ti su lietuviais ir seselėmis, pa
remti seselių darbus ir bent 
tą dieną reikštis lietuviu.

Seselės ir seselių rėmėjai dė
koja visiems, kurie padėjo šven
tę paruošti, visiems atvykusiems 
padėjėjams, visiems atsilankiu
siems. Dėkoja už seselių dar
bų parėmimą tiek maldomis 
tiek aukomis. Visa tai 
seseles ir toliau dirbti 
ir tėvynei Lietuvai.

įgalina
Dievui

J. Kr.

Nauja Valdyba
LB apylinkės susirinkime iš

rinkti valdybon asmenys birže
lio 18 pasiskirstė pareigomis: 
dr. Juozas Kriaučiūnas — pirm., 
dr. Česlovas Masaitis — vtce- 
pirm., Juozas Bružas — sekr., 
Anne Zalonis — ižd., ir Petro-

Pagarba burmistrui
Hartforde gegužės 11 viešėjo 

iš Rusijos atvykusi “taikos ir 
draugystės” dešimties žmonių 
grupė. Prie miesto rotušės juos 
sutiko burmistras Milner (juo
dukas) ir kiekvienam įteikė sa
vo proklamaciją, minint 1917 
m. Rusijos revoliuciją.

Proklamacija baigiasi išsireiš
kimu, kad Rusijos revoliucija 
buvo pradžia pasaulio žmonių 
tragedijos, kuri grasina laisvam 
pasauliui, ir pareiškė užuojautą 
nukentėjusiemnuo sovietų tero
ro.

“Taikos apaštalai” labai įsi
žeidė ir reikalavo paaiškinti 
ką tai reiškia. Burmistras at
sakė, kad jis pasakė ką galvo
ja ir nuėjo.

Po šio įvykio Lietuvių Bend
ruomenės vardu Alfonsas Dzi
kas pasiuntė burmistrui padė
kos laišką. Tai padarė ir kele
tas lietuvių.

Kai kam toks burmistro elge-

jos stoty gauti keletą minučių 

laiko atsakyti į Tom Gariepy 
užmetimus. A. Dzikas aiškiai į- 
rodė, kad Tom Gariepy klysta. 
A. Dzikas nurodė komunistų pa
darytą ir daromą genocidą pa
vergtom tautom ir pagyrė bur
mistrą už jo drąsą pasakyti tei-

Rusija kaltina Amerikos vy
riausybę negrų skriaudimu ir 
persekiojimu. Dabar patys 
“draugai” pamatė ir girdėjo 
kaip neva skriaudžiamas neg
ras yra didelio miesto burmist
ras ir nebijo atvirai pasakyti 
teisybę apie komunizmą.

Visi Hartfordo lietuviai la
bai patenkinti burmistro Milner 
laikysena ir jam dėkoja.

I. Simonaitis

Maloni sukaktis
Birželio 30 vietos kolonijos 

ypatingai veikli pora, Stepas ir 
Birutė Zabuliai, kukliai paminė- 

sys~afrodė Taisos." Televizijos J(» savo 23 metų vedybinio gy- 
stoties pareigūnas Tom Geriepy 
savo komentaruose burmistrą 
išbarė. Jis kritikavo burmistrą 
ir stebėjosi, kad rinktas pareigū
nas težino tiek, kiek įžeisti sve
čius.

Po šitokio pasisakymo Alfon
sas Dzikas pasistengė televizi-

nė Totoraitiene — nariu.
Valdyba pirmame posėdyje: 1. 

Paskyrė simbolinę 50 dol. auką 
paremti Baltų Laisvės Lygos 
Baltijos jūra ruošiamą žygį; 
2. Dar kartą reikalauti, suren
kant daug parašų, JAV Pašto 
valdybos viršininko ir komisijos, 
kad būtų išleistas Dariaus - Gi
rėno skrydžiui atminti pašto 
ženklas; 3. Toliau skatinti na
rius, kad finansiniai remtų Li
tuanistinės katedros įsteigimą; 
4. Apylinkėje sudaryti sąrašus 
asmenų, kurie užsisakytų išlei
džiamą Lietuvių Enciklopedijos 
papildomą tomą; 5. Raginti lie
tuvius ir kitataučius visokerio
pai remti veiklą, reikalaujančią 
nutraukti OSI kooperavimą su 
sovietine KGB; 6. Remti visus 
kultūrinius darbus, vykdomus 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselių.

venimo sukaktį. Užauginę sūnų 
kaip ąžuolą, ir malonią dukrelę 
t pirmi metai kolegijoj), dabar 
juodu turės daugiau laiko savo 
gyvenimo reikaluose. Tuo tarpu, 
visa šeima kartu gyvena gražia
me Manchester priemiestyje.

Stepas per dešimtį metų va
dovavo Lietuvių Bendruomenei. 
Būdamas taktiškas ir malonus 
vyras, greit susilaukė lietuvių 
paramos. Nors Stepas pats dar 
jaunas žmogus, bet labai rūpi
nosi jaunimu ir darė viską, kad 
įtrauktų juos į visuomeninę veik
lą. Ir tas jam pavyko. Šiandien 
jaunimas yra perėmęs Bendruo
menės vadovavimą ir su malo
numu dirba naudingą kolonijai 
darbą.

Nors labai užsiėmusi, bet ne
atsiliko ir jo žmonelė Birutė. 
Matydama, kad kolonijoje yra 
pajėgių žmonių, sugalvojo juos 
įtraukti į darbą. Suorganizavo

Joninių Išvakarės
Dr. C. Masaitis savo reziden

cijoje Thompsone, ant ežerėlio 
kranto, birželio 22 vakare su
kvietė būrį putnamiečių pa
bendrauti ir prisiminti Joninių 
nakties iškylą Lietuvoje. Prie 
ežeriuko buvo sukurtas laužas, 
atsirado ir keli paparčio žiedo 
ieškotojai. P. Totoraitienė nuo
taikingai paskaitė kelis Maironio 
ir Degutytės eilėraščius iš
reiškiančius meilę tėvynei, taip 
pat jaunimui skirtą D. Augienės 
straipsnelį. Po to visi padaina
vo keliolika lietuviškų dainų, 
sukeliančių laisvos tėvynės nos
talgiją.

Ta pačia proga susirinkusieji 
pagerliė P.Totoraitienę ir D. Au
gienę, neseniai atvykusias Mari
jos Nekalto Prasidėjimo vienuo
lyne apsigyventi ir seselėm pa
dėti. Sėkmės jom savo pasiry
žimus vykdant.

J. Kr.

—Prel. Jonas A. Kučingis Pa
saulio Lietuvių Archyvui ir Lit 
tyrimo ir studijų centrui pado
vanojo pilną komplektą Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos 
“Lietuvių Žinių” laikraštėlio 
nuo pat pirmo numerio. Biulete
niai gražiai įrišti į šešis didelius 
tomus. Tai bus ne tik parapi
jos, bet ir viso Califomijos lie
tuvių gyvenimo nepamainoma 
istorija.

spalvotus vokus vysk. 
Baranausko, “Anykščių 
ir kitų raštų autoriaus, 
gimimo sukakčiai pa-

— Toronto filatelistai išleido 
gražius 
Antano 
šilelio” 
150 m.
minėti. Vokuose pažymėtas su
kaktuvinis įrašas, atspausdintas 
A. Baranausko atvaizdas ir Lie
tuvos Vyčio ženklas.

