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NUBAUDĖ UŽ VAIKŲ MOKYMĄ
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 60
SKYRIUS “ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ”

NIJOLĖS 
SADŪNAITĖS
PRISIMINIMAI

Tavo gailestingumas lydi 
mane per visas mano 
gyvenimo dienas
(Ps. 22, 6)

SU DIDELE MEILE VISIEM
Paskutiniu laikotarpiu padaž- 

; nėjus Persijos įlanka plaukio
jančių laivų užpuolimam ir su
žalojimam, Persijos įlankos vals
tybės ir JAV7 susirūpino, kad 
vykstąs tarp Irano ir Irako ka
ras neišsiplėstų į Persijos įlanką 
ir nenutrauktų aliejaus tiekimą 
Vakarų Europos sąjungininkam 
ir Japonijai.

Arabų lygos valstybių užs. 
reik, ministerial savo konferen
cijoj apkaltino Iraną dėl karo su 
Iraku ir dėl laivų puldinėjimo 
Persijos įlankoj ir pažadėjo im- 

:? tis bendrų priemonių puldinė- 
jimam sustabdyti.

O Prezidentas Reagan painfor
mavo Saudi Arabijos karalių 
Fahd, kad JAV paprašytos pa
rems Saudi Arabiją ir kitas Per
sijos įlankos valstybes galimam 
susirėmimui su Iranu ištikus.

Vakarų valstybės demonstraci
jom ir iškilmėm paminėjo šiuo 
metu nežinia kur laikomo so
vietų fiziko, Nobelio premijos 
laureato ir kovotojo už žmogaus 
teises Andrei D. Sacharovo 63 
m. sukaktuves. Jis badauja nuo 
gegužės 2 ir buvo iš savo trem
ties vietos Gorki mieste nežinia 
kur išgabentas. Sov. S-gos orga
nai griežtai atsisako jį ar jo žmo- 

| ną išleisti į užsienį gydytis.
Graikijos, Indijos, Meksikos, 

Tanzanijos, Švedijos ir Argenti-

H pasmerkė ginklavimosi lenk
tynes ir bandys įtikinti didžią
sias pasaulio galybes užšaldyti 
branduolinių ginklų gaminimą, 

f| tyrimus ir naudojimą.
Sov. S-gos vyriausybės dien

raštis Izvestija apkaltino fiziko 
Sacharovo žmoną Eleną Bon
ner, kad ji per toli nuėjusi savo 
priešsovietinėj veikloj ir kad 
įstatymus saugojančios įstaigos 
ėmėsi prieš ją atitinkamų 
veiksmų.

V. Vokietijos užs. reik, minis- 
teriui Hans-Dietrich Genscher 

■■■

dar nespėjus atvykti į Sov. S-gą 
vizito, jos gynybos ministeris 
maršalas Ustinov pareiškė, kad 
Sov. S-ga pasiuntusi prie JAV 

* f krantų daugiau branduolinėm 
raketom ginkluotų pov. laivų 
ir padidinsianti vidutinės toli- 
našos branduolinių raketų skai
čių Europoj.

Naujasis Salvadoro preziden- 
tas Jose Napoleon Duarte, atvy
kęs vizito į JAV, pasižadėjo stip
rinti krašte demokratinių insti
tucijų veiklą, kelti gyventojų 
pragyvenimo lygį ir stiprinti 
krašto saugumą. Be to, jis prašė 
JAV kongresą paskirti Salvado- 
rui be jokių sąlygų prezidento 
Reagan prašomą sumą kraštui 
paremti.

V. Vokietijos socialdemokratų 
partija savo kongrese patvirtino 
ištikimumą Nato, bet ragino at
sisakyti pirmiesiem panaudoti 
branduolinius ginklus. Partijos 
vadu buvo išrinktas ilgametis 
jos vadas ir buv. kancleris Wil
ly Brandt.

JAV baigia susitarti su Japo
nija dėl eilės finansinių klausi
mų, kurie pakeltų jų pinigo yen 
vertę, padarytų ją lengviau nau
dojamą tarptautinėj rinkoj ir 
kiek sumažintų eksportą.

Argentinos, Brazilijos, Meksi
kos ir Kolumbijos prezidentai 
bendru pareiškimu įspėjo, kad 
dėl nuolat kylančių tarptautinių 
paskolų procentų jų valstybės 
nebus prievarta padarytos neiš- 
simokančiom skolininkėm už
sienio valstybėm.

Indijos uostamiesty Bombay 
dėl kilusių tarp hindų ir maho
metonų religinių riaušių žuvo 
per 100 žmonių ir apie 7000 
gyventojų liko be pastogės.

•S

Vagia šventųjų statulėles
Telšiai. 1983 liepos 9 naktį 

nežinomi piktadariai pakartoti
nai išplėšė Šventoriuje esantį 
koplytstulpį ir išnešė naujai įdė
tą Rūpintojėlio figūrėlę.

Viešvėnai (Telšių raj.). 1983 
balandžio 20-21 naktį iš kop
lytėlės Viešvėnų bažnyčios 
šventoriuje pavogtos nežinomo 
liaudies meistro iš medžio iš
drožtos dvi klūpančių angelėlių 
ir Sopulingosios Dievo Motinos 
figūrėlės.

Nepripažįsta, kad jis kunigas
Plungė. Kun. Ignacas Žebers- 

kis, neakivaizdiniu būdu baigęs 
Kunigų seminariją ir dirbdamas 
Plungės bažnyčios vargdfcininko 
pavaduotoju, padėdavo parapi
jos klebonui kanauninkui Gas- 
čiūnui pastoracijos darbe. 1982 
pradžioje Plungės klebonas ka
nauninkas Gasčiūnas kreipėsi į 
Kuriją, prašydamas tarpinin
kauti pas RRT įgaliotinį Petrą 
Anilionį dėl kun. I. Žeberskio 
įdarbinimo vikaro pareigose. P. 
Anilionis pagrasino vyskupui 
uždarysiąs tas bažnyčias, kurio
se dirbs tokie kunigai kaip I. 
Žeberskis, t.y. neturintys val
džios leidimo.

Atsakydamas į prašymą, P. 
Anilionis atsiuntė Plungės baž
nyčios komitetui ir klebonui 
raŠŠįrkuriame gfašinama užda
ryti Plungės bažnyčią, jei joje 
ir toliau dirbs kun. I. Žebers
kis.

P. Anilionis pasiūlė vyskupui 
iš naujo pasiųsti kun. I. Žebers- 
kį mokytis į Kauno ar Rygos 
Kunigų seminarijas ir iš naujo 
šventinti kunigu. Minėtas kuni
gas yra beveik 60 metų amžiaus.

Nubaudė už vaikų mokymą
Skardupiai (Kapsuko raj.). 

1983 liepos 28 Skardupių baž
nyčioje buvo egzaminuojami 
vaikai pirmajai išpažinčiai ir 
komunijai bei išduodamos korte
lės sutvirtinimo sakramentui.

Atėję į bažnyčią Kapsuko raj. 
vykdomojo komiteto pirminin
kas Merkevičius, švietimo sky
riaus vedėjas ir dar keletas as
menų užsipuolė parapijos kle
boną kun. Boleslovą Čegelską, 
kam jis moko vaikus. “Mokiau 
ir mokysiu ”, — atsakė klebonas, 
kartu pareikalavo, kad pareigū
nai negąsdintų vaikų ir paliktų 
maldos namus.

Vėliau dėl minėto įvykio Skar
dupių parapiją užplūdo pareigū
nai iš milicijos, vykdomojo ko
miteto, sakėsi, net iš prokura
tūros. Buvo tardomi ir gąsdina
mi vaikai, jų tėvai, bažnyčios 
komiteto nariai, neliko nuošaly 
ir kun. B. Čegelskas.

Rugpjūčio 23 parapijos klebo
nas kun. B. Čegelskas buvo nu
baustas 20 rub. administracijos 
bauda.

Molėtai. 1983 liepos 1 į Molė
tų bažnyčią atėjo miesto vyk. 
k-to sekretorė Dauborienė, drau
dimo inspektorė Ustinčiukienė 
ir darbuotoja iš milicijos. Ko
misija rado bažnyčioje Stasę Ko- 
kaitę, beruošiančią būrį vaikučių 
pirmajai komunijai. Atvykusieji 
už šį “nusikaltimą” surašė aktą.

Rugsėjo 10 Stasė Rokaitė 
buvo kviečiama pas prokurorą 
Besusparį. Tą pačią dieną buvo 
pakviesti liepos 1 rasti bažny
čioje IV b. kl. mokiniai— Ka
valiauskaitė, Bastijokaitė, Tar
vydas, Meškėnas, Gaivelis ir kiti. 
Vaikai buvo klausinėjami apie 
Stasę Rokaitę; kas juos mokė 
tikėjimo tiesų, kas davė katekiz
mus . . .

Rugsėjo 19 administracinės 
komisijos posėdis nubaudė Stasę 
Rokaitę 50 rub. bauda ir prigra

sino nekartoti daugiau tokių 
“nusikaltimų”.

Neleidžia groti vargonais
Telšiai. Nuo 1981 yra per

sekiojama Telšių Kultūros mo
kyklos koncertmeisterė Zita Va
sauskienė, mat KGB sužinojo, 
kad ji retkarčiais Telšių kated
roje groja vargonais.

Prieš pat 1981 Kalėdas rajo
no vykdomojo komiteto patal
pose ji buvo įspėta, kad Šven
čių metu negrotų katedroje. Pa
vaduotojas Jankus grasino Va- 
sauskienei; “Jei ir toliau va
dovausi katedros choreliui, ne
leisime dirbti Kultūros mokyk
loje. Pati pasirink — arba mo-‘ 
kykla, arba eik dirbti į bažny
čią”.

Nieko nepadėjo Z. Vasauskie- 
nės aiškinimas, kad katedroje ji 
groja laisvu nuo darbo metu. 
Kadangi Z. Vasauskienė neatsi
sakė pagroti katedroje, nuo 1982 
rugsėjo 1 jai buvo perpus su
mažintas valandų skaičius Kul
tūros mokykloje, o nuo 1983 ge
gužės 1 atleista iš darbo, “kaip 
nevykdanti komunistinio darbo 
uždavinių”.

Be to, Z. Vasauskienė buvo 
kaltinama kam lankosi atlaiduo
se ir Panų kalne. Pastaruo

ju metu jai nebeleidžiama Aęst 
studijų Klaipėdos konservatori
jos neakivaizdiniame skyriuje. pasišamė.

PREMIJA LIETUVIŲ BIČIULIUI

Politinių studijų savaitgalio antros dienos paskaitos ir svarstybos vyko Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Pirmoje eilėje atpažįstami iš k. A. Masionis, A. Gečys, du pralei
dus — E. Čekienė, Jonas Urbonas, dr. Petras Vileišis, Romas Kezys; dešinėje prie 
pulto kalba dr. T. Remeikis. Nuotr. V. Maželio

Anglijos karalienės vyras 
princas Pilypas gegužės 15 Lon
done anglikonui kunigui 
Michael B ourdeax iškilmingai 
įteikė šiemetinę Templetono 
premiją už religijos ugdymą pa
saulyje. Premijos laureatas kun. 
Bourdeaux 1969 metais įkūrė 
netoli nuo Londono — Kestono 
vietovėje — dabar jau plačiai 
žinomą Kestono kolegiją, ku
rioje yra renkama dokumentinė 
medžiaga apie krikščionių per
sekiojimą komunistų valdomuo
se Centro ir Rytų Europos kraš
tuose ir kuri įvairiais būdais C
paremia tų kraštų tikinčiuosius, 
katalikus ir kitų religinių bend
ruomenių narius.

Kunigo Bourddeaux įkurtoji 
Kolegija yra daug pasitarnavusi 
ir Lietuvos katalikų Bažnyčios 
dabartinės sunkios būklės iškėli
mui Vakaruose. Kolegijos 
spausdinamuose biuleteniuose 
ir atskiruose leidiniuose visada 
yra pateikiama informacijų apie 
katalikų persekiojimą Lietuvoje, 
taip pat apie Lietuvos tikinčių
jų vedamą kovą už religinės lais
vės apsaugojimą.

Pats kun. Bourdeaux yra pa
rašęs anglų kalba dabar jau pla
čiai paplitusią knygą apie Lie

įsiveržė į bažnyčią
Kelmė. 1983 gegužės 29 Kel

mės raj. Žalpių parapijos atlai
dų metu buvo renkami parašai 
po protestu dėl kun. Alfonso 
Svarinsko nuteisimo ir kun. Si
gito Tamkevičiaus suėmimo.

Po Sumos į bažnyčią įėjo už
gėręs čekistas Lapinskas ir jėga 
bandė atimti iš Arvydo Juškos 
protesto tekstą su parašais, už 
ką buvo žmonių sumuštas.

Tą pačią dieną milicija ir sau
gumas pradėjo ieškoti kaltinin
kų. Tuo tikslu sekmadienio va
karą pas parapijos kleboną atsi
lankė rajono prokuroras, o Kel
mės autobusų stotyje buvo su
laikyti: Žalpių parapijos vargo
nininkė Regina Teresiūtė bei 
rinkę parašus vaikinai — Arvy
das Juška ir Alvydas Vaino
ras.

Jie visi buvo melagingai kal
tinami muštynių organizavimu. 
Sulaikytus jaunuolius milicijos 
pareigūnai stumdė, sukinėjo 
rankas, iš jų tyčiojosi. A. Juška 
ir A. Vainoras buvo ištardyti ir 
kitą dieną paleisti; R. Teresiūtė 
buvo tardoma tris paras. Ji buvo 
išvadinta girtuokle, gąsdino iš
vežti į psichiatrinę ligoninę; 
parą laiko kartu su ja kameroje 
buvo laikoma ištisai rūkanti kri
minaliste. R. Teresiūtei papra- _

t šįųš.,.f^roĄg^ų^. ką4^iiĮ^Jsį?tų^ birbti agronomų laukuose.Todėl 
’r^M^ficrSmltei tik J1* ^dirbti įtyrond insti

tutą. Dabar jis dirba su krimina- 
(nukelta į 2 psl.) litais prje statybų, gyvena

tuvą “Land of Crosses”, — Kry
žių Kraštas. Joje apžvelgia Lie
tuvos katalikų Bažnyčios tra
gišką istoriją nuo Antrojo pa
saulinio karo pradžios iki šių 
dienų. Dalyvaudamas tarptau
tiniuose suvažiavimuose arba 
skaitydamas paskaitas įvairiuose 
kraštuose, kun. Bourdeaux taip 
pat visada pamini Lietuvos ti
kinčiųjų dabartines sunkias 
problemas.

Londone priimdamas garsiąją

Panamos prezidentu pagal 
oficialius duomenis buvo išrink
tas vyriausybės remtas kandida
tas Nicolas Ardito Bareetta.

Gynybos sekretoriaus pava
duotojas William Howard Taft 
patikino, kad Amerikos ginkluo
tosios pajėgos nuo prezidento 
Reagan valdymo pradžios yra 
daug geriau pasiruošusios vesti 
karą, bet kartu pažymėjo, kad 
šaudmenų ir atsarginių dalių 
trūkumas galėtų jų veiklą para- 
ližuoti. jei karas užtruktų ilgesnį 
laiką.

