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Britanijoj liepos m. politinę 
globą gavęs Sov. S-gos amba
sados pareigūnas ir KGB agentų 
Britanijoj viršininkas Oleg A. 
Gordijevski atskleidė visų sovie
tų šnipų Britanijoj pavardes. 
Dėlto Britanijos vyriausybė įsa
kė iš Britanijos už šnipinėjimų 
išvykti 25 sovietų ambasados 
pareigūnam, prekybininkam ir 
žurnalistam. Atsakydama į tai, 
Sov. S-ga įsakė išvykti Britani
jos 25 ambasados pareigūnam., 
prekybininkam ir žurnalistam. 
Nors Britanija ir yra linkusi pa
laikyti gerus santykius su Sov. 
S-ga, bet, negalėdama pakęsti 
sovietų akiplėšiškumo, įsakė iš
vykti dar 6 sovietų diplomatam,
prekybininkam ir žurnalistam.

Tarptautinis Haagos tribuno
las vėl pradėjo svarstyti Nika
ragvos vyriausybės pateiktų 
skundų, kad JAV remia Nikarag
vos vyriausybę siekiančių nu
versti partizanų veiklų. JAV, tu
rėdamos galvoj, kad Nikaragva 
neturi teisės tokią bylų kelti, by
loj atsisakė dalyvauti.

Sov. S-gos valdytojui Gorba
čiovui pareiškus . kad Sov. S-ga 
sutiktų žymiai sumažinti bran
duolinių ginklų skaičių, jei JAV 
sustabdytų erdvės ginklų tyri
mus, prezidentas Reagan para
gino Gorbačiovą paversti savo 
pažadus konkrečiais siūlymais 
Ženevos dery bose.

JAV pradėjo varžyti Sov. S-gos. 
Afganistano, Kubos. Irano, Libi
jos ir Vietnamo pareigūnų prie 
J.T. judėjimų ir uždraudė jiem 
išvy kti iš Ne\v Yorko toliau kaip 
25 m.

Saudi Arabija, turėdama gal
voj JAV kongreso opoziciją, nu
tarė pirkti iš Britanijos kovos 
ir mokomųjų lėktuvų ir jų atsar
ginių dalių už 4.8 bil. dol. Pre
zidentas Reagan y ra šiam veiks
mui pritaręs.

Teisingumo sekretorius Edvcin 
Meese pareiškė, kad Nikaragva 
yra teroristų klubas, kur randa 
prieglauda arabų PLO. baskų 
ETA. šiaurės Airijos IRA. \ aka- 
rų Vokietijos Baader-Meinhof ir 
Italijos Raudonosios brigados 
teroristai.

100 Lenkijos pogrindžio Soli
darumo unijos vadų paragino 
lenkus boikotuoti spalio m. įvyk
siančius parlamento rinkimus.

Gynybos sekretorius Caspar 
\V. VVeinberger paskelbė, kad 
JAV karinės misijos Rytų Vo
kietijoje autovežimis su jo įgula 
buvo užgautas sovietų sunkveži
mio ir kad amerikiečių įgula bu
vo keliom valandom sulaikyta. 
JAV dėlto pareiškė protestų.

Švedijos parlamento rinkimus 
laimėjo kraštų valdžiusi Social
demokratų partija, nors ji išrin
ko 7 atstovais mažiau, kaip da
bartiniam parlamente turėjo.

Argentinos prezidentas Raul 
Alfonsin. lankydamasis Jugosla
vijoj, pareiškė, kad Falklando 
salos Britanijai nepriklauso ir 
dėlto toj sritv vra pavojus tai
kai.

Prancūzijos prezidentas Ran- 
cois Mitterand pareiškė, kad, 
nežiūrint protestų. Prancūzija 
ir toliau vykdysianti branduo
linių ginklų sprogdinimus pieti
niam Pacifike. ir pakvietė tos 
srities valstybių atstovus daly
vauti sprogdinimų stebėtojais.

Peni prezidentas Alan Garcia 
atleido iš pareigų ginkluotų pa
jėgų štabo viršininkų gen. Cesar 
Enrico Praelli ir įsakė areštuoti 
3 armijos karininkus už 7 indė
nų kankinimų ir nužudymų.

JAV pirmą kartą po 71 m. pa
sidarė skolininkėm, nes jų įsi
skolinimas pasidarė didesnis už 
kitom valstvbėm duotas pasko
las.

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS 
KUNIGAI, GYVENANT TARYBI
NĖJE SANTVARKOJE, AREŠ
TUOTI, MIRĘ KALĖJIMUOSE 
— LAGERIUOSE AR NUŽUDYTI:

1. Kun. Juozapas BardiŠaus- 
kas, gim. 1898, kunigu pašven
tintas 1925. Papilio klebonas 
(Biržų raj.), areštuotas Vilniaus 
krašte 1945. Mirė Sibiro lagery
je.

2. Kun. Boleslovas Beinoravi- 
čius, gim. 1883, kunigu pašven
tintas 1917. Velykių parapijos 
klebonas areštuotas 1950.IX.29. 
Mirė Vilniaus Lukiškių kalėjime 
1951.1.29.

3. Kun. Stanislovas Baltumas, 
gim. 1889.X. 13, kunigu pašven-
tintas 1912. V. 14. Vos tik perkel
tas iš Kupiškio į Zarasus kle
bonu, nužudytas 1941 m. birže
lį suėmus, besitraukiant Rau
donai Armijai.

4. Kun. Kazimieras Ciplys, 
gim. 1897.11.14. kunigu pašven
tintas 1925. Čedasų parapijos 
klebonas, suimtas 1949.IV. 3, 
mirė Rusijos kalėjime.

5. Kun. Vladas Didžiokas, gim. 
1912.V.4, kunigu pašventintas 
1938. Panevėžio katedros vika
ras, areštuotas 1941 pradžioje 
einant per Nevėžio tiltų. Kalti
namas už pamokslus. Žuvęs Ru
sijos kalėjimuose.

6. Kun. Petras Liepa, gim. 
1889.XII.2. kunigu pašventintas 
1912. Viešintų parapijos klebo
nas, areštuotas. 1945 m. rudenį. 
Mirė Karagandos lageryje 1953. 
II.L

7. Kun. Petras Liepa, gim. 
1907.VII 1.20. kunigu pašventin
tas 1933. Geidžiūnų parapijos 
klebonas. Žuvo Narilsko lageryje 
1952 rudenį.

8. Kun. Petras Margevičius 
gim. 1889.1.28, kunigu pašven
tintas 1913.VI.26. Briškių para
pijos klebonas, suimtas apie 
1949 ir Rusijos kalėjimuose din
gęs be žinios..

9. Kun. Fabijonas Kemėšis, 
gim. 1880. kunigu pašventintas 
1902. Areštuotas Pandėlyje 1946 
spalio mėnesyje rožančiaus pa
maldų metu. Mirė 1954.1.21. Ne- 
merovo srityje. Marijinske.

10. Kun. Antanas Riauba, gim. 
1902.III.14. kunigu pašventintas 
1929. Buvęs Burbiškio parapijos 
klebonas, areštuotas apie 1949. 
Žuvo Sibiro lageryje.

11. Kun. Vytautas Šamšonas, 
gim. 1912, kunigu pašventintas 
1936. Imbrado parapijos kle-~ 
bonas. Rastas 1961.1.28 nužu
dytas Imbrado bažnyčioje. Če
kistų persekiojimo auka.

12. Kun. Benediktas Šveikaus
kas, gim. 1884.III.21, kunigu pa
šventintas 1912.VI. 12. Rokiškio 
parapijos altarista, 1941.VI iš 
23 į 24 d. naktį sušaudytas 
Rokiškio milicijos rūmuose, bol
ševikų auka. Palaidotas Rokiš
kio parapijos kapinėse.

13. Kun. Leonas Mažeika, gim. 
1918.IX.30, kunigu pašventin
tas 1944.VI.il Pamūšio parapi
jos klebonas, bedievių nužudy
tas 1981.VIII.8. Palaidotas Pa
mūšio bažnyčios šventoriuje.

15. Kun. Antanas Žakevičius, 
gim. 1878, kunigu pašventintas 
1901. Skrebotiškio parapijos 
klebonas, areštuotas 1950. Mirė 
1955.1.1 Irkucko lageryje.

VOKIŠKŲ NACISTŲ 
AREŠTUOTAS:

Kun. Alfonsas Lipniūnas, gim. 
1905, kunigu pašventintas 1930. 
Kunigavo Vilniuje, areštuotas 
1943, kalinamas Štuthofo kon
centracijos stovykloje. Mirė 
1945.

PANEVĖŽIO VYSKUPUOS 
KUNIGAI, NUBAUSTI BEDIEVIŲ 
VALDŽIOS, ATIMANT DARBO 
pažymėjimą — Nelei
džiant EITI KUNIGO PAREI GŲ

1. Kun. Petras Adomonis, gim. 
1922.1.22, kunigu pašventintas 
1948.IV.25. Raguvos parapijos 
klebonas ir dekanas. Religinių 
reikalų tarybos įgaliotinis Ru
gienis atėmė darbo pažymėjimų 
už katekizaciją, procesijas . . . 
1963.VII. 13. 1953 rugsėjo pabai
goje paskirtas Burbiškio parapi
jos klebonu. 1974.VI. 12, dirbant 
Kriaunuose klebonu (Rokiškio 
raj.), administracinė komisija 
nubaudė 50 rub. už vaikų ka
tekizaciją.

2. Kan. Bronius Antanaitis 
gim. 1925.11.19, kunigu pašven
tintas 1948.X.31. Pasvalio para
pijos vikaras, 1949 rugsėjyje 
atimtas darbo pažymėjimas, 
kad nepasirašė prieš popiežių, 
bet spalio pabaigoj buvo paskir
tas vikaru Anykščiuose. Dirbant 
Krekenavoj klebonu, 1962 rug
pjūtyje įgaliotinis Rugienis ati
ma darbo pažymėjimą už uolu
mų ... ir ištremiamas į Suval
kiją, Bartininkuos altaristų. 
Alksninės parapijos klebonu. Pa
nevėžio vyskupijon leista sugrįž
ti paskiriant į Avilių mažų pa
rapijų klebonu nuo 1970 rudens.

3. Kun. Juozapas Antanavi
čius, gim. 1931.IV.18, kunigu 
pašventintas 1954.IX. 12. Pane
vėžio katedros vikarai,^atimtas

darbo pažymėjimas 1964.III.30 
ir įdarbinamas Panevėžy metalo 
fabrike iki paskiriamas Antaša
vos parapijos klebonu I964.XII.

4. Kun. Vytautas Balašauskas, 
gim. 1930.XI.3, kunigu pašven
tintas 1955.XII.18. Atimtas dar
bo pažymėjimas, Linkuvoje bū
nant vikaru, 1962 m. Panevė
žyje dirbo darbininku 8 mėne
sius, o paskui nublokštas į Su
valkiją — kolūkyje dirbo 5 mė
nesius, 1963 pavasarį leista eiti 
kunigo pareigas Salako bažny
čioje.

5. Kun. Mykolas Gylys, gim. 
1927.1.1, kunigu pašventintas 
1951.IX.23. Čedasų parapijos 
klebonas, nuteistas 9 mėnesius
darbams durpyne Panevėžio raj. 
Nendrės Dusetų durpyne, pakal
tinant už vaikų katekizaciją, 
1959-60 sausio mėn. sekmadie
niais pamaldas Čedasuos galėjo 
laikyti.

6. Kun. Alfonsas Gražys, gim. 
1923.II.9, kunigu pašventintas 
1948.IV7.25. Iškėlus iš Sudeikių 
parap. Aleksandravėlen 1959 m. 
rudenį, nuteistas 6 mėnesiams 
dirbti durpyne (Panevėžio raj.) 
Nendrės, Dusetų durpyne.

7. Kun. Vytautas Masys, gim. 
193l.III.24, kunigu pašventintas 
1954.IX. 12. Biržų parapijos vi
karas, 1958. IX. 1 atimtas darbo 
pažymėjimas. Paskirtas Gružių 
parapijos klebonu, vėl atimtas

•—<- (nukelta į 2 pel.)

Prof. Simas Sužiedėlis Darbininko redakcijoje apie 1964 
metus.

MIRĖ PROF. S. SUŽIEDĖLIS
—Rugsėjo 22, sekmadienio va
kare 9 vai., Brocktono ligoninėje 
mirė prof. Simas Sužiedėlis, bu
vęs Darbininko laikraščio, Lie
tuvių enciklopedijos redakto
rius, istorikas, parašęs eilę stu
dijų. straipsnių.

Velionis buvo gimęs 1903 
lapkričio 10 Pertrapilyje. Tėvai 
buvo kilę iš Varėnos II, kurprieš 
karų ir grįžo. Simas 1918-20 
mokėsi lietuvių gimnazijoje Vil
niuje. Lenkams Vilnių okupavus 
1920 spalio 9, įsijungė į partiza
nine veiklų užfrontėje. Pagautas 
pakeliui į Rūdininkų girių, naktį 
paspruko į tėviškę, į Ulbinus, iš 
kur prie Varėnos perėjo sienų ir 
pateko į nepriklausomų Lietuvą.

Toliau mokėsi iC&OYiie. 1924

LB Hartfordo apylinkės valdyba. Iš k. Regina Stankaitytė, politinių reikalų vedėja, 
Linas Banevičius — iždininkas, Zina Dresliūtė — vicepirmininkė, Saulius Dzikas — jaunimo 
reikalų vedėjas, Ignas Simonaitis - vicepirmininkas, Birutė Bernotienė — socialinių 
reikalų vedėja, Laima Simanskytė — sekretorė, Alfopsas Dzikas — pirmininkas. (Apie jų 
veiklą žiūr. 5 psl. Nuotr. D. Dzikienės

Vėl eina A. Klimaičio “Ostnachrichten
Po ilgokos pertraukos vėl pra

dėjo eiti Vienoje Algio Klimai
čio leidžiamas ir redaguojamas 
laikraštis Ostnachrichten. Ka
dangi šis svarbus periodinis lei
dinys negali išsiversti vien iš 
prenumeratų, jam skubiai reika
linga finansinė parama. Ją siųsti 
šiuo adresu: Ostnachrichten c/o 
A. Klimaitis, Zentralsparkasse

und Kommerzialbank VVien, Kto. 
Nr.; 783 034 119. Redakcijos ad
resas: Wien, Graf-Starhemberg- 
gasse 9/4, Austria.

A. Klimaitis taip pat yra vie
nas Šveicarijoje leidžiamo infor
macinio biuletenio Christen in 
Not redaktorių. Šm. gegužės 
numeryje išspausdintas jo

9 J

straipsnis “Pamirštieji Pabaltijo 
Krikščionys,“ kuriame išsamiai 
aprašomas religijos persekioji
mas Lietuvoje.

Biuletenį leidžia “Christian 
Solidarity International” orga
nizacija: CSI, Forchestras.se 280, 
Postfach 52, CH-8029, Zurich, 
Switzerland. (Elta)

Pietų Afrikos ambasadorius 
JAV Herbert Beukes pareiškė, 
kad Pietų Afrikos baltųjų mažu
mos vyriausybė linkstanti dide
lių rasinių reformų kryptim.

Kinijos komunistų partija, 
siekdama atsikratyti persenusių 
pareigūnų, atleido iš pareigų 10 
politbiuro ir 64 centro komiteto 
narius.

Irako karo lėktuvai keliais at
vejais smarkiai puolė Irano alie
jaus surinkimo ir paskirstymo 
bazę Kharg saloj.

NAUJA JAV LB VADOVYBĖ
Išrinktoji LB Taryba po

sėdžiavo rugsėjo 21 ir 22 Detroi
te. Aptarė eilę svarbių reikalų ir 
išrinko naujų vadovybę. Į LB 
Krašto valdybos pirmininkus 
kandidatavo: dr. Tomas Remei- 
kis iš Chicagos, Algimantas Ge
čys iš Philadelphijos, Jonas Vr- 
I Kinas iš Detroito. Pirmininku iš
rinktas Algimantas Gečys, kuris 
prieš rinkimus pasakė gražią kal
bą ir paskelbė, kad jis pirininin-

kaus tik pusantrų mėty, tik pusę 
laiko, o paskui valdžiy perleis 
Vytautui Volertui, pats pasilik
damas vicepirmininku.

Tarytais pirmininku išrinktas 
Algis Rugienius iš Detroito. Ta
rytais prezklimnan išrinkta: Z. 
Dresliūtė. A Dzikas, I). Kava
liūnaitė. V. Vėbraitė Dauguma 
jų iš Hartfordo apylinkės ir visi 
jauni

baigė Aušros gimnazijų, Lietu
vos universiteto teologijos - filo
sofijos fakulteto filosofijos sky
riuje studijavo istorijų ir filosofi
jų. Baigė 1928.

Bebaigiantį mokslų pasigavo 
jįšvietimo ministerija ir paskyrė 
mokytoju į lietuvių gimnazijų 
Rygoje. Ten jis mokytojavo nuo 
1927 iki 1935, drauge Rygos uni
versitete gilino istorines studi
jas, veikė lietuvių organizacijo
se, dirbo Rygos balso redakcijo
je.

Grįžęs Lietuvon, 1935-39 
buvo gimnazijos mokytojas Kė
dainiuose, vėliau ėjo įvairias pa
reigas Lituanistikos institute, 
Mokslo akademijoje, nuo 1941 
buvo tos akademijos gen sekre
torius. Nuo 1939 rudens VDU 
teologijos filosofijos fakultete fi
losofijos skyriuje dėstė visuotinę 
istoriją. Nuo 1941 m. Mokslo 
akademijos gen. sekretorius ir 
Kauno universiteto filosofijos fa
kulteto istorijos katedros ad
junktas, 1942-44 fakulteto pro- 
dekanas.