— Akvilina Gražulienė, Cle- 
veland, Ohio, savo vyro atmi
nimui Lietuvių Fonde įsteigė 
Broniaus Gražulio vardo 25,000 
dol. stipendijų fondą, iš kurio 
palūkanų bus skiriamos gabiem 
lietuviam studentam bepro- 
centinės stipendijos, kurias, 
mokslus pabaigus, jie dalimis 
grąžins Fondui.

artistų būrelį (pusė jų jauni
mas), surado veikaliuką, režisorių 
ir pradėjo darbą.

Po kelių mėnesių pasirodė 
darbo vaisiai. Vaidinta pačiame 
Hartforde, New Yorke, Phila- 
delphijoje, Baltimorėje ir Bos
tone. Tuo tarpu vaidinimai lai
kinai sustojo, nes jaunieji artis
tai išvažinėjo po kolegijas, o “se
nių” nebeįmanoma “artistais” 
padaryti.

Taigi per visą dešimtmetį Ste
pas ir Birutė didelę lietuviško 
darbo naštą buvo pasiėmę ant 
savo pečių, kartais įtraukdami 
savo vaikus. Šiuo metu juodu 
aktyviai reiškiasi skautų eilėse, 
kartu neapleisdami ir kitų lietu
viškų reikalų. Mieliems Birutei 
ir Stepui Zabuliam Hartfordiš- 
kiai nuoširdžiai linki ilgų ir lai
mingų metų.

Ig S-tis

INTERNATIONAL
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Meltaurne, Australijoje 
miesto savivaldybės didžio
joje koncertų salėje, rugsėjo 15 
yra rengiamas Pabaltijo tautų 
liaudies dainų koncertas. Jį atliks
įvairūs Australijoje įsikūrę lie
tuvių, latvių ir estų chorai. Kon
certo tikslas — pademonstruoti 
australų visuomenei gražiąsias 
pabaltiečių liaudies dainas, ku
rios sudaro brangų kultūrinį tur
tą, taip pat atkreipti užsienie
čių dėmesį į dabartinę beteisę 
trijų Pabaltijo kraštų padėtį drau
ge išreiškiant vieningą pabaltie
čių ryžtą atgauti laisvę ir nepri
klausomybę.

— Mikas Klumbys, evangelikų 
kunigas, sulaukęs beveik 80 m. 
amžiaus, mirė birželio 25 V. Vo
kietijoje. Palaidotas birželio 28 
Blombergo kapinėse. Velionis 
buvo gimęs 1905 Laudžiuose, 
Klaipėdos krašte.

— Kun. Pranas Gavėnas, sale
zietis, yra perrinktas Brazilijos 
Lietuvių Kunigų Vienybės val
dybos pirmininku. Vicepirminin
ku išrinktas kun. Feliksas Joku- 
bauskas, sekretorium — salezie
tis kun. Petras Rukšys.

I i

I
— Dr. Zigmas Budrikis, Va

karų Australijos universiteto 
profesorius, dalyvaus Penktojo 
mokslo ir kūrybos simpoziumo 
griežtųjų mokslų, technologijos 
ir architektūros programoje. 
Fizikos sesijoje padarys praneši
mą apie geometrinio lanko 
kilmę.

— Cleveland, Ohio, Šv. Jur- . 
gio lietuvių parapija ateinan
čiais metais švęs savo veiklos 
90 metų sukaktį. Ta proga para
pija ruošiasi išleisti savo istori
ją. Parapijos istoriją rašo rašy
tojas ir žurnalistas Algis Rukšė
nas.

I

— Linas Rimkus, buvęs 
“Draugo” redaktorius, šiuo 
metu “Amerikos Balso” Wash- 
ingtone Lietuvių skyriaus tar
nautojas, sutiko eiti Baltų studi
jų puoselėjimo dr-jos (AABS) 
Studentų komisijos pirmininko 
pareigas. Komisijos užduotis — 
draugijos veikla ir būsimuoju 
jos suvažiavimu sudominti lie
tuvių, latvių ir estų kilmės stu
dentus ir jaunosios kartos moks
lininkus bei studijozus, besiinte
resuojančius vienu ar kitu bal
tistikos klausimu ar apskritai 
klausimu, kaip baltistikos studi
jos rišasi su jų profesiniu ar 
asmeniniu gyvenimu.

— Prel. Vincas Mincevičius, 
Italijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, PLB ir kitų užsie
nio lietuvių organizacijų pavedi
mu, pasiuntė Italijos užsienio 
reikalų ministeriui Andreotti iš
samią dokumentinę medžiagą 
apie Lietuvos dabartinę padėtį 
ir krašte vykdomus pagrindinių 
žmogaus teisių bei laisvių pažei
dimus. Lydrašty prašo, kad ši 
medžiaga būtų perduota italų 
delegacijai Ottawoje, kur vyko 
tarptautinė konferencija žmo
gaus teisių klausimais.

I

— Europos krikščionių de
mokratų unijos centras yra Briu
selyje, vadovaujamas italo pirm. 
Giulio Andreotti, gen. sekr. T. 
Janseno, kuris yra vokietis. Tos 
unijos centre lietuviam atsto
vauja Europos lietuvių krikščio
nių demokratų taryba. Ją sudaro 
V. Europoje gyvenantys — prel. 
V. Mincevičius, dr. J. Norkaitis, 
prel. L. Tulaba, E. Turauskienė, 
A. Venskus, B. Venskuvienė, A 
Žemaitis, V. Žemaitienė.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: VI. Geibavičius, Glen Cove, 
N. Y., P. Debesis, New York, N.Y., 
P. Tutinas, Seabrook, NH. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dėko- ■ 
jam užsakytojam. Naujiem skai
tytojam Darbininko prenume
rata pirmiem metam tik. 12 dol. 
Atnaujinant — visiem 15 dol.

, metam.

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

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

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

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

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

A. Baranausko, Piliakalnio Še
šėliai, 8 dol.

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

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

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

kalnyje. 9 istorinių romanygel- 
menys ir problemos, 8 dol.

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

V. C. Butkienės, Molinisirlc- 
liukas ir kiti apsakymai. Kietais 
viršeliais. 8 dol.

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

VERTINGI LEIDINIAI
Broniaus Kviklio monumen

talus veikalas apie Lietuvos 
bažnyčias leidžiamas atskirais 
tomais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas kainuoja 20 
dol. Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Visi tomai gau
siai iliustmoti ir įrišti kietais 
viršeliais. Persiuntimui prideda
ma po 1 dol. už kiekvieną 
tomą.

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

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS
Kad liktum tu gyva. Chicagos 

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

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

Du gaideliai — 18 lietuvišlcų 
dainų vaikam. Muzikinė palyda 
Andriaus Cerškaus ir Pauliaus 
\ yto. Išleista Kanadoje. Kaina 
su persiuntimu 1 1 dol.

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

Gintaras su daina. Toronto 
“Gintaro” ansamblio dainos 
vieneto įdainuota 14 lietu vių 
kompozitorių dainų. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Aš čia gyva. Dariaus, Lino ir 
Audriaus Polikaičių beiV’ido 
Neverausko įdainuotos lietu viš- 
kos ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Recoris of 
Canada. vadovaujama A Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

Tau, mama. 14 kūrinių:" skir
ti motinai ir 7 mišraus ža nro. 
Įrašyta Lietuvoje. Išleido 
Montrealy Vilnius Records of 
Canada. vad. A. Stankevičiaus. 
Kaina su persiuntimu lldol.