Kinijos armija planuoja sugrą
žinti kultūrinės revoliucijos 
metu panaikintus karių laipsnius 
ir sumažinti pačią armiją.

(Brolio vargai)
1983 birželio 8 Aukščiausias 

teismas Vilniuje, atsakydamas į 
brolio kasacinį skundą, pakeitė 
1983 gegužės 24 teismo nuo
sprendį į 18 mėn. lygtinai, pri
verstinai įdarbinant Liepos 6 jį 
įdarbino Giedraičių tarybiniame 
ūkyje, augalų apsaugos skyriuje, 
brigadininku. Tas etatas buvo 
senai laisvas, nes niekas nenorėjo 
dirbti su sveikatai kenksmingais 
chemikalais — herbicidais. Lie
pos 24 aš su broliu pasikalbė
jau telefonu, jis man apie visa 
tai papasakojo.

Tuoj po to, liepos 26, jį sku
biu Vidaus reikalų ministerijos 
įsakymu — telegrama, pervedė 
dirbti į Jonavos miestą prie sta
tybų. Statybų viršininkas ste
bėjosi, kad jį, neturintį jokių 
prasikaltimų, iš Giedraičių, kur 
jis kaip specialistas - agrono
mas buvo labai reikalingas, per
vedė dirbti prie labai sunkaus 
fizinio darbo — kasti, maišyti 
betoną ir pan., kai čia darbinin
kų netrūksta. Dar nepraėjo nė 
3 mėn. kai broliui darė trūkio 
operaciją, jis serga chroniška 
pneumonija, angina, bronchitu, 
yra labai silpnos sveikatos.

Gydytojai jau prieš kelis metus 
dėl jo silpnos sveikatos uždraudė

5 Templetono premiją, kun. Bour
deaux pažymėjo, kad religijos 
išlikimas ir dargi pastebimas jos 
atgimimas, nežiūrint žiaurių 
persekiojimų Sovietų Sąjungoje 
ir jos valdomuose kraštuose, 
yra vienas didžiųjų stebuklų 
krikščionybės istorijoje.

Templetono premija už religi
jos ugdymą pasaulyje yra ski
riama jau dvyliktą kartą. Pre
mijos laureatų tarpe yra žmonių 
meilės apaštalė motina Teresė iš 
Kalkutos ir iš Sovietų Sąjungos 
ištremtas žymusis rusas-rašy- 
tojas Aleksandras Solženicynas.

Per J.T. Ūkio ir socialinės ta
rybos debatus sovietų atstovas 
kaltino JAV7 už krokodilo ašarų 
liejimą dėl žmogaus teisių ir na
cių taktikos naudojimą kitas 
valstybes kaltinant. Jam atsaky
damas Britanijos atstovas Mar- 
getson priminė, kad 1939 - 41 
Britanija viena kovojo prieš na
cius, o Sov. S-ga sudarė sutartis 
su nacių Vokietija.

Sov. S-gos užs. reik, ministe
ris Gromyko pasmerkė Nato 
valstybes už JAV7 branduolinių 
raketų išdėstymą jų teritorijose 
ir pareiškė, kad Sov. S-ga nie
kada negrįš į branduolinių gink
lų sumažinimo denbas, jei JAV’ 
nepašalins iš Vakarų Europos 
ten išdėstytų raketų.

bendrabutyje, kur po darbo turi 
tuoj sugrįžti. { Vilnių pas žmoną 
ir 7 m. dukrelę Mariją išleidžia 
tik išeiginėm dienom. Kiekvieną 
kartą turi atsižymėti milicijoje.

1983 rugsėjo 15 brolį paguldė į 
Jonavos rajoninę ligoninę, tuber
kuliozinį skyrių, nes rado plau
čiuose dėmes. Vakarais tempe
ratūra iki 38 laipsnių, visai už
kimo ir dar prisidėjo aštrus 
bronchitas.

(Kviečia tardymui į Vilnių)
Kitą dieną jam iš KGB atėjo 

pakvietimas, kad rugsėjo 19 at
vyktų į Vilnių pas čekistą Vidą 
Baumilą tardymui. Išsigandusi 
TBC skyriaus gyd. Matilionienė 
davė žodinį leidimą broliui va
žiuoti į tardymą, nors kelionė iš 
Jonavos į Vilnių ir atgal tęsiasi 
apie 6 vai.

Rugsėjo 19 čekistas Baumiląs 
brolį tardė 3 vai. Jis parodė bro
liui jo ranka perrašytus mano, 
Vlado Lapienio, Petro Paulaičio 
iš lagerio rašytus laiškus, ku
riuos brolis laikė savo rūsy, 
kaip archyve, kad nežūtų, bet 
rūsys buvo išplėštas ir laiškų 
nuorašai pagrobti.

Čekistas kaltino brolį, kad jis 
tuos nuorašus yra perdavęs kun. 
Sigitui Tamkevičiui, esą, juos 
radę pas kunigą per kratą ... 
^^BjgJiž. Q^saJęęJkad jj§ nęžino, _ 
kas išplėšė jo rūsį ir paėmė 
laiškų nuorašus, taip pat nežino, 
kur juos padėjo. Kun. Sigitui
Tamkevičiui jis niekada nieko 
nėra davęs, o jei čekistas tvirti
na, kad tai rado pas kun. S. Tam- 
kevičių, teparodo tos kratos 
protokolą.

Kratos protokolo neparodė, 
tik ėmė šaukti ir grasinti, kad 
broliui iškels naują bylą . ..

Klausinėjo apie mane. Brolis 
atsakė, kad aš dirbanti ir gyve
nanti savo bute, kartu su jo 
žmona. Po protokolu, nežiūrint 
grasinimų, brolis nepasirašė. 
“Jūs taip mano parašą padir
binėjote po savo parašytais pa
reiškimais ir vėliau už tai mane 
teisėte.”

Čekistas V. Baumilas liepė 
broliui ateiti tardymui į KGB 
kitą dieną, nes baigėsi darbo 
laikas. Rugsėjo 20 V. Baumilas 
vėl brolį tardė 2 vai. 50 min. Jis 
kartojo gąsdinimą, kad jam iš
kels bylą už žinių perdavimą į 
“LKB Kroniką”. Čia pat melavo, 
esą, kun. Sigitas Tamkevičius 
prisipažino, jog brolis jam per
davęs tuos laiškų nuorašus.

Brolis paprašė akystatos. Če
kistas išsigando, po to vėl ėmė 
šaukti, nukreipdamas kalbą kita 
tema. Jis ėmė grasinti, kad jie 
broliui nedovanosią už “valsty
binės paslapties” išdavimą, už 
brolio parašytą pareiškimą Lie
tuvos KGB pirmininkui, kuria
me jis demaskavo čekistų ver
bavimą dirbti jų informatoriu
mi.

Brolis čekistui pakartojo, kaip 
savo pareiškime, kad jis yra pa
siruošęs viskam, bet liks ištiki
mas savo krikščioniškai sąžinei.

(Kaltina seserį)
Po to čekistas paėmė mano by

lą ir ėmė broliui įrodinėti, kokia 
aš esu baisi nusikaltėlė. Sakė, 
kad aš perduodanti į užsienį 
žinias, ir kad mane jie ryt 
areštuos. Žadėjo nuteisti mane 
ilgiems metams kalėti ... Juos 
labai pykino, kad tas brolio 
pareiškimas KGB pirmininkui 
tuoj pateko į užsienį. Tardė, 
kam brolis tą pareiškimą yra 
atidavęs.

Po protokolu brolis vėl nepa-

(tmkehd į 2 psl.)
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

chitektai yra to premijuoto pro- rė.

— “Literatūros ir meno” rtr.
16 paskelbtas įdomus strains* 
nelis apie griūvančias Vilniaus 
kalvas-kalnelius. Rašoma, kad 
prieš kiek laiko su dideliu 
trenksmu nugriuvo dalis Verkių 
kalno, ant kurio stovi garsusis 
Verkių meno ansamblis. Nugriu
vęs kalnas ir dabar stovįs nesu
tvirtintas. Nugriuvimo pavojus 
gresiąs ir suskilusiam Bekešo 
kalnui. Kalnų parko Šlaitas nuo
latos slenka su viąais medžiais 
į Vilnelės upę. O Čia reikėtų 
neatidėliojant šlaitą sutvirtinti, 
apsaugoti nuo linkimo, nutiesti 
užlipimo takus, kad šimtai li
pančių į kalną kojų negriautų 
smėlio. Tai būtų galima padary
ti su vilniečių talka. Tik kas visa 
tai suorganizuos? Pesimistiškai 
straipsnelį užbaigia jo autorius.

— “Literatūros ir meno” nr. 
16 yra ir kitas dėmesio vertas 
straipsnelis apie gamtos apsau
gą nuo užteršimo. Rašoma, kad 
yra išleistų gerų gamtosaugos į- 
statymų. Tik bėda, kad tie įsta
tymai tėra tik popieryje, o gyve
nime jie nevykdomi. Labiausiai 
gamtą užteršia pramonės įmo
nės. Už gamtos taršą jos sumo
ka pabaudas ir toliau teršia 
vandenis, paupių miškelius. Au
torius gamtos žalojimo pavyz
džiu nurodo Šventosios ir Neries ‘ 
santaką, kur buvo leista statyti 
chemijos fabriką, kurs jau už
teršė Neries vandenį ir sužalojo 
gražų šilelį. Nemuno vandenis 
teršia ir smarkiai auganti Kau-

Savaitės 
įvykiai

Šveicarija paskelbė, kad Afga
nistano partizanų į nelaisvę pa
imti ir Šveicarijoj internuoti so
vietų du kariai nutarė negrįžti į 
Sov. S-gą. Leidimai jiem gyven
ti Šveicarijoj bus atnaujinami 
kasmet.

JAV federalinis teismas rado, 
kad vyriausybei nepavykę įro
dyti, kad latvis Elmars Sprogis, 
būdamas policijos valdininku, 
karo metu padėjęs naciam žudy
ti žydus Latvijoj.

Per paskutinę Sov. S-gos ofen
zyvą Afganistane sovietų kariuo
menė neteko per 500 žuvusių 
karių.

Sov. S-gos gen. Semion F. Ro
manov, įsivėlęs į Pietų Korėjos 
keleivinio lėktuvo nušovimą, 
mirė Rytų Vokietijoj, eidamas 
tarnybos pareigas.

Lenkijos vyriausybės uždary
tos Solidarumo unijos nariai su- 
sugebėjo iki šiol išslapstyti 
1981 iš sovietų kariuomenės pa- 
sišaliųusį kareivį Aleksandrą V. 
Janišev.

Union of American Hebrew 
kongregacija priėmė rezoliuciją, 
raginančią gydyti rinkiminės 
veiklos metu padidėjusį antago
nizmą tarp juodųjų ir žydų.

Buv. Argentinos prezidentė 
Isabel Martinez Peron atvyko iš 
Ispanijos į Argentiną vadovauti 
peronistų partijai.

Linas Kojelis ir Juozas Kojelis, Lino tėvas, dalyvavę politi
nių studijų savaitgalyje New Yorke. Linas Kojelis kun. K. 
PugeviČiaus pagerbime pasakė pagrindinę kalbą, nušvies* 
damas jo veiklą. Nuotr. v. Maželio

no pramonė. Valdžius įstaigos 
išleidžia gamtosaugos įstaty
mus, bet nesirūpina jų įgyvendi
nimu. Te 
veikti tik saviveikliniu būdu.
Okupantams nerūpi Lietuvos 
gamta, jie tik stengiasi kuo 
daugiausia išspausti ūkinių gė-

intos mylėtojams

— Balandžio viduryje mirė il
gametė “Vagos” leidyklos redak
torė Irena Meciūnaitė-Labutie- 
nė. Ji buvo svarbiausia meno 
leidinių redaktorė. -

— Pavergtoje Lietuvoje labai 
mėgiama pasidarė pramoginė, 
vadinamoji estradinė muzika. 
Pagarsėjusiam “E s t r a d i - 
n i a m” Lietuvos ansamb
liui” vadovauja A. Vilkon- 
čius. Žymiausi pramoginės mu
zikos kompozitoriai yra B. Gor- 
bulskis, R. Racevičius, A, Rau
donikis, T. Makačinas, V. Na
vikas, J. Tamulionis, V. Ganeli
nas. Profsąjungų rūmuose įvykęs 
koncertas buvo plačiau aprašy
tas spaudoje, susilaukė įdomių

— Dar vis neatsidžiaugiama, 
kad Lietuvos architektų grupė 
už Suomijoje numatytą statyti 
Arktikos muziejaus projektą lai
mėjo premiją. Šie lietuviai ar-

SU DIDELE MEILE VISIEM
(atkelta iš 1 psl.) 

sirašė, protestuodamas, kad 
KGB jo parašus falsifikuoja. Be 
to, pareiškė, kad daugiau dėl 
kun. Sigito Tamkevičiaųs tardy
ti ir į teismą kaip liudininko 
kviesti nereikia, nes jis niekada 
neduos čekistams reikiamų paro
dymų.

V. Baumilas grasino brolį iš
laikyti iki 10 vai. vak., kol pasi
rašys*. Broliui neišsigandus, iš
leido.Dar pagrasino, kąd už vis
ką atkeršysią ...

(Tardo brolio žmoną)
1983 liepos 22 3 v. popiet juo- 

da KGB “Volga” čekistai iš dar
bo išsivežė brolio žmoną Mary
tę Sadūnienę. Ji dirba Vilniaus 
poliklinikoje okuliste. Ją nuvežė 
į KGB būstinę ir ėmė reikalau
ti, kad ji atiduotų pogrindinę 
literatūrą, kurią, anot čekistų, ji 
yra prieš 2 savaites gavusi ...

Marytė atsakė, kad ji nieko 
negavo, o jei čekistai taip jau 
viską žino, tai reikėjo patiems tą 
literatūrą ir pasiimti.

Čekistai savo pavardžių ne
pasisakė: “Praėjo tie laikai, kai 
mes savo pavardes sakyda
vome .. .’’Jie prievartavo Marytę 
duoti parodymus, kad aš nebūnu 
namuose, o valkatauju. Marytė 
pasakė, kad aš gyvenu ir nakvo
ju savo bute, tik dažnai sugrįžtu 
vėlai, kai ji jau ilsisi, ir išeinu 
anksti, jai dar neatsikėlus. Taip 
dažnai ir būdavo.

Marytė po protokolu pasirašė, 
nes jai grasino neišleisią, kol 
nepasirašys, o reikėjo pasiimti 
poliklinikoje paliktą dukrelę.

dalyvavusių projektų.
— Pavergtoje Lietuvoje lietu

viams kultūrininkams, ypač 
įvairių sričių redaktoriams, yra 
tikras vargas su kultūrinio gy
venimo pavergimu sovietinei 
politikai, štai vienas tokio pa
vergimo pavyzdys yra šių metų 
“Pergalės” žurnalo nr. 3. “Per
galė” yra literatūros ir dailės 
bei teatro žurnalas. Tačiau šia
me numeryje pirmieji 17 pusla
pių skirti K. Černenkos, dar 
dviejų rusų komunistų pasakytų 
kalbų vertimams, Aukščiausios 
Sovietinės tarybos kreipimuisi į 
Kremliaus komunistų partijos 
biurą ir jau mirusio J. Andro
povo atvaizdui bei K. Černenkos 
biografijai. Tos sovietinės l>ana- 
lybės, kaip ir anksčiau spaus
dintos Maskvos statytinių P. 
Griškevičiaus ir L. Šepečio kal
bos nieko bendro neturi su 
literatūra.