1944 vasarų pasitraukė iš Lie
tuvos, 1946-48 Hanau lietuvių 
gimnazijos mokytojas. 1948 at
vyko į Amerika. Nuo 1950 sausio 
mėn. Darbininko redaktorius 
Bostone, vėliau persikėlė į 
Brooklyna. Darbininką redaga
vo iki 1965 m. galo. Grįžęs i 
Brocktona, nuo 1966 redagavo 
lituanistinę enciklopediją anglų 
kalba. Paskutiniu laiku redagavo 
papildomąjį tomą. Sušlubavus 
sveikatai iš to darbo pasitraukė.

Rašto darbai
S. Sužiedėlis parašė eilę isto

rinių studijų, straipsnių, bend
radarbiavo plačioje lietuvių 
spaudoje, daug straipsnių parašė 
Lietuvių Enciklopedijai

Atskirai išleido: Susipratęs ka
talikas 1928, Šv. Antanas Padu
vietis 1931, Vytautas Didysis ir 
jo žygiai 19.35, Kautynės ties 
Šiauliais 1936, Šv. Kazimieras 
1947, Jėzaus Nukryžiuotojo se
serų kongregacija 1950, S\. 
Pranciškaus lietuvių parapija — 
Lawrence 1953, Kunigas Jonas 
nuo Kryžiaus (kun. J Svagždžio 
biografija) — 1956.

Aktyviai veikė katalikiškose 
organizacijose, ypač ateitinin
kuose, 1952 - 63 buvo Ateitinin
kų Federacijos vadu.

Ankščiau rašė jis ir eilėraščius 
ir lx‘letristiką. Visuose savo raš
tuose puoselėjo stilių, mėgo jį 
subarokinti, įvesti daug retų žo
džių, iešklojo ir stiliaus vaizdin
gumo.

J. T. visumos susirinkimas 
savo prezidentu išrinko Ispani
jos diplomatą Jaime dr Pinies.

Pietų Afrikos prezidentas pa-, 
žadėjo grąžinti pilictylję tiem 10 
mil. juodųjų. kurie, Įstrigus 
Transkei, Bophuthsu ana, A rnda 
ir Ciskei taip \ adinainus' Home 
l.md . neteko P Afrikos pilu t\ 
bės.

1944.VI.il
Forchestras.se
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DARBININKĄ 70 METŲ

sukprogJ SVEIKINUL-_~_____J
J.M.
Tėvui Dr. Kornelijui Bučmiui, OFM
Darbininko Redaktoriui 
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N.Y. 11207

Didžiai Gerbiamas Tėve Redaktoriau,
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir Lietuvos Pasiuntinybės 

vardu sveikinu DARBININKĄ minint 70 metų sukaktį, siųsdamas 
nuoširdžiausius sveikinimus Jums, visam DARBININKO redakci
jos ir administracijos kolektyvui, ypačiai laikraščio leidėjams, 
bendradarbiams, rėmėjams ir skaitytojams.

DARBININKAS daug nusipelnė ir nusipelno Lietuvai, ginda
mas lietuvių tautos aspiracijas dėl nepriklausomybės, tikėjimo 
laisvės ir pagrindinių žmogaus teisių. Gėriuosi DARBININKO lai
kysena puoselėjant išeivijos tarpe lietuvybės išlaikymą, tautinės 
tradicijas, kultūrinius siekimus ir gražų sugyvenimą lietuvių tarpe.

Linkiu DARBININKUI geriausios sėkmės, kad jis klestėtų ir 
jo įtaka didėtų išeivijos tarpe stiprinant kuriamąsias galias ir pasi
aukojimą tėvynės labui.

Gilia pagarba
DR. STASYS A. BAČKIS
Lietuvos atstovas, LDŠ

DARBININKAS yra vienas iš nedaugelio lietuvių laikraščių, 
kuris gali didžiuotis septyniasdešimts metų gyvavimo sukaktimi 
ir per tą laiką atliktais darbais Lietuvai ir plačiajai laisvojo pasaulio 
lietuvių visuomenei.

Per tuos 70 metų DARBININKAS niekada nenuklydo nuo 
Vasario 16-sios Akte lietuvių tautos išreikšto idealo už laisvę, 
nepriklausomą demokratinę Lietuvą.

Tad šios garbingkos sukakties proga nuoširdžiai sveikinu 
DARBININKĄ, jo redaktorių, bendradarbius, leidėjus, rėmėjus ir 
skaitytojus, kurių visų bendromis pastangomis laikraštis galėjo 
taip sėkmingai tarnauti mūsų lietuviškajai visuomenei.

Linkiu, kad DARBININKAS dar ilgus metus gyvuotų fr su
lauktų tos dienos, kada jis vėl galės lankyti jo pasiilgusius 
skaitytojus netik laisvajame pasaulyje, bet ir išlaisvintoje Tėvynėje.

Su gilia pagarba,

Jūsų,
ANICETAS SIMUTIS
Generalinis Konsulas

Iš Lietuvos
K. Bažnyčios
Kronikos

Saudi Arabija yra pasiruošusi 
pereiti į aliejaus kainų karą: 
ji sudarė su Exxon. Mobil ir t 
Texaco korporacijom sandėri, 
įgalinantį sumažinti aliejaus ža- 
livos kainas 2 ar 3 dol. už 
statinę.

JAV pirmą kartą sėkmingai 
išbandė priešsatelitinę raketą. 
Apie 40,000 pėdų aukšty iš F-15 
karo lėktuvo paleista viršum Pa- 
cifiko ASAT raketa sunaikino 
290 mylių aukšty skriejantį jau 
nustojusį veikti satelitą.

Irakas nupirko iš JAV 45 ma
lūnsparnius, kurie bus panau
doti nekariniam reikalam.

JAV, besirūpindamos santykių 
tarp Indijos ir Pakistano geri
nimu, pasiuntė ten valstybės 
pasekretorių politiniam reika
lam Michael H. Armaeost pasi
tarti branduolinių ginklų pliti
mo sustabdymo reikalais.

Erdvės ginklų programos va
dovas gen. James A. Abrahmson 
pareiškė, kad VVhite Sands buvo 
sėkmingai išbandytas nuo žemės 
paleistas laser spindulių pluoš
tas, sunaikinęs ant žemės esan
ti taikinį.

Vakarų Vokietijos kanclerio
Helmut Kohl įstaigos sekretorė

(atkelta iš l psl.)
darbo pažymėjimas, apkaltinus 
katekizacija. Nuo 1960.XI.II iki 
1963.IX.6 negalėjo eiti kunigo 
pareigų, dirbo Kaune elektriku.

8. Kun. Alfonsas Strielčiūnas, 
gim. 192O.X.6, kunigu pašventin
tas 1945.1.14. Vykstant teismui 
dėl Klaipėdos bažnyčios, ryšium 
su jos statyba, atimtas darbo 
pažymėjimas 1961 pradžioj iki 
1962 balandžio. Alizavon paskir
tas klebonu.

Herta Astrid \Villner ir jos vyras 
Herbert Adolf, įtarti dėl šnipi
nėjimo Rytų Vokietijai, pabėgo į 
Rytų Vokietiją.

Prezidentas Reagan paragino 
Kongreso atstovus nesiveržti į 
savo pramonės gaminių apsau
gojimą nuo užsienio gaminių 
konkurencijos, nes tokia prakti
ka gali susilaukti užsienio ato
veiksmio, kuris JAV būtų pražū
tingas.

Prezidentas Reagan pareiškė, 
kad jis nenumato dabar atsisa
kyti erdvės ginklų bandymų 
už sovietų žadamas nuolaidas, 
bet pastebėjo, kad, JAV užbai
gus tokių ginklų bandymus, pa
sitarimai tuo reikalu galės būti 
vykdomi.

9. Kun. Paulius Svirskis, gim. 
1924.X.23, kunigu pašventintas 
1948.X.31. Burbiškio parapijos 
kietumas, 1964 m. apkaltintas 
vaikų katekizacija, nuteistas 
dirbti metus laiko Krekenavos 
parapijoj Rūdų malūne. Iškeltas 
Ančiskinėn.

10. Kun. Juozas Šumskis, gim. 
1927.IX. 15, kunigu pašventin
tas 1954. IX. 12. Panevėžio Šv. 
Apaštalų Petro ir Pauliaus pa
rapijos vikaras 1960.V.20 iki 
1962.IV.20, įgaliotinis Rugienis 
atėmė darbo pažymėjimą 
už uolumą ir turėjo dirbti Pane
vėžio cukraus fabrike. Po to 
paskirttas į Suvainiškį klebonu.

22. Kun. Sigitas Uždavinys, 
gim. 1933.XII.17, kunigu pa
šventintas 1960.IV. 13, Rokiškio 
vikaras. Atimtas darbo pažy
mėjimas, metus negalėjo eiti ku
nigo pareigų. Turėjo dirbti Ro
kiškio rajone, Čelkių durpyne 
darbininku.

12. Kun. Paulius Venckus, 
gim. 1892.IV.18, kunigu pašven
tintas 1917.III.4. Pasvalio para
pijos klebonas, nepasirašė prieš 
popiežių — 1949 rudenį ir tą pa
čią dieną nebegalėjo eiti ku
nigo pareigų. Vėliau paskirtas į 
Jūžintus klebonu.

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS 
KUNIGAI, GRĮŽTANT BOLŠE
VIKAMS Į LIETUVĄ, 1944 M. 
VASARĄ PASITRAUKĘ IŠ 
LIETUVOS:

1. Kun. Petras Ažubalis, gim. 
1918.11.10, kunigu pašventintas 
1942.X.

2. Kun. Vytautas Balčiūnas, 
gim. 1910, kunigu pašventintas
1933. Kauno Tarpdiecezinės Ku
nigų seminarijos dvasios vadas.

3. Kun. Kazimieras Butkus, 
1907.1.28, kunigu pašventintas 
1932.V.21. Palėvenėlės-Geidžiū- 
nų klebonas.

4. Kun. Jonas Burkus, gim. 
1913.XII.3, kunigu pašventintas 
1940.VI.16.

5. Kun. Jonas Bičiūnas, gim. 
1908.VI.24, kunigu pašventintas 
1938.VI.il. Subačiaus parapijos 
vikaras.

6. Kun. Jonas Gasiūnas, gim. 
1904.IX.20, kunigu pašventintas
1934. Panevėžio vyskupo sekre
torius.

7. Kun. Jonas Gutauskas, gim. 
1906, kunigu pašventintas 1932. 
Biržų gimnazijos kapelionas.

8. Kun. Feliksas Jakubauskas, 
gim. 1912.IX. 15, kunigu pašven
tintas 1939.VI.3. Ramygalos pa
rapijos vikaras.

9. Kun. Paulius Jakutis, gim.
1912. kunigu pašventintas 1934. 
Anykščių gimnazijos kapelionas.

10. Kun. Petrras Jonaitis, gim.
1919.111.25, kunigu pašv.
1944.11.25.

11. Kun. Juozas Juozevičius, 
gim. 1909.XI.3, kunigu pašv.
1936.1.5. Troškūnų parapijos vi
karas.

12. Kun. Antanas Juška, gim.
1913. V. 13, kunigu pašventintas 
1940.VI. 16. Šeduvos gimnazijos 
kapelionas.

13. Kun. Leonardas Gižins- 
kas, 1893.XII.30, kunigu pašv. 
1917.III.il. Rokiškio gimnazijos 
kapelionas.

14. Kun. Fabijonas Kireilis, 
gim. 1912.IV.6, kunigu pašven
tintas 1939.VI.31.

15. Kun. Mykolas Kirkilas gim.
1911.VI.18, pašventintas
1936.V.31.

16. Kun. Jonas Krivickas, gim.
1914.11.5, kunigu pašvent. 19.38. 
VI. 11.

17. Kun. Leonas Lukošiūnas,

girn. 1905.XII.5, kunigu pašv. 
1929.V.29. Kauno Tarpdiecezi
nės Kunigų seminarijos dėstyto
jas.

18. Kun. Leonardas Musteikis, 
gim. 1911.VI.16, kunigu pašvt. 
1938.VI.il. Šeduvos parapijos 
vikaras.

19. Kun. Titas Narbutas, gim.

1913, kunigu pašventinttas 
1937. Panevėžio mergaičių gim
nazijos kapelionas.

20. Kun. Paulius Ragažins- 
kas, gim. 1912.XII.12, kunigu 
pašv. 1939.XI. Debeikiuose 
buvo vikaru lx>lševikai areštavo 
ir kalino 1940-1941 m. Utenos 
gimnazijos kapelionas.

21. Kun. Jonas Petrėnas, gim. 
1911.IV.7, kunigu pašv. 1935.VI. 
15. Bolševikų areštuotas, kalina
mas 1940-1941. Linkuvos gimna
zijos kapelionas.

22. Kun. Alfonsas Sušinska.s, 
gim. 1909, kunigu pašv. 1934... 
Bolševikų .areštuotas ir kalina
mas 1940 (karas išlaisvino). Pa
nevėžio Mergaičių gimnazijos 
kapelionas.

23. Kun. Albinas Spurgis, gim. 
1907.IX.6, kunigu pašvent. 1932. 
V.21. Šimonių parapijos klebo
nas.

24. Kun. Adolfas Stašys, gim. 
19O5.X. 19, kunigu pašv. 1928. 
XI. 11. Rokiškio gimnazijos ka
pelionas.

25. Kun. Bronislavas Šateika, 
gim.. 1910.X.19, kunigu pašv. 
1937.VI.20. Anykščių parapijos 
vikaras.

26. Kun. Mykolas Vembrė, 
gim. 1904.1.5, kunigu pašventin
tas 1927.VT.11. Sidabravo para
pijos klebonas.

27. Kun. Antanas Traškevi- 
čius, gim. 1913.VII.9, kunigu 
pašventintas 1940.VI. 16.

28. Kun. Antanas Deksnys, 
gim. 1906, kun. pašventintas 
1931. Filos. dr. Pakonsekruotas 
vyskupu.

Bolševikų arešto vengdami 
pasišalino iš Panevėžio į kitas 
vyskupijas:

1. Kun. Alfonsas Lukoševi
čius, gim. 1914.VIII.26, kunigu

£ pašvent. 1942.III.21. Mirė 1984 
Žemaičių Kalvarijoje.

2. Kun. Juozapas Kanaverskis, 
gim. 1912.1.16, kunigu pašv. 
1940.VI.16. Darsūniškio parapi
jos klebonas.

3. Kun. Juozapas Matulevi
čius, gim. 1900,1.7, kunigu pa
šventintas 1925.VI. 14. Lapėse 
gyvena, ligonis. Buvo areštuo
tas.

(P.S. Galbūt ir daugiau yra 
dar išvykusių į užsienį arba bu
vusių įkalintų kalėjime, bet kol 
kas tiek teko patirti žinių. Be 
abejo kunigų vienuolių iš Pane
vėžio vyskupijos išvykusių yra...)

-o-
LKB Kronika toliau supažin

dina su naujais pogrindžio leidi
niais, su Aušros 42 ir 43 nu
meriu. Kiekvieną numerį Kroni
ka baigia sąrašu kalinių, kurie 
neša nelaisvės pančius.

Šiuo ir baigiame spausdinti 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios

Kronikos” 65 numerį. Tuoj pra
dėsime 66 numerį.

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 Larkfisld Road, .Esat 
Horthporth, N.Y. 11731. TeL 515 383-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejais 518 757-2871. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86 - 01 114th St, Richtnond Hill, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghlsnd Blvd., galima Įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, glntero, baitinukų, medaus, Įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jąmaica Avė. (prie Forest 
P’wey St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark oftice: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), tolef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KĖNFIELD FUNERAL KOMES — Beach Memorial Chapel, 301 Corey 
Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadena 
Memorial Chapel, 200 Pasadena Avė. S., St Petersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHUERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(nemų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. W Inte r Garden Tavam. 
1883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai", penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir., adresas: 
234 Sunltt 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.

rasoliijo A MEMORIALS
66-8S 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

KVECAS
JONAS

M

— Algimanto Kezio fotografi
jų paroda buvo atidaryta rugsė
jo 1 Kroch’s and Brentano’s 
Knygyne, Chicagos miesto cent
re. Parodoje išstatyta 10 įrėmin
tų fotografijų, kurios įtrauktos į 
Algimanto Kezio naujai išleistą 
knygą “Lithuania through the 
Wall”. Paroda tęsėsi visą rugsėjo 
mėnesį.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

Kopenhagoje įvykusiame Pabaltiečių tribunolo teisme prieš 
Sovietų Sąjungą aktyviai dalyvavo lietuvės moterys: iš k. 
Vliko teisinė patarėja dr. E. Armonienė ir prof. dr. A. Jana- 
čienė; stovi — Vliko įstaigos vedėja M. Samatienė, pran
cūziškos Eltos redaktorė B. Venskuvienė ir D. Bobelienė.

Laivas Baltic Star, vežęs pabaltiečių Taikos ir laisvės iš
vykos dalyvius į Helsinkį ir atgal į Stockholmą. N«otr. M 
Samatienė*

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

J LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

1938.VI.il
1917.III.il
1938.VI.il
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Ar ne per toli einama?
Daug kas galėjo pastebėti, 

kad į vienos organizacijos vasa
ros galo studijų savaitę, kuri 
pastoviai rengiama toje pačioje 
vietoje, iš okupuotos Lietuvos 
dalyvavo net keturi žmonės. Da
lyvavo ne taip sau klausydami, 
ką kiti kalbės, bet jie patys kal
bėjo — skaitė paskaitas, skaitė 
ir deklamavo eilėraščius.