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

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

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

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

Dainuok ir šok. Dainuoja Juo
zas Nakutavičius ir Dana Snim- 
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 gaunami Darbi ninko 
administracijoje, -341 Hijęhland 
Blvd.. Brooklyn, N.Y. 11207.

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

WE DELIVER
296-4130

POEZIJOS 
MĖGĖJAMS
Štai mūsų poetų eilėraščių 

rinkiniai:
Kl. Jūra, Diemedžio šakelė. 

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

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

5 dol.
L. Andriekus, Naktigonė. 5 

dol.
P. Gaučys, Lianų liepsna, 

Brazilų poezijos antologija. 9 dol.

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

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

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

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

K. Grigaitytė, Tylos dovana#*
4 dol.

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant. 4 dol.

St Santvaras, Buvimo pėdsa
kai. 8 dol.

J. Rūtenis, šventieji dūmai. 
6 dol.

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

dol.
K. Kaminskas, Po svetimu 

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

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

5 dol.
L. Šimkutė, Prisiminimų inka

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

3 dol.
Persiuntimui pridedama už 

kiekvieną knygą po 1 dol.
Užsisakant čia minimas poe

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

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

SUVENYRAI

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos Vyti r 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 Įriti po 1.50 dol. 
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

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

Pranešant adreso pasikeiti
mu, neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

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

Pranciikonsi leidžia šluos 
laikraščius bei žurnalus: Aldai, 
Darbininkas, šv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus Juos prenu
meruoji?

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

LITHUANIAN

RUOŠIA KELIONĘ Į LIETUVĄ.
Kelionei vadovauja Baltic Associates 
vedėjas Gintaras Karosas

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

programą įeina: Swissair lėktuvas, transportacija, 
nakvynė pirmos klasės viešbutyje, pilnas maistas, Įdomios 
ekskursijos, specialus susitikimas su Varšuvos ir Punsko 
lietuviais.

Bus pagaminta kelionės video filmas

Informacijos reikalais kreiptis:

BALTIC ASSOCIATES
P.O. Box 8248 
BOSTON, MA 02114 
TEL 617 269- 4455

Norintieji dalyvauti šioje ekskursijoje, turi užsiregistruoti 
ir įmokėti 200 dol. užstato.

ASMENIŠKOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

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

Pasiunčiama jūsų pačių dovanas arba priimame 
užsakymus geros rūšies prekėms už kompeticlngą kainą.

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

Dėl visų smulkių informactyų Ir patarimų prašome 
rašyt I:

ZJURAS,
11 London Lane, Bromley, Kent,

BR 1 4HB, Engia nd Tetef. 01 460 2592

NAUJAUSIOS 
KASETĖS

Du gaideliai. Vaikučiam 9 dai
nelės. 10 dol.

Ir vėl žydi gėlės. J. N ak u ta- 
vičiaus lengvo žanro šokių dai
nos. 10 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

PLOKŠTELĖS 
VAIKAMS

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

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

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

A. Rannit, M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

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

P. C. Rice, Ph.D., Amber, The 
Golden 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. Scarr, Mano žodynas. Spal
votas, iliustruotas, įrištas. Žo
džiai lietuviškai ir angliškai. 12 
dol.

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

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
58 dol.

E. Jasi finas, Darius-Girė- 
nas, 25 dol.

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

Odyssey, 15 dol.
F. VVhitaker, 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. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir Si 
* Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai Išleista. 
b Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik angių

kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207/

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

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

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

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

LITHUANIAN COOKERY
(ln English, 316 pages, priceB dol.)

Agronomės iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastinlniu 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 ......... ......................................-.............——---------

Mieste*, valstija, Zip ......................... ................................................

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St, Richmond H III, N.Y. 11418 
Tol. (718) 441-8799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St Pstorsburge

Aktyvas: 40 milijonų dolerių.

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA Ir kiti pelningi certlfiketai.

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

Taupymo certH ikatų palūkanos nuo 8.5%, pagal sumą Ir terminą. 
IRA Indėlių palūkanos nuo 10% Iki 11% pagal terminą.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI S100.000

KASOS įstaiga Richmond HIII veikla šešias dienas savaitėje nuo) vai. ryto Ntl 8 vaL 
vakaro, išskyrus penktadieniais Iki 8 v.v. Ir šeštadieniais Iki 5 v.v.

Apie paskolų ir certtfHcatų palūkanų pasikeitimus prašomi teirautis KASOJF 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios tnformac^os.
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EKONOMINĖ KONFERENCIJA
Kredito unija Kasa ir Litas 

Investing Co. bendromis jėgo
mis rengia pirmųjų JAV ir Ka
nados lietuvių ekonominę kon
ferenciją. Ji įvyks lapkričio 9-11 
Marco Island, Fla. Čia bus eilė 
pašnekesių ir diskusijų finansi
nėm — ekonominėm temom. 
Prelegentų sąrašas bus paskelb
tas vėliau.

Dalyviai bus apgyvendinti 
gražiuose Beach Club ir Sea 
Winds viešbučiuose. Jie galės 
gauti lengvatų valstybinių mo
kesčių nurašymo atveju. Ten pat 
bus galima susipažinti ir su con- 
dominiumu pirkimu ir vadina
mąja “time sharing” atostogų 
sąvoka. Norintiem įsigyti condo- 
minium arba nusipirkti Lito siū
lomus time sharing bus apmokė
tos kelionės išlaidos.

Tuo pačiu metu Marco Island 
vyks Kasos tarnautojų sąskrydis 
iš New Yorko, Chicagos ir St. 
Petersburgo. Čia bus aptarti 
specifiniai Kasos reikalai kiek 
tai liečia techniškus darbus ir 
patarnavimų visuomenei.

Pastabos dėl atsakomybės

Viešbučiai ir kelionės lėktu
vais yra paimti nuo lapkričio 6 
iki 13 dienos. Kas norės, galės 
pasilikti Floridoje visų savaitę. 
Dėl rezervacijų ir debilių kelio
nės ir nakvynių reikalais galima 
kreiptis į kelionių agentūrų Vy
tis — 2129 Knapp St., Brook- 
lyn, N.Y. 11229, tel. (718) 769- 
3300. Yra gauti specialūs pa- 
piginimai. Visais kitais konferen
cijos reikalais kreiptis į Kasą 
arba Litų, 86-01 114 St., Rich- 
mond Hill, N.Y. 11418..

Bostono ir apylinkės lietuviam 
jau kelinti metai neturint savo 
vietinio laikraščio lietuvių kalba, 
o Amerikos paštui labai vėluo
jant su laikraščiais iš toliau, vie
nintele greito viešo susižinoji
mo priemonė teliko lietuvių 
semadieninės radijo programos- 
Tad labai svarbu, kad jos nesu-

stingtų savo veikloje, nesitenkin
tų skelbimais ir muzika, nekar
totų senų žinių, o stengtųsi 
apimti visų lietuviškų gyvenimų, 
reikštų naujų iniciatyvų ir būtų 
išradingos. Tokiu keliu eina 
Laisvės Varpo radijo programa.

Pav.» nigpiūčio 11d. laidoje 
Laisvės Varpas pateikė daug 
vietos žinių ir informacijos iš 
liendros lietuvių veiklos, kaip 
Vytauto Rastonio vadovaujamo 
Šv. Kazimiero parapijos Brockto- 
ne choro dalyvavimas Maldos 
dienoje už Lietuvų. LB Bosto
no apylinkės rengiamas rugsė
jo 8-sios, kaip Tautos šventės 
minėjimas, komp. Juozo Žilevi-

NEVY BRITAIN, CONN

JONAS ALEKNA,
agronomas, mirė prieš 25 metus rugpjūčio 18. Už jo 
sielą pranciškonų koplyčioj Brooklyne mišios bus aukoja
mos rugpjūčio 20. Pažįstami ir draugai prašomi velionį 
prisiminti savo maldose.