— Nauji vardai literatūroje. 
“Pergalės” nr. 3 į beletristikos 
laukus su novelių triptiku ateina 
Ramutė Adomaitytė, kilusi iš 
Šakių rajono, gimusi 1948, Vil
niaus universitete studijavusi 
literatūrą. Kūrinius perijodikoje 
pradėjo spausdinti 1974. Nuo 
1981 yra “Moksleivio” redakto-

Dabar pergyvena, kad čekistai 
nesufalsifikuotų jos parodymų. 
Išleisdami ją, grasino kaip ir jos 
vyrui, iškelti panašią bylą, nepa
likti jos ramybėje. Iki 1983 spa
lio mėn. jos nebetardė.

(Laiškai Andropovui)
1983 birželio 13 aš iš Mask- ! 

vos pašto registruotais laiškais 
išsiunčiau Andropovui ir SSSR 
prokurorui daugybę Lietuvos
tikinčiųjų pasirašytų protesto^ . .............
pareiškimų dėl kun. *r džiaukimės,
Svarinsko neteisingo nuteisimo : kad Lietuva šiais jubiliejiniais 
ir kun. Sigito Tamkevičiaųs nu- atpirkimo metais gavo 2 naujus 
sikalstamo suėmimo ir įkalinimo kankinius: kun. Alfonsą Svarins- 
KGB rūsiuose, šmeižikiškai jį ap- ką ir kun. Sigitą Tamkevičių. 
kaltinus antisovietine veikla. Po ^ie dvasios milžinai, galingi 
šiais pareiškimais pasirašė de
šimtys tūkstančių Lietuvos tikin
čiųjų, Visus šiuos pareiškimus 
išsiunčiau savo vardu ir savo at
galiniu adresu.

KGB negalėdami atkeršyti 
man asmeniškai, ėmė terorizuoti 
brolio žmoną. Tebūnie Viešpats 
visiems gailestingas!

(Prisiminimus baigiame)
Šie prisiminimai rašyti pakar

totinai, labai paskubomis.
Dažnai kartoju savo sutvirti

nimo metu gautos globėjos — 
šv. Kūd. Jėzaus Teresėlės žo
džius: “Nenoriu kitko, tik ko Tu, 
o Meile, nori ir kaip Tu . ..”

Sutvirtinimo Sakramentą 1945 
birželio 10 Telšiuose man sutei
kė Lietuvos kankinys vysk. Vin
centas Borisevičius. Lygiai po

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

Atėmė perrašytas knygas
Kelmė. 1983 gegužės 30 pas R. 

Teresiūtę, gyvenančią Kelmėje, 
buvo padaryta krata. Krata 
padaryta nepateikus orderio ir 
nedalyvaujant pačiai R. Teresiū- 
tei. Jos tikslas — paimti rašo
mąją mašinėlę, dauginimo apa
ratą ir pinigų dauginimo apa
ratą. Kratą darė 2 milicininkai 
ir 3 saugumo darbuotojai. (Kiti 
3 laikas nuo laiko atvažinėda- 
vo). Čekistams nedavus raktų, 
koridoriaus duris atsirakino sa
vais, o į kambarius teko laipioti 
per langus.

Paimta: kasetinis magnetofo
nas “Sonij”, 11 magnetofono ka
sečių, foto aparatai — “Zorkij”, 
“Fedmikron”, protestas TSRS 
generaliniam prokurorui (8 egz.), 
pareiškimas LTSR ATP (2 egz.), 
12 lapų su eilėraščiais, 3 sąsiu
viniai su tekstais, 1 paketas ra
šomojo popieriaus, 4 rašomajai 
mašinėlei skirtos kasetės, 1 pake
tas kopijuotės, 26 foto juostos, 
27 kun. A. Svarinsko nuotrau
kos, 3 bendros nuotraukos, ka- 
lendorėlis, 20 rašomąja mašinėle 
rašytų knygų, 180 lapų (vairaus

nuo 1977 metų.
— “Pergalės” nr. 3 yra »š-

— Lietuvos mokslininkai dir- St.,'8r©olclyn, N.Y. 11211
ba ir laserio spindulių tyrimo ir 
tobulinimo srityje. Ne paslaptis, 
kad bolševikai, lašeno spindu
lius stengiasi įjungti į karo rei
kalų sritį. Spaudos žiniomis, 
Lietuvos Fizikos instituto moks
lininkai neseniai pagamino nau
ją laserį, siunčiantį vienos mili
joninės sekundės dalies šviesos 
impulsus. Išradimas atiduotas 
Vilniaus universiteto Fizikos fa
kultetui.

— Sovietų Sąjungos gražiai iš
leistų knygų konkurse “Vagos” 
išleisti K. Donelaičio “Metai” 
ir “Mokslo” išleisti “Rinktiniai 
Jono Bretkūno raštai” laimėjo 
pirmos klasės diplomus.

— Pasvalyje atidaryta naujai 
pastatyta 120 lovų ligoninė. Sta
tomi ir nauji rajono kultūros na
mai.

30 metų mane teisė. Tikiu, kad 
kankinio vyskupo Vincento už
tarimas lydėjo ir lydi mane.

Kokie mes laimingi, kai 
šventieji ir kankiniai nuolat už 
mus meldžiasi! Tada ir patys 
silpniausi lengvai pakelia visus 
išbandymus.

Dėkoju visiems, kurie mane 
rėmė ir remia savo šv. malda! 
Meskimės už visus, o ypač už 
tuos, .kurie neturi meilės, ne
pažįsta Gerojo Dievo, ries jie yra 
visų nelaimingiausi mūsų bro
liai, sesės.

į kad Lietuva šiais jubiliejiniais 
atpirkimo metais gavo 2 naujus

Kristus mokslo šviesos švyturiai 
ilgus metus, negailėdami savojė- 
gų, švietė ir šildė tūkstančiams 
lietuvių, o dabar švies ir šildys 
milijonams visame pasaulyje.

Kentėjimai dėl Kristaus yra 
ypatingo išrinkimo ženklas.

Norisi užbaigti padėkos 
himnu:

— Tave, Dieve, garbinam, 
Tave, Viešpatie, išpažįstam.
Tave, Amrinąjį Tėyą pagarbi

na visa žemė.
Tau visi angelai, Tau dangūs 
ir visos galybės.
Tau cherubinai ir Serafinai 
nepaliaujamu balsu gieda: 
Šventas, šventas, šventas, 
Viešpats Galybių Dievas!— 

Maskva, 
1983.10.7.
Rožančiaus Dievo Motinos d.

teksto, apsusdinto mašinėle, 4 
diapozityvai.

Čekistai krėsti butą atvažiavo 
dar ir gegužės 31. Paėmė: po
grindyje leistą leidinį “Alma 
mater” ir foto liniuotę.

Tardymo metu R. Teresiūtė 
apie kratoje paimtus daiktus 
kalbėti atsisakė, motyvuodama, 
kad krata padaryta be jos ži
nios. Saugumiečiai siūlė R. Te- 
resiūtei pakeisti savo pažiūras, 
bendradarbiauti, žadėjo leisti 
įstoti į bet kurią norimą mo
kyklą.

R. Teresiūtė nuo pirmos iki 
paskutinės sulaikymo dienos 
buvo paskelbusi bado streiką.

Baigiamosios pastabos
Šiuo baigiame Lietuvos Kata

likų Bažnyčios Kronikos 60-tą 
numerį. Lietuvoje jis buvo iš
leistas 1983 lapkričio 1.

Numeris jau yra išleistas ir 
anglų kalba. Jo viršelį puošia iŠ 
Lietuvos gautas ir ten platina
mas kun. A. Svarinsko paveiks
lėlis su įrašu — Už bažnyčią 
ir tėvynę. Apačioje po nuo
trauka surašyta datos, kada jis 
buvo kalinamas.?

■«*«<**■

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

! LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI : 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO- 
SE IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kezyš, 217-25 54th Ave., Bayside, 
N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

KVECAS
JONAS 

I953 + 197 6

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

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

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300

LIETUVIŲ RADIJO VALANDA WORCESTER; MA. — WICN 90.5 FM 
Trečiadieniais 8-9 v.v., penktadieniais 7:30 - 8:30 v.v. inž. Ed. V. 
Meilus Jr., vedėjas, 23 Shirley Rd., Shrewsbury, MA 01545. Tel. 617 
852-3665.

ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios k^ly^os, oras šaldomas.
Daug vietos automobMiam pastatyti. j.

Tasolino 

A MEMORIALS v
G6-86 80.ST., KIDDLE VILLAGE, QUEENS 

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHvur BuU Baking Co. Lietuvišką Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telet 779-5156.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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 WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Štokas, Dlt adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N J. 07060. Telet. (201) 753-5636.

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

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y. TWef. 847-2323 
(namų tetof. 847-4477). įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrtušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440, Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami poiaidotuvinisi pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• {DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINES KELIONES

| LIETUVĄ
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Kad nebūtų per vėlu
Pakilia nuotaika tęsiame šv. 

Kazimiero jubiliejinius metus. 
Visi žinome, kad visa tai neat
sitiko savaime — iš anksto buvo 
planuota, organizuota, suda
rytas komitetas ir komitetai. Rei
kia laiko ir darbo ir geros in
formacijos, kad iškilmės ar su
kaktys sujudintų žmones, kad 
jos liktų neužmirštamos.

Štai dabar artėjame prie ki
tos labai svarbios sukakties — 
prie Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties. Lietuva buvo apkrikš
tyta 1387 metais. Beliko tik trys 
metai. Vieniem atrodo, kad tai 
gana daug laiko, o kitiem — 
kad laiko mažoka. Jei norima ką 
nors didesnio padaryti, suorga
nizuoti mokslinių veikalų rašy
mą, sukurti kokių meno kūrinių, 
tai to negalima padaryti per sa
vaitę, per metus. Reikia daug 
ir daug laiko.

Kokioni iškilmėm planuoti 
tikrai laiko dar yra, bet kur di
desni darbai? Ar kas kur kalbė
jo, ką reikėtų padaryti, sukurti, 
kad ši didžioji sukaktis būtų į- 
prasminta? Niekas neplanavo, 
nekalbėjo, tik buvo prisiminta, 
kad tokia sukaktis artėja.

Net ir popiežius Jonas Pau
lius II, po tokio gražaus šv. 
Kazimiero jubiliejinio pagerbi
mo ir lietuvių tautos iškėlimo, 

. pasakė lietuviam, — tąi .pasi- 
gų^tysime vėl Romoje 1987 me- 

taiš! Popiežiui tikrai rūpi, kad 
ši sukaktis būtų iškelta, išryš
kinta, kad ji kuo giliausiai pa
liestų Lietuvoje ir išeivijoje 
esančius lietuvius. Jis tuos rei
kalus pažįsta iš seno ir supran
ta, kad tai reikia stiprinti ir 
išryškinti, kai ateistinė religija, 
pasitelkusi komunistinių valsty
bių jėgą, nori krikščioniškąjį 
tikėjimą sunaikinti. Vyksta di
delės grumtynės. Ištikimuosius 
Kristui reikia palaikyti visom 
priemonėm. Tokia krikščio
nybės įvedimo sukaktis kels 
krašto ir patriotines, ir religi
nes nuotaikas.

Kai lenkai šventė savo krikšto 
1000 metų sukaktį, jie kokį de

AUŠRA NAUJOS
GADYNĖS TEKA
AUŠROS 100 METŲ
SUKAKČIAI PRISIMINTI

—■ PAULIUS JURKUS .... =
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Vokiečių okupacijos metais 
Basanavičiaus rūpestis buvo vi
sais būdais judinti lietuvišką 
veiklą, ginti lietuvių reikalus, į- 
tvirtinti lietuvybę Vilniuje, nes 
ten skverbėsi lenkai.

Vokiečiam atėjus, pačioj pra
džioj jo rūpesčiu A. Janulaičio 
bute buvo sušauktas pasitari
mas, kur svarstė, kad reikia 
parašyti vokiečių valdžiai me
morandumą ir išdėstyti padėtį. 
Reikia prašyti autonomijos, kad 
leistų leisti lietuvišką laikraštį.

Ne kartą jis su kitais lietu
viais lankėsi vokiečių okupaci
nės valdžios įstaigose, prašy
dami tai vieno, tai kito. Kartą 
prašė, kad prie vokiečių miesto 
burmistro būtų du patarėjai 
lietuviai. Prašė, kad leistų veik
ti ‘ Ryto” draugijai.

Basanavičių aplanko Jagomastas
Šį mažą epizodą gal ir never

tėtų minėti, nes -jis tikrai mažas 

šimtmetį prieš tai rengėsi. Su
planavo ir išleido daugybę 
mokslinių veikalų — visą seriją 
apie krikščionybę Lenkijoje. Pa
grindinis raštų leidimas kaip 
tik buvo išeivijoje. Čia išleido 
tai, ko negalėjo išleisti krašte. 
Pačioje Lenkijoje buvo išleista 
tai, kas režimui per daug ne
trukdė.

Ir mūsų jubiliejaus proga vi
sas svoris kris ant mūsų išeivi
jos pečių. Jei nepasikeis sąly
gos iki to laiko Lietuvoje, tai 
ten tikrai ši sukaktis bus labiau 
varžoma nei šv. Kazimiero ju
biliejus. Ten išleis tik kokį pa
veiksliuką, kokias pamaldas at
laikys katedroje, bet ten negalės 
išleisti specialių veikalų apie 
krikščionybę Lietuvoje. Viena — 
tai liestų Lietuvos istoriją, kita 
— tai stiprintų krikščionybę 
žmonių tarpe. O tai okupantam 
yra pavojinga. To jie nenori.

Kad nebūtume sugėdyti prieš 
istoriją, reikia skubėti, planuoti 
ir daryti. Kelionės į Romą ne
užteks. Neužteks išleisti kokios 
brošiūrinės knygelės. Juk krikš
čioniškuoju keliu lietuvių tauta 
nuėjo gražius šimtmečius, nuėjo 
giedodama, besimelsdama, pa
sninkaudama. Ji sukūrė savas 
krikščioniškas tradicijas, sukūrė 
savitą meną. Ir visa tai reikia 
jubiliejaus proga prikelti ir su
jungti. į .vieną-didžiulį -paminiu 
lą, kuriame būtų išryškinti mūsų 
tautiniai krikščioniški bruožai. 
Reikia tai daryti.