Ne vienam skaičiusiam tą ži
nią sukėlė nemažą nerimą. Ne 
vienas klausė nustebęs; ar ne per 
toli einama? Juos iš okupuotos 
Lietuvos pakvietė tie studijų 
rengėjai. Nereikia manyti, kad 
anie atvažiavo savanoriais ir 
taip be niekur nieko atsirado 
studijų savaitėje. Aiškiai juos 
kvietė, aiškiai susitarė, ko rengė
jai nori, susitarė ir dėl kelionės 
išlaidų. Tikriausiai rengėjai pa
dengė visas kelionės išlaidas.

Po studijų savaitės ta ketve
riukė važinėjo po kitas lietu
vių kolonijas, norėdama ten įsi
brauti su savo programomis. 
Būdinga tai, kad ir tame “kvar
tete” yra vienas politrukas, ir 
kitiems asmenims niekur nelei
džia eiti pavieniui.

Visa tai ir kelia rūpestį, ko
dėl taip vyksta? Juk jie visi yra 
indoktrinuoti, visi taip nusta
tyti, kad kitaip jie negali ir kal
bėti. Visi jie turi tarnauti Mask
vai. kitos išeities nėra. Prideng
dami tą tikslą, jie gali grieb
tis., ir patriotinių eilėraščių, tė
vynės pasiilgimo, graudulio, kad 
tik labiau prieitų prie savo klau
sytojų. Visa tai jiem leidžiama, 
nes jie turi atlikti jiem paskir
tus uždavinius, kurie naudingi 
tik Lietuvos okupantam.

Vienas tokių uždavinių ir yra 
— silpninti pasipriešinimą lie
tuvių emigrantų tarpe, nuteikti 
juos palankiai Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu. Žiūrėkite, juk jie ne 
meškos, jie domisi kultūriniais 
klausimais, kaip moka apie juos 
kalbėti.

Kai skleidžiamos tokios nuo
monės tai vienam kitam užten
ka, kad reikia visa mesti ir 
pradėti kultūrinį bendradarbia

vimą, užmiršti visus vadavimus. 
Kai tokia kultūra ten klesti, 
tai tenai nėra jokios priespau
dos.

Taip gali kalbėti tik tie, kuriem 
nerūpi tėvynės reikalai, kurie 
nesugeba regėti tikrovės. Ją mato 
tik tomis akimis, kurios palan
kios ir mielos Lietuvos okupan
tui.

Kai Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, kai Lie
tuvių Bendruomenė ir kitos or
ganizacijos bei atodairos visur 
ir visada kovoja dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, čia pat pašo
nėje jau vyksta pogrindinė veik
la, jau išduodamos tos kovos idė
jos, išduodami visi mūsų siekiai.

Tikrai per toli einama!
Jei mūsų pagrindinniai tikslai 

neišduodami, tai tuo pačiu į- 
klampinami visi svečiai. Jiem juk 
uždrausta užeiti pas tuos, kurie 
visom išgalėm kovoja dėl Lie
tuvos laisvės. Jei pas tokius da
bar užėjo, tai tikrai jiems bus 
daug nemalonumų.

Rengėjai tikriausiai tų nema
lonumų jiem nenorėjo. Jie pasi
rinko tą būdą, kad svečiam bū
tų patogu kalbėti ir šviesti, 
Lenino saule suspindėti lietuviš
koje studijų savaitėje.

Reikia su pavergtos Lietuvos 
žmonėmis bendrauti, jiem padė
ti. bet ne tokiu būdu. Jie čia 
atvyksta jau kaip organizuoti 
atstovai, atvyksta į organizaci
jos studijų savaitę.

Jei juos kvieti, tai pripažįs
ti Lietuvos okupaciją — anek
siją. Nusilenki prievartai ir 
smurtui.

Visa draugystė su anais žmo
nėmis tegali vykti tik privačio
je plotmėje, kaip asmuo su asme
niu. Tik tokiu būdu geriau pa
žinsime jų sąlygas, daugiau jiem 
padėsime, o ne tokiu atveju, kai 
vyksta nauji “misijonieriai” su 
aiškia misija.

Jie keliaus ir į kitas lietuvių 
kolonijas, ieškos lietuviškų šabų, 
lietuviškų klausytojų. Kodėl nie
kas nereaguoja į šį grubų lietu
viškų siekimų pažeidimą?

Ak, kaip dažnai savo tarpe de
juojame, kad kitataučiai iškraipo 
mūsų istoriją, kad šio krašto li
berali spauda neinformuoja ir 
kalinamieji lietuviai neminimi. 
Atrodytų, kad atsverti šiai netei- 
sylx*i mes turėtume naudoti visas 
galimylies, nes juk sakome ko
voju už Lietuvos laisvę, o ta 
mūsų kova tik ir tegali pasireikš
ti teisinga ir gerai paruošta in
formacija apie mūsų tautos pa
dėtį.

Baltimorėje tokios informaci
jos skleidimui gerai pasitarnau
ja kasmet miesto centre ruo
šiami vadinami lietuvių festiva
liai, taip pilt galėtų pasitarnauti 
ir Marylando lietuvių draugijų 
tarytuos rengiami Vasario 16-o- 
sios ininėjimai-banketai, taiko
mi daugiau angliškai kalbantie
siems. Deja, taip nėra.

Kai prieš kelerius metus su
grįžęs Baltimorėn gavau vieno 
ti} banketų spaustuvėje spaus
dint;} programą, tai nejuokais iš
sigandau. Keliasdešimt pusla
pių leidinėlyje, didžiumoje anglų 
kalba, begalė neįtikėtinų klaidų 
liečiančių Lietuvos istoriją ir po
karinę rezistenciją.

Buvę Vilkaviškio gimnazijos mokytojai su kun. G. Kijausku, 
SJ, Clevelande, kur įvyko Vilkaviškio gimnazijos mokinių su
važiavimas. 1 Iš k. buvęs gimnazijos direktorius V. Kava
liūnas. O. Kavaliūnienė, J. Vasiliauskas, kun. G. Kijauskas, 
SJ. ir Alfonsas Samušis.

TĖVYNĖ NEŽUS, O DRAUGYSTĖ NUTRUKS
Pasidarė net graudu, kad Lie

tuvių Informacijos Centro įkū
rėjo kun. Kazimiero Pugevi- 
čiaus tėviškėje — Baltimorėje 
— gaminama tokia apgailėtina 
informacija. Pakėliau triukšmą 
ateitininkų sendraugių skyriaus 
susirinkime, nes ir jie tos drau
gijų tarybos nariai. Iškėliau tą 
klausimą ir LB metiniame susi
rinkime. Kad jei viso Marylando 
lietuvių draugijos nepajėgia kar
tį metuose padoraus leidinėlio 
suredaguoti.

Niekas mano pagalbos nepra
šė. Kitais'metais teko nudžiug
ti, nes buvo išleista visai padori 
programa, be akį rėžiančių klai
dų. Bet štai atėjo 85-ji metai ir 
taryba, ruošdama 67-jį 
banketą, atžymėjo jį pasibaisėti
nu leidiniu. Iš pirmo žvilgsnio 
tai visai patraukli, spaustuvėje 
spausdinta knygelė su skoningais 
viršeliais.

Atsivertus viršelį, didelėmis 
raidėmis klaidingai anglų kalba 
užrašytas Marylando lietuviškų 
draugijų tarybos pavadinimas.

Kažkaip' po 67 m e tą’taryba už
miršo savo vardą. Netaisyklingai, 
taip pat anglų kalba, nors ir ma
žomis raidėmis, surašyti ir 
kitų organizacijų vardai, 
kaip Lietuvių Bendruomenės, 
Amerikos Legijono, estą draugi
jos, ukrainiečių.

Deja, tai tik pradžia. Kitame 
puslapy atspausdintoje rezoliuci
joje veik kiekviename sakiny 
po porą klaidų. Trūksta kable
lių, praleisti arba be reikalo su
dėti artikeliai “the” ir eilė klai
dingai parašytų žodžių: illegaly 
(illegally), greatful (grateful), 
aparatus* (apparatus), with- 
drew (withdraw), decedent 
(dissident). Penktojo paragrafo 
anglų kalba visiškai sujaukta, 
bet savo baisumu neprilygsta 
trečiame puslapy “Pro Memo- 
ria”, skirta Nadui ir Julijai Ras- 
teniams.

Nereikia būti anglų kalbos ži
novu ar jieškoti kalbos plonybių, 
kad suprasti jog šitaip darkyti 
jokios kalbos nevalia. Iliustra
cijai — vienas skyrelis:

“In front of Nadas and Julia 
Rastenis’s Home, at818 Hollins 
Street, Baltimore Maryland, in 
vvhich every day of the year two 
poles had strong attached two 
flags that honored the United 
States of America and the Re- 
public of Lithuania. This stately 
act vvhich she continue to exer- 
cise by putting those two flags 
up and sun-down, these poles 
are now bare and there is no one 
to attend to this important mis- 
sion!.-...”

Šitokia nežmoniška anglų kal
ba atpiltas visas straipsnis, o 
priedo klaidingai parašyti žo
džiai: lightening (1 ightn ing), dig- 
nataries (dignitaries), resite (re- 
cite), versitile
(versatile), na ir anglų kalboje 
nežinomi išsireiškimai: “theBal- 
timore Lithuanians out- 
standed themselves vvith chari- 
ty”, “ the Julia Rastenis . .”, 
“ . . .bom in Five children well 
to do family . .” ir 1.1. Se
nosios emigracijos veikėjai Ras- 
teniai tikrai nenusipelnė tokio 
jovalo, kurio pabaigoje pridėta, 
kad tai ištraukos (excerpts) iš 
Encyclopedia Lituanica, nors 
skaitydamas minėtą enciklope
diją net prie balanos šviesos 
tokių nesąmonių nerasi.

Kitas, angliškai parašytas 
straipsnis apie Vincą Kudirką, 
draugijų tarybos skirtas jaunie
siems lietuviams (Young Lith
uanians). Čia vėl pabaigoje pa
minėta kad tai ištraukos iŠ En
cyclopedia Lituanica, psl. 218- 
220. Ir tikrai, iš minėtos enci

klopedijos paimti teisingai ang
liškai parašyti sakiniai ir tie
siog neįtikėtinai sudarkyti.

Pavz. enciklopedijoje skai
tome: “ .. .he attended Lithua- 
nian language classes .. gi 
straipsny pakeista į “ . . .he 
studied in Lithuanian language 
classes. . .”. “He became con- 
vinced” pakeista į “He became 
to be convinced”, “fascinated by 
Lithuąnia’s heroic past” pavirto 
“fascinated in Lithuanias heroic 
past“, “idealization of the com- 
batant spirit of liberty“ tapo 
“idealization of combat spirit of 
liberty” ir t.t.

Lyg to viso nebūtų gana, pa
baigai pridėtas toks “šedevras”: 
rusų policijos vado įsakymu, ant 
Kudirkos antkapio buvo iškalti 
himno antrojo posmo 23 žodžiai. 
Aišku, enciklopedijoje yra pa
rašyta, kad paminkle iškalti him
no antrojo posmo 23 žodžiai, 
vėliau rusų policijos vado įsa
kymu buvo iškirsdinti (obliterat- 
ed). Paskutinio paragrafo visiš
kai negalima suprasti. Jame, taip 
pat, kita nesąmonė: “ . . .the 
Russian-Soviet Socialist Re- 
publics — USSR .. .*”

Jei šį leidinį paruošusių žmo
nių nepažinotum, tai galėtum 
galvoti, kad jo ruošėjai buvo pri
sigėrę vadinamos “virytos”, t.y. 
su medum ir prieskoniais vir
tos stiprios degtinės, kuria Bal- 
timorės lietuviai yra pagarsėję 
tarp amerikiečių, arba net galė
tum įtarti, kad jų tarpe buvo “sa
botažininkas”, kuris, norėdamas 
pažeminti ir išjuokti lietuvius, 
tokių dalykų sąmoningai prirašė.

Juk lietuvius disidentus išva
dinti dekadentais, teigti, kad 
rusai iškalė mūsų himno žodžius 
jo autoriaus antkapy, sudarkyti 
lietuviškų ir kitataučių organi
zacijų pavadinimus, prirašyti 
niekų baisia anglų kalba apie 
mirusius Rastenius ir Vincą Ku
dirką, pažymint, kad tai ištraukos 
iš Encyclopedia Lituanica, pri
velti begalę kalbos klaidų rezo
liucijoje skirtoje JAV Senato ir 
Kongreso nariams, tegalėjo atlik
ti tik žmonės, būdami neblai
viame stovy arba vedini piktos 
valios. O visgi, tai atliko 
mums pažįstami, kelių Baltimo- 
rės lietuvių organizacijų atstovai, 
vadovaujami nusipelnusios vei
kėjos, vieno mūsų laisvinimo 
veiksnio, pasivadinusiu vyriau
siu, valdybos narės.

Mane visada stebina du reiš
kiniai. Vienas, kad mūsų visuo- 
menėnės veiklos prieky taip 
dažnai atsistoja žmonės, netik 
stokodami sugebėjimų, bet ir pa-
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POETAS ANTANAS
BARANAUSKAS

150 metų nuo jo gimimo

“Giedu dainelę, savo giesmelę
Apie rūpesčius, vargelius
Lietuvos krašto, ne taip iš rašto.— 
Giedu senųjų todėl ius . . .”

Mokslinė veiki:

(Iš A. Baranausko “dainų dainelė”)

• Gyvenimas •Literatūrinė kūryba • 
kalbininkas Ir matematikas • Jo reikšmė lietuvių tautai.

PAULIUS JU*RKUS

33.—

Tas H. VVeberio 1882 išleis
tas “Anykščių šilelio” leidimas 
buvo sukirčiuotas. Be to, čia 
buvo sudėti du tekstai, vienas 
tarminis, antras — bendrine 
kalba parašytas. Kaip minėjome, 
šiam leidimui Baranauskas 
poemą prailgino 20 eilučių. 
Poetiškiausios ir gražiausios vie
tos šiame leidime buvo tarmi
nės. Po to autorius savo poe
mos daugiau nebekeitė. Tarminis 
tekstas pasiliko įdomus tik kal
bininkam, o įsipilietino lendri
nės kalbos tekstas.

Amerikoje “Anykščių šilelį" 
iš trečiojo leidimo 1892 persi
spausdino laikraštis “Vienybė 
Lietuvninkų", o 1904 metais — 
“Naujasis Kalendorius". Abu 

perspausdinti tekstai buvo daug 
kur su klaidomis ir netikslūs.

Visi leidimo reikalai pagerėjo, 
kai 1904 lietuviam buvo grąžin
ta spaudos laisvė. Tada kalbinin
kas, lietuvių bendrinės kalbos 
kūrėjas, Jonas Jablonskis paren
gė naują “Anykščių šilelio” teks
tą, kur kalba jau buvo ištaisyta 
ir padaryta bendrine. Tas patai
sytas “Anykščių Šilelio" leidi
nys pasirodė Vilniuje 1905 
metais.

Sį kalbininko Jono Jablonskio 
parengtą tekstą vėliau visi ir 
kartojo ir dabar tebekartoja. 
Čia paminėtos su nauju tekstu 
“Anykščių šilelio" laidos: 1916 
— Baltimorėje, 1920 ir 1928 — 
Tilžėje, 1924 — Lietuvoje. 

“Anykščių šilelis yra gana po
puliarus veikalas ir dabartinėje 
Lietuvoje. Naujos jo laidos pasi
rodė 1949, 1951, 1954, 1959. Į- 
dėtas jis ir į jo raštų naują 
leidimą, kurio išėjo 2 tomai.

Amerikoje Romuvos leidykla 
1961 metais išleido liuksusinę 
laidą su dail. Prano Lapės iliust
racijomis.

Poema yra išversta į šias kal
bas: vokiečių, lenkų kalbą 1909 
išvertė Stefanija Jablonskienė; į 
latvių, ukrainiečių kalbas. Į rusų 
kalbą išvertė Nikolaj S. Ticho- 
novas 1947. Rusiškos vertimo 
laidos dar pasirodė 1950 ir 1952. 
Išversta ir į japonų kalbą.

Į angių kalbą išvertė poetas 
Nadas Rastenis, gyvenęs Balti
morėje. Poemą išvertė 1934 norė
damas pagerbti poeto 100 metų 
gimimo sukaktį. Vertimas buvo 
išleistas tik 1956 m. Išleido 
“Lietuvių dienos” Los Angeles. 
Čia pagrečiui buvo įdėtas ir lie
tuviškas tekstas. Panaudotos 
dail. J. Kuzminsko iliustracijos.

Savo turtinga vaizdine me
džiaga poema patraukė ir lietu
vius dailininkus. Poemą iliustra
vo dailininkai grafikai: V.Jurkū- 
nas, V. Valius, J. Kuzmins
kas. P. Rauduvė. Visi šie leidi
niai pasirodė okupuotoje Lietu
voje. Jų iliustracijos panaudo
tos ir vertimam. Amerikoje, kaip 
minėjome, iliustravo dail. Pra
nas Lapė.

Stebina mus, kaip poema buvo 
išversta į japonų kalbą. Ten yra 
vienas kalbininkas, kuris išmoko 

lietuviškai, lankėsi Lietuvoje, 
apsilankė ir New Yorke ir čia 
buvo susitikęs su Stepu Zobars- 
ku ir kitais kultūrininkais. Jis 
gerai moka lietuviškai. Jis ir iš
vertė į japonų kalbą.