Ona Aleknienė

JURGIUI DRAGŪNEVIČIUI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
Anelę, dukrą Audronę Pakštienę, sūnus Vitolį, Gediminą, 
Algimantą, Rimą su šeimomis ir visus gimines bei arti
muosius.

Nijolė, Jonas, Vaiva ir Aras 
Ulėnai

KPT. JURGIUI DRAGŪNEVIČIUI, 
savanoriui kūrėjui, iškeliavus negrįžtamai, žmoną Anelę 
ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Ildefonsas Krasauskai

Pensininkų klubo 25 metų 
sukaktis

Lietuviai pensininkai New 
Britaine 1960 susiorganizavo į 
savo klubų, pavadino jį Auksi
nio amžiaus lietuvių klubu. Ta
da į klubų įstojo 19 narių. Da
bar iš tų žmonių liko tik trys 
asmenys. Visi kiti išmirė.

Šiais metais sueina 25 metų 
klubo veiklos sukaktis. Dabarti
nė valdyba nutarė sukaktį pami
nėti baliumi.

Birželio 9 lietuvių Varpo klu
be surengė pietus. Narių su sve
čiais susirinko per šimtinę. 
Pirmą valandą atėjo lietuvių pa
rapijos klebonas kun. Jonas Rik- 
teraitis ir pasveikino pensinin
kus, sukalbėjo maldelę, ir taip 
prasidėjo pietūs. Valgius patie
kė muisto tiekėjai — “Keiters”. 
Maistas buvo įvairus ir garnį 
skanus. Galėjai kiek tik norėjai 
pavalgyti.

Pavalgius klubo pirmininkas 
Jonas Matulis paprašė sekretorių 
padaryti pranešimą apie klubo 
veiklą. Sekretorius Balys Semaš
ka perskaitė klubo steigimo aktą 
ir papasakojo, kaip buvo veikta. 
Dabar, nežiūrint visų mirčių, 
klubas turi net 149 narius. Po 
to pranešimo buvo linksmoji va
landėlė.

Amerikoje gimusi ir augusi 
Ona Kelli su dukra Patricia 
duetu padainavo keletą lietuviš
kų dainelių, pačios sau pritar
damos, — mamytė kanklėmis, o

dukra gitara. Dainos skamliėjo 
labai gražiai ir pensininkai joms 
negailėjo plojimų. Dar tris dai
nas padainavo patys pensininkai. 
Vadovavo minėtos — mamytė ir 
dukra. Ir tos dainos gražiai 
skambėjo.

Dainom pasibaigus, buvo pa
sidalinta dovanėlėmis. Tas do
vanėles atsinešė kiekvienas, 
ateidamas į pietus. Tuo ir buvo 
baigti pietūs. Visi patenkinti 
skirstėsi namo, maloniai praleidę 
pusdienį.

Dabartinę klubo valdybą suda
ro: pirmininkas Jonas Matulis, 
vicepirmininkas Helen Ausenka, 
kasininkas Julė Valikonis ir sek
retorius Balys Semaška.

Pensininkas

KNYGOS

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.

Kas aukoja, Lietuvą vaduoja!

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

A.A.
JURGIUI DRAGŪNEVIČIUI

mirus, sunui Vitoliui su šeima ir visiems artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą

Danutė ir Antanas Bobeliai 
Lina ir Gregory Carman

ELENAI MIKŠIENEI

staiga mirus, jos vyrui, teisininkui Povilui Mikšiui, nuo
širdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Irena ir Stasys Giedrikiai 
Bronė ir Bronius Oniūnai 
Antanina Reivitienė

STASIUI MORKŪNUI

tragiška i žuvus Kanadoje, giliame dvasiniame ir fiziniame 
skausme žmoną Marytę, dukrą Saulę Radzevičienę su 
šeima, sūnų Algį su šeima ir gimines užjaučiame ir kartu 
liūdime, netekę mielo prietellaus.

Aldona ir Juozas Daniliauskai 
Nijolė Zaikauskaitė Lihs

Stamford, Conn.

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, pri- 
sidėdėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

25 dol. — S. Plechavičius, 
Dobbs Ferry, N.Y.

Po 20 dol. — A. Yurkštas, 
South Walpole, Mass., V. Sta
siūnas, St. Petersburg, Fla., E. 
Šliogerienė, Marlborough. 
Conn.

Po 15 dol. — J. Simaitis. 
Forest Hills Gardens, N.Y., W. 
Sintis, Massapegua, N.Y., J. Put- 
rėnas, Richmond Hill, N.Y., An- 
na Burloff, \Voodhaven, N.Y., 
J. Strijauskas, St. Petersburg, 
Fla., P. J. Nasvytis, Avon, 
Conn., L. Senken, Brooklyn, 
N.Y., E. Okasa. Baltimore, Md.. 
P. Kaspariūnas, St. Petersburg, 
Fla.

Po 10.00 dol. — J. Sližys, 
Woodhaven, N.Y., J. Strazdas, 
Sunny Hills, Fla., J. Cibulskas, 
Glendale, N.Y., P. Kunigėlis, 
Williston Park, N.Y., S. Remeza, 
New Rochelle, N.Y., L. Bajorū
nas, Pompano Beach, Fla., J. 
Starkus, Keamy, N.J., A. Juš- 
kys, Bricktown, N.J., L. Simana
vičius, Poughkeepsie, N.Y., kun. 
V. Krisčiūnevičius, Southfield, 
Mich., V. Vaičiūnas, Islington, 
Ont., R. Dzek, Bristol, TN, F. 
Andriūnas, VVyncote, Pa., A. Če
pulis, Philadelphia, Pa., V. Norkų 
Great Neck, N.Y., I. Dvorak, 
Richmond Hill, N.Y., S. Vaš- 
kys, St. Petersburg Beach, Fla., 
A. Pietaris, Keamy, N.J., G. Pa- 
egle, Marion, IN, A. Jaunas, 
Clark, N.J., V. Kamantas, Sparta, 
Mich., K. Vasaitis, Beltsville, 
Md., M. Jauniškis, East North- 
port, N.Y., A. Bundza, Worces- 
ter, Mass., J. Vastūnas, Rich
mond Hill. N.Y., J. Pačėsa, 
Brooklyn. N.Y.

Po 8 dol. — B. Dirsė, VValsing- 
ham, Ont., V. Silėnas, Erie, 
Pa.

7 dol. — S. Marcavage, Mil- 
ford, Conn.

Po 5 dol. — A. Bražinskas, 
So. Orange, N.J., K. Norvilą, 
Brooklyn, N.Y., O. Osmolskis, 
Richmond Hill, N.Y., J. Alekna, 
Elmont, N.Y., E. Dambriūnas, 
Brentwood, Md., B. Svogun, El
mont, N.Y., A. Pūras, Richmond 

A. Vakselis, Rich- 
N.Y., J. Raymunt,

čiaus mirtis, Pavergtųjų tautų 
savaitės minėjimas Washing- 
tone, Pabaltiečių jaunimo tai
kos ir laisvės žygis Baltijos jūra, 
naujo lietuvio pabėgimas iš so
vietų laivo, nekalbant jau apie 
kitas vietos žinias, kaip Lais
vės Varpo rudens koncertas, 
Minkų piknikas ir 1.1.