O kas bus, jei ims lenkai ir 
suorganizuos, kaip jie krikštijo 
Lietuvą, kokią jie darė įtaką Lie
tuvai? Kas bus tada, kai lenkai 
išleis mokslinius veikalus apie 
Lietuvos krikštą ir visa tai bus 
nudažyta lenkiškai? Visa tai 
pereis į pasaulio opiniją, ir lie
tuviškoji tautinė mūsų kultūra 
bei religinė apraiška bus pa
žeminta.

Kas. tuo klausimu turėtų pa
sirūpinti?

Visi, visi, nes tai yra lietu
viškos garbės reikalas.

įvykis, bet, kaip pamatysite, 
jis turi šiurpią dimensiją.

Tilžėje gyveno Enzys Jagomas
tas, spaustuvininkas, gimęs apie 
1870 metus. Jis buvo susipratęs 
lietuvis, jam tikrai rūpėjo lietu
vybė, lietuviška spauda. Pats 
prisidėjo prie draudžiamųjų 
laikraščių redagavimo, spausdi
nimo. Jam Basanavičius buvo 
nepaprastas žmogus, Aušros į- 
steigėjas, to didžiojo tautinio ju
dėjimo pradininkas.

Kai užėmė vokiečiai Vilnių, 
jis panoro Basanavičių pamaty
ti. 1915 metų gale jis ir atvyko 
į Vilnių. Gal jis turėjo kokią 
vokiečių valdžios komandiruotę. 
Taip greičiausiai ir buvo, nes 
šiaip susisiekimas buvo labai 
suvaržytas.

Šis Prūsijos lietuvis pirmą 
kartą savo akim pamatė Lietu
vos sostinę, senąją Lietuvą, apie 
kurią ne kartą galvojo, rašė, 
dėl kurios ateities jis buvo ati-

Pasiruošimas
Suprasdami reikalo svarbumą, 

sendraugiai ateitininkai, senie
siem metam jau riedant į ga
lą, metiniame susirinkime nau
jai išrinktą pirm. Bronių Krokį 
įpareigojo Philadelphijoj suruoš-< 
ti plačios apimties šv. Kazimie
ro jubiliejaus minėjimą. Pirmi
ninkas greit subūrė visų trijų 
lietuviškų parapijų klebonus,- 
aktyviai liesireiškiančių organi
zacijų bei grupių atstovus ir 
pradėjo energingai veikti. Tarpi
ninkaujant arkivyskupijos 
kancleriui prel. Pranciškui Stat
kui, minėjimui buvo gautas pri
tarimas iš Philadelphijos kardi
nolo John Krol.

Pradėjus darbą, iškilo trys 
svarbus dalykai: pripildyti di
džiulę Šv. Petro ir Povilo kated
rą, surasti aukštai iškilusių me
nininkų, sutelkti pakankamai lė
šų įvairių išlaidų padengimui.

Pirmo tikslo siekiant, kazimie- 
rinės iškilmės buvo stipriai gar
sinamos anglų ir lietuvių spau
doje bei per vietinę radijo va
landėlę. Rengėjų šauksmas pa
lankiai buvo priimtas visų ge
neracijų, visų sambūrių. Į jį 
teigiamai reagavo įvairių pažiū
rų žmonės.

Meniniam reikalam buvo an
gažuotas iš New Yorko vargonų 
virtuozas Jonas Žukas ir lietuvių 
bei amerikiečių tarpe jau išgar
sėjusi solistė Marytė Bizinkaus- 
kaitė.

Apeliuojant į visuomenę lėšų 
reikalais, su aukomis atskubėjo 
parapijų klebonai, organizacijos 
ir gana gražus skaičius pavie-. 
nių asmenų. Šiam reikalui pel
ną, gautą iš suruoštų pietų, 
paskyrė ateitininkai ir skautai.

Koncertas
Iškilnus įvyko kovo 18, sekma

Grandinėlės metiniame baliuje gegužės 6, Clevelande. Nuotr. v. Bacevičiaus

davęs visas savo jaunas dienas.
Basanavičių jis sutiko. Kalbė

josi. Deja, nėra likę platesnių 
kokių užrašų, apie ką kalbėjosi, 
kaip jam atrodė aušrininkas Ba
sanavičius. Žinoma tik tiek, kad 
Basanavičius pasinaudojo šia 
proga ir jam įdavė 200 markių, 
kad juos iš Tilžės persiųstų kun. ' 
J. Žilinskui į Berlyną. Kaip 
minėjome, tuos pinigus Basana
vičius, važiuodamas iš Berlyno, 
turėjo pasiskolinti iŠ kun. J. Ži
linsko, nes vokiečių valdžia jau 
nebeėmė rusiškų rublių. Jago
mastas dar pasakė, kad vokie
čiai buvo įtarę kun. J. Žilins
ką, kad jis esąs šnipas, ir mėne
siui buvo uždarę į kalėjimą.

Išvažiavo Jagomastas iŠ Vil
niaus, iššiveždamas tikrai padi
dėjusį savo lietuvišką nusiteiki
mą. Kai Lietuva tapo nepri
klausoma, jis padarė logišką iš
vadą — jis lietuvis, jis turi būti 
Lietuvos pilietis. Jo Šeima buvo 
labai lietuviška. Jo sūnus Jur
gis tarnavo Lietuvos kariuome
nėje ir. baigė Karo mokyklą. 
Dukra Ona Vilmantienė buvo 
korespondentė, daug rašė Lietu
vos laikraščiuose.

Bet štai vėl karas. Lietuvą 
okupavo Sovietų Sąjunga. Prasi
dėjo repatriacija. Iš Lietuvos 
važiavo vokiškos kilmės žmonės 
į Vokietiją. Tada vokiečiai pri
vertė ir Jagomastus išvažiuoti iš 
Tilžės, emigruoti į Lietuvą. Pri
versti išvažiavo Enzys Jagomas
tas, du jo sūnūs: Dovas ir Jurgis, 
dukra Ona Vilmantienė su savo 
vvru.

KAZIMIERINĖS IŠKILMĖS 
PHILADELPHIJOS KATEDROJ
dienį, Sv. Petro ir Povilo kated

roje. Jos susidėjo iš dviejų da
lių: vargonų muzikos koncerto ir 
iškilmingų kardinolo mišių.

įžengę katedros prieangio, 
buvome sutikti Lietuvos vyčių, 
kurie kiekvienam įteikė specialų 
su trimis lietuviškomis giesmė
mis, mišiolėlį ir dailiai Marytės 
Leperos su draugėmis padary
tas tautines spalvas. Ten pat bu
vo platinamos Simo Sužiedėlio 
(lietuviškai) ir Pilypo Skabeikio 
(angliškai) apie šv. Kazimierą 
paruoštos knygelės. Jaunimas 
rūpinosi tvarkos palaikymu ir 
rinko parašus po peticija, reika
laujančia išlaisvinti kunigus Al
fonsą Svarinską ir Sigitą Tam- 
kevičių. fe

Antrą valandą, kada katedra 
jau buvo pripildyta žmonių, di
dingai jos skliautais nuaidėjo 
pirmieji Jono Žuko meistriškai 
išgauti vargonų muzikos akor
dai. Darniuose akorduose atsi
skleidė didysis menininkui Die
vo duotas talentas.

Keturiasdešimtpenkias mi
nutes užtrukusiame koncerte 
vargonų virtuozas pagrojo Louis 
Vieme, Roger Ducasse, Charles 
Toumemire ir S. Karg-Elert 
kūrinius.

Teorines muzikos žinias jis įsi
gijo Kauno konservatorijoj ir 
dviejose Paryžiaus muzikos mo
kyklose. Jonas Žukas už didžią
ją paslaugą atsisakė imti ne 
tik honorarą, bet ir kelionpini
gius.

Mišios
Pasibaigus koncertui, gana 

ilgo tako, vedančio prie didžiojo 
altoriaus, pakraščiuose pasiro

Toliau, kaip žinome 1941 bir
želio 22 prasidėjo karas tarp So
vietų Sąjungos ir Vokietijos. Vo
kiečiai greitai užėmė Lietuvą ir 
Vilniuje rado įsikūrusius Jago
mastus. Vokiečių geštapui labai 
nepatiko jo lietuviška veikla. 
Kaip jis drįso atsisakyti Vokie^ 
tijos pilietybės, gyvendamas Til
žėje?! Geštapas keršydamas visą 
šeimą Vilniuje sušaudė 1941 rug
pjūčio 23.

Čia Amerikoje dar gyvena ne
maža žmonių ir Jagomastų pa
žįstamų bei draugų, kurie gerai 
prisimena anas dienas, kaip Vil
niuje pasklido siaubinga žinia 
— Jagomastus sušaudė už tai, 
kad Lietuvą mylėjo.

Ir visų gretas tai dar labiau 
suglaudino, kad nebūtų išduo
tas ir Jagomastų, ir visų aušri
ninkų, ir drauge visos tautos 
troškimas — nepriklausomybė.

Grįškime vėl į anas dienas, 
kai Vilniuje šeimininkavo kaize
rinės Vokietijos kariuomenė ir 
administracija.

Įvykiai, kurie kėlė gyventojų 
nuotaikas

Vokiečių okupacinė valdžia 
stengėsi iš krašto išgabenti kuo 
daugiau • .gėrybių, žmones 
spauste išspausti. Viskas buvo 
suvaržyta. Iš Vilniaus niekas 
negalėjo išvažiuoti.

Bet Žmonės vistiek judėjo, ra
do būdų pralįsti pro valdžios 
paragrafus, gauti reikiamus lei
dimus.

1916 gegužės 19 į V’ilnių atvy
ko kun. dr. V, Bartuška ir 

dė jaunimo su tautiniais drabu
žiais garbės sargyba. Pro ją, 
vadovaujant lietuvių veteranų 
postui su palydomis pražygiavo 
Lietuvos, JAV, įvairių organiza
cijų vėliavos. Jas sekė koncele- 
bruotų mišių dalyviai: kard. J. 
Krol, vysk: V. Brizgys ir 16 
lietuvių kunigų.

Vadovaujant kazimieriečių 
seselių, atvykusių iš Villa Jo
seph Marie, Holland, Pa., cho
rui ir pritariant lietuvių kilmės 
dalyviam, gražiai nuskambėjo 
Pulkim ant kelių giesmė. Vėliau 
su seselėmis buvo pagiedota dar 
pora lietuviškų giesmių. Jos 
vienos atliko kelias angliškas 
giesmes. Seselių chorui vadova
vo sės. Johanna.

Pirmą skaitymą atliko M. Le- 
pera, o antrą — T. Danta. Pa
moksle kard. Krol, pasidžiaugęs, 
kad mūsų tarpe yra vysk. Briz
gys, apgailestavo, jog neturime 
kito vyskupo, t.y. Julijono Ste
ponavičiaus, kuris jau daugelis 
metų negali eiti pareigų savo 
diecezijoj. Kardinolas paaiškino, 
kad jam pakvietimą buvo iš
siuntęs apdraustu laišku. Tokiu 
pat laišku buvo kreiptasi ir į 
Washingtone reziduojantį Sovie
tų Sąjungos ambasadorių, pra
šant, kad jis įtaigotų savo vy
riausybę dėl leidimo gavimo. Nei 
iš vieno, nei iš kito negautas 
atsakymas.

Kardinolas pateikė keletą ci
tatų, paimtų iš popiežiaus kal
bų, pasakytų lietuvių audienci
joj ir Šv. Petro bazilikoj iškil
mių metu. Jose Šv. Tėvas reiš
kia susirūpinimą vergijoj esan
čiais lietuviais. Tęsdamas pa-

dr. J. Bielskis. Jie papasakojo, 
kas dedasi kituose pasaulio kraš
tuose ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Visi lietuviai pasi
kelia veiklai, organizuojasi, rei
kalauja Lietuvai geresnių dienų 
ir net nepriklausomybės.

Žmonių nuotaikas labai pa
kėlė ir popiežius Benediktas XV. 
Jis visame pasaulyje paskelbė 
“Lietuvių dieną” ir visame pa
saulyje rinko pinigus Lietuvai. 
Ir štai per Katalikų Bažnyčią, 
per jos kanalus, buvo kuo pla
čiausiai išgarsinta Lietuva. Ji 
buvo seniai jau užmiršta, neži
noma šalis. Kitiem atrodė, kad 
tai papuasų tėvynė. Dabar suži
nojo, kad Lietuva yra vokiečių 
okupuota, kad ji vargsta.

Po rinkliavos veikusiam lietu
vių komitetui Šveicarijoje buvo 
įteikta 407.589 frankai. Ir anks
čiau popiežius buvo atsiuntęs 
badaujantiem vaikam 10.000 
lyrų.

Ir tai prisidėjo prie lietuviškų 
nuotaikų pakilimo. Visus labiau 
įpareigojo dirbti Lietuvai, 
rengtis jos atstatymui.

Tiesa, vokiečiam tai nepatiko, 
o gal juos kurstė lenkai, kad 
štai pas eilę lietuvių buvo pa
daryta krata, buvo suimti: A. 
Smetona, kun. dr. Bakšys. Kratė 
ir Basanavičių, iš jo išnešė svar
bių rankraščių, patį nusivedė į 
policijos būstinę, tardė, bet ne- 
suėnlė.

Veikla draugijų priedangoje
Su 1917 metų pradžia pagy

vėjo lietuviška veikla. Leidimus 

mokslą, kardinolas gana plačiai 
ir objektyviai nupasakojo Sv. Ka
zimiero biografiją, palietė oku
pacinius sunkumus ir stipriai 
akcentavo lietuvių tautos hero
izmą, parodytą kovojant dėl re
liginių teisių.

Sol. M. Bizinkauskaitė minėji
mą praturtino Avė Marija ir 
kitomis giesmėmis.

Mišioms duoną ir vyną atnešė 
sės. Jonella, šv. Kazimiero kon
gregacijos generolė, ateitininkų, 
skautų, vyčių ir visų trijų pa
rapinių mokyklų atstovai. Invo- 
kaciją, kurioje buvo išsakyti 
mūsų tautos skausmai, perskai
tė Jūratė Stirbienė.

Po Mišių vysk. Brizgys pasi
džiaugė gražiai praėjusiomis iš
kilmėmis, padėkojo rengėjam 
už kruopštų darbą, kvietė būti 
šv. Kazimiero apaštalais, nepa
miršti kenčiančios ir kovojančios 
tautos. Po pamaldų katedros pa
rapijos salėje įvyko kuklios vai
šės. Į jas atsilankė koncele- 
bruotų mišių dalyviai, meninin
kai, valdžios pareigūnai, kai ku
rių draugiškų tautų atstovai, se
selės ir kiti kviesti svečiai.

Garsas apie šv. Kazimiero 
jubiliejų pasiekė ir Pennsylvani- 
jos valstijos senatą. Jis priėmė 
specialią rezoliuciją, kurią sen. 
Joseph Rock vaišių metu įteikė 
B. Krokiui.

Iškilmes katedroje filmavo 
trečio ir šešto kanalo pareigū
nai ir jas $u trumpais komen
tarais perdavė žinių metu. Kitą 
dieną Philadelphia Inquirer, 
kurį skaito šimtai tūkstančių 
žmonių, pasirodė 3 didžiulės 
nuotraukos. Jose dominavo jau
nimas su tautiniais drabužiais. 
Ten pat buvo straipsnis su cita
tomis, paimtomis iš kard. Krol 
pamokslo. Tarp kitko buvo pa
rašyta, kad Lietuvoje vyksta sis- 
tematiškas, nuolatinis religijos 
persekiojimas, kad sovietų tero
ras prilygsta Vokietijoj nacių 
siautėjimam.