Dažnai vertimai į kitą kalbą 
daromi tokiu būdu — išver
čiamas kiekvienas žodis ir pas
kui išverčiamas sakinys, ką jis 
reiškia. Vertėjai paprastai patys 
būna poetai, gerai valdo eilia
vimo formą ir gerai žino tą kal
bą, į kurią verčia.

Tokiu būdu poema buvo iš
versta į rusų kalbą. Vertimas 
pasižymi savo sultingumu ir 
vaizdingumu.

Prof. M. Biržiškos darbai
Baranausko kūryba buvo į- 

traukta į mokyklų programas, 
o “Anykščių šilelis” beveik išti
sai buvo spausdinamas antolo
gijose, chrestomatijose, vadovė
liuose. Jau pradžios mokykloje 
mokiniai susipažino su “Anykš
čių šilelio” ištraukomis, ir toje 
mokykloje kabėjo poeto portre
tas, kurį nupiešė dail. Adomas 
Varnas.

Kad būtų mokiniam lengviau 
įveikti Baranausko kūrybą, kad 
būtų lengviau “pavaikščioti” po 
šilelį, prof. Mykolas Biržiška 
parengė porą knygų: “Iš Barono 
poezijos” ir antrą — “Barono 
gyvenimas ir raštai”. Abi knygas 
išleido Dirvos bendrovė 1924 
metais.

Tada visur vartojo Barono lytį 
vietoje Baranausko. Bet greitai 

vėl grįžta prie nusistovėjusios ir 
jau įsipilietinusios formos — 
Baranauskas. (Tada rašė ne Ba
sanavičius, bet Basanis. Ir Ši for
ma neprigijo).

Knygoje “Iš Barono poezijos” 
yra įdėtas pilnas “Anykščių šile
lio” tekstas, sunumeruotos ir jo 
eilutės, įvestos antraštėlės, ku
rios palengvina susigaudyti, 
apie ką Čia rašoma. Sudėti ir jo 
žinomiausi eilėraščiai, jo “Kelio
ne Peterburgan”. įdėta net gies
mių pavyzdžiai.

Kad būtų lengviau suprasti, 
kas tas A. Baranauskas, kas 
tas jo “Anykščių šilelis”, prof. 
M. Biržiška suorganizavo gana 
didoką priedą. Tame priede su
dėta ta medžiaga, kuri vienokiu 
ar kitokiu būdu rišasi su Bara
nausku.

Čia įdėtas Klemenso Kairio, 
geriausio A. Baranausko draugo, 
eilėraštis ir poetės Karolinos 
Praniauskaitės padarytas J. 
Kraševskio “Vitolio raudos” ver
timas — Žalčio motė. Ši poetė 
turėjo lemiamos įtakos Bara
nausko gyvenimui ir jo kūrybai. 
Ir jos kūryba mažai kam žino
ma, neprieinama. Įdėta ir pasaka 
— Eglė žalčių karalienė, kad bū
tų lengviau suprasti Praniaus
kaitės vertima.

Kad būtų aišku, kas tas J. 
Kraševskis, įdėta jau lenkiška iš
trauka iš jo poemos “VVitol- 
•owe boję”.

Minėjom, kad A. Baranauskas 
savotiškai norėjo atsikeršyti ir 
parodyti, kad ir lietuvių kalba 

galima gerai rašyti, kaip ir len
kų kalba. Čia įdėta Adomo Mic
kevičiaus “Pono Tado” ištrau
kos — paukščių, grybų, Lietu
vos miškų aprašymai, gamtos 
ir audros aprašymai. Tuo metu 
dauguma mokėjo lenkiškai, tai 
lengvai galėjo palyginti lietuviš
ką ir lenkišką kūrybą.

Kalbėdami apie Baranauską, 
minėjo ir Kristijoną Donelaitį 
ir jo “Metus”, kaip klasikinį 
literatūros kūrinį. Iš čia įdėtos 
ištraukos iš K. Donelaičio “Me
tų”, kad būtų mokiniam leng
viau paskaityti ir palyginti.

Antroji knyga — “Barono gy
venimas ir raštai” — daugiau 
aiškina pačią kūrybą, kas ten 
vaizduojama ir kaip. Pačių teks
tų nėra. Cituojama tik pavyz
džiai.

Čia plačiai nagrinėjamas 
"Anykščių šilelis”, jo vaizdai, 
garsai, paukščiai, žvėreliai, me
džiai ir kita. Aiškinami Bara
nausko žodžiai. Toliau tokiu pat 
būdu aptariama ir Krašveskio 
kūryba ir Kristijonas Donalai- 
tis.

Dabar šie leidiniai atrodo kiek 
primityvūs, bet anais laikais jie 
buvo labai naudingi ir savo 
atliko.

Darbą baigiant
Šia skiltele ir baigsiu savo 

pasakojimą apie poetą Bara
nauską. Parašiau visa tai netikė
tai, norėdamas pagerbti *ą žmo
gų. kuris tikrai praturtino lietu-

(nukelta į 4 psl.)
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Per pirmąjį šių metų pus
metį Lietuvos ir Vokietijos De
mokratinės Respublikos laivi
ninkysčių motorlaiviai iš Klai
pėdos į Rostoką pervežė daugiau 
kaip milijoną tonų metalo. Klai
pėdos jūreiviai viršijo savo įsi
pareigojimus, pergabeno be
veik 3 proc. plieno daugiau, 
negu buvo planuota. Apie tai 
buvo• pažymėta Klaipėdoje įvy
kusiame Lietuvos jūrų laivinin
kystės ir Rostoko jūrų trans
porto ir uosto ūkio kombinato 
atstovų pasitarime, kuriame su
sumuoti abiejų kolektyvų lenk- 
tynivimo rezultatai, aptartos 
pervežimų perspektyvos 1986 
metams.

— Kretingos rajono Vydmantų 
agroprekybinis ūkis šiemet Pa
langos specializuotoms parduo
tuvėms pateikė beveik pustrečio 
šimto tonų įvairių daržovių. 
Ūkio uždaruose ir atviruose že
mės plotuose auginamų daržovių 
asortimentas dabar siekia 36 
pavadinimus.

— Kauno paveikslų galerijoje 
veikia respublikinė piešinio pa
roda. Eksponuojama daugiau 
kaip 300 darbų.

— Vilniuje, respublikinėje 
bibliotekoje, veikia nauja paro

MIRĖ DAIL.
DOMICĖLĖ TARABILDIENĖ

Ką tik gauta žinia iš Lietu
vos, kad Vilniuje rugsėjo 8 mirė 
dailininkė Domicėlė Tarabildie- 
nė-Tarabildaitė. Tai buvo 
didelio talento, nepaprasto 
kruopštumo ir švelnios sielos 
moteris. Todėl jos kūryba švie
čia šviesiu optimizmu. Nuo pat 
kūrybinės veiklos pradžios Do
micėlė Tarabildienė susijusi su 
knyga. Dauguma jos iliustruotų 
knygų yra skirta vaikams. Jau 
kelinta karta vaikų sklaido va
dovėlius ir knygeles,, kurių pus
lapius apie 50 metų puošia 
Tarabildienės piešiniai.

Nebuvo ji tik knygų iliustra- 
torė. Yra sukūrusi nemažai port
retų, peisažų, natiurmortų, 
skulptūrų. Ji taip pat aktyvi 
ekslibry žanro puoselėtoja. Pas
kutiniu metu buvo labai pamė
gusi tapyti gėles.

Domicėlė Tarabildienė 1935 
baigė Kauno meno mokyklos 
skulptūros studiją. 1937 - 1939 
gilino studijas Paryžiaus Aukš

TĖVYNĖ NEŽUS, O DRAUGYSTĖ 
NUTRŪKS

(atkelta iš 3 psl.)

prasčiausio pareigos ir atsakomy
bės jausmo. Antras, kad mes 
veik visada esame linkę kaltin
ti svetimuosius dėl visų mūsų 

BARANAUSKAS
(atkelta iš 3 psl.)

vių literatūrą, tiesiog iškėlė ją į 
aukštumas, prilygino ją prie kitų 
kalbų, kuriomis parašyti geriau
si veikalai. Ir jo “Anykščių 
šilelis” yra nuostabus veikalas, 
tapęs lietuvių literatūros klasi
ka.

Šis darbas nėra kokia moksli
nė studija. Tai tik lengvas žurna
listinis susitikimas su praeitimi 
ir su to meto poezija. Kartais 
pasitaikė ir pasikartojimų, nes 
jie buvo būtini, kad laikraščio 
skaitytojai lengviau susigaudytų 
ir suprastų. »

Dėkoju visiem, kurie man tal
kino, parūpino medžiagos. Toks 
buvo dr. Kazimieras Pemkus, 
kuris turi sutelkęs gana didelę 
lituanistinę biblioteką.

Dėkoju visiem už dėmesį, kurį 
skyrėte šiam skaitiniui. Aš pats 
mėgstu tokios rūšies skaitinius 
— apie autorius, jų veikalus. 
Tai ir paskatino visa tai para
šyti.

Dabar spausdinsime “Anykš
čių Šilelį” ištisai, po to bus ra
šytojo Antano Vienuolio atsi
minimai apie Baranauską.

da, kuri pristato rašytojus — 
Lietuvos valstybinės premijos 
laureatus. Tai daugiau kaip 50 
autorių, kai kurie jų šią premi
ją pelnė po du kartus.

— Netonyse prie Kauno įvy
ko pirmasis Tarybų Lietuvos 
lengvų skraidymo aparatų kon
kursas — apžiūra, kurią suren
gė Lietuvos skraidyklių sporto 
federacija ir Kauno techninis 
skraidyklių sporto klubas.

— Klaipėdoje visą savaitę 
vyko tradiciniai jūros šventės 
renginiai. Šventės dienomis uos
tamiestyje buvo atidarytos foto
grafijos ir dailės parodos, klai
pėdiečiai ir svečiai dalyvavo 
daugelyje susitikimų, kino filmų 
festivalyje “Žmogus ir jūra”.

— Maskvoje, Sąjunginiame 
menotyros institute, kandidatinę 
disertaciją apgynė Lietuvos 
mokslinio-metodinio kultūros 
centro darbuotoja A. Počiulpai- 
tė. Disertacijoje “Kūrybos pro
cesas ir meistro asmenybė lie
tuvių liaudies vaizduojamajame 
mene” nagrinėjami aktualūs 
klausimai, atspindintys šiuolai
kinės liaudies kūrybos padėtį 
ir jos poslinkius.

— Vilniaus grafikai. Taip pa
vadinta vilniečių grafikų darbų 

tojoje meno mokykloje, kur pa
saulinėje parodoje apdovanota 
premijomis ir net aukso meda
liu. Po metų Berlyne gavo me
dalį už lietuviškas lėles. Per vi
są savo gyvenimą iki paskuti
nių metų yra gavusi įvairių 
premijų ir atžymėjimų.

Motinos džiaugsmo ir skaus
mo tema dailininkę lydi visą 
gyvenimą, kuri taip ryški jos kū
ryboje. Ankstyva mirtis 1969 
nutraukė jos vyresniojo sūnaus 
dailininko Arūno gy venimo siū
lą, o prieš pusmetį palaidojo sa
vo jauniausiąjį sūnų Ramoną. 
Vyras dailininkas Petras Tara- 
bilda mirė prieš dešimt metų. 
Liko sūnus dailininkas Rimtas 
ir dukra architektė Giedrė su 
šeimomis bei kiti giminės.

Aukščiausiojo valia Domicėlė 
Tarabildienė pasitraukė iš šio 
pasaulio, bet jos darbais žavėsis 
ir džiaugsis ateinančios kartos.

Amžiną atilsį — ilsėkis ra
mybėje.

Danguolė Banevičienė 

ir mūsų tautos nelaimių, nema
tydami savojo apkiautizmo.

Jeigu šitokia rašliava apie lie
tuvius būtų tilpusi kokiame nors 
kitataučių leidiny, kiek mes bū
tume šaukę, kad tai liberalų dar
bas su tikslu apšmeižti lietuvius. 
Mūsų lietuviškoji radijo valan
dėlė tikriausia ragintų rašyti laiš
kus ir skambinti telefonais, kad 
tai būtų atšaukta ir mūsų atsi
prašyta, tačiau visi tylime, kai 
mūsų draugijų taryba metai po 
metų tokius pasibaisėtinus leidi
nius leidžia ir dalina kitatau
čiams.

Negana, kad jie buvo dalina
mi Vasario 16-osios bankete. Ir 
birželio mėn. Baltimorės miesto 
centre vykusiame lietuvių fes
tivaly, ant draugijų tarybos stalo 
buvo prikrauta jų krūva ir dvi 
dienas saulės kaitroje ten budė
jo draugijos tarybos pirmininkė 
ir vienas radijo valandėlės vedė
jų, kaišiodami praeiviams tą 
skandalingą leidinį.

Negalėdamas suprasti kodėl 
tik mane tas reikalas skaudina, 
kreipiausi į mūsų bendrinės or
ganizacijos pirmininką, klausda
mas, kodėl jis dėl to nieko ne
daro. Atsakymas buvo toks: “Ma
tai, Juozai, tų programų drau
gijų taryba yra išleidusi net ir 
baisesnių ir dėl jų tėvynė ne
žus. Tarybos nariai yra pažįsta
mi, kaimynai ir net artimi drau
gai. Pradėsi jų leidinį kriti
kuoti, kaip tu darai, tai draugys
tė tikrai nutrūks . .

Juozas Gaila

paroda veikė Lenkijos-Tarybų 
Sąjungos draugystės namuose 
Varšuvoje. Eksponuoti darbai iš 
Janušo Šimanskio kolekcijos. 
Jis jau dvidešimt metų renka 
lietuvių grafikų lakštus, artimai 
bendradarbiauja su daugeliu 
dailininkų. Išleistame parodos 
kataloge reprodukuoti I. Dauk
šaitės -Guobienės, R. Gibavi- 
čiaus, V. Kalinausko, A. Kmie
liausko, J. Plikioiiytės-Bružienės, 
P. Repšio, D. Steponavičiūtės, 
M. Vilučio darbai.

— Premijų laureatai. Paskirtos 
1985 m. Lietuvos valstybinės 
premijos. Mokslo ir technikos 
srityje šį apdovanojimą gavo 70 
asmenų. Tai grupė mokslininkų 
fizikų: R. Baltramiejus, V. 
Bareikis, A. Reikaitis, pelnę 
premiją už darbų ciklą “Nepu
siausvyriniai kolektyviniai reiš
kiniai puslaidininkiuose”. Už 
darbų ciklą “Kraujagyslių ligų 
diagnostikos ir chirurginio gy
dymo pasisekimai Vilniaus vals
tybiniame V. Kapsuko universi
tete” premija paskirta grupei 
medikų (darbo vadovas — A.
Marcinkevičius). Taip pat pa
skirta premija filosofui R. Povi- 
loniui už monografijas: “Kalba. 
Logika. Filosofija (šiuolaikinių 
loginių - filosofinių kalbos kon
cepcijų analizė)” ir “Prasmės 
problema”. Literatūros ir meno 
srityje premijas pelnė 17 asme
nų. Tarp jų prozininkas V. Mar- 
tinkus už romaną “Medžioklė 
draustinyje”, poetas S. Geda už 
eilėraščių rinktinę “Varnėnas po 
mėnuliu”, artistė D. Kazragytė 
už sukurtus vaidmenis Kauno 
valstybinio dramos teatro sceno
je, fotomenininkas A. Sutkus už 
fotografijų serijas ir kiti.

— Gabrove, Bulgarijoje, įvyko 
tradicinė VII tarptautinė saty
ros ir humoro bienalė “Pasaulis 
‘šliko todėl, kad mokėjo juoktis”. 
Šį kartą humoro sostinėje dėl 
apdovanojimų varžėsi 2673 au
toriai iš 53 šalių. Kauniečiui 
dailininkui A. Deltuvai už kari-

3000 DOLERIŲ UŽ MOKSLO VEIKALĄ

JAV LB Kultūros taryba 1985 
metų Lietuvių Bendruomenės 
literatūros premiją skirs už 
1983 - 1984 - 1985 metais iš
leistus lituanistinės tematikos 
humanitarinio turinio mokslo 
veikalus, arba eseistinių straips- 5. Apie gautas siuntas bus
nių rinkinius. pranešta siuntėjams. Už paš-

1. Premijos siekti gali ir ne- tuose užkliuvusias ar dingusias
spausdinti veikalai, rankraščiai, siuntas Kultūros taryba neatsa-
nesvarbu, kada parašyti. ko. Jų ieškojimu rūpinasi patys

2. Premijai bus priimami ne siuntėjai.
tik lietuvių, bet ir anglų kalba 
parašyti veikalai.

3. Paskutinė data veikalam 
įteikti — 1985 m. gruodžio 31 
dieną.

4. Pageidautina, kad rankraš
tiniai veikalai būtų parašyti 
mašinėle. Tačiau bus priimami 
ir lengvai išskaitomi ranka ra
šyti veikalai.

5. Kiekvieno rankraščio pa
kanka atsiųsti po vieną nuo-

AMERIKOS LIETUVIU 
TARYBA IN FORMUOJA

Republikonų tautybių taryba 
apie OSI

RespubHkonų tautybių taryba 
paskelbė raštą, kuriuo reiškia
mas susirūpinimas dėl Specialių 
investigacijų įstaigos (OSI) ryšių 
su komunistinėmis vyriausybė
mis, kurios pačios yra įvyk 
džiusios nusikaltimus prieS 
žmoniškumą ir kurios bendra
darbiavo su naciais. Pažymi, 
kad OSI organizuojami teis
mai privalo atitikti J. A. Vals
tybių įstatymų dvasiai duodant 
kaltinamajam galimybę pasi
rinkti prisiekusių teismą ir parū
pinant gynėją. Tautybių taryba 
savo rašte pasmerkia neleistinus 
kaltinimus antisemitizmu tų, 
kurie gina JAV konstitucines tei
ses. Tautybių taryba remia min
tį, kad kongresiniu apklausinėji
mu būtų nustatyta, ko verti 
įvairių šalių nusiskundimai dėl 
OSI veiklos.