Svarbiausia, kad Laisvės Var
pas nevengia aktualių ir taiklių 
pastabų dėl mūsų veiklos, kurio
je vis labiau įsivyrauja dėsnis: 
kiek padarysime ir kaip padary
sime, bus gerai. Rugpjūčio 11 
programoje buvo pareikštos tei
singos pastabos dėl silpno lietu
vių pasirodymo Pavergtų tautų 
savaitės minėjime. Tai padaryta 
labai švelniai, neminint pavar
džių, bet įtaigojant mintį, kad 
reikia rimčiau įsijungti į bend
rų darbų su kitų pavergtų tautų 
atstovais, o taip pat stiprinti 
atsakomybės jausmų tų asmenų, 
kurie imasi vadovavimo bendri
nėm mūsų organizacijom ar jų 
padaliniam. Teisingai pabrėžta, 
kad neužtenka apsiimti parei
gas, bet būtina jau atlikti gerai.

Pavergtų tautų savaitė sudarė 
puikią progų lietuviam įsijungti 
į bendrų veiklų su kitų paverg
tų tautų atstovais, bet toji proga 
tinkamai neišnaudota. Apie tą 
minėjimą mažai kas težinojo, nes 
jis nebuvo skelbiamas lietuvių 
spaudoje, nei radijo programose. 
Dėl šios priežasties jame nedaug 
tedalyvavo lietuvių. Blogiausia, 
kad jame lietuvių atstovai net 
nepasirūpino Lietuvos vėliava, 
kurios stoka kitų tautų vėliavų 
eilėje kėlė visų nusistebėjimą. 
Šias nuodėmes lyg atpirko Irena 
Mickūnienė,'kurios rūpesčiu ir 
lėšomis lėktuvas žemu skrydžiu 
penkis kartus apsuko minėjimo 
aikštę, vilkdamas juostą su 
įrašu anglų kalba, reikalaujančiu 
Lietuvai laisvės dabar. Bet 
tai tik vieno asmens iniciatyva, 
išradingumas, darbas ir lėšos. 
Jis sudaro sveikintiną kontras
tą vadovybėm tų organizacijų, 
kurios turėjo tinkamai pasirūpin
ti lietuvių dalyvavimu minėjime. 
Tatai rodo, kad jau pats laikas 
atstatyti atsakomybės jausmą tų, 
kurie imasi vadovavimo. Negali
ma tenkintis tik tuo, kiek atlie
kama ir kaip atliekama, bet bū
tina, kad būtų atlikta tiek, kiek 
reikia ir būtų atlikta gerai.

Tai teisingos. Laisvės Varpo 
vedėjo Petro Viščinio mintys, 
jeigu jos ateityje nepasiliks balsu 
tyruose.

Hill, N.Y., 
mond Hill 
New York, N.Y., P. Jucaitis, 
Rocky River, Ohio, kun. J. Bace
vičius, Kintyre, ND, J. Slavins
kas, New Hyde Park, N.Y., V. 
Vaičiulis, Woodhaven, N.Y., S. 
Medžiūnas, Oak Ridge, N.J., J. 
Juškis, Shallotte, N.C., N. Žu
kauskas, Yonkers, N.Y., E. Lio- 
bė, VVoodhaven, N.Y., V. Vinda- 
šius, Aylmer, Ont., R. Grybaus
kas, Baltimore, Md.„ E. Jankaus
kienė, VVoodhaven, N.Y., V. Mil- 
cius, Ocala, Fla., J. Belickas, 
Woodhaven, N.Y., V. Morkūnas, 
Hamilton, Ont., M. Zeren, Kent, 
Ohio, A. Žvirblis, Philadelphia, 
Pa., V. Morkūnas, Woodhaven, 
N.Y., R. Kudžma, Great Neck, 
N.Y., S. Adomaitis, N. Haledon, 
N.J., B. Žiogas, Orefield, Pa., 
S. Janušonis, Niagara Falls, Ont., 
D. Uzas, Maspeth, N.Y., J. Sei- 
dys, Vtontrose, N.Y., K. Bagdo
navičius, Bricktown, N.J., V. 
Strolia, Fair Lawn, N.J., V. Ka- 
mantas, Sparta, Mich., M. Yesu- 
kevich, Hamden, Conn., M. Šal
tenis, Montreal, Que., J. Baužys, 
Keamy, N.J., K. Graudienė, M ill- 
town, N.J., J. Mackevich, Pom- 
pano Beach, Fla., A. Bačiulis, 
Quincy, Mass., J. Gaidis, Wor- 
chester, Mass., W. Židžiūnas, 
Centerville, Mass., K. Martinkus, 
Chicago, III., S. Butan, Shilling- 
ton, Pa., B. Gudelis, South River, 
N J., J. Sabaliauskas, Blairstown, 
N.J., N. Lingertat, Dorchester, 
Mass., E. Putvvtė, Lynn Haven, 

Fla., kun. J. Adomaitis, Os-

Iš Minkų radijo gegužinės
Rugpjūčio 11 oras buvo gra

žus. Ryte savo sekmadieninėj 
programoj Minkai ragino, kad jų 
seniai skelbiama gegužinė įvyks 
gražiame Romuvos Parke Brock- 
tone. Valandą vėliau ir Laisvės 
Varpo radijo valanda pakartojo 
tą žinią apie gegužinę.

Programa turi prasidėti 4 vai. 
Parke groja muzika, bet žmonių 
vos keletas. Sako, kad jau atvy
kęs autobusas iš Bostono, kaip 
buvo skelbiama, bet jis atvežęs 
vos 9 žmones. Bet ir kitomis 
priemonėmis labai kukliai rinko
si žmonės. Skotai šokėjai jau 
laukia, kada turės pradėti šokti. 
Su programa vėluojama. Bet ga-
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liausiai pasirodo p. Minkienė, o 
po ilgesnio kvietimo garsia
kalbiu ir p. M inkus. 4 poros jau 
gerokai suaugusių škotų šokėjų 
pradeda šokius. Jie šoka kaip 
profesionalai, taip lengvai ir 
grakščiai, kaip balete. Mūsų tau
tinių šokių ilgametė organizatorė 
ir vadovė Ona Ivaškienė sako, 
jog daug metų ji pažįsta juos iš 
tarptautinių festivalių. Tai tikrai 
esu geri šokėjai.

Šokiam pasibaigus, visų dė
mesys į Naujosios Anglijos iš
kiliosios lietuvaitės rinkimus. Iš
sirikiuoja keturios. Publikai 
smarkiai plojant, ta gražuolės 
garbė tenka Donai Santeckaitei 
iš Brintree. Praeitų metų gražuo
lė Rūta Buivydaitė uždeda jai 
kaspinų ir įteikia gražuolei skir- 
tė stovylėlę.

Muzikai grojant, prasideda tra
diciniai premijuojami šokiai: 
polka, valsas ir tango. Ilgai nie
kas nesirodo, bet galiausiai at
siranda kelios poros ir laimėto
jam p. Minkienė įteikia dova
nas. Vėliau dar vyksta bendri 
šokiai ir laimėjimų traukimas.