Bronius Vaškaitis

— “Aro” choras, vadovauja
mas sol. V. Verikaičio, balan
džio 1 koncertavo Toronto Lie
tuvių Namuose. Pradžiai davė 
dvi šv. Kazimierui pagerbti gies
mes, o paskui įprastines dainas, 
kurios sukėlė publikos entuziaz
mą. Paįvairino solo ir duetais 
sol. S. Žiemelytė, sol. R. Stri
maitis ir pats vadovas sol. V. 
Verikaitis. Akomponavo muz. J. 
Govėdas. Programą pranešinėjo 
“Vilniaus karalaitė” D. Kalen- 
draitė.

buvo gavę ir legaliai veikė dvi 
draugijos: Lietuvių draugija nu- 
kentėjusiems nuo karo šelpti ir 
jau žinoma — Lietuvių Mokslo 
Draugija.

Dabar buvo gautas leidimas 
veikti “Ryto” draugijai, kuri rū
pinosi žmonių švietimu. Drau
gijos buvo priedanga ir kitai 
veiklai. Susirinkę aptardavo ir 
kitus reikalus, organizavo lietu
viškas mokyklas, rengė vakarus.

Tie 1917 metai atnešė ir kitų 
didelių pakeitimų. Tų metų ko
vo 1 pranešė vyriausias kariuo
menės vadas Rytuose, kad lei
džiama lietuviam turėti savo 
laikraštį.

Apie lietuvišką laikraštį lietu
viai seniai galvojo ir prašė ka
rinės valdžios, kad leistų. Vo
kiečiai lietuviškai leido “Dabar
tį”, bet ten visa dvasia buvo 
vokiška. Basanavičius tam nau
jam laikraščiui parinko ir vardą 
“Lietuvos Aidas”.

Vokiečiai, užėmę Lietuvą, pra
džioje paliko rusų administra
cinius padalinimus — guberni
jas. 1917 kovo 15 jie viską 
pakeitė, visas tris gulx?rnijas: 
Kauno. Suvalkų ir Vilniaus su
jungė į vieną ir pavadino Lie
tuvos provincijosvarilu. Vokie
čiai sąmoningai vystė savo pla
ną, kaip nors Lietuvą pamažu 
pasilaikyti ir prisijungti prie Vo
kietijos.

(Rus cidiigitjn)
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Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

mimus UIIIMIU HMHNI

Santrumpos: atm. įn. — atmi
nimo įnašas, pavardė po dvitaš
kio — įamžintojas, im. — įmokė
jo, atst. — atstovauja, asm. — 
asmuo, įgal. - įgaliotinis, suma 
po pavardės — įnašų iš viso.

1984 m. kovo mėn.
1 x $10 — Venclova Tomas, 

$130.
1 x $15 — Giparienė Marija, 

atm. įn., $70.
4 x $20 — Dulkis Anelė, $175; 

Ivaška Paul ir Joanna, $220; 
Kukučionienė Angelė Vasario 
16 proga, $20; Skuodis Antanas 
(miręs) ir Marija, $250.

5 x $25 — Anysas Jonas, $250; 
Dagys Linas ir Rita, Vasario 16 
proga, $150; Daugėla Kazys ir 
Stasė, $300; Gražulis Bronius 
atm. įn.: Gražulis Akvilė, 
$1,045; Šlapelienė-Piaseckaitė 
Marija atm. įn.: Sirutienė Gra
žutė, $125.

2 x $30 — Juodeika dr. Vla
das atm. įn.: Juodeikienė Gra
žina, $150; Kojelytė Daina E., 
$400.

1 x $40 — Reklienė Emilija 
atm. įn.: 2 asm., S40.

5 x $50 — Adamonis Petras 
atm. įn.: Adamonienė Pranė, 
$375; Antanaitis Algirdas T. ir 
Auksė, $1,050; LB Brocktono 
apylinkė, $325; Milaševičius 
Adalbertas ir Irena, $250; Viliu- 
šis Adomas, $150.

1 x $75 — Zaleskas Feliksas
atm. įn.: Galinis inž. Bronius ir 
Irena ir 5 kiti, $75.

1 x 98 — Dariaus ir Girėno 
lituanistinė mokykla, $974.72.

17 x $100 — X, $800; Balčiū
nienė Ona atm. įn.: Balčiūnas 
Kazys, $100; Biliūnienė Juzefą 
atm. įn.: Mitkus Cecilija, $620; 
Burneikis Jonas, $320; Daili
dė dipl. žurn. Pranas atm. įn.: 
Dailidienė Ona, $700; Juodakis 
Juozas ir Veronika, $200; Juškai- 
tis Vytautas ir Regina, $100; 
Kiaušas Natalija ir Jonas, $200; 
Kudirka Magdalena, $700; Len
kauskas Siga A., $100; Liuter- 
mozos pulk. Alberto atm. įn.: 
Liutermozienė Ona, $1,300; 
Prunskienė-Gineitytė Ona atm. 
įn.: laidotuvėse paaukojo ir at
stovauja Garūnienė Ona, $100; 
Pupiūtė Neris Marija, anūkę 
įrašė Jasėnas Kazys, $100; Simai
tis kun. Kazimieras, $1,200; Šim
kus Mečys ir Valerija, $500; Šo- 
liūnas Jonas, $100; Vygantas dr. 
Vytautas ir Marija $300.

1 x $180 — Balter dr. E u gene 
L., $360.

5 x $200 — Bublys agr. dr. 
Vladas ir Stasė, $500; Grigaliū
nas vet. gyd. Anicetas, $3,700; 
Kliorys Petras ir Jadvyga, $500; 
Liorentas Jonas, $700; Simanas 
Vacys, $500.

1 x $225 — Juodka Adolfas 
atm.: Kutkus Vytautas ir Emili
ja $50, Pareigienė Danutė S. 
$40, Rimkienė Marija $30, Lau
raitis Aleksas $25 ir 6 kiti, $325.

1 x $250 — Bartašius Kazys 
ir Ida, $750.

1 x $257 — Vilėniškis Anta
nas ir Ona, $1,000.

1 x $300 — Kudukis Petras, 
$500.

2 x $400 — Janušis Antanas 
ir Zuzana, $500; Žil i on is Juozas 
ir Ona, $1,000.

1 x $500 — Žitkus dipl. inž. 
Edvardas atm. įn.: tėvai, Žit- 
kai Pranas ir Janina jo mirties 
1 metų sukakties proga, $500.

1 x $5,417.07 — Žilaitis Pra
nas testamentinis palikimas, 
$35,922.07.

Iš viso — $11,382.07.

1984 m. balandžio mėn.

1 x $7 — Valinskas Stasys ir 
Vera, $227.

1 x $10 — Nagevičius Leo
nidas, $200.

1 x $25 — Jasinskienė Graži
na R., $125.

1 x $30 — lasas Adomas ir Zu
zana, $160.

4 x $100 — Kačinskas Jeroni
mas, $300; Leugoud Edward, 
$5,200.10; Ras utis Vytenis P., 
$100; Tamkutonis Gerald C., 
$600.

1 \ $150 — Siliūnas Kazys 
atm. įn.: Siliūnienė Ona $100, 
Griniui Nijolė ir Liūtas $50, 
$150.

1 x $170 — Karys Jonas atm. 
įn.; Gustai ir Vėbrai $50, Pesys 
Antanas ir Aleksandra $50, Ku
lienė Joana K. $35 ir 3 kiti. 
$170.

1 x $171 — Vidmantas Stasys 
atm. in.: Valiai Kazytė ir Kazi
mieras $25 ir 15 kitų, $271.

1 x $175 — Kriščiukaitis dipl. 
inž. Jonas atm. Įn.: Veitas Bru- 
tenis ir Irena $25, Veitas Romu
aldas ir Rėdą $25 ir 7. kiti, 
$175.

1 x $200 — Lithuanian Na
tional Club of Montello, $300.

2 x $250 — Bartašius Kazys 
ir Ida, $1000; Naujokaitis Justi
nas atm. įn.: Naujokas John A. 
$100. Uksas George ir Marcella 
$30. Reivydas Liudas $25 ir 13 
kitų. $250.

1 x S285 — Račila dail. Jo
nas atm. Įn. Drąsutienė Aldo
na, Peckienė Marija, Peckai Jo
lanta ir Šarūnas $150, Ralph R. 
Haas & Assoc. $50, Chiara L. &

R., Chiara Jos., Santūra Fam. 
$30, Gigas Emilija $25 ir 2 kiti, 
$285.

1 x $400 — Petkus Pauline 
A. testamentinis palikimas, 
$400. 1

3 x $1,000 — Radauskas Ka
zimieras ir Ona (mirusi), $1,100; 
G urenus Bronius ir Marija, 
$1,000; Misiūnas mok. Vladas 
atm. įn.: Misiūnienė Genovai
tė, $1,100.

1 x $2,000 — Lietuvos Sava
norio Janonio F ulgento (miręs) ir 
žmonos Marijos Stipendijų Fon
das: Janonienė Marija, $15,000.

1 x $3,000 — Didžiulienė Ka
zimiera atm. įn.: Didžiulis Vy
tautas ir Jadvyga, $3,000.

1 x $6,700 — Belinis Jonas 
atm. įn.: Paoviai Veronika ir 
Jonas, $7,720.00.

1 x $13,537.46 — Dundulis 
Klein, testamentinis palikimas, 
$13,837.46.

Iš viso $30,760.46.
Lietuvių Fondas artėja prie 

trečio milijono- ir pagrindinis 
kapitalas 1984.III.31 pasiekė 
2,742,105 dol. Gautomis palū
kanomis parėmė meną, lietuviš
ką švietimą, kultūrą ir jaunimą 
1.191,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo dalį. Iš viso paliki
mais gauta 773,353 dol.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietu
čių Fondui. Testamente įrašy-* 
kime šj tikslų pavadinimą:

“LITHUANIAN FOUNDA
TION, INC., A NOT-FOR-PRO
FIT TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION, 3001 WEST 
59th STREET, CHICAGO, IL 
60629”.

Visi statykime Lietuvių 
Fondą, nes gautomis palūkano
mis remiamas lietuvybės išlaiky
mas.

LITUANISTIKOS SEMINARAS
VYKS IR ŠIĄ VASARĄ

Šią vasarą, kaip jau ir dau
gelį vasarų, Ohio valstijoje vyks 
lituanistikos seminaras jauni
mui. Daugelis aktyvesniųjų lie
tuviškos išeivijos jaunuolių jau 
yra dalyvavę šiame seminare 
vienais ar kitais metais. Jei kas 
dar nėra buvęs tai gal bent yra 
girdėjęs keletą gražesnių žodžių 
apie jį iš draugų.

Į lituanistikos seminarą dviem 
savaitėm suvažiuoja lietuviai 
studentai pasimokyti apie lietu
vių kalbą, literatūrą, kultūrą ir 
istoriją. Tai yra pagrindinis se
minaro tikslas. Tegul niekas ten

nevažiuoja, tikėdamasis ko kito. 
Tačiau seminaro atmosfera yra 
tokia, kad tos dvi studijų sa
vaitės vra srvnas malonumas.

Nėra jokio reikalo paskaitų 
bodėtis. Jas dėstyti suvažiuoja 
patys įžymiausieji lietuviškos 
išeivijos mokslininkai, ir jie dės
to įdomiai ir su dideliu entu
ziazmu. Visos paskaitos yra uni
versitetinio lygio — galima net 
gauti įskaitų pagal' susitarimą 
su Kent State universitetu.

Be studijų, yra dar ir nemažai 
progų dalyvauti kultūriniuose

ATOSTOGOS KENNEBUNKPORTE
Jau baigiami paruošiamieji 

darbai vasaros sezonui Kenne- 
bunkporto pranciškonų vasar
vietėje. Šiemet čia laukiama 
daug vasarotojų. Sezonas pra
sideda birželio 30, tačiau daug 
anksčiau pradeda lankytis turis
tai ir svečiai.

Birželio 17 atvyksta pilnas 
autobusas atostogautojų iš 
Montrealio, o birželio 24 auto
busas iš Clevelando. Turistiniai 
autobusai sustoja pamatyti vie- 
nuolvno sodvba ir šventoves < c
gegužės, birželio, rugsėjo ir spa
lio mėnesiais. Sunku būtu su- C
skaičiuoti kiek čia pravažiuoja 
automobilių per visus metus.

Metinis pranciškonų piknikas 
įvyks liepos 8. Bostono Ivaškų 
šokių grupė ir Brocktono Šv.

Kazimiero parapijos choras at
liks šventės programą. Naujai 
įšventintas T. Robertas, OFM, 
laikys savo primicijas.

Vasaros metu vasarvietėje 
bus rengiami koncertai, ateiti
ninkai, frontininkai ir šauliai 
turės savo studijų savaites. Sve
čių patogumui į daugelį kamba
rių yra įdėtos televizijos, nau
ji kilimai ir patogesni baldai.

Laisvų kambarių liko nedaug. 
Kiek daugiau sezono pradžioje 
ir pabaigoje. Oficialiai vasarvie
tė uždaroma rugsėjo 3. Jei oras 
esti palankus, vasarvietė pratę
siama. Jei kas norėtų kreiptis 
atostogų informacijai, rašyti 
Franciscan Guest House, Ken
nebunkport, Maine 04046 arba 
skambinti 207 967-2011.

Lietuvių pranciškonų vasarvietė Kennebunkport, Maine, 
laukia vasarotoju.
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Clevelande įvyko Expo. 84, kur buvo ir lietuvių informa
cinis stalas tautinių šokių šventės reikalam. Lietuvių 
stalą aplankė ir Expo. 84 vadovė R. Blumberg. Prie stalo 
sėdi R. Degutienė, stovi iš k. tautinių šokių šventės 
pirmininkas dr. A. Butkus, R. Blumberg ir V. Žiedonienė.
Nuotr. V. Bacevičiaus

KVIESLYS 1 SUSIPAŽINIMO VAKARĄ

Visus, kurie atvykstate į 7- 
ąją Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventę Clevelan
de, kviečiame dalyvauti susipa- • 
žinimo vakare, kad didžiosios 
šventės išvakarėse turėtume

užsiėmimuose. .Nors dalyvių čia 
ne per daugiausia — be lelcto- 
rių ir rengėjų, kasmet pasirodo 
nuo dvidešimts iki trisdešimts 
studentų — vis dėlto talento ne
trūksta. Būna visko: vaidinimų, 
dainavimo, filmų, mįslių, žaidi
mų, ir dar kitokių sunkiau api
būdinamų renginių. Yra ir pro
gų dalyvauti kitokiuose užsiė
mimuose, ne vien tik kultūri
niuose.