ALTAS vėl kreipėsi į 
Teisingumo sekr. Meese 

Pakartotinu raštu Amerikos 

kitūras paskirta Bulgarijos Kul
tūros komiteto premija.

— Maskvoje, Sąjunginiame 
menotyros institute, praeitų mė
tį pabaigoje menotyros kandi
dato disertaciją “Lietuvių liau
dies akmeniniai memorialiniai 
pam ink lai” apgynė Lietuvos kul
tiną s ministerijos dailės sky
riau s viršininkas A. Šimulis. 
Pirmą karti} išsamiai išanalizuo
tas tas liaudies kūrybos sluoks
nis Icuris, pasikeitus istorinėms 
sjlyjęoams, susiformavo XIX a. 
Akmeniniai memorialiniai pa
baldai ir jų skulptūros atsira
do medinės liaudies plastikos 
pagrindu ir yra unikalus reiš
kinys mūsų kultūroje.
— Išėjo iš spaudos pirma

sis naujai įsteigtos “Vyturio” 
leidyklos leidinys. Tai poeto 
Kosto Kubilinsko eiliuotų pa
sakų knyga “Stovi pasakų na
melis”. Knygą puošia originalios 
Birutės Žilytės iliustracijos.
— Maskvos leidyklos “Plane

ta" išleistoje S. Morozovo kny
goje “Tvorčeskaja fotografija” 
rašoma apie lietuvišką fotogra-
lijos mokyklą ir jos atstovų — 
M. Baranausko, V. Butyrino, 
J. "Vaicekausko, A. Zavadskio, 
J. Kalvelio, V. Koreškovo, A. 
Kunčiaus, V. Luckaus, A. Maci
jausko, R. Rakausko, R. Požers- 
Ido, A. Sutkaus — kūrybą, 
publikuojama jų darbų.
— Londone leidžiamame al- 

mamache ' “Photography Year 
Book — 85” publikuojami ketu
rių Lietuvos fotomeistrų — A. 
Sutkaus, R. Rakausko, R. Po- 
žerskio ir A. Žižiūno — darbai. 
Pateikta trumpa informacija 
anie autorius.
—Mažeikių rajono “Tarybinės 

Žemaitijos” kolchozo Ukrinų gy
venvietėje atvėrė duris nauji 
kultūros namai su 200 vietų 
sale.
— Panevėžio parodų rūmuo

se atidaryta techninės kūrybos 
ekspozicija. 30 miesto organi
zacijų ir įmonių pateikė 76 
eksponatus. S.L.K.

rašią, bet kiekvieno spausdinto 
veikalo siunčiama po penkias 
knygas. Jas, jei norės pasiliks 
vertinimo komisijos nariai. Visi 
rankraščiai bus grąžinami jų au
toriams.

7. Prie kiekvieno veikalo pri
dedamas lydraštis su autoriaus 
pavarde, adresu ir telefono nu
meriu.
8. Premijos siekti gali viso pa

saulio lietuvių išeivijos kūrėjai.
Šios premijos siekiančius vei

kalus siųsti vertinimo komisijos 
pirmininko adresu: Dr. Augusti
nai Idzelis, 17916 Hillgrove 
Road, Cleveland, Ohio 44119.

JAV LB Kultūros Taryba

Lietuvių Taryba kreipėsi į JAV 
Teisingumo sekretorių Edwin 
Vfeese, atkreipdama dėmesį, jog 
komunistų leidžiama “Tiesa” ir 
“Gimtasis kraštas” spausdina 
medžiagą, net uždėdami antraš
tes, kad ta medžiaga iš Specialių 
investigacijų (OSI) kartotekos. 
ALTAS klausia p. Meese, kaip 
gali būti, kad KGB kontroliuo
jami komunistų laikraščiai pri 
eina prie OSI kartotekų? OSI 
veikla rodo nukrypimus. Teisin
gumo departamento sekretorius 
pakartotinai prašomas atkreipti 
į tą dėmesį ir reikale pravesti 
investigacijų.

Helsinkis ir Lietuva
Dabartinis Europos Saugumo 

ir Bendradarbiavimo Komisijos 
Washingtone pirmininkas, se
natorius Alfonse D’Amato senato 
posėdyje pareiškė, ir tai buvo 
iSspausdinta Congressional Re- 
cord 1985 liepos 30, tikslią HeL 
sinkio susitarimų interpretaciją: 
“Galutinis Helsinkio aktas nebu
vo mainai, kaip daugelis vaiz
duojasi; tai nebuvo vakariečių

1915 — DARBININKO SUKAKTUVINIAI METAI r- 1985

Pasitarime su vysk P. Baltakiu, OFM, apie suaugusių religinio 
auklėjimo savaitgalį Detroite. Iš k. Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijos klebonas kun. V. Kriščiūnevičius, D. Petronienė, 
L. Rugienienė, vysk. Baltakis, stovi: prof. J. Pikūnas, kun. Ą. 
Saulaitis, S.J-, R. Petrulienė, B. Neverauskas. Nuotr. A. Rugie- 
niaus

PASISEMKIME DVASINIŲ GĖRYBIŲ
Dažnai kalbame apie dvasinio 

subrendimo ir religinio išsiauk
lėjimo stoką lietuvių tarpe, 
tačiau retai kada pasiryžtame 
ką nors konkrečiau šiuo reikalu 
daryti. Klausimus paliekame 
vyresniam amžiui, tiksliau sa
kant senatvei, nors gyvenimo 
realybė nuolatos reikalauja gi
liai apmąstytų atsakymų, nuolat 
reikalingos ir religinės žinios. 
Dvasinė ramybė, kad ir vyres
niame amžiuje, neateina sa- 
vime; jos reikia sąmoningai 
siekti.

Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapija Detroite, pasitarusi su 
vysk. Paulium Baltakiu, OFM, 
nutarė šių metų rudenį spalio 
11 - 13, ruošti kaip tik tokio
mis temomis dvasinio atsinauji
nimo savaitgalį. Programą pra
vesti pasikvietė šios srities spe
cialistę Loretą Giržaitis, kuri 
yra , Šv. Pauliaus vyskupijos 
Minneapolyje, Minnesotoje, reli
ginio auklėjimo direktorė; 
amerikiečių visuomenėje plačiai 
žinoma kaip paskaitininke ir 
autorė, parašiusi tris knygas: 
“Aids to Adult Scripture Shar- 
ing”, “The Church as reflecting 
Community”, “Your Life: More 
Radiant Than Noonday”. Pasku
tinioji liečia ne tik dvasinį bren
dimą, bet kartu ir asmenybės 
vystymąsi. Knygos yra išleistos 
“Twenty Third Publications”

suteiktas Sovietų hegemonijos 
Rytų Europoje pripažinimas už 
Sovietų pažadą gerbti žmogaus 
teises. Ypač žinotina, kad JAV 
niekada nepripažino prievarta 
ir neteisėtai įvykdyto Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos inkorporavi
mo į Sovietų Sąjungą.”

Amerikos Balsas stengsis plėsti 
transliacijas į Lietuvą

Atsiliepdamas į Amerikos Lie-
tuvių Tarybos pirmininko raštą, 
Amerikos Balso direktorius 
Gene Pell Altui pranešė apie 
savo norą stiprinti informacijas 
Lietuvai ir jas plėsti, tačiau 
dabar tai neįmanoma, nes 
trumpų bangų komunikacijos 
laikas visas užimtas. Tačiau ne
tolimoje ateityje numatomos 
naujos galimybės.

Senato delegacijai vykstant 
į Maskvą

Šen. R. C. Byrd vadovaujama 
senato delegacija rugsėjo mėnesį 
vyksta į Maskvą, kur numaty
tas pasitarimas su Gorbačiovu. 
Amer. Liet. Taryba senatoriui 
Byrd ir kitiems delegacijos na
riams pasiuntė laiškus, kad 
Maskvoje darytų pastangų iš
laisvinti JAV pilietį V. Skuodį, 
kun. S. Tamkevičių, kun. A. Sva
rinską ir kitus lietuvius sąžinės 
kalinius, taip pat, kad siekti/ 
palengvinti perskirtų šeimų su
jungimą, leidžiant šeimos na
riams emigruot į JAV’. Senato
rių delegaciją ALT paprašė, kad 
dėtų pastangas užtikrinti laiškų 
ir siuntinių perdavimą, o taip 
pat Sovietams primintų, kad 
okupuotos Lietuvos vyrų mobi
lizavimas ir siuntimas į Afganis
taną yra prieš tarptautinius 
nuostatus. Delegacijos nariai 

leidyklos anglų kalba. Detroite 
bus galima šias knygas įsigyti. 
Loreta Giržaitis yra gimusi Chi- 
cagoje ir taip pat kalba lietuviš
kai.

Numatyta tokia savaitgalio 
programa: penktadienį vakare— 
susipažinimas, dalyvaujant Lo
retai Giržaitis; šeštadienį ryte— 
žvilgsnis į save: Dievo duotas 
dovanas ir talentus; po pietų 
— suaugusių reeliginis auklėji
mas: svarba ir kaip tai praktiš
kai įvykdyti, vyskupo talkos bū
relių pasitarimas; vakare — lite
ratūros vakaras. Sekmadienį po 
mišių aukos paskaita: “Kaip 
malda išreiškia mane ir aš — 
maldą.” Bus taip pat rodomas 
filmas.

Kviečiami dalyvauti visi ne 
tik iš Detroito, bet ir iš kitų 
lietuvių kolonijų, kurie šiais 
klausimais domisi ir rūpinasi. 
Programą ir .organizavimą vyk
do Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos švietimo komitetas kartu 
su vyskupo talkos būreliu, glo
bojant vysk. Pauliui Baltakiui, 
OFM, ir parapijos klebonui kun. 
Viktorui Kriščiūnevičiui.

Dėl smulkesnių informacijų 
galima kreiptis į švietimo kom. 
ir vyskupo talkos būrelio pir
mininkę Liudą Rugienienę, 
30717 Lund Dr., VVarren, MI 
48093, telef. 313 573-9448.

Liuda Rugienienė

paprašyti Maskvai priminti žmo
nių teisių varžymą ir rusifika
cijos neleistinumą.

Su senatorium Byrd į Mask
vą skris senatoriai: Strom 
Thurmond (resp., So. Car.), Clai- 
bome Pell (dem., Rhode Island), 
Paul S. Sarbanes (dem., Mary- 
land), John Warner (resp., Virgi- 
nia) ir George J. Mitchell (dem., 
Maine).

Gina pašto susisiekimo 
laisvę

Kongresmanas Benjamin A. 
Gilman (resp., NY) ir būdamas 
VVashingtone ir dalyvaudamas 
tarptautiniuose suvažiavimuose 
stipriai reikalauja iš Sovietų Są
jungos, kad ji laikytųsi tarptau
tinių įsipareigojimų pašto susi
siekimo srityje. Su amerikiečių 
delegacija 1984 m. būdamas 
tarptautiniame paštų suvažiavi
me Hamburge, nišų blokui prie
šinantis, pravedė svarbius nuta
rimus, siekiant užtikrinti paštų 
susisiekimo laisvę. Amerikos 
Lietuvių Taryba jam yra pasiun
tusi faktų apie Maskvos trukdy
mus pašto susisiekime, o dabar 
pasiuntė kongr. Gilmanui padė
ką už jo pastangas priversti 
Maskvą laikytis tvarkos.

Senatoriaus Simo n 
neįleido į Lietuvą

Senatorius Paul Simon lankė
si Sovietų Sąjungoje ir savo 
pranešime Chicagoje mgpj. 27 
suminėjo apie patirtus ten nei
giamus įspūdžius. Norėjo v v kti 
ir į Lietuvą, bet jam nebuvo 
duotas leidimas. Okupantai ne
labai nori, kad vakariečiai lan
kytųsi į jų kolonialinėj priespau
doj laikomą kraštą.
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HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ 
MOKSLŲ PROGRAMA 
PENKTAME MOKSLO 
IR KŪRYBOS SIMPOZIUME

Kas ketveri metai organizuo
jamų lietuvių Mokslo ir kūry
bos simpoziumų (MKS) moksli
nė programa paprastai suside
da iš trijų pagrindinių dalių, 
apimančių humanitarinius - so
cialinius, griežtuosius ir medici
nos nfiokslus.

Šiais metais Padėkos dienos 
savaitgalį, lapkričio 27 - gruo - 
džio 1, Jaunimo Centre Chica- 
goje ruošiamame Penktame MKS 
humanitarinių ir socialinių 
mokslų (HSM) programos orga
nizavimui vadovauja dr. Algis 
Norvilą, MKS mokslinės progra
mos narys ir St. Xavier kole
gijos psichologijos departamen
to profesorius Chicagoje. Prof. 
Norvilą dalyvavo Ketvirtame ir 
Trečiame MKS su pranešimais 
apie psichologinius poveikius, 
liečiančius kalbos vartojimo pa
sirinkimą ir dviejų kalbų varto
jimą. Antrame MKS jis daly
vavo kaip psichologijos sesijos 
pirmininkas.

Penktojo simpoziumo HSM 
programoje dalyvaus per 100 
dalyvių. Tai rekordinis HSM 
programos dalyvių skaičius, nes 
jis yra beveik dvigubai dides
nis negu Ketvirtojo simpoziumo 
HSM programos dalyvių skai
čius ir beveik lygus pirmųjų 
trijų simpoziumų HSM progra
mų dalyvių skaičiam, sudėjus 
kartu. Dalis Penktojo simpoziu
mo HSM programos dalyvių pa
darys daugiau negu po vieną 
pranešimą, todėl šiais metais 
pranešimai ir diskusijos šiek 
tiek viršys dalyvių skaičių.

HARTFORD CONN. ŽUVIE NA — NUOSTABUS MAISTAS

Veiklūs jaunuoliai
Prieš keliolika metų, kai Hart

fordo Lietuvių Bendruomenei 
vadovavo vyresnio amžiaus 
žmonės, tai jaunimas buvo kaip 
ir užmirštas. Kartais buvo net 
užsimenama, kad jaunieji nesi
domi lietuviška veikla, nelanko 
susirinkimų ar renginių.

Jaunimas buvo viskam pasi
ruošęs, tik reikėjo prie jo priei
ti ir išjudinti. Kiek vėliau tai 
padarė LB pirmininkas Stepas 
Zabulis. Jis sugebėjo su jauni
mu rasti bendrą kalbą, ir dabar 
jaunieji dirba naudingą visuo
meninį darbą.

Ignui Budriui perėmus apy
linkės vadovavimą, jaunieji visą 
darbo naštą pasiėmė ant savo 
pečių.

Šiais metais LB valdybą su
daro prityręs Alfonsas Dzikas — 
pirmininkas, Zina Dresliūtė — 
vicepirmininkė, Laima Šimans- 
kytė —sekretorė, Linas Banevi
čius — iždininkas, Birutė Ber
notienė — socialiniam reika
lam, Regina Stankaitytė — 
politiniam reikalam, Saulius 
Dzikas — jaunimo atstovas, Ig
nas Simonaitis — vyresniųjų 
atstovas.

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamo* toNonki agentūros

1985 METŲ KELIONĖS t LIETUVĄ:
KELIONĖS Nr. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.

11-dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,467.00
Iš Montrealio $1,835.00 Kanadiškais

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), {SKAITANT VISAS 
SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS (PRESIDENTT1 HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, {VAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ.

TARPININKAUJAME NUPERKANT AUTOMOBILIUS, KO
OPERATINIUS BUTUS, BEI SUTVARKANT DOKUMENTUS 
IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS 
KELIONIŲ REIKALAIS PRAŠOME KREIPTIS |:
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Penktojo simpoziumo HSM 
programoje pramatyta turėti 18 
tematinių sesijų, kurios dėl daly
vių gausumo yra suskirstytos į 
32 mažesnes sesijas.

Gausiausios HSM programos 
sesijos yra psichologija, litera
tūra, mennotyra, muzikologija ir 
teologijai Psichologijos tris sesi
jas suorganizavo kun. dr. Kęs
tutis Trimakas. Literatūros trim 
sesijom vadovauja prof. R. Šil
bajoris, V. Kerelienė ir L Mozi- 
liauskienė. Keturiom dailėtyros 
bei kinemoatografijos. sesijom 
vadovauja L. Lipaitė, K. Žygas ir 
R. Lapas. Muzikologijos tris se
sijas organizuoja N. Kupstaitė, 
talkinant P. Aglinskui. Teologi
jos triję sesijų vadovai yra Tėv. 
A. Saulaitis, M. Drunga ir A. 
Liulevičienė.

Taip pat yra gausios istori
jos, politinių mokslų, teisės pro
gramos, kurios susideda iš dviejų 
sesijų. Istorijos sesijas organi
zuoja dr. S. Sužiedėls ir R. Mi
siūnas, o politinių mokslų sesi
jas A. Idzelis ir R. Vitas. Tei
sės sesijos planuojamos P. 
Žumbakio pastangomis.