Tai 51 metų p.p. Minkų ra
dijo valandos sukakties geguži
nė. Taip ilgai jie vadovauja 
tai savo radijo valandėlei. Ne
paisant amžiaus ir negalavimų, 
jie vis dar iriasi pirmyn. Kai 
naujieji ateiviai atvykome į 
Amerikų, tokios gegužinės - pik
nikai buvo labai madoje ir žmo
nės juos lankydavo. Deja, me
tam bėgant vis mažiau žmonių 
atsilanko į juos Atrodo, kad kei
čiasi laikai ir keičiasi žmonės. 
Ši gegužinė tai parodė. O juk 
rengėjai turi įdėti daug darbo 
tam surengimui.

I

RENGINIAI
Rugpjūčio 25 Vyčiai organi

zuoja autobusą į Kankinių šven
tovę Auriesville, N.Y., kur lai
komos pamaldos. Vadovauja 
kun. K. Pugevičius maldai už 
pavergtus ir kenčiančius. Auto
busas išeis nuo 7-tos gatvės 
10 vai. ryto. Užsisakyti pas vy
čius autobusų.

Rugsėjb 22 Vyčiai organizuoja 
išvyką autobusu į Pines katedrą 
N.H.

Spalio 20 (ne 13 kaip buvo 
skelbiama) Laisvės Varpo ru
dens renginys.

Lapkričio*9 Balfo 72-ro skyr. 
vakarienė Sandaros klube 
Brocktone.

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

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

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

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

I banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7ono

|

B

‘^Ąrpber Įįolidays”
1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

iŠ BOSTONO IR NEW YORKO 
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUpįsE

Rugsėjo 18
Rugsėjo 23
Spalio 1
Gruodžio 26

— $1393.00
— 1329.00
— 1385.00
— 1440.00

Kelionių Ilgis nuo 10 iki 16 dienu — įvairūs maršrutai.

Registracijos, 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 BROAOWAY, P.O. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prlcos are based on double occupancy and are subject to 
changes.
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NEW

YORKE1
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

RsdakcIĮa..........(718)827-1352
Admlnistr........... (718) 827-1351

Spaustuvė .... .(718) 827-1350 
Vienuolynas .. .(718) 235-5982 
Vyskupas ... (718) 827-7932 
Salė (kor.).........(718) 827-9845
Salės adm. ... .(718) 235-8388

Septintas tautų festivalis 
Laisvės parke Jersey City, N.J., 
bus rugsėjo 7 ir 8. Festiva
lis skiriamas Amerikos laisvės 
statulai pagerbti. Bus naujų 
Amerikos piliečių priesaika. 
Pasirodys įvairios tautos su savo 
šokiais, rankdarbiais, valgiais. 
Kiekvieną dieną programa pra
sidės 11 vai. ir tęsis iki vakaro 6 
v.v. Lietuvos vyčių 29 kuopa iš 
Newarko pagamins įvairių lietu
viškų valgių ir surengs rankdar
bių parodėlę. Tautinių šokių 
grupė Liepsna pašoks keletą lie
tuviškų tautinių šokių. Lietuviš
ka programa bus rugsėjo 7 d. 
Kas norėti) daugiau informacijos, 
skambinti 606 984-7145.

Muzikė Nijolė Ulėnienė liepos 
mėnesį dalyvavo muzikos semi
nare Grenobly, Prancūzijoje. Se
minarui pasibaigus, atvyko jos 
vyras dr. Jonas Ulėnas su jų 
vaikais, Vaiva ir Aru. Drauge jie 
aplankė Italiją, Vokietiją Austri
ją, aplankė ir Salzburgo Mozar- 
teumą, kur vyko Mozarto 
muzikos koncertai.

Apreiškimo parapijoje rugsėjo 
8, sekmadienį, bus minima Tau
tos šventė. 11 vai. mišias auko
ja vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Pamokslą sako Lietuvių Infor
macijos Centro vedėjas kun. Ka
zimieras Pugevičius. Po sumos 
parapijos salėje minėjimą rengia 
New Yorko ramovėnai, kurie 
mini savo veiklos 35 metų su
kaktį.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 4, trečiadienį, 8 vai. vak. 
Viešpaties Atsimainymo para
pijos salėje, Maspeth.

Lietuvos vyčių Riverhead 152 
kuopa rugsėjo 15 rengia lietu
višką festivalį Greenport, L.L Iš 
Maspetho organizuojami auto
busai. Dėl rezervacijų kreiptis Į 
Joną Adomėną, tel. 718 497 - 
5212.

Dr. Marija Šveikauskienė. ad
vokatė, savo vyrui, prof. dr. Pra
nui Aleksandrui mirus, jo atmi
nimui per Vliką Lietuvos Lais
vės Iždui paaukojo 1000 dol. 
Tautos Fondo vadovybė už 
auką dėkoja.

Kun. Vytauto Pikturnos pa
mokslų knyga “Šviesa ir gyveni
mas” jau išspausdinta pranciš
konų spaustuvėje ir brošiūruo- 
jama. Tai yra antroji to paties 
autoriaus pamokslų knyga.

Operos solistai Algis Grigas ir 
Daiva Mongirdaitė atliks meni
nę programą Darbininko 70 
metų sukakties koncerte. Jiem 
akomponuos tarptautinio garso 
pianistas William Smiddy. Kon
certas įvyks spalio 6 Kultūros 
Židiny.

Apreiškimo parapijos baž
nyčioje kiekvieno mėnesio pir
mą sekmadienį 8 vai. ryto mi
šios bus aukojamos lotynų kal
ba. Mišių metu vienas skaity
mas bus lietuvių kalba, kitas ...
anglų. Evangelija ir trumpas DARBININKUI 
pamokslas bus lietuvių ir anglų o A neiiTi Aiikfrt irt 
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Didelis ar mažas sumanymas 
neįvyksta be kitų pritarimo. Di
delis ar mažas pastatėlis neky
la į viršų be darini ir .lėšų.

Su jūsų pagalba iškils “klė
telė” — muziejėlis prie drąsių, 
mylėjusių Lietuvą lakūnų, Ste
po Dariaus ir Stasio Girėno pa
minklo. Iš jūsų gerumo žaliuos 
rūtos, žydės balti, lelijavi dobi
lėliai ir įvairiaspalvės nešan
čios viltį gėlės. Švari aplinka 
džiugins užjūrio praeivio akį ir 
kels šventišką nuotaiki) vieti
niams lietuviams.

Stambesni aukotojai: $200 dol.
— M. ir J. Klivečkos, 150 dol.
— dr. R. ir K. Čiurliai, 125 dol.
— J. ir A. Pumpučiai, po 100 
dol.: — kun. dr. M. Čyvas, dr. 
M. Arvystas, po 50 dol.: Vyt. 
Dudėnas, dr. A. Goeldnerienė, 
A. ir St. Nutautai, G. Stančie- 
nė, 40 dol. — VI. Kalytis.

Kiti aukotojai: A. ir J. Alytai, 
E. ir H. Andruškos, D. ir Vyt.