Seminaro vietovė apsupta 
gražia gamta — galima čia 
sportuoti, maudytis, arba laks
tyti paskui karves. Bendras gy
venimas leidžia visiem suartė
ti ir susirasti įdomių pažinčių. 
Dalyviai paprastai džiaugiasi, 
kad atvyko į seminarą; nemažai 
kas sugrįžta kitą vasarą.

Šiemet seminaras vyks rugpjū
čio 5 - 18. Susidomėjusieji as
menys gali gauti daugiau žinių 
kreipdamiesi į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos ryšių centrą. 
Adresas yra toks: PLJS Ryšių 
centras, 5620 S. Claremont, Chi
cago, IL 60636.

progą pabendraugi, atnaujinti 
senas pažintis ir užmegzti nau
jas.

Kviečiame visus — ir jaunimą 
ir suaugusius — birželio 30, 
šeštadienį, 8 vai. vak. atvykti į 
Clevelando Public Auditorium, 
1220 East 6th St., kuriame daly
vius linksmins garsusis Algio 
Modesto orkestras iš Chicagos, 
o ratelius praves Rasa Šoliū- 
naitė su “dainuojančiu akor-
deonu”.

Auditoija yra miesto centre, 
lengvai pasiekiama iš visų Cle
velando vietovių ir apylinkių. 
Automobiliam pastatyti vietos 
apstu. Į vakarą bilietas tik 4 
dol. asmeniui. Prašome bilietus 
nedelsiant užsisakyti paštu pas
Nijolę Balčiūnienę, 18712 Ar
rowhead, Cleveland, Ohio 44119 
arba Jūratę Salerno, P.O. Box 
39621, Solon, Ohio 44139.

Malonėkite rašyti čekius 
“Lithuanian Folk Festival” 
vardu ir pridėkite sau adresuo
tą bei pašto ženklais aprūpin
tą voką. Kanados lietuvius pra- 
§ome siųsti pinigus, pažymint 
“US Funds” ir vietoje pašto 
ženklo pridėti JAV 20 centų paš
to išlaidom padengti, taip pat 
prisiunčiant sau adresuotą voką.

Susipažinimo Vakaro 
Rengimo Komisija

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Nauji pasikeitimai ir pertvarkymai siuntiniams į 

Lietuvą siųsti: nuo rugpjūčio 1 siuntėjas jau negalės 
sumokėti muitą. Sena tvarka, sumokant muitą čia, 
siuntinių užsakymus pri Imante iki 1984 liepos 16. Visi 
seniau skelbti mūsų siuntiniai galioja.
SIUNTINYS No. 2 — 1984

3 m. šilkinio aksomo soknelei; 3 m. labai geros 
vilnonės medžiagos eilutei; 2 sv. vilnonių siūlų; 3 
vilnonės gėlėtos skarelės, 1 didelė vilnonė plona gėlėta 
vakarinė skara; nepermatoma nailono medžiaga sukne
lei; 1 pora “Wrangler” rumbuoto aksomo jeans; 1 pora 
denim jeans.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $450.00.
į šj siuntini dar galima dadėti 7 svarus įvairių 

prekių.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina 
su muitu):
Dirbtinio minko kailis paltui, Delux, sveria 6 sv $100.00 
Jeans, rumbuoto aksomo “Wrangler” arba “Levi” ....42.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis...................... 50.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė..................................... 12.00
Telescopic lietsargis.......................  12.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ........................... 48.00
Puiki suknelei medžiaga .........................   40.00
Šilkinio aksome medžiaga suknelei, 3 m................. 60.00
Aksomo medžiaga kostiumui,

dvigubo pločio, 3 m............................   76.00
Angliška vilnonė medžiaga e Hutai, 3 m................. 70.00
Angliška vilnonė medžiaga e Hutai, 3 m................. 80.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m................. 100.00

Šluos maisto produktus gsllma siųsti su rūbais: 1 sv. 
arbatos — 8.00, 1 sv. noscafos — 12.00, 2 sv. pupelių 
kavos —14.00,1 sv. šokolado — 7.00,40 cigarečių — 5.00.

Sudarant siuntini savo nuožiūra, reikia pridėti $60.00 
persiuntimui.

Siunčiame pramogines Ir kitokios muzikos plokšteles

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, ENGLAND 
TEL. 01 480-2592

knyga. 1983 Aušros metai. Iš
leido Vilties Draugijos Leidykla, 
6116 St. Clair Ave., Cleveland, 
Ohio 44103. Viršelį ir portretą 
darė dail. Vytautas Kaz. Jony
nas. Portreto f<Ao nuotraukos 
autorius — inž. Kaz. Daugėla. 
Leidinio mecenatė — Alė Valiu- 
kaitė-Santvarienė. Tiražas — 
800 egz. Kietais viršeliais. 168 
psl. Kaina — 8 dol.

Šią gražiai išleistą vieno iš 
pačių ryškiausių lietuvių po- 
maironinės kartos poetų knygą, 
kaip ir ankstesnę jo poeziją, 
vertinam jos aplanko žodžiais, 
kurie, mūsų manymu, yra tei
singi:

“St. Santvaras nesutapo su jo
kia išgyvento laiko poetinių jieš- 
kojimų srove, ėjo savo atskiru 
taku. Dailiojo žodžio kritikai 
ne vienu’atveju mėgino šį poe
tą įjungti į simbolistų ar neo- 
simbolistų šeimą, bet ar iš tikro 
jis toks yra? Turbūt teisingiau
siai į šį klausimą atsakė poetas 
Jonas Aistis: ‘...jo (Santvaroj 
poetinė puošmena yra simbo
linė, o pati eilių esmė ir dvasia 
remiasi tikru gyvenimu, realiais 
įvykiais ir jausmais’.

Literatūros istorikas Pr. Nau
jokaitis suranda jam vietą lietu
vių literatūros istorijoj: ‘San- 
tvaro poezija mūsų literatūros 
istorijoje užima ryškią vietą 
tarp B. Sruogos, Putino, F. Kir- 
šos ir K. Binkio iš vienos pusės 
ir Tarp J. Aisčio, B. Brazdžio
nio, A. Miškinio iš kitos pusės. 
Jis visą laiką ėjo savaimingu 
keliu, nenukrypdamas į jokius
mados sąjūdžius, taip pat nesu
stingdamas senose poetinėse for- 
mose.

Knygoj yra keturi skyriai: 
Dainų ir sapnų atspindžiai, Sėp- 
tyrif 'mieštai, Rūbajatai, Žmojguš 
ir daiktai.

Knyga baigiama eilėraščiu 
“Kalendorius”. Jį cituojam kaip 
suglaustai išsakantį patį poetą:

Kas dieną aš skinu po vieną 
lapą

Nuo medžio didelio obels.
Beskindamas lapus, nueisiu aš 

į kapą—
Ir man širdies negels ...

O myliu dar žvaigždėtą žemės 
naktį,

Prie upės klaidžioti smagu—
Ir baisiai miela dangumi 

mėnulį sekti,
Regėt gyvybę už langų ...

Bet aš kasdien skinu po vieną 
lapą

Nuo medžio didelio obels------
Godžiai geriu pražydusių 

lelijų kvapą,
Tegu, tegu dar širdį gels!

MŪSŲ DEŠIMTMETIS. Sao 
Paulo. Brazilija. 1982. Išleido: 
B.L.B. Literatūros būrelis. Reda
gavo: Halina Mošinskienė. 
Spaudė: “Mūsų Lietuvos” spaus
tuvė. Viršelis ir vinjetės: Onos 
M. Petraitytės Liblik. Tiražas: 
500 egz. 144 psl. Kaina; 5 dol. 
Gaunama: Galina Mošinskis, 
Rua prof. Joao Arruda 176 — 
ap. 12, Sao Paulo 05012 — 
Brasil.

Turiny šie autoriai: Alf. D. 
Petraitis, Algirdas Mošinskis, 
Antanas Gaulia, Arūnas Stepo
naitis, A. V-tė, Bruną Kemek- 
lytė Merani, Gražina Opaitė- 
Boleckienė, Halina Didžinlytė- 
Mošinskienė, Juoizas Čiuvins- 
kas, J. Ringuva, Joana Satkū- 
naitė, Klemensas Jūra, Kl. Rim
gaudas Jūraitis, Liucija Jodely- 
tė, Marija Ciuvinskienė, Paolo 
Angeleri, Petras Babickas, Pra
nas Gavėnas, Rachel Portela 
Audenis, Rymantė Steponaitytė, 
Stasė Steponaitienė. Venacijus 
Ališas, Zenonas Bačelis. Zeno 
Ignonis.

“Šios knygelės tikslas siųxižin- 
dinti skaitančią visuomenę su 
Literatūros Būrelio dalyvių pa
stangomis išlaikyti lietuvišką 
žodį gyvą ir neatsilikti nuo 
kultūrinių tautos vertybių . 
sako jos redaktorė. Tos pastan
gos, jas vertinant tik iš tmlo. 
mum atrodo gems.

*.i’ i u.'į ./QijQ
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PAGERBTAS KUN. K. PUGEVIČIUS 
KULTŪROS ŽIDINYJE BROOKLYNE 

-- .A
T?’ ’ •

Gegužės 12 Kultūros Židinyje tuviu, nors ir esame gimę iš
buvo gana gyvas judėjimas, čia e i vijoje. Jaunimo vąrdu išreiškė 

padėką už jo triūsą 'sa jauni- 
mių padėkojo už pagalbą Lie
tuvos jaunimui, Lietuvos Bažny
čiai ir lietuvių tautai. (

Jaunimo vardu įteikė dovanė
lę — lietuviškais raštais išaustą 
stulą ir palinkėjo ir toliau ener
gingai tęsti savo darbą.

Aleksandras Vakselis sveikino 
Vliko, Tautos Fondo ir LB 
New Yorko apygardos vardu, 
Gintė Damušytė — Religinės 
Šalpos ir Informacijos Centro, 
Rasa Razgaitienė — Ameri

cans for Due Process vardu, Vy
tautas Volertas — šv. Kazimiero 
sukakties komiteto vardu, Juozas 
Rygelis — N.Y. ateitininkų var
du, Kęstutis Česonis sveikino 
Baltimorės lietuvių vardu, paly
gino kun. K. Pugevičių su savo 
dėde veikliuoju Amerikos ku
nigu A. Miluku, kuris mirė 1933.

Vidmantas Rukšys sveikino 18 
įkalintų vardu ir įteikė tų įvy
kių montažinę nuotrauką.

Lietuvių Fronto -Bičiulių 
vardu sveikino Aloyzas Balsys.

Patersono lietuvių vardu svei
kino Antanas Masionis. Prisimi
nė, kaip kunigas kas sekmadienį 
atvyksta į Patersoną ir aukoja 
lietuviškai mišias.

Raštu sveikino: vvsk. V. Briz- 
gys, kun. Albertas Kontautas — 
Kunigų Vienybės pirmininkas, 
Loreta Stukienė — Lietuvos vy
čių pirmininkė, Tėv. Paulius 
Baltakis — pranciškonų pro
vincijolas ir Anthony J. Radze- 
vich, Lietuvos vyčių Amsterdam,

vyko politinio studijinio savait
galio antroji dalis — paskaitos 
ir diskusijos. Buvo suvažiavę 
jaunimo iš įvairiausių Amerikos 
vietovių. Jie savo karštus pokal
bius baigė tik po 7 v.v. Tai visa 
vyko Kultūros Židinio mažojoje 
salėje.

SveČiai iš įvairiausių vietų
Gi didžiojoje salėje tą vakarą 

buvo kun. Kazimiero Pugevi- 
čiaus pagerbimas, banketas ir 
koncertas. Iš įvairių vietovių bu
vo suvažiavę žmonės į politinį 
savaitgalį. Jų dauguma ir atsi
lankė į šį pagerbimą. Buvo sve
čių iš Waterburio, Clevelando, 
Detroito, Chicagos, Toronto, Los 
Angeles, Washington©.

Jie čia susirinkę pagerbė kun. 
Kazimierą Pugevičių už jo veik
lą. Jis vadovauja Lietuvių Re
liginei šalpai ir Lietuvių Infor
macijos Centrui. Šią veiklą vys
tydamas, jis yra suradęs naujų 
rėmėjų ir iš kitataučių tarpo, 
susidarė daugybę pažinčių tarp 
amerikiečių. Visada jis yra pa
slaugus ir kruopštus savo darbo 
srityse. Sėkmingai vykdo savo 
projektus. Labai daug pasitarnau
ja lietuvių visuomeniniam reika
lam. Tad PLB Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkas Algi
mantas Gečys ir ėmėsi iniciaty
vos, kad būtų surengtas pager
bimas kun. K. Pugevičiui.

Visus organizacinius darbus 
atliko LB New Yorko apygarda, 
kuriai pirmininkauja Aleksand
ras Vakselis. Jis pasirūpino visu 
banketo organizavimu ir atli
ko visą ruošą.

Iškilmes pradėjo LB New Yor- 
ko apygardos vicepirmininkas 
ir parengimų vadovas Vytau
tas Alksninis. Toliau vadovau
ti pakvietė Algimantą Gečį.

Pradėta vakariene. Invokaciją 
sukalbėjo Tėv. Leonardas And
riekus, OFM. Pakeltos šampano 
taurės, sugiedota Ilgiausių 
metų. Kavos metu buvo sveiki
nimai, ilgesnė Lino Kojelio kal
ba ir koncertas.

Sveikinimo kalbos
Šiai daliai vadovavo A. Ge

čys, į talką pasikviesdamas vieš
nią iš Cleveland© — Mildą Len
kauskienę. Jiedu pakaitais supa
žindino su įvairiais kalbėtojais.

Pirmas sveikino Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis, pa
žymėdamas, kad kun. K. Puge
vičius labai efektyviai organi
zuoja įvairius leidinius apie Lie
tuvą.

Dr. Tomas Remeikis, PLB 
valdybos vicepirmininkas, 
sveikino tos valdybos vardu, pa
dėkojo už triūsą ir įteikė dova
ną — iš lietuviško medžio iš
drožtą Rūpintojėlį.

Kanados Liet. Bendruomenės 
vardu sveikino advokatas Algis 
Pacevičius. Jis kalbėjo, kad šis 
judrus, energingas ir nepaprasto 
pasišventimo kunigas yra gerai 
pažįstamas ir Kanados lietu
viam, lankė lietuviškas kolonijas 
su paskaitomis ir pranešimais, 
1981 birželio minėjime Toronte 
ir Ottawoje kalbėjo didelėm au
ditorijom apie religinę padėtį 

. Lietuvoje. Ottawoje kalbėjo 
parlamento rūmuose.

Išreikšdamas dėkingumą, 
Kanados lietuvių vardu įteikė 
medalį, kuris buvo nukaltas 
valstybinėje Kanados kalykloje, 
pažymint 10 metų sukaktį, kaip 
parlamento rūmuose rengiamos 
Baltų dienos. Įvertindamas Lie
tuvių Informacijos centro darbą, 
Kanados lietuvių vardu tam 
Centrui įteikė 1000 dol. auką.

Toliau sveikino JAV LB Kraš
to valdybos pirmininkas dr. An
tanas Butkus. Jis pabrėžė, kad 
kun. K. Pugevičių daug kas nori 
įtraukti į savo darbus, bet jis 
yra šio krašto Bendruomenės 
narys, ir palinkėjo kuo sėkmin
giausiai toliau dirbti. Įteikė 
dovanėlę — Vilniaus universi
teto medalį.