Kitos HSM sesijos ir jų va
dovai yra: ekonomija — F. Palu
binskas, filosofija — K. Skrups- 
kelis, Kalbotyra — J. Rėklai- 
tienė, tautotyra — E. Aglinskie- 
nė, lituanistikos katedra — B. 
Vaškelis, socialiniai reikalai — 
V. Kleiza, teisė ir politika — 
R. Domanskis, bibliotekos ir 
archyvai — R. Vitas, sociologi
ja — V. Kleiza. Taip pat orga
nizuojama archeologijos sesija.

Valdybos nariai dirba nuo
širdžiai ir sutartinai. Šiais me
tais jau surengta keli minėjimai 
ir kultūriniai renginiai. Dabar 
valdyba rūpinasi bendruomenės 
rudens baliaus sėkme. Meninei 
programai atlikti pakviestas 
dainos vienetas “Harmonija” iš 
New Yorko. Vakaras - balius į- 
vyks spalio 19 Hartforde, Ukrai
niečių salėje.

Šia proga'norisi paminėti val
dybos narę Šimanskytę, kuri ty
liai dirba labai naudingą darbą. 
Ji jau keleri metai moko lietu
vių kalbos mišrių šeimų jauni
mą iki 25 m. amžiaus. Besido
minčių yra jau visas dešimtu
kas. Kitoj grupėj ji moko suau
gusias, čia gimusias lietuves, ku
rios nori geriau pramokti lietu
viškai.

Norėdama pasigilinti peda
gogikoj, Laima rugpjūčio 4-11 
lankė mokytojų kursus Dainavo
je. Čia ji gavo daugiau paty
rimo kaip dirbti su priešmokyk
linio amžiaus vaikais. Reikia 
džiaugtis, kad Laima, be tiesio
ginių savo pareigų žada ir toliau 
dirbti su norinčiais pramokti 
lietuviškai.

Ig. S-tis

***** w ĖmmmA dNyi

Liet. Fronto Bičiulių studijų savaitėje Dainavoje. Iš k. inž. Br. Nainys, prof. dr. Vy
tautas Vardys, Juozas Kojelis, antroje eilėje Milda ir dr. Edmundas Lenkauskai. Nuotr. Vyt.
Maželio

NAUJAS DIJAKONAS

Klierikas pranciškonas Jozuė- 
Patrikas Doyle, rugsėjo 18 Ken- 
nebunkporto vienuolyno koply
čioje įšventintas diakonu. Šven
tinimo apeigas atliko vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, paskutinę 
lietuvių pranciškonų suvažia
vimo dieną. Šventimai, kuriuose, 
be gausaus būrio lietuvių pran
ciškonų, dalyvavo ir apie 200 
apylinkės žmonių, buvo iškil
minga pranciškoniško suvažia
vimo pabaiga.

Naujasis diakonas yra gimęs 
Nevvburio mieste, Mass., 1945 
m., gerai išsimokslinęs ir prieš 
penkerius metus palikęs pelnin
gą tarnybą. Mat jis su aukštais 
pažymiais yra baigęs verslo (biz
nio) mokslus New Hampshire 
universitete. Jo specialybės — 
viešbučių ir restoranų administ

Senas ir prasrųipgąs ame tik i e-^ 
čių posakis: “Vienas obuolys į 
parą — daktarą šalin pavaro”, 
susilaukė kiek mažiau poetiško, 
bet stipraus varžovo: obuolį nu
stelbė žuvis.

“American Health” ir Read- 
ers’ Digest” žurnaluose rašoma, 
kad prieš kurį laiką mokslinin
kai pradėjo tyrinėti Grenlandi
jos eskimų gyvenimą ir nustatė, 
kad mityboje jie nesilaiko jokių 
medicinos mokslo nustatytų tai
syklių sveikatai išlaikyti. Jų die
ta esanti perkrauta riebalais, 
cholesteroliu, proteinu. Jie l>e- 
veik nenaudoja plaušinio (fibers) 
maisto virškinimui reguliuoti, 
nevartoja C bei E vitaminų, 
ir nesilaiko kitų mitybos būti
numų. Pagal moderniosios 
mitybos nuostatus, jie turėtų 
kristi, kaip nuodijamos musės. 
Bet tyrinėtojai nustebę konsta
tavo, kad tos salos eskimai yra 
vieni sveikiausių žmonių pasau
lyje. Jų kraujuje yra daug ma
žiau cholesterolio, negu mūsų, 
jie turi tik vieną dešimtadalį 
mūsų širdies ligų, artritis yra 
didelė retenybė, diabetas — ne
žinomas.

Kame paslaptis? Atsakymas 
yra: žuvis — mėsa iš jūros, ku
ria eskimai maitinasi!

Mokslo dabar jau nustatyta, 
kad žuvies riebalai (alyva) ma
žina cholesterolį ir triglyceri- 
dus — kraujo riebalus, suke
liančius širdies ligas. Jie taip pat 
padeda išvengti kraujo krešulių 
— pavojingiausios širdies prie
puolių priežasties, ir mažina 
artereosklerozę.

Žuviena turi daug Omega — 
3s rūšies riebalinių alyvų, turin
čių nepaprastai svarbios įtakos 
į kūno medžiagų metabolizmą.

Tolimesni tyrimai parodė, kad 
Omega — 3s: žemina kraujo
spūdį; gydo odos ligas, kaip eg
zemą ir psoriazę; gydo artritį;

— Dr. Raminta Lampsaitytė 
Kollars, Hamburgo Muzikos 
Universiteto profesorė, atvyksta 
iš Vakarų Vokietijos dalyvauti 
V Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumo humanitarinių ir sociali
nių mokslų programoje. Muzikos 
sesijoje ji padarys pranešimą 
apie jaunuosius kompozitorius 
Lietuvoje.

ravimas. Šioje srityje naujasis 
diakonas reiškėsi septynerius 
metus McDonaldo restoranų 
korporacijos direktorium (mana- 
geriu) New Yorko mieste. Taip 
pat jam buvo pavestos ir kitos 
atsakingos tarnybos minėtoje 
McDonaldo korporacijoje.

Aplankęs pranciškonų vie
nuolyną Kennebunkpor-
te, jis nutarė tapti vienuo
liu, nes patiko to vienuoly
no pamaldumo dvasia ir lie
tuvių pranciškonų tikslai — 
būti misininkais savo pavergtai 
tautai. Atlikęs naujokyną, klieri
kas Jozuė buvo pasiųstas į ku
nigų seminariją Cromwellyje, 
prie Hartfordo. Iš ten su kitais 
klierikais jis dažnai atvyksta 
praleisti savaitgalių ir į pranciš
konų vienuolyną Brooklyne. 
Naujasis diakonas po metų bus į- 
šventintas kunigu ir talkins lie
tuviam pranciškonam.

LA.

padeda smegenims (protui) -išsi
vystyti. .

Žu viena yra “tiršta” maistin
gumu, — tvirtina mitybos žino
vai. Žuvies riebaluose yra daug 
A ir D. vitaminų, labai reika
lingų akims, odai, dantims ir 
kaulams. Žuvų mėsa yra turtin
ga vitaminais B, ypač niacinu ir 
B-6. Minėti vitaminai yra būti
ni proteino metabolizmui ir bū
tini apsisaugojimui nuo odos bei 
nervinių negalavimų. Negana to, 
žuvis yra mineralų šaltinis: fos
foro, potasiaus, geležies, jodo ir 
seleniumo, kuris veikia prieš vė
žio ligos sukėlėjus. Jūros kiau
tiniai, kaip austrės, yra vieni 
turtingiausių cinko (zink) šal
tinių, reikalingų sveikam kūno 
imunitetui išlaikyti. Austrės, 
krabai, klemsai (clams), sardinės 
ir lašišos (salmon), turi daug kal- 
cijaus, reikalingo kaulų patvaru
mui. Jos taip pat turi daug flo
rido, reikalingo dantų kietumui.

Pusė mirties priežasčių Ame
rikoje yra nuo arteriosklerozės, 
tos žudikės, kuri užkemša šir
dies arterijas gabalais sukietė
jusių riebalų, cholestoroliu, at
plyšusių celių liekanomis, ir t.t. 
Arterija siaurėja ir ilgainiui tiek 
užsiteršia, kad kraujo krešulys 
ar spazma gali ją aklinai už
kimšti. To pasekmė — širdies 
priepuolis.

Medicinos mokslas tvirtina, 
kad artereosklerozė yra pavojin
gesnė asmenims, įimantiems 
(valgantiems) daug cholestero
lio, dideliais kiekiais randamo 
vadinamoje gyvulinėje “raudo
noje mėsoje” (red meat) ir rie
biuose pieno produktuose.

Žuvienoje yra labai mažai cho
lesterolio. Net vienas pilnas pa
tiekalas pačios “kenksmingiau
sios” žuvies, kaip krabai, mažie
ji ir didieji jūros vėžiai, turi ma
žiau cholesterolio negu vienas 
kiaušinis. Žuvyje yra tik tarp II 
ir 27 procentų persotintų (satur- 
ated) riebalų, palyginus su 36% 
kiaulienoje ir 48% jautienoje. 
Keturios uncijos s irtos menkės 
ar vėžiukų (shrimps), turi tik 0.1- 
0.2 gramus persotintų riebalų. 
Bet suvalgyk tokį pat kiekį mal
tos jautienos ir turėsi savyje ma
žiausiai 50 kartų daugiau gyvu- 
linių’riebalų — apie 11 gramų.

Diakonas Jozue Patrikas 
Doyle, OFM. Nuotr. L 
Tamulaičio

Didelis mokslininkų dėmesys 
kreipiamas į riebalus, randa
mus gilių vandenų žuvyse: laši
šose, makarelėse, silkėse, sardi
nėse. Tų žuvų riebalai yra tur
tingi nepersotintomis (polyun- 
saturated) alyvomis, kurios “su
derina” kraują kovai prieš šir
dies priepuolį.

Nekenksmingųjų (polyunsa- 
turated) alyvų yra dviejų pa
grindinių rūšių: Omega — 6 ir 
Omega — 3.

Omega — 6 alyvų rūgštys 
randamos daugiausia augali
niuose riebaluose. Omega — 3 
alyvų rūgštys randamos žuvyse. 
Trijų dešimtmečių tyrinėjimai 
tvirtai nustatė, kad augaliniai 
riebalai mažina cholesterolį. Bet 
paskutiniai tyrimai parodė, jog 
riebalai (Alyvos) yra nuo dviejų 
iki penkių kartų veiksmingesni 
kovoje prieš kraujo cholesterolį.

Kyla klausimas: ar verta val
gyti daugiau žuvienes? \Villiam 
S. Harris ir dr. VVilliam E. Con- 
nor, žymiausi cholesterolio ir 
širdies ligų tyrinėtojai Oregono 
Sveikatos Mokslų universitete, 
tvirtai atsako: TAIP!

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 
gilių vandenų (jūros) ir komerci
nėse augyklose augintos žuvys 
yra saugiausios valgyti, kadangi 
nedpkrėstos nuodingais chemi
kalais. Mitybos ir maistingumo 
žinovė, B. Liebman, pataria val
gyti sūraus vandens žuvis: la
šišą, silkę, tuną, makarelę, žiop- 
čiotoją (-snapper), pompano, 
kardžuvę (swordfish). Gėlo van
dens žuvis kaip lydeką, upės 
karpį, po gėlus vandenis keliau
jančias jūros žuvis, daugiausia 
ežerių giminės, valgyti ne daž
niau, kaip vieną karti) į mėne
sį.

LB Soc. Tar. Biul.

— John Gielgud, plačiai pa
garsėjęs artistas, pasireiškiąs 
televizijoj, teatruose ir filmuose, 
neseniai sulaukė 80 metų am
žiaus. Tos sukakties proga Little 
Brown leidykla išleido albumą 
“John Gielgud”. Tekste pažymė
ta, kad artisto tėvas buvo lietu
vis Pranas Gielgudas. Jonas gimė 
1904.IV. 14 Londone keturių vai
kų šeimoje.

— Balto veiklos 40 metų su
kakties jubiliejinis seimas įvyks 
spalio 12 -13 VVashington, D.C., 
Regent Hotel patalpose. Po seimo 
šeštadienio vakare yra rengiama 
iškilminga vakarienė pagerbti 
Lietuvos atstovą Washingtone 
ir Lietuvos Diplomatijos šefą 
dr. Stasį Bačkį, minint jo tar
nybos Washingtone 25 m. su
kaktį ir 55 m. sukaktį jo dip
lomatinės tarnybos. Sekmadienį 
2 vai. popiet įvyks iškilmingos 
mišios IVashingtono National 
Shrine of the Immaculate Con- 
ception šventovėje. Pagrindiniu 
koncelebrantu pakviestas Wash- 
ingtono arkivyskupas James A. 
Hickey, koncelebruojant lietu
viam vyskupam.

— “Draugo” dienraščio me
tinis banketas įvyks rugsėjo 28, 
šį šeštadienį, 7 vai. vak. Chica- 
gos Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje. Meninę programą atliks 
“Dainuojančios žemaitės”, va
dovaujamos K. Skaisgirio. Jos 
yra Bronė Stravinskienė, Dana 
Varaneckienė ir Aldona Unde- 
rienė. Jom akomponuos Alvydė 
Eitutytė. Šokiam gros Ąžuolo 
Stelmoko orkestras.

— Aloyzo Barono, buvusio il
gamečio “Draugo” redaktoriaus 
ir Lietuvių Rašytojų draugijos 
pirmininko, 5 metų mirties mi
nėjimas bus spalio 11, penkta
dienį, Chicagos Jaunimo Centro 
kavinėje. Apie velionį kaip žmo
gų ir rašytoją kalbės jo bičiu
liai, o kūrybos paskaitys ak
toriai. Rengia Lietuvių Rašytojų 
draugija.

— Juozas Toliušis laimėjo 
Aloyzo Barono vardo novelės 
konkurso 1985 m. premiją. Jo 
novelė “Kalėdinis atgimimas” 
konkurso vertinimo komisijos 
buvo atrinkta iš 9 atsiųstų rank
raščių. Vertinimo komisiją su
darė Danutė Bindokienė, Julija 
Švabaitė-Gylienė ir Zigmas Um- 
bražiūnas. 500 dol. premijos 
mecenatas — dr. Petras Kisie
lius. Laureatui premija bus 
įteikta per muzikos ir literatū
ros vakarą Penktojo Mokslo ir 
kūrybos simpoziumo metu, šių 
metų Padėkos dienos savaitgaly
je Chicagoje.

— Korp! Neo-Lithuania suva
žiavime, įvykusiame rugsėjo 1 
Dainavoje, išrinkta vyr. valdy
ba, kuri pareigomis pasiskirstė 
taip: pirm. Kazė Brazdžionytė, 
vicepirm. dr. Alvydas Arbas, 
sekr. Vitas Plioplys, ižd. Arvy
das Ignatonis, arbiter eleg. Vac
lovas Mateika.

— Sol. Praurimės Ragienės ir 
gitaristo Lino Dambravos kon
certą rengia Margutis spalio 6, 
sekmadienį 3 vai. popiet Chi
cagos Jaunimo Centre. Akompo
nuos Manigirdas Motekaitis.

— Garfin Grottoj, Škotijoj, 
pašventintas lietuviškas kry
žius, kurio iniciatoriai buvo 
Bellhill lietuviai su Pr. Dzido- 
liku priešaky. Mišias aukojo 
vysk. A. Deksnys, prel. L. Tu- 
laba ir dar penki kunigai. Kry
žių šventino vietos vyskupas 
J. Devine. Prel. L. Tulaba lietu
vių veikėjai J. Serafinaitei atve
žė §v. Tėvo ordiną. Škotijos lie
tuvių klebonas dabar yra kun. 
Andriušius.

— Solistė Aldona Stempužie- 
nė duos koncertą Bostono lietu
viam spalio 27. Koncertą rengia 
Lietuvių tautodailės institutas.

— Melboumo lietuvių namuo
se, Australijoje, įrengta nauja 
Lietuvių Kankinių vardo koply
čia. Paskutiniu metu ją iškilmin
gai pašventino kun. Pranas Va- 
seris. Koplyčiai įrengti lėšas pa
rūpino Melboumo lietuviai, tuo 
būdu siekdami pagerbti visus 
žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. 
Koplyčia yra dekoruota tauti
niais motyvais.

— Ieškomas Eugenijus Ali
šauskas, 1956 studijavęs St. 
Francis Seraphic seminarijoje. 
Lowell, Mass. Jis pats arba 
apie jį žinantieji labai prašomi 
pranešti Darbininko redakcijai.
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NAUJAUSIOS KNYGOS

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

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

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

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

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

A. Baranausko, Piliakalnio še
šėliai, 8 dol.

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

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

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

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

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

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

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

POEZIJOS 
MĖGĖJAMS

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS

VERTINGI LEIDINIAI
Broniaus Kviklio monumen

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

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

Štai mūsų poetų eilėraščių 
rinkiniai:

Kl. Jūra, Diemedžio šakelė.
6 dol.

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

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

5 dol.
L. Andriekus, Naktigonė. 5 

dol.
P. Gaučys, Lianų liepsna, 

Brazilų poezijos antologija. 9 dol.

PLOKŠTELIŲ
IŠPARDAVIMAS

tomą. Gaunama 
administracijoje, 
Blvd., Brooklyn,

DEXTER PARKBl PHARMACY
Wm. AnastaaL B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVKR

296-4130

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 Ta
kučio “Yakutis” (14 dainų ir ari
jų rinkinys), New Yorko lietusių 
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. Tyruolh, 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. Juodvaikė, Pas ką žiedas 

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

5 dol.
L. Šimkutė, Prisiminimų inka

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

3 dol.
Persiuntimui pridedama už 

kiekvieną knygą po 1 dol.
Užsisakant čia minimas poe

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

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

SUVENYRAI

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

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

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

PLOKŠTELĖ
Kad liktum ta gyva. Plokšte

lę Įdainavo ir išleido Ckica- 
gos Lietuvių opera. Turinys: 
Lietuvos himnas, Lietuviais 
esame mes gimę, De pnofundis, 
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.