Anoniai, Ed. Balionas, W. ir Ed. 
Baranauskai, E. Bamet, Gr. ir 
VI. Biknevičiai, V. Blažaitis, R. 
Budrienė, V. Cečetienė, dr. S. ir 
A. Dimai, O. Danisevičiūtė, dr. 
A. Dunajewski, dr. L. ir J. Gied
raičiai, J. Grigienė, R. Jasins
kienė, K. Jankūnas, dr. R. ir M. 
Jauniškiai, J. Juodis, Y. irSt. Kar
mazinai, A. ir V. Katinai, Ig. 
Kazlauskas, W. Klosis, R. Kond- 
rotienė, A. ir A. Krinickai, J. 
Landsl>ergis, L. ir Alf. Lėleikos,
C. ir A. Lingiai, O. Mačiū
nienė, A. Masionis, R. Markus, 
Vyt. Maželis, A. ir P. Matekū- 
nai, N. Michura, L. ir V. Milu
kai, J. ir K. Norvilai, A. ir P. 
Pūrai, dr. A. Radzivanienė, Ged. 
Rajeckas, kun. prof. A. Rubšys,
D. ir Alf. Samušiai, M. Shalins- 
kienė, A. Sinusienė, dr. St. Skrip- 
kus, V. ir J. Sližiai, Alg. Ukne- 
vičius, Eug./yainienė, VI. Vasi- 
kauskas, dr. EE. Vilčinnskienė, 
J. Žaliaduonis, L. Žitkus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukotojams, kurie tarp vių kitų 
lietuviškų reikalų atsiliepėte su 
aukomis į šį specialų prašymą.

Z. Dičpinigaitis, V. Padvarietis.
A. Pumputis, R. Ridikienė

Izraelio konsulate New Yorke rugpjūčio 15 buvo įteiktas me
dalis dr. Nijolei Paronetto-Bražėnaitei (k.), kad jos motina 
išgelbėjo ir išaugino žydą Alex Gringaus (stovi viduryje). 
Motina jau mirus. Už ją medalį priėmė dukra. Įteikė Naph 
tali Lavie (d.), Izraelio gen konsulas New Yorke. Nuotr. L. Tamo
šaičio

ĮTEIKTAS MEDALIS
Rugpjūčio 15 Izraelio valsty

bės konsulate New Yorke buvo 
£ sukviesta spaudos atstovai ir sve

čiai ir buvo Įteikta keletas me-

NAUJAS LEIDINYS APIE 
ŠV. KAZIMIERĄ

kalbomis. Pirmosios lotyniškos 
mišios bus rugsėjo i.

Sofija ir Algis Daukšai išvyko 
atostogų į Vakarus. Aplankys 
Colorado, Montaną, Nevadą ir 
kitas valstybes.

N. Y. ramovėnai, minėdami 
savo veiklos 35 metų sukaktį 
rugsėjo 8, prisimins ir tautos 
šventę. Iškilmės bus Apreiški
mo parapijoje. Pirma bus pamal
dos bažnyčioje, paskui salėje 
akademinė dalis. Paskaitą skai
tys Lietuvos gen. kons das Ani
cetas Simutis. Dainuos Harmo
nija, vadovaujama Viktoro Ralio.

Muzikas Viktoras Ralys buvo 
išvykęs į mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitę, kuri buvo Dai
navoje, ir ten sėkmingai pra
vedė muzikos bei dainavimo pa
mokas, surengė bendrus dainavi
mus, įnešdamas daug gyvumo į 
visą stovyklą.

Poetas Romas Kisielius, kuris 
dabar gyvena Sommerville, N J., 
lietuviškoje spaudoje pažįstamas 
ir kaip geras fotografas, dabar 
rengia naują savo eilių rinkinį.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, buvo išvykęs į Kenne- 
bunkportą. Maine, kur dalyvavo 
ten esančio pranciškonų vienuo
lyno šventėje ir naujųjų vienuo
lių įvairiuose šventinimuose. Ta 
šventė buvo rugpjūčio 15.

Dideli karščiai siautė praėju
sią savaitę. Bent kelias dienas 
temperatūra buvo per 80, siekė 
net 97 laipsnių, o Kultūros Ži
dinio kieme prieš saulę tempe
ratūra buvo 105 laipsniai.

Šv. Kazimiero jubiliejinių me
tu proga buvo organizuota eilė 
leidinių, surištų su šio šventojo 
tema. Vienas toks leidinys buvo 
— Šv. Kazimieras lietuvių dai
lėje ir lietuvių bažnyčiose. Vei
kalą parašė Paulius Jurkus. Lei
džia vienuoliai Marijonai Chica- 
goje. Knyga jau yra surinkta ir 
autorių pasiekė visos korektūros. 
Knyga bus gausiai iliustruota. 
Apie ją bus parašyta plačiau. 
Dar lieka išleisti šv. Kazimiero 
giesmes ir kitus muzikinius vei
kalus, surištus su šventuoju. Dar 
studiją rengia ir prof. kun. P. 
Rabikauskas, SJ., istorikas.

Mikas K emzūra, gyvenęs 
VVoodhavene, mirė rugpjūčio 17 
rytą ligoninėje. Jį blogai pavei
kė karščiai, tada atsidūrė ligoni
nėje, iš kurios jau nebeišėjo. 
Velionis kadaise buvo Belgijoje 
ir ten dirbo anglių kasyklose. 
Į Ameriką atvyko prieš 35 metus 
ir čia gyveno Woodhavene.

Jurgio Gliaudos “Agonija" lei
džiama anglų kalba. Jau senokai 
ją išvertė, surinko ir paruošė 
spaudai. Tada visus spaudos ir 
leidėjo darbus vykdė Stepas Zo- 
barskas, kuris ir vadovavo Many- 
land Books knygų leidyklai. Jam 
mirus, spaudai paruoštą knygą 
perėmė Lietuvių Šaulių Sąjunga, 
kuri jau buvo finansavusi kny
gos išleidimą. Dabar Šaulių Są
jungos pirmininkas K. Milkovai- 
tis tvarko visus išleidimo reika
lus, jau susitarė su S. Morkū
no spaustuve. Knyga greit bus 
išspausdinta. Jos leidėjas — Šau
lių Sąjunga. Z
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sineke, Mich., A. Razutis, Los 
Angeles, Calif., R. Kliorys, Euc- 
lid, Ohio, E. Kezienė, Woodha- 
ven, N.Y., J. Stanaitis, Houston, 
Tx., kun. K. Balčys, Amsterdam,
N. Y., V. Adomaitis, Annandale, V. 
L. Balaišis, La Šalie, Que., V. 
Sakas, Hamilton, Ont., A. Bak
šys, Čalverton, N.Y., A. Taoras, 
Springfield, VA, K. Dulevičius, 
Toronto, Ont.

Po 3 dol. — E. Prekeris, Staten 
Island, N.Y., O. Steponienė, 
Great Neck, N.Y., H. Podžius 
Johnson, Richmond Hill, N.Y., 
J. Davis, Plymouth, Mass., S. 
Allalunis, Pittsburgh, Pa., T. Ja
ke laitis, Woodhaven, N.Y., S. 
Dzekciorius, Amsterdam, N.Y., 
P. Jakaitis, Miami, Fla., M. Liu- 
levičienė, Chicago, III., V. 
Kondrotas, Richmond Hill, N.Y., 
J. Paškevičius, Bethel Park, Pa., 
S. Marcinauskas, Shelton, Conn., 
R. Kazlas, Hollis Hills, N.Y.

Po 2 dol. — C. Sakas, VVil- 
liamsville, N.Y., R. Hartvigas, 
Amsterdam, N.Y., S. Kananavi- 
čius, Philadelphia, Pa., A. Po
cius, VVachung, N.J., M. Eize- 
rytė, Montreal, Que., R. Lau
re ntis, Sunderland, Mass., J. Va- 
zalis, Baltimore, Md., B. Semaš
ka, New Britain, Conn., E. Ta- 
vainis, Amsterdam, N.Y., V. 
Gruzdys, St. Petersburg, Fla.,
O. Gustaitis, Memmingen, Ger
many.