Jaunimo Sąjungos vardu kal
bėjo tos sąjungos pirmininkas 
Gintaras Grušas iš Los Angeles, 
Calif. Jis sakė, kad kun. K. Pu
gevičius yra pavyzdys dabarties 
jaunimui, kaip galime išlikti lie-

HE

jaučia dainuojamą kūrinį. Mo
ka ir scenoje laikytis, kreip
dama dėmesį į vidinį jaukumą. 
Todėl jos dainavimo buvo miela 
klausytis.

Nerija Linkevičiūtė-Kaspa- 
rienė turi malonaus tembro bal-

Lino Kojelio kalba
Pirmiausia perdavė prezidento 

Reagano linkėjimus visiem šios 
konferencijos dalyviam. Prezi
dentui Pabaltijo problemos 
esančios gerai žinomos.

Toliau jis kalbėjo apie kun. K. 
Pugevičių. Jo drąsa ir šugebeji- 
mas esąs nuostabūs.' Šis ašmuo 
yra herojus jaunesnės kartos at
stovam, kurie rūpinasi Lietuvos 
likimu. Šis asmuo yra herojus ir 
draugas.

Toliau kalbėjo apie draugystę, 
kad ir jam teko su kun. Puge- 
vičium dalyvauti demonstraci
jose Washingtone prie sovietų 
pasiuntinybės ir paskui drauge 
praleido naktį daboklėje.

Prelegentas toliau išryškino 
kun. K. Pugevičiaus svarbesniuo
sius gyvenimo bruožus. Gimęs 
Baltimorėje, ten ir augęs, moks
lus baigęs. Reiškėsi daugiausia 
žurnalistikoje ir informacijos 
srityje, dirbo Baltimorės vysku
pijos informacijos centre, rengė 
specialias radijo, televizijos į^^niniras^’u^dL 
programas. Andriekus, OFM, ir Donna

Dabar labai sėkmingai dar- £amm Lietuvių Katalikių Mote- 
buojasi Lietuvių Religtnėje Sal- rų Sąjungos' 76 kuopos vardu, 
poje. Jo iniciatyva čia buvo įkur- Meninėj programos da]y A. Kar. 
tas Lietuvių Informacijos nienė padeklamavo A.
Centras, kuris parūpina daug 
naudingos medžiagos ir ameri
kiečių spaudai ir lietuviam-

Palinkėjo veikliajam kun. 
K. Pugevičiui kuo gražiausios ir 
sėkmingiausios ateities.

Koncęrtinė dalis
Šio vakaro koncertinę dalį 

atliko Nerija Linke vičiūtė-Kas- 
parienė, sopranas, atvykusi čia 
iš Washington©. Anksčiau ji 
gyveno Chicagoje ir ten plačiai 
reiškėsi kaip solistė-dainininkė. 
Yra dainavusi viename muziki
niame veikale ir New Yorko 
lietuviam.

Pirmoje dalyje ji atliko lietu
vių liaudies dainas: Saulelė rau
dona — harm. J. Tallat-Kėlp- j 
šos, Oi nėra niekur — harm. 
K.B. Banaičio, Iš rytų šalelės
— harm. B. Budriūno, Užaugo 
berželis — harm. F. Bajoro,4 
Tu vyšnela — harm. F. Bajoro.

Toliau ji padainavo: Metų 
dvidešimt turįs — M. - Sę- 
veno, Gimtieji namai —- C. Zėb 
ler. Metų ciklą — vasara, ru-~> 
duo, žiema, pavasaris — G. Gu
dauskienės. Pabaigai — Aš" ži
nau tavo skausmą — E. Satie ir 
Siebelio ariją iš Fausto bpertM?
— Pasakykite jai — muzika;Cr
Gounod. • > / y

Bisui padainavo dar vieną 
kūrinį. Jai gražiai akomponavo 
mūsų pianistė Dalia Sakaitė.

Po koncerto padėkos žodį 
tarė ir kun. Kazimieras Pugevi
čius. Tuo ir būva baigtas šis 
banketas - koncertas. Žmonės 
dar turėjo progos pasikalbėti, 
susitikti svečių iš tolimų vietų, 
net iš Los Angeles.-?

Garbės komitetas
Rengiant šį pagerbimo po

būvį, buvo sudarytas garl>ės ko
mitetas. New Yorko apygardos 
valdyba raštu kreipėsi į eilę 
žmonių ir taip sukvietė garbės 
komitetą.

Tą komitetą sudarė: gen. kon
sulas A. Simutis, vysk. V. Briz- 
gys, PLB pirmininkas V, Kaman- 
tas, JAV LB pirmininkas dr. A. 
Butkus, dr. K. Valiūnas —- Vliko 
garbės pirmininkas, A. Speraus- 
kas — New Yorko Alto pirmi
ninkas, kun. Albertas A. Kontau- 
tas —Kunigų Vienybės pirmi
ninkas, L. Stukienė — Lietu
vos vyčių pirmininkė, V. Volertas 
— Šv. Kazimiero jubiliejinio 
komiteto pirmininkas, Tėv. L. 
Andriekus, OFM — Brooklyno 
vienuolyno viršininkas, Tėv. K. 
Bučmys, OFM, — Darbininko re
daktorius, A. Vakselis — LB 
New Yorko apygardos.pirminin
kas, G. Grušas — Jaunimo Są
jungos pirmininkas, A. Pacevi
čius — Kanados LB pirminin
kas. .

-o-
Tiek savo kalbose, tiek priva

čiai visi palinkėjo kun. K. Pu- 
gevičiui kuo sėkmingiau plėsti 
savo veiklą ir toliau taip uoliai,

ST. PETERSBURG, FLA.

’ Kun. Vytauto Zakaro, OFM, 
Šv. Kazimiero misijos dvasios

; vadovo, jo 40-ties metų kunigys
tės ir pranciškoniškų amžinųjų 
įžadų proga pagerbimas įvyko 
balandžio 15 Lietuvių klube pie
tų metu. Klubo pirm. A. Gudo- 
niui pasveikinus jubiliatą, pa
gerbimui ‘ vadovavo bažnytinio 
komiteto pirm. A. Gruzdys. Jis 
plačiau nušvietė kun. V. Zaka
ro gyvenimo kėlią, pasveikino 
misijos narių vardu ir pakvietė 
visūs sugiedoti “Ilgiausių me
tų”. Komiteto nariai O. Galvy- 
dįenė ir J. Žv^nys. jubiliatui 
įteikė dovaną misijos narių var
du. Gražų sveikinimo žodį tarė 
Brooklyno pranciškonų vienuo-

TRUMPESNĖS KELIONĖS - 5 NAKTYS VILNIUJ, 2 NAKTYS TALINE, 2 NAKTYS 
HELSINKY. IŠVISO TO NAKČIŲ IR 11 DIENŲ.

■ / A KAINA IŠ NEW YORKO
. KELIONĖS NR. IŠVYKSTA GRĮŽTA ARBA MONTREALIO

401 Gegužės 30 Birželio 9 $ 1394
402 Birželio 13 Birželio 23 $ 1566
403 , Birželio 27 Liepos 7 $ 1566
404 Rugpjūčio 8 Rugpjūčio 18 $ 1566
405

G *
Gruodžio 26

. • i

Sausio 5 $ 1175

ILGESHĖS KELIONĖS — 5 NAKTYS VILNIUJ, 3 NAKTYS 
3 NAKTYS HELSINKY. IŠ VISO 11 NAKČIŲ IR 15 DIENŲ

■ i *

RYGOJ, 2 NAKTYS TALINE,

■ ■ ' /■' V

410 ' , Gegužės ^0 Birželio 13 $ 1538
411 Birželio 13 Birželio 27 $ 1710

v >12 Birželio 27 ‘ ‘ Liepos 11 $ 1710
413 ' RugpJūčIoS G Rugpjūčio 22 $ 1710
’ m -o . - s, ■ ; " ,, ’’

... - •, . * . 
f - *

■ | kalną įskaitoma kelionė Flnnalr lėktuvu, trys valgiai Pabaltijo kraštuose, kelionė MS 
Georgė-OTS Ielvu Ii Helsinkio J, Taliną Ir atgal, sutikimo vakarienė Helsinky ir pusryčiai, 
Pabaltijo kraštuose kasdien dvi ėpžlūrėjhno ekskursijos, Jskaitant Kauną Ir Trakus. Keleiviai 
nakvos ^Helsinky Toml, Taline Vinį, Rygoj Latvia Ir Vilniuj Lietuva viešbučiuose. Išvykimas iš 
JAV vakarinio pakraščio pagal asmenišką susitarimą.

Dėl informacijų kreiptis Į Stephanie Horton. Tel. 212 683*9500
■ Ji i i i i Un lli — ' -------------------------------- ---

U

■j lt N ■■

UNION TOURS, INC. 6 East 36 Street, New York, N.Y. 10016

Kun. Kazimieras Pugevičius kalba politinių studijų savait
galio metu New Yorke. Jam pagerbimas buvo surengtas 
gegužės 12 Kultūros Židinyje. Nuotr. V. Maželio

išradingai atlikti religinės šal
pos uždavinius ir skleisti Lietu
vai ir lietuviam bei visiem rei
kalingą informaciją, (p.j.).

Putino eilėraštį “Bachas”. So
listė O. Armonienė, akomponuo- 
jant M. Sullivan, padainavo tris 
dainas. Pabaigoje kun. V. Zaka
ras visiem nuoširdžiai padėkojo.

B alfo 143-ojo skyriaus narių 
metinis susirinkimas įvyko ba
landžio 6 Lietuvių klube. Daly
vavo 40 narių. Apsvarstęs sky
riaus reikalus, išklausęs valdy
bos narių ir revizijos komisijos 
pranešimų, susirinkimas išrinko 
naują skyriaus valdybą, kuri ba
landžio 15 posėdy pasiskirstė 
pareigomis taip: pirm. V. Klei- 
vienė, vicepirm. S. Lungys, sekr. 
A. Šukienė, ižd. V. Kriaučiū
nas, parengimų vadovas — A. 
Grabauskas. Revizijos komisija: 
S. Bakutis, A. Šukys, E. Gru- 
šiene.

Lietuvių Bendruomenės Flori
dos apygardos atstovų metinis 
suvažiavimas įvyko balandžio 
13 Lietuvių klubo mažojoj sa

BALTIC DELIGHT TOURS — 1984

lėj. Jame dalyvavo 24 atstovai 
iŠ 6 apylinkių ir 4 apylinkių 
pirmininkai: K. Urbšaitis — St. 
Petersburgo, P. Griškelis — Mia
mi, B. Aušrotas — Palm Beach 
County ir V. Beleckas — Sunny 
Hills, o taip pat 30 svečių. 
Dvi apylinkės pateikė informa
cijas" raštu ir telefonu. Paskaitą 
suvažiavime skaitė B. Aušrotas.

Lietuvių Fondo LB St. Peters
burgo apylinkės įgaliotinė Ja
nina Gerdvilienė praneša, jog 
nuo 1983 balandžio 1 iki 1984 
balandžio 1 Lietuvių Fondui 
buvo surinkta ir centrui persiųs
ta 3,459 dol.

“Žibintas”, St. Petersburgo 
vaidintojų grupė, ateinančiame 
sezone ruošiasi suvaidinti A. Rū
ko linksmą trijų veiksmų kome
diją “Bubulis ir Dundulis”. Ra- 
žisuoja A. Ulbinas. — R.Ž.K.

— Jaunųjų ateitininkų vasa
ros stovyklon pats laikas už
registruoti vaikus. Stovykla į-

Registracija baigsis birželio 17. 
Registracijos lapus galima gau
ti iš kuopų globėjų arba para
šius prašymą J.A.S. centro val
dybai, 10425 S. Kenton, Oak 
Lawn, Ill. 60453.

R

Lietu
vos gen. konsului Toronte, To
ronto konsularinio korpuso sek
retorius raštu pranešė, kad, re
miantis šios sąjungos konstitu
cija, jis oficialiai laikomas nuo 
1984 balandžio 25 antruoju šios 
draugijos vicedekanu dvejiem 
metam. Šią draugiją, angliškai 
vadinamą “The Consular Corps 
Association of Toronto”, sudaro 
60 misijų su 155 karjeros ir 22 
garbės konsulais.

— Clevelando abiturientų ba
lius įvyks birželio 2, šeštadie-

muose. Meninę programą atliks 
aktorius Vitalis Žukauskas iš 
New Yorko. Rengia LB Ohio 
apygardos valdyba.

— Spaudos atgavimo 80 metų 
sukakties minėjimas Clevelan- 
de, Šv. Jurgio parapijos salėj, 
rengiams birželio 10.

— Baltiečių studijų dienos 
(AABS) vyks Montrealio univer
sitete birželio 14 - 16.,

— Birželio įvykių minėjimą 
Clevelande ruošia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Latvių Sąjunga ir 
Estų Taryba birželio 17.

— Kun. Kazimiero Kaknevi
čiaus primicijos įvyks birželio 
24 Lietuvos Kankinių parapijos 
bažnyčioj, Mississauga, Ont.

. Z į ’i - į, f —*i

— Kun. Alfonsas Savickas, 

je, dirbęs sielovados darbą tarp 
Australijos lietuvių, pakviestas 
dėstyti moralinės teologijos į 
Australijos kunigų seminariją. 
Čia jis turės progą informuoti 
būsimus Australijos kunigus ir 
apie pavergtos Lietuvos padėtį.

— Kanados Lietuvių Kunigų 
Vienybės metinis susirinkimas 
įvyko gegužės 2 Prisikėlimo pa
rapijos klebonijoj. Dalyvavo 15 
kunigų. Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. T. Augustinas Simanavi
čius, OFM, sekr. kun. dr. P. Gai
da ir ižd. kun. J. Staškus.

“Angelicum”, katalikų univer
sitetas Romoje, leidžia studentų 
žurnalą italų ir anglų kalbomis 
“Parola”. Šv. Kazimiero mirties 
500 metų sukakties proga infor
macijų apie Lietuvos šventąjį 
italų ir anglų kalbomis pateikė 
žurnale Šv. Kazimiero kolegijos 
auklėtinis E. Putrimas. Itališ
kam straipsniui antraštė “Vals
tybei pavojingas šventasis”, 
angliškam — “Lietuvių kolegi
ją globojąs šventasis”.