NAUJAUSIOS 
KASETĖS

Du gaideliai. Vaikučiam 9 dai-. 
nelės. 10 dol.

Ir vėl žydi gėlės. J. Nakuta- 
vičiaus lengvo žanro šokių dai
nos. 10 dol.

Aš tau dėkoju, daina. Nelly 
Paltinienės Įdainuotos estradi
nės dainos. 10 dol. Siunta 1 dol. 
nos. 10 dol. Siunta 1 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

Pranciškonai laidžia šiuos 
laikraščius bei žurnalus: Aldai, 
Darbininkas, Šv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus Juos prenu
meruoji?

PLOKŠTELĖS 
VAIKAMS

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

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- 1 
je plokštelėje Įdainuota 17 
komp. Juozo Gruodžio lietuviš
kų dainų. Akomponuoja pianistė 
Raminta Lampsatytė. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Du gaideliai — 18 lietuviškų 
dainų vaikam. Muzikinė palyda 
Andriaus Čerškaus ir Pauliaus 
Vyto. Išleista Kanadoje. Kaina 
su persiuntimu 11 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geras patarimas
Jau pagyvenusi mergina pri

bėgo prie policininko parke ir 
sušuko:

— Sulaikykit aną vyriškį. Jis 
bandė mane pabučiuoti.

Policininkas nusišypsojo ir 
pasakė:

— Nusiraminkit, gerbiamoji. 
Atsiras kitas vyras, kuris iš tikro 
norės pabučiuoti.

Nevertas geriausio
— Tamstai geriausias dalykas 

— nustoti gerus — Įspėja gydy
tojas savo pacientą.

— Daktare, aš nevertas ge
riausio dalyko. O kas gi būtų 
antras po to geriausio?

Vienoj vietoj
— Tėveli, ar tu ir mama gi

mėt Lietuvoj?
— Taip. Mamytė gimė Vil

niuj, aš Kaune. Tu gimei Ka
nadoj, o mažasis broliukas gi
mė Amerikoj.

— Kaip keista, kad visi vie
noj vietoj susitikom.

Pedagogika
Tėvas bara sūnų:
— Kam tu neši pieštukus iš 

mokyklos? Negražu imti sve
timą. Ar tau dar maža tų pieš
tukų, kuriuos aš parnešu iš 
Įstaigos?

ASMENIŠKOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

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

Pasiunčlame jūsų pačių dovanas arba priimame 
užsakymus geros rūšies prekėms už kompeticingą kainą.

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

Dėl visų smulkių Informacijų ir patarimų prašome 
rašyti:

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

BR 1 4HB, England Telef. O1 460 2592

MONTREALIO LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA 
KVIEČIA VISUS STUDENTUS (1S m. IR VYR.) |

XXII TRADICINĘ ŽIEMOS 
STOVYKLĄ

1985 GRUODŽIO 29 — 1986 SAUSIO 3 (5 NAKTYS)

BASE DE PLEIN AIRE ST. JOVITE

ST. JOVITE, OUEBEC
Programoje: slidinėjimas, čiuožimas, kitoks žiemos 

sportas. Įskaitoma pusryčiai Ir vakarienė. Keturi asmenys 
kambaryje. Kaina vienam asmeniui 175 kan. dol. 
(Certifled cheąue arba money order to MLSS užmokėti 
prieš spalio 15).

Informacijų ir mokėjimų reikalu kreiptis:

M.L.S.S.
131 Balfour Avė.
T.M.R. Ouebec
H3P 1L8

arba Monika 1-514-438-3998 
Živilė 1-514-365-5417

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. Jasiūnas, 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 N) dol.

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

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

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

land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LITHUANIA 700 YEARS
(iN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Pu žino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida/puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem tik anglų 
kalbų. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207..

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

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

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

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

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

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

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 8 dol. Persiuntlmas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: ChicagoĮe, Cicero, St. Petersburge

Aktyvas: 43 milijonai dolerių

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

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

Taupymo certlflkatų palūkanos nuo 7.15% Iki 9.85%, pagal sumų Ir terminų. 
IRA indėlių palūkanos nuo 9.25 iki 10.25% pagal terminų.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS Įstaiga Rlchmond HIII veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro. Išskyrus penktadieniais Iki 6 v.v. Ir šeštadieniais Iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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Kennebunkporto vienuolyno daržus prižiūri Tėv. Bernardinas 
Grauslys, OFM. Už durų matosi naujasis vienuolyno namas, 
skirtas klierikam. Namas pastatytas praeitais metais. Nuotr.
A. Reivitienės

NEVVBRITAIN, CONN.
Gausūs renginiai

Rudens sezonas gausus rengi
niais. Rugsėjo 29, sekmadieni, 
12:30 vai. dienos Šv. Andriejaus 
bažnyčioj iškilmingos mišios. 
Giedos jungtinis parapijos ir 
liaudies choras, diriguojant Ge- 
raldine Ganzen (Sintautaitė) ir 
Stanley Labieniec. Po pamaldų 
bažnyčios salėj veiks valgių bu
fetas.

Spaljp 4, penktadienį, 6:30 
vai. vak. rengiamas arklių lenk
tynių vakaras. Bus rodomi fil
mai ir publika galės dalyvauti 
lažybose. Bilietai po 4 dol. už
sisakant iš anksto, po 5 dol. 
perkant prie durų. Įskaitoma 
ir itališka vakarienė.

Spalio 11, penktadienį, 6-9 
vai. vak. ir šeštadienį 12 vai. 
dienos - 9 vai. vak. parapijos 

A.A.
PROF. SIMUI SUŽIEDĖLIUI,

buvusiam Darbininko redaktoriui, mirus, žmoną Antaniną, 
sūnus Vytautą, Antaną, Eligijų, Remigijų ir Saulių bei jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučia

Darbininko redakcija ir 
administracija

Spalio 11 sueina antri metai nuo

A.A.
ALFONSO BURNEIKOS

mirties. Prašome draugus Ir pažįstamus prisiminti K savo 
maldose.

Vincenta Burneikienė

BALYS PAVABALYS
Brangiam profesoriui

A.A. 
SIMUI SUŽIEDĖLIUI

mirus, jo žmonai Antaninai, sūnums Vytautui, Antanui, 
Ellgljui, Remigijui, Sauliui ir jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą.

Povilas Ivaška 
Gintarė Ivaškienė 
Teresė ir Algimantas Landsbergiai

salėje vyks metinis bazaras. Bus 
įvairios trobelės, įskaitant ir vai
kų skyrių. Loterija veiks kas 
valandą. Šeštadienį veiks kugelių 
lenktynės.

Spalio 19, šeštadienį, 6:30 
vai. vak. rengiama vienuolikta 
metinė puota. Bus įvairiausių 
lietuviškų valgių. Bus pagerbti 
parapiečiai, sulaukę 80 metų 
amžiaus. Vyks šokiai, veiks lote
rija. Įėjimo auka 7.50 dol. Vie
tas reikia rezervuoti iki spalio 
14.

Spalio 26 - 27, šeštadienį 
ir sekmadienį, 6-9 vai. vak. 
ruošiamas vaiduoklių namas. 
Kviečiami vaikai ir suaugę.

Spalio 31 vėl veiks vaiduok
lių namas. Programa parapijos 
jaunimui po 5:30 vai. mišių.

Lietuviškumo pavyzdys
Teisinsingai lietuviai sako, kad 

darbus darinį, o kalbus įkalbą 
randa. Gaila, kad juo toliau, 
juo mažiau mūsų visuomenėje 
atsiranda tokių, kurie įsijungia į 
lietuviškus darbus, o didėja skai
čius tų, kurie tenkinasi tik kal
bomis. Todėl visa mūsų veikla 
aiškiai silpnėja. Tai rodo faktai, 
kuriuos ne kartą savo progra
moje esame nurodę.

Bet yra taip pat gražių, tie
siog pasigėrėtinų išimčių, kurias 
retai tepastebime ar kartais net 
ignoruojame. O atrodo, kad tu
rėtų būti priešingai. Jomis turė
tume didžiuotis, jas privalėtume 
visokeriopai remti ir kelti vie
šumon, rodydami kitiem pavyz
džiu, kuriuo reikėtų sekti vi
siem. Juk ne naudos ir malonu
mų ieškojimu, bet tik darbu lie
tuviškuose baruose atliksime 
savo misiją už Lietuvos ribų.

Ypač tenka džiaugtis, kai to
kių šviesių išimčių pasirodo mū
sų jaunojoje kartoje, į kurią 
atsiremia visos mūsų visuome
nės ateitis ir Lietuvos viltys. 
Stabtelkime prie konkretaus pa
vyzdžio. Kai dauguma mūsų 
viduriniosios ir jaunosios kartos 
tesirūpina, savo tiesioginiu dar
bu, profesija ar bizniu, neras
dama laiko lietuviškiem reika
lam, tai Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) Bostone 
teoretinės fizikos skyriaus ad
ministratorė, vadinama “Project 
manager”, lietuvė, jaunosios 
kartos atstovė, nesitenkina tuo 
darbu, iš kurio duoną valgo, bet 
stengiasi atlikti savo pareigą 
lietuvybei, iš kurios nei asme
ninės naudos, nei malonumo ji 
nelaukia. Nors tiesioginis dar
bas įstaigoje reikalauja iš jos 
daug laiko ir atsidėjimo, bet ji 
vistiek randa laiko lietuviškiem 
reikalam. Jau kelinti metai ji 
yra Bostono aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos mokytoja, 
privačiai moko lietuvius čiagi- 
mius taisyklingos lietuvių kal
bos ir mielai atlieka kitus dar
bus, kurie prieš ją iškyla ar ku
riais į ją kreipiasi.

Kad tai nėra tuščiažodžiavi-

Komitetą sudaro: pirm. kun. 
Jonas Rikteraitis, Lulu Nelsen, 
Donald Le May, Juozas Balčiū
nas, Jonas Matulis, Kotryna SaK- 
ka, Donald ir Violet Johnson, 
Ona Rutkauskienė ir Elizabeta 
Rutkauskaitė.

Juozas Balčiūnas

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

Aidai—

vienas geriausių kultūros 
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

it
dilinai

SatOVyriniai efl*raA)«iaJ

Balio Pavabalio (Leonardo 
Žitkevičiaus) naujas satyrinių 
eilėraščių rinkinys — Milži
nai ir slibinai. Gaunama 
Darbininko administracijoje. 
Kaina — 5 dol. 

mas, štai keletas konkrečių fak
tų. Kiekvienais metais Massa
chusetts Institute of Technology 
(MIT) pasibaigus mokslo metų 
pirmajam semestrui, visą sausio 
mėnesį ruošiami kultūri- 
niai-moksliniai pasirodymai. 
Šiais metais ji suruošė tuo pa
grindu Lithuanian Gultural 
Exhibit — supažindinimą su 
Lietuva ir jos kultūra. Tai įvy
ko sausio 7. Parodos salės sie
nos buvo apkabintos įvairių 
amžių Lietuvos žemėlapiais, ste- • 
binusiais lankytojus dideliais 
Lietuvos plotais gilioje praeity
je, o stalas apkrautas pavyz
džiais lietuvių periodinės 
spaudos, menininkų kūriniais, 
albumais bei mokyklos vadovė
liais. Atskirai buvo įrengta maža 
biblioteka knygų apie Lietuvą 
anglų kalba, o taip pat rank
darbių parodėlė ir šiaudinukais 
papuošta Kalėdų eglutė. Lanky
tojai labiausiai domėjosi žemė
lapiais ir knygomis.

Kitas faktas — tai jos dar
bas garsiame Harvardo univer
sitete. Ten ji jau kelintus metus 
padeda studentam lingvistikos 
katedroje lietuvių kalbos reika
lais. Pereitą vasarą, taigi atosto
gų metu jai teko dirbti šešias 
savaites su penkiais studentais. 
Išskyrus vieną profesorių, visi 
kiti klasės nariai ruošiasi dak
tarato laipsniui lingvistikos sky
riuje. Du iš jų yra indoeuropie
čių kalbų specialistai. Po sėk
mingo darbo su šia grupe ji bu
vo pakviesta pravesti pamokas 
mokslo metų eigoje. Pavasarį jai 
vėl pasiūlyta sugrįžti šį rudenį 
ir pravesti naują lietuvių kal
bos kursą, kuriame bus naujų 
studentų.

Tai šviesi prošvaistė tamsėjan
čioje lietuviškoje padangėje. Ji 
patvirtina posakį, kad darbus 
darbą, o kalbus kalbą randa. 
Šiuo gražiu šviesuliu yra Mil
da Bakšytė-Richardson, Sofijos 
ir Viktoro Bakšių iš Dorchester 
duktė, pianisto Vyto Bakšio se- 
šuo, Bostono aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos auklėtinė. 
O, kad jos pavyzdys patrauktų 
kitus mūsų vidurinės ir jauno
sios kartos atstovus!”

Prie šios Laisvės Varpo vedė
jo Petro Viščinio kalbos, pasa
kytos Laisvės Varpo 1985.IX. 1 
programoje, mes dar norime 
pridėti. Kai Bostone buvo ren
giamas šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukakties minėjimas, Mil
da Bakšytė-Richardson be di
delių prašymų jungėsi į to minė
jimo organizavimo darbą ir la
bai stropiai ir nuoširdžiai dirbo.

Tautą sudaro ne tik gyvieji 
jos nariai

Tautos šventės minėjimo Lais
vės Varpas rugsėjo 8 d. progra
moje kėlė pagrindinę mintį: tau
tą sudaro ne tik gyvieji jos na
riai, bet taip pat praeities kar
tos, jos istorija. Juo tauta geriau 
pažįsta savo istoriją ir mokosi iš 
jos, juo stipresni jos pagrindai, 
juo giliau ji yra įsitvirtinusi sa
vo šaknimis. Tai ypač aktualu 
lietuvių tautai, kurios istorija yra 
tokia permaininga. Tautos šven
tės tikslas — stiprinti dabar
ties ir ateities kartų ryšius su 
mūsų praeitimi.

Po šių P. Viščinio įvadinių 
minčių plačiau apie Tautos 
šventę kalbėjo Lietuvos savano
ris kūrėjas LŠST centro valdy
bos vicepirmininkas dr. Kazimie
ras Pautienis iš Floridos, kuris 
pabrėžė, kad lietuvis yra linkęs 
verčiau mirti, negu vergauti.

Rišant praeitį su dabartimi, 
perduota Švitrigailos priesaika 
iš Balio Sruogos dramos “Mil
žino paunksmė”, baladė apie 
kunigaikštį Žvelgaitį iš Balio 
Dvariono operos “Dalia”. Jono 
Aisčio eilėraštis “Lietuva, tavi
mi niekas netikėjo ir netikės”. 
Kazio Viktoro Banaičio sukurta 
daina “Žygis į Vilnių”. Visa pro
grama baigta legendarinio Pilė
nų kunigaikščio Margerio arija 
“Giname laisvę ateities kartų”— 
ištrauka iš Vytauto Klovos ope-
ros “Pilėnai”. Ši medžiaga taip 
surikiuota ir sujungta, kad ryš
kiais vaizdais iškėlė Tautos 
šventę ir jos prasmę.

Žinant, kad Laisvės Varpo 
klausosi tūkstančiai ar dešimtys 
tūkstančių lietuvių, jos sudary
mas ir perdavimas yra reikš
mingas. Programą paruošė P.

Viščinis, o jo perdavimo išlai
das padengė Bostono ir apylin
kės šauliai.

Lituanistinė mokykla pradėjo 
darbą

Bostono šeštadieninė lituanis
tinė mokykla pradėjo naujus 
mokslo metus rugsėjo 14 mišio- 
mis šv. Petro parapijos bažny
čioje. Tuojaus po mišių vaikai, 
tėvai ir mokytojai vyko į Gavi n 
mokyklą, kur vyko mokinių re
gistracija ir mokslo pradžia. Mo
kyklos direktorė — Daiva de Sa- 
Pereina, mokytojai — Judita 
Houston, Jūratė Aukštikalnienė, 
Milda Richardson, Aldona Dab- 
rilienė, Liuda Senutienė, Marius 
Navickas ir Mirga Gimiuvienė.

šiais metais įsteigtas ir lop
šelis, tik pradedant mokslą dar 
trūko lopšeliui, darželiui ir 6- 
tai klasei mokytojų. Tikimasi, 
kad mokytojai greitai atsiras. 
Kas turi vaikų ir dar neuž
siregistravo, o nori kad jie lan
kytų mokyklą, prašomi tai pa
daryti nors ir pavėluotai.

Rugsėjo 28 d. 3 vai. p.p. 
Moterų klubo susirinkimas, ku
riame bus rašytojo Vinco Ramo
no prisiminimas. Apie rašytoją 
kalbės klubo pirm. Elena Vasy- 
liūnienė, o iš jo raštų paskai
tys aktorė Aleksandrą Gustai- 
tienė. Visi kviečiami į šį minė
jimą pagerbti mirusį rašytoją.

Dailės savaitgalis
Lietuvių Tautodailės Instituto 

skyriaus Bostone maloniai kvie
čia visus atsilankyti į dail. Pra
no Lapės parodą, kuri vyks spa
lio 5-6 Liet. Pil. Dr.-jos Il-ro

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- 

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

__  MC MD£ n

‘A«pber HdHays” O
1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE

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

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dieny —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 BROADWAY, P.O. B0X 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on doubie occupancy and are subject to 
changes.