Po 1 dol. — J. Gricius, Penn- 
sauken, N.J., M. Slabokas, Juno 
Beach, Fla.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

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

Jungtinėse Amerikos Valstybėse

DRAUGAS
dabar tik $32 metams.

Paskubėkite užsiprenumeruoti sau ar kaip dovaną 
dar šio dienraščio negaunantiems — sutaupysite $21.

Siųskite čekį arba pinigų perlaidą:

DRAUGAS. 4545 W. 63rd Street. Chicago. IL 60629

PRISIMINTAS PR. NAUJOKAITIS
RIVER EDGE, N.J.

Rugpjūčio 11 buvo prisimin
tas prieš metus miręs rašytojas, 
literatūros istorikas, kritikas ir 
poetas a.a. Pranas Naujokaitis. 
Velionio žmonos Linos rūpesčiu 
suorganizuotas prisiminimas dėl 
atostogų meto negalėjo įvykti 
toks, kaip buvo planuojama ve
lionio atminimą pagerbti jo eilė
raščių deklamavimu ir nespaus
tų kūrinėlių skaitymu, bet tą 
dieną — tai buvo sekmadienis 
— Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioj Patersone už velio
nio vėlę buvo aukojamos mi
šios lietuvių kalba laikomų mišių 
metu. Jas aukojo čia ilgesnį lai
ką parapijos klebonu buvęs ir 
dabar čia įvairių įsipareigojimų 
tvarkyti atvykęs iš Floridos kun. 
Viktoras Dabušis. Jis ir pamoks
le prisiminė velionį kaip neį
prasto darbštumo ir pareigin
gumo žmogų, kuris beveik iki 
pat paskutinės savo gyvenimo 
žemėje dienos nepaleido plunks
nos ir savo rankų.

Prieš mišias ir jų metu Ju
lius Veblaitis, vargonais palydi
mas vietos vargonininkės Eleno- 
ros Williams, smuiku atliko kele
tą bažnytinių kūrinių smuikui. 
Aukas prie altoriaus atnešė ve
lionio žmona Lina ir sūnus Ge
diminas.

Pamaldom pasibaigus į Linos 
Naujokaitienės namus buvo pa
kviesta Naujokaičių šeimos drau
gų ir New Jersey valstijoj gy
veną anksčiau čia gyvai prakti
kuotų literatūrinių vakarų ir su
buvimų dalyvės poetė laureatė 
Kotryna Grigaitytė Graudienė, 
poetė Ona Balčiūnienė Audronė, 
dailiojo žodžio menininkė Irena 
Veblaitienė su vyru smuikinin
ku Julium Veblaičiu. Taip pat 
dalyvavo lietuvių parapijos ad-

ministratorius kun. Antanas Ber- 
tašius, kun. Viktoras Dabušis 
ir būrys šeimos artimesniųjų.

Slepiantis nuo karštos saulės 
spindulių velionio taip mėgtų 
ir visą gyvenimą rūpestingai 
puoselėti) medelių pavėsy ir gė
rintis darbščių Linos rankų uo
liai prižiūrimų įvairiaspalvių gė
lių margumu, dalyviai praleido 
keletą malonių valandų besi- 
vaišindami ištaigingai paruoštom 
vaišėm ir besidalindami patir
tais įspūdžiais iš anksčiau išgy
ventų su velioniu susitikimų 
įvairiuose kultūriniuose rengi
niuose, kuriuose velionis mėgo 
ne tik lankytis, bet dažnai ir 
dalyvauti kaip įvairių literatūri
nių temų paskaitininkas.

Jo netekimą dar giliai jaučia 
ne tik lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų redaktoriai ir kolegos ra
šytojai, bet ir visi Nevv Jersey 
valstijos- lietuviai, su kuriais ve
lionis nevengdavo artimai bend
radarbiauti ir pasidalyti literatū
rinio gvvenimo patirtimi.

K.J.

dalių įvairių tautybių žmonėm, 
kad jie vokiečių okupacijos me
tais išgelbėjo žydų tautybės 
žmones. Lietuvoje dr. Nijolės 
Bražėnaitės-Paronetto motina 
irgi išgelbėjo vieną tokį asmenį, 
bet motina jau mirus. Tada me
dalis buvo įteiktas jos dukrai — 
dr. Nijolei Bražėnaitei-Paronet- 
to. Medalį įteikė Izraelio gen. 
konsulas New Yorke Napbtali 
Lavie.

Tas išgelbėtasis yra Alex Grin- 
gaus, dabar jau profesoriaująs 
Columbijos universitete.

NAUJI LEIDINIAI

Jurgis Jankus — “Klajojančios 
liepsnos”, pasakojimai. Kietais 
viršeliais. 10 dol.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika, 7 tomas, 741 psl., kie
tais viršeliais. Kaina 7 dol.

Juozas Daumantas — “Partiza
nai”. trečias papildytas leidi
mas. Kietais viršeliais, 15 dol.

A. Šapoka — “Lietuvos istori
ja”, 688 psl., kietais viršeliais. 
18 dol. .

Knygas užsakant, pridėti 1-2 
dol. persiuntimo išlaidom. Kny
gos gaunamos Darbininko ad
ministracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Government Komes from 
$1.00. (U repair). Also delin- 
quent tax property. Call 1 - 
805-687-6000 Ext. GH-4505 for 
Information.

MAIRONIO MOKYKLOS 
LIETUVIŠKA

GEGUŽINE
ĮVYKS RUGSĖJO 8, SEKMADIENĮ, 

p. VEBELIŪNŲ SODYBOJE 
* 304 BAyVILLE RD., 

LOCUST VALLEY, N.Y.

1 vai. popiet užkandžiai, gėrimai, muzika, pašnekesiai 
ir žaidimai

Valkams įvyks sporto varžybos erdviose sodybos pievose

Visos apylinkės vaikai, tėvai, seneliai Ir draugai kviečiami 
dalyvauti.

Gegužinę rengia Maironio žeėtadleninė mokykla Ir 
lietuviška KASOS Kredito Unija. Visas pelnas 
skiriamas Maironio mokyklai.

MALDININKŲ KELIONĖ — 
MANIFESTACIJA 

UŽ 
KENČIANČIĄ — KOVOJANČIĄ 

LIETUVĄ
Shrlne of the North American Martyrs, Auriesvllle, NY 

Exlt No. 27 — New York State Thruway 

SEKMADIENĮ, RUGPJŪČIO 25

1 vai. Iliustruotas pranešimas apie Įvyklua LIetuvoje.
2 vai. Kryžiaus Keliai (lauke) už Lietuvą. Gieda Brocktono

Šv. Kazimiero parapijos choras. Pamokslą sako 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos reikalų vedėjas 
kun. K. Pugevičlus.

4 vai. Mišias aukoja vysk. P. Baltakis, OFM, Ir kunigai

Autobusas išvyksta nuo Kultūros Židinio 8 vaL ryto, nuo 
M. Šalinskienės šermeninės 8:30 vai. ryto.

Vietas autobuse galima užsisakyti pas Marytę Salinsklonę, 
telef. 718 296-2244, arba pas T. Petrą Seniūną, 
telef. 718 827 -1351. (Kaina asmeniui 20 dol.).

Organizuoja 
Lietuvos Vyčiai

Lietuviu Kataliku Religinė Šalpe 
šiaurinio New Yorko 

Lietuviu paraplĮos