BnOKBVmilIL 
Postuge pad botti umgs

aukšto salėje. Parodos atidary
mas bus šeštadienį 7:30 vai. vak. 
punktualiai. Sekmadienį lanky
mo valandos nuo 12 iki 4 vai. 
popiet, (s.š.)

RENGINIAI
Rugsėjo 29, sekmadienį pra

dedant su lietuviškom mišiom 
9:30 vai. ryto per visą dieną 
tęsis Lietuvos vyčių Naujosios 
Anglijos apskrities seimas. Vie
tinei kuopai pirmininkauja Ele
na Dalalienė.

Rugsėjo 29 Balfo Bostono 
skyriaus 40 metų sukakties mi
nėjimas. 10:15 vai. mišios Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje, o po 
mišių minėjimas parapijos sa
lėje.

Spalio 5-6 dail. Prano La
pės kūrinių paroda Lietuvių 
Piliečių d-jos Il-ro aukšto salėje.

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

Spalio 21 d. Ievos Janukėnie- 
nės dailės darbų paroda Cam- 
bridge viešojoj bibliotekoj. Pa
roda tęsis dvi savaites.

Spalio 27 sol. Aldonos Stempu- 
žienės rečitalis Lietuvių Piliečių 
d-jos III-čio aukšto salėje.

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 17 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos ilgamečio 
pirmininko, o dabar garbės pir
mininko Aleksandro Čapliko 
pagerbimo banketas draugijos 
salėje.

Lapkričio 24 Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje.
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Darbin inko koncertas, turėjęs 
Įvykti spalio 6, nukeliamas į pa
vasari, kai bus Įteikiama Dar
bininko romano konkurso 
premija.

Laisvės Žiburio tradicinis ru
dens koncertas įvyks lapkričio 2, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo pirmas po vasaros atostogų 
susirinkimas bus spalio 2, trečia
dienį, įprastinėje vietoje , Con- 
gregational bažnyčios salėje, 91 
St. ir 85 Rd. kampas Woodha\ e- 
ne. Visos narės kviečiamos susi
rinkime dalyvauti.
Marytė Šalinskienė rugsėjo 29, 
kada vyks Woodhaveno mugė, 
prie savo namy pardavinės med
žiagas, plokšteles, kryžiukus, su
venyrus. Visas pelnas skiriamas 
Darbininkui paremti. Woodha- 
veno mugė, dar vadinama “block 
party”, bus šį sekmadienį, rug
sėjo 29. Ji prasidės nuo 80 gari ės 
ir tęsis iki Woodhaveno bulvaro. 
Gros muzika, veiks visokie pre
kybos ir valgių stalai. Mugės 
pradžia 1 vai. popiet.

L.K. Motery Kultūros Drau
gijos svarbus susirinkimas įvyks 
rugsėjo 29, sekmai- enį, 2 v. p.p. 
A. Radzivanienės namuose, 84- 
16 110 Street. Richmond Hill. 
N.Y. Valdyba prašo visas nares 
dalyvauti.

LB Tarybos suvažiavime De
troite rugsėjo 21-22 iš New Jer- 
sey dalyvavo: Kazys Jankūnas, 
Danguolė Didžbalienė. Algirdas 
Bražinskas. Rimas Bitėnas ir Ju
lius Veblaitis.

Lietuvių Tautodailės Instituto 
narių susirinkimas įvyks spalio 
2, trečiadienį, 7:30 vai. vak. Kul
tūros Židinyje. V isi nariai kvie
čiami dalyvauti. Bus planuojama 
veiklos programa.

Antanas Vainius skambino muzikės Nijolės Ulėnienės studi
jos koncerte birželio 17. Labai gražiai su įsijautimu ir gražia 
technika ir su pasitikėjimu atliko Bacho 13-invenciją. An
tanas susilaukė gražių ovacijų. Be jo, iš Vainių šeimos tame 
koncerte dar skambino sesutė Aldutė ir broliukas Petras, 
kuris yra pažengęs mokinys ir labai gražiai atliko savo 
pareigas. Nuotr. B. Bowie

Aras Ulėnas skambins koncerte birželio 17, atlikdamas Mas- 
sanet “Aragonaise”. Koncertą rengė muzikės Nijolės Ulė
nienės studija, baigdama darbo metus. Aras taip pat pri
klauso “Junior High” mokykloje džiazo orkestrui, kur 3 metus 
grojo trompete. Šiemet toje pačioje mokykloje tas pats džiazo 
orkestras pakvietė jį groti su “synthesiser”, ir turės daug 
muzikos improvizuoti. Jis lanko Maironio mokyklos 9 sky
rių. Nuotr. B. Bowie

Visos etninės grupės Brinik- 
lyno vyskupijos ribose yra kvie
čiamos dalyvauti specialiose, 
vyskupijos rengiamose pamaldo
se spalio 5, šeštadienį. 7:30 v. 
vakare Our Lady of Angels baž
nyčioje, Bay Ridge. 7320 4th 
Avė. Mišias aukos vysk. Rene A. 
Volero. Bus giesmės įvairiom 
kalbom, bus ir procesija. Mote
rys kviečiamos dalyvauti su tau
tiniais drabužiais. Organizuojasi 
lietuvių grupė, kuriai vadovaus 
kun. Jonas Pakalniškis. Malda — 
geriausia demonstracija. Daly
vaukime!

Lotyny kalbos mišios buš spa
lio 6 d. 8 v. r. Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Vienas skaiti
nys bus lietuviškai, o kitas angli
škai, evangelija ir trumpas pa
mokslas bus abiem kalbom. Vis
kas kita bus lotyniškai.

LB Tarybos Suvažiavime, ku
ris buvo rugsėjo 21 ir 22 Detroi
te. iš Nevv Yorko dalyvavo: Alek
sandras Vakselis, Genė Gedmi
nienė. Romas Kezys, Vladas Si- 
das ir Eglė Žilionytė.

Apreiškimo parapijos koncer
tas bus lapkričio 16 Kultūros Ži
dinyje. Programų atliks solistė 
Marytt .uzinKauskaitė.

Dail. Reginos Ingelev ičienės 
apžv atginė paroda rengiama 
Čiurlionio galerijoje Chicagoje 
spalio 11 - 13 ir 18 - 20 dienomis. 
Prieš keletą metu jos pomirtinė 
apžvalginė paroda buvo sureng
ta Kultūros Židinyje. Dabai’ į 
Cbicagą prekeliama ta pati paro
da: išleidžiamas tas pats katalo
gas, kur keletą puslapių yra spal
votų.

Lietuvos vyčių Nevvarko 29 
kuopa yra pakvietusi koncertui 
naująją Harmoniją. Koncertas 
įvyks spalio 12. šeštadienį, 7 
vai. vak. Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos salėje. Nevvarke.

VYSK. P. BALTAKIS, O.F.M. 
IŠVYKSTA

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
rugsėjo 19 dalyvavo Bostone 
naujo vyskupo konsekracijos 
iškilmėse. Po to išvyko į Toron
tą, į Missisaugą, kur lietuvių pa
rapijoje suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą, dalyvavo parapijos 
metinėje šventėje ir Pasaulio 
Kunigy Vienyliės seime.

Grįžęs išvyksta į Vokietiją, 
kur aplankys lietuviškas koloni
jas. Iš ten keliauja Romon, kur 
dalyvaus viename pasauliniame 
kongrese. Lietuvių kolegijoje 
tuo metu pasikeičia rektoriai. Po 
40 mėty darbo iš kolegijos rekto
riaus pareigų pasitraukia prel. L. 
Tulaba, o jo vietą užima kun. Al
gimantas Bartkus. Šiose rektory- 
stės perdavimo iškilmnėse daly
vaus ir vysk. P. Baltakis, OFM.

Malvinos Klivečkienės telefo
nas yra 296-0406. Praeitame 
Darbininko numeryje, Kario 
žurnalo sukaktuviniame skelbi
me įsibrovė korektūros klaida, ir
M. Klivečkienės telefonas buvo 
išspausdintas klaidingas. Pas ją 
galima užsisakyti stalus į Kario 
žurnalo sukaktuvinį minėjimą.

Giedrė Stankūnienė praves 
programą Kario žurnalo 
minėjime ir drauge Zigmo Rau- 
linaičio knygos “Kunigaikščių 
sąjunga“ sutikime. Tas visas ren
ginys bus spalio 12. šeštadienį, 
7 v.v. Kultūros Židinyje.

Brolių Keziy orkestras gros 
LB VVaterburio apylinkės kon
certe, kuris bus spalio 5, šešta
dienį. 7:30 v. v. Vakaras bus Šv. 
Juozapo mokyklos salėje.

Rima Vebeliūnaitė, Vytauto 
ir Vandos dukra, išteka už Leono 
Bernoto. Prano ir Birutės Ber
notų sūnaus iš Hartfordo, Conn. 
Sutuoktuvės bus lapkričio 30.

Darbininko konkursui iki šiol 
atsiųsti yra trys veikalai. Pirmas 
atėjo romanas — Iš tolo Lietuvą 
mylėjo, pasirašytas Ūdros slapy
vardžiu; antras romanas — Tys- 
liav a. pasirašytas Žaltvykslės sla
pyvardžiu; trečias — novelių 
rinkinys Grynoji rasa; pasirašy
tas Daivos slapyvardžiu. Kaip 
esame skelbę, šis konkursas 
prailgintas iki kovo 1, 1986. At- 
siuntusiem dėkojame už triūsą 
ir jų atsiųstus veikalus pasaugo
sime iki reikiamos datos, kada 
perduosime sudarytai vertinimo 
komisijai.

Erikas Meškauskas, žurnalisto 
Vytauto Meškausko sūnus, pa
kviestas Nevv Yorko dienraščio 
“Nevv York Daily News” foto
grafijos departamento direkto
rium. Iki šiol jis tokias pa
reigas ėjo San Francisco 
Examiner dienraštyje.

Kalėdas ir N. Metus sutikime 
Lietuvoje. Ekskursija išvyksta 
gruodžio 20, grįžta sausio 4. Su
interesuoti prašomi skambinti 
Vito Gerulaičio kelionių agentū
rai: 718 647-5522.

Brazilijos ateitininkų atsto
vai Angelina Dirsytė-Tatarūnie- 
nė, Ona Dirsytė-Coralon, Aud- 
ris Paulo Tatarūnas, Ana Pau
lą Tatarūnaitė. grįždami iš atei
tininkų kongreso Chicagoje, lan
kėsi ir Nevv Yorke. Prieš grįž
dami į Braziliją, Antano Matu
laičio lydimi, aplankė Darbinin
ko įstaigas, pranciškonų spaus
tuvę ir dail. A. Galdiko vardo 
galeriją.

KVIEČIAME TALKON!

Darbininkas, minėdamas 70 
metų sukaktį, kviečia skaitytojus 
į talką! Kaip būtų gražu, jei kiek
vienas dabartinis Darbininko 
skaitytojas surastų po vieną nau
ją skaitytoją Nauji skaitytojai nuo 
užsakymo dienos tuoj pat pradės 
gauti Darbininką iki šių metų 
galo ir per visus 1986 metus (o 
taip pat ir 1986 m. kalendorių su 
dail. C. Januso viršeliu) tik už 
12 dol.

Pasinaudokit šiuo papigina
mu, užsakydami Darbininką jo 
dar neskaitančiam draugui. Tai 
bus ir graži Kalėdinė dovana, 
kuri Jus primins kiekvieną 1986 
metų savaitę.

Kreiptis: Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklvn. N. Y. 
11207.

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą!
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Tautos šventės minėjime rugsėjo 8 Apreiškimo parapijos bažnyčioje iškilmingas mišias au
koja vysk. Paulius Baltakis, OFM. Drauge su juo koncelebravo: iš k. Tėv. Benvenutas Rama
nauskas, OFM, kun. Kazimieras Pugevičius, kun. Jonas Pakalniškis, kun. Stasys Kulbis, SJ.
Nuotr. L. Tamošaičio

Publika Tautos šventės minėjime rugsėjo 8 Apreiškimo parapijos salėje Brooklyne. Nuotr. 
L. Tamošaičio

JERSEYCITY, N.J.
Sėkmingas tautq festivalis

Patariamosios tautybių tary
bos prie N. J. gubernatoriaus 
ruošiami rugsėjo pradžioj tauty
bių festivaliai kasmet įgyja di
desnio populiarumo ir susilau
kia nuolat augančio lankytojų 
skaičiaus. Šių metų festivalį rug
sėjo 7-8 aplankė per 10,000 
žmonių, pirkinėdami įvairių tau
tybių paruoštus užkandžius, žiū
rinėdami išstaty tus tautinius 
dirbinius, knygas ir kitus tauto
dailės darbus.

N. J. lietuviai taip pat kas
met jame dalyvauja, bet di
džiausią naštą festivaliuose neša 
Lietuvos vyčių 29 (Nevvarko) 
kuopos narės ir nariai. Lietuvių 
dalyvavimo organizacinę pusę 
tvarko vytė ir LB N.J. apygar
dos narė Emilija Sodonienė. Ji 
festivaly dalyvauti pakvietė Bos
tone veikiančią Baltic Enter
prise, kuri čia atvyko su anglų 
knygom apie Lietuvą, žemėla
piais, įvairiais lipinukais ir lie
tuviškai išmargintais marški
niais. Ji taip pat pakvietė da
lyvauti ir Brooklyne įsikūrusius

Antano Baranausko “Anykščių 
šilelį“, apie kurį rašėme Dar
bininke, galima gauti Romuvos 
knygyne (Jamaica Avė., netoli 
M. Skalios šermeninės) ir Dar
bininko administracijoje. Knygą 
gražiai iliustravo dail. Pranas 
Lapė. Išleido Romuvos leidykla. 
Kaina5 dol.

NAUJAUSIOS KNYGOS
A. Landsbergio, Vaikai gin

taro rūmuose.7 dol.
L. Andriekaus, Atmink mane, 

Rūpintojėli. Eilėraščiai. 6 dol.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

Kronikos, septintas tomas, įriš
tas. 7 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Sies ir kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės, suvenyrai gau
nama Darbininko administra
cijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn. N.Y. 11207.

Moteris ieiko mažo buto ar 
kambario su galimybe naudotis 
virtuve. Tel.386-1293.

Olympic raiomų mašinėlių su 
lietuvišku šriftu dar galima įsi
gyti kreipiantis adresu: S. Pra- 
kapas, 49 Nnrseman St., Toron
to, Ont. M872P7, Canada. Kai
na su persiuntimu j Ameriką 
160 dol.

mus vyrus šokėjus, Monika Šer- 
naitė, Gina ir Vida Melinytės,

ponus Popelius su labai turtin
gu medžio dirbinių ir gintaro 
papuošalų rinkiniais.

Meninę programą atliko tauti
nių Šokių grupė Liepsna, vado
vaujama Algio Bražinsko, kuri 
pašoko bene 5 tautinius šokius. 
Gaila, kad grupės šokėjai vyrai 
po didžiosios tautinių šokių 
Šventės neteko entuziazmo lan
kytis šokių pamokose ir grupės 
pasirodymuose. Ir šį kartą gru
pės pasirodyme iŠ vyrų dalyva
vo tik grupės vadovas ir bro
liai Denis ir Raymondas Mei- 
žiai. Grupės šokėjos savo parei
gas supranta žymiai geriau, nes 
jos lanko ir pamokas ir pasiro
dymus. Šokius akordeonu paly
dėjo grupės nuolatinė akordeo
nistė Emilija Sodonienė. Be jau 
minėtų grupės narių pasirodyme 
dar dalyvavo: Rita Gražulytė, 
kuri prireikus pavadavo trūksta-

Nicole Luke ir Louis Morozes.
Du lietuviško maisto stalus 

suorganizavo ir aptarnavo Lie
tuvos vyčių Newarko kuopos Vy
tės ir žemiau paminimi asme
nys: Walter ir Margie Brazai
čiai, Emilija ir Robertas Sodo
mai, Adelė Matthews, Antanina 
Skruodienė, Jennie Miklasavige, 
Nellie Nechiporuk, Betty Luciw, 
Helen Radisch ir Kazys Šipai- 
la. Jie čia minimi dėlto, kad 
kai kurie jų dirbo visų nemėgia
mus darbus — gamino maisto 
produktus pardavimui arba ke
pė saulėje ilgas valandas prie 
maisto stalų ir aptarnavo išal
kusius ir ištroškusius festivalio 
lankytojus. Jų visų darbu ir rū
pesčiu buvo sutelkta daugiau 
kaip 700 dol., kurie buvo pa
skirti Lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegijai Romoje. Už tai jie visi 
yra verti didelės pagarbos ir pa
dėkos.

K.J.

SPALIO 12 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 VAU VAK.
KULTŪROS ŽIDINYJE ĮVYKSTA 

ŽURNALO “KARYS” 35 M. SUKAKTIES 
MINĖJIMAS IR Z. RAULINAIČIO KNYGOS 

‘KUNIGAIKŠČIŲ SĄJUNGA” SUTIKTUVĖS.

PROGRAMOJE:

‘Kario’' sukaktis — K. JANKŪNAS 
"Kunigaikščių sąjunga“ — B. RAUGAS

Dainuoja solo mezzo sopr. RASA KROKYTE

Vaišės - vakarienė

Auka —15 dol.

Stalai po 8 asmenis užsakomi pas
M. Klivečkienę, tel. 718 286 - 0406 
ar K. Bačauską, tei. 718 846-5543 
(čekiai rašomi “Karys" vardu)

Sukaktuvių proga visi maloniai kviečiami pabendrauti