— Vasario 16 gimnazijoj prieš 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę mokytoja Daiva Merke- 
lytė paskelbė mokiniam kon
kursines temas. Premijas pasky
rė kuratorijos pirm. kun. A. Ber
natonis. Laimėjo už poeziją: I 
premiją — Inga Bitautaitė, II — 
Laima Sruoginytė, III — Dana 
Baltutytė, pripažinimo pažymė
jimą — Milda Motekaitytė. Už 
rašinius I premiją laimėjo Gin
tautas Korintas, II — Irena Ge-

O

I

■ '

B-

Astrida Kairytė, pripažinimo K

raitė ir Tanja Griunvaldaitė. 
Konkursui buvo atsiųsta 15 ei
lėraščių ir 15 prozos rašinių.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Jezovnik, Conway, Pa», 
S. Jančauskienė, Brockton, 
Mass. Vietoj mirusio tėvo J.C. 
Urbaičio, Kane, Pa., Darbininko 
prenumeratą perėmė sūnus dr. 
J.C. Urbaitis, Baltimore, Md. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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ATSAKYMAI TEISINIAIS

Ady. dr. M. ŠvaHtausklonė sutiko

ALFRED W. ARCHIBALD

r hi t ADJ h

kMskas — Attomey-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centro St, 
Boston, MA 02132
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REIKIA SUŽINOTI, 
NUO KO TAI PRIKLAUSO
Klausimas

Aš užsisakiau didelį impor
tuotą radiją už 1550 dol. ir da
viau 250 dol. rankpinigių. Žmo
gus, kuriam aš daviau užsaky
mą, mirė, o tas žmogus, kuris 
perėmė jo biznį, man to radijo 
neduoda. Sako, jie dabar tokių 
neturi. Aš neturėjau raštiškos 
sutarties, bet turiu rankpinigių 
kvitą. Ką man dabar daryti?

Mėgėjas

Tačiau, jei asmuo, iš kurio 
Tamsta užsisakei radiją, “dirbo 
sau”, o ne kaip firmos agentas, 
Tamsta turėsi sužinoti, kas tvar
ko jo palikimą (estate) ir pateik
ti vadinamąjį “claim” (ieškinį) 
prieš ‘estate”. Dažnai tokie ieški
niai sutvarkomi be bylinėjimosi, 
susisiekus su palikimo administ
ratorium.

manau, kad nereikia delsti. Bū
tų pmvąrtu paprašyti gimines, 
kad jie praneštų Tamstai tele
grama, kada dolerinėse krautu-

ne visuomet ten yra pasirinki
mo.

SEPTINTOSIOS LAISVO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

BILIETŲ INFORMACIJA
Šokių šventė Įvyks Koliziejuje, Richfield, Ohio, 

1984 liepos 1.

Bilietai gaunami:

CLEVELANDE:
Valdonė Žiedonis, 18706 Kildeer, Cleveland, Ohio 
44119
Patria — (216) 531-6720, 794 East 185 St, Cleveland, 
Ohio 44119.

CHICAGOJE:
Vaznelių “Gifts International“ krautuvėje, 2501 West 
71st St, Chicago, III 60629, tel. (312) 471-1424.

TIKETRON:
visur JAV-se su kredito kortele: Lithuanian Folk 
Dance Festival.

BILIETŲ KAINOS: $14.00, $10.00, $7.00 ir $5.00.
Organizacijos, užsisakiusios ir sumokėjusios už ne 

^n^4|ąų;kaip 25 bilietus iš anksto per Coliseum 
'gaus $2~.00 nuolaidą nuo kiekvieno bilieto.

IŠKILMINGO BANKETO BILIETAI
BANKETAS Įvyks liepos 1 d. Stouffers Inn on the Square 

viešbutyje. Kaina: $27.00
JAUNIMUI — Holiday Inn — Rockside. Kaina jaunimui: 

$13.00
BILIETUS PLATINA:

Ona Jokūbaitienė — (216) 481-7161
3000 Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117
Romas Zorska — (216) 371-0130
4113 Silsby Rd., University Hts., Ohio 44118
Bilietus užsakant paštu, čekius rašyti: Lithuanian 

Folk Dance Festival, Inc. ir pridėti sau užadresuotą 
voką su pašto ženklu.

BILIETŲ PLATINIMO KOMISIJA

Atsakymas
Priklauso nuo to, ar tas žmo

gus, pas kurį užsisakėt radijo

aparatą, buvo tos firmos atsto
vas (agent), ar “dirbo sau” (in
dependent contractor). Many
čiau, kad geriausias šaltinis, tai 
informacijai gauti būtų tas as
muo, kuris “perėmė” jo biznį.

Jei tas žmogus, pas kurį už
sisakėt aparatą, buvo firmos 
atstovas, firma bus atsakinga už 
jo veiksmus ir duos Tamstai už
sakytą aparatą, paėmusi iš 
Tamstos kainos likutį. Jei fir
ma yra užsienio firma, manau, 
kad ji nenorėtų turėti bėdų su 
vartotoju (consumer), nes tai pa
kenktų jos bizniui jai svarbioj 
rinkoj. Jei firma yra vietinė, 
tai, žinoma, irgi nebūtų proble
mos.

Man dažnai tenka pasakyti 
žmonėm, kad jie nėra “pririšti” 

Taip, geriausia yra pačiam prie turimo advokatą Jei neturi
ma pasitikėjimo savo advokatu 
arba savo daktaru, patartina 
juos pakeisti kitais. Žinoma, jei 
Tamstos advokatas yra atlikęs 
Tamstai kokių teisiškų patarna
vimų ir įdėjęs savo laiko į Tams
tos reikalų tvarkymą, reikės už 
tai atlyginti.

Skaitytojui V.S., Florida

nuvykti į okupuotą Lietuvą, 
arba, jei Tamsta to pats negali 
padaryti, nusiųsti patikimą as
menį, kuris dolerinėse krautu
vėse nupirks Tamstų artimie
siem, reikalingų ir naudingų

Taip yra Šiandieną. Kaip bus

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, prel. P. Juro paruoš
ta maldaknygė, mažo kišeninio formato, su daugybe mal
dų, litanijų, novenų. Tinka ir patiem pasimelsti ir kitiem 
padovanoti, kurie tokių maldaknygių neturi.' Kaina 4 dol. 
Gaunama Darbininko administracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

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

27 dol. — A. Žemaitis, Leo
nia, N.J.

Po 15 dol. — L. Oksas, Los 
Angeles, Calif., J. Bakšys, So. 
Boston, Mass.

Po 10 dol. — A. Danta, Jen- 
kinstown, Pa., L. Vainius, E. 
Northport, N.Y.,- V. Rastonis, 
E. Sandwich, Mass., M. Saukas, 
Brooklyn, N.Y., P. Šlapelis, Com
mack, N.Y., A. Liorentas, Hol
lywood, Fla., A. Gylys, Olym
pia, Wa., O. Dorn, Coming, N.Y., 
J. Butkiewicz, Bronx, N.Y., J. 
Wanat, Ozone Park, N.Y., E. 
Mikšienė, Juno Beach, Fla., J. 
Plečkaitis, New Britain, Conn., 
B. Macijauskas, Point Pleasant,

runas, Southfield, Mich., V. Um- 
brazas, Brooklyn, N.Y., G. Bart- 
kus, Richmond Hill, N.Y., B. Ke
turakis, Milwaukee, Wise., E. 
Radzevičiūtė, Chicago, Ill., J. 
Švedas, St. Petersburg Beach, 
Fla., R. Didžbalis, Linden, N.J., 
M. Eidimtas, Avon, Mass., J. 
Juodaitis, Holden, Mass., S. An- 
kudas, Baltimore, Md., V. Povi- 
lauskas, Brooklyn, N.Y., J. Mi
kaila, St. Petersburg Beach, Fla., 
M. Kuprys, Cicero, Ill., V. Stro-

Woodheven, N.Y., O. Kadas, 
Woodhaven, N.Y., S. Strazdas, 
Linden, N.J., V. Stankus, Media, 
Pa., H. Misliauskas, Media, Pa., 
H. Bitėnas, Elizabeth, N.J., A.

Alekna, Miami Beach, Fla.
3 dol. - J. 

ladelphia, Pa.
Po 2 dol. —

Morkūnas, Phi-

Šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties prisimi
nimui gaunama dali. Adomo Galdiko piešto šv. Kazimie
ro portreto spalvota reprodukcija. Dydis 12 x 9 Inčų. 
Kaina 2 dol.

Taip pat gaunama Aušros Vartų paveikslo spalvota 
reprodukcija. Dydis 12 x 9 inčų. Kaina 2 dol.

Persiuntimo išlaidom pridedamas 1 dol.
Gaunama Darbininko administracijoj, 341 Highland 

Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti 

“Lietuviu Teisėms Ginti Fondas“ (arba “American Lithr 
uanian Rights Fund, Inc.“) ir siųsti adresu: 5620 So. 
Claremont Ave. Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms GintrFonduL 

Pavardė, vardas ..................... .

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

us$ te

Po 5 dol. — A. Bagdonas, 
Ozone Park, N.Y., E. Sirgėdas, 
Brooklyn, N.Y., S. Prekeris, San 
Jose, Calif., L. Alssen, Bowling 
Green, Ohio, J. Chapulis, Brick 
Town, N.J., Z. Dičpinigaitis, 
Woodhaven, N.Y., J. Tiškus, 
Greenwich, Conn., S. Kontri
mas, Ormond Beach, Fla., J. Sei- 
dys, Montrose, N.Y., A. Kamins
kas, Philadelphia, Pa., L. Bajo-

A. Jonys, River- 
Morkus, Dania, 

Fla., S. Ilgūnas, Rochester, N.Y.
1 dol. — H. Januškevičius, 

Yonkers, N.Y.
Visiem aukotojam nuoširdžiai 

dėkoja Darbininko administ
racija.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
{VAIRIUS USSR KRAŠTUS, NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL — 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI

701 Fillmore Avenue.....
1241 No. Ashland Avenue

Miami Beach, Fla. 33139 — 1201 17 St...............
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ..............
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street...............
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N.Y. - 
Chicago 22, III. -
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street...................
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue......
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd........................
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue..........
Herkimer, N.Y. McKennan Rd..........................................
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue.......
Cheater, Pa., 19013 — 2819 W. 3 St.................................
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue.......
New Ymk, 3, N.Y. — 78 Second Avenue ......................
New Yotk, 3, N.Y. — 324 E. 9th St....................... ..........
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St..................
Phoenix, Arii. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy. 
Rahway, N.J. —47 East Milton Avenue ............. ..........
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Ave....................
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue ...................
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street ..............

.... 305 673-8220 

......... 435-1654 

....... - 342-4240 

........... 633-0090 

........... 895-0700 

........... 486-2818 

......... 925-2787 

... 312 227-4850 

... 216 845-6078 

........... 365-6780 

....315 866-3939 

......... 365-6740 

....302 478-2871 

......... 385-6550 
... 302 478-2871 
...........475-7430 
215 WA 5-8878 
„..602 942-8770 
........  381-8800 
.. 301 589-4464 
......... 257-6320 
........ 475-9746

VĖL GAUNAMOS 
MELODINGOS 
PLOKŠTELĖS

Gina Čapkauskienė — lietuvių 
kompozitorių dainos ir tarptau
tinių operų arijos. Plokštelė ar
ba kasetė 10 dol.

Tarp tostų ir dainų — Rimo 
Kaspučio Romantika. 9 dol.

Dainos, muzika ir gėlės — lie
tuvių kompozitorių sukurtos 
dainos Prano Lemberto žo
džiam. Įdainuota solistų, due
tų ir choro. 8 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

r

BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve ir Vytimi bei Įra
šu “Lithuanian and proud 
of lt“ : vaikam (boy’s size) 
S (8-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (men’s 
size) S (34-36), M (38-40), 
L (42-44), XL (46-48). Kelną 
su persiuntimu tik 8 dol. 
Gsunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 High- 
lend Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės j SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So.
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko- ' 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. Mi 7-6637.

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
Lietuvių Endklopedija 36 tomai ................. S3S6.ro 

$125Jt

Iš mane eMminimą — Petras Klimas .. $1125
Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui.

Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2750.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

SAVO TAUPYTOJAMS MOKA AUKŠČIAUSIUS 
PROCENTUS:

už taupomąsias sąskaitas
9%w /Q (9.48% y laid)

11°/už IRA indėlius ■ ■ /

101už certlfIkatua nuo I >

KIEKVIENO ASMENS SANTAUPOS 
100,000 DOL

KASOS adresas:

-i

(11.5% yield)

APDRAUSTOS IKI

86-01 114th Street 
Richmond Hill, N.Y. 11418 

Telef. 212 441-6799
Įstaiga veikla savaitės dienomis nuo 9 vai. ryto Iki 

8 vai. vakaro, o penktadieniais iki 6 vai. ir šeštadieniais 
Iki 5 vai. vakaro. - -
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WORCESTER, MASS.
Meninę programą atliko litua^ 

nistinės mokyklos mokiniai, pa
ruošti mokytojos J. Dabrilienės.»

kovo 2
tried

Pagerbtos motinos
Švenčiant motinos dieną, ge

gužės 13, sekmadienį, 10,val. ry
to Šv. Kazimiero bažnyčioj už 
visas motinas buvo aukojamos 
mišios, užprašytos ALRK Mote- ■ 
rų Sąjungos 5-tos kuopos. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. B. Uždavinis, MIC. Orga
nizuotai mišiose dalyvavo 
Moterų Sąjungos 5-ta ir Lietu
vos vyčių 26-ta kuopos. Įspū
dingai giedojo parapijos vyrų 
choras, vadovaujamas muz. Z. 
Snarskio, Vargonais palydėjo O. 
Keršytė.

Parapijos salėj LB iniciatyva 
įvyko motinų pagerbimas, pro
gramėlė ir Lietuvių Labdaros 
draugijos visiem dalyviam su
ruošti nemokami pusryčiai.

Motinų pagerbimą trumpu 
žodeliu pradėjo ir motiną apibū
dino Worcesterio LB apylinkės 
pinu. St. Rudys. Paskaitą apie 
motinas skaitė ALRK Moterų 
Sąjungos pirm. J. Mack.

Baigė mokslo metus
Po motinų pagerbimo lituanis

tinės mokyklos tėvų komiteto 
pirm. N. Pranckevičienė pakvie
tė LB apylinkės pinn. St. Rudį 
įteikti šią mokyklą baigus iom 
abiturientėm G. Dabrilaitei ir 
G. Prapuolenytei diplomus.

. • i . •Tėvų komiteto pirmininke vi
sus mokinius apdovanojo šv. Ka
zimiero medaliais, kuriuos pa
rūpino tėvų komitetas. Mokyto
jai J. Dabrilienei mokiniai įtei
kė dovaną, gautą iš Lietuvos.
, Per daugelį meti) tėvų komi
tetas rūpestingai dirbo ir rūpi
nosi mokyklos finansinė padėti
mi. Talkino Lietuvių Bendruo-

atlikta. Siam moterų klubui 
Aleksandra vadovavusi kelerius 
metus. Kadangi laidotuvių kop-

LOS ANGELES, CALIF

Jaunimo šventė įvyks birže
lio 10, sekmadienį, 4 vai. popiet 
Hollywood Palladium salėj. Tai 
jau 35-oji jaunimo tautinių šo
kių šventė. Dalyvaus Los Ange
les ansamblis “Spindulys”, San 
Francisco “Vakarų vaikai”, lat
vių ir estų tautinių šokių gru
pės. Iš viso dalyvauja 200 šo
kančių ir dainuojančių jau
nuolių. Šokiam gros “Vakarų vė
jai” orkestras. Šventės pelnas 
skiriamas Šokėjų kelionei į tau
tinių šokių šventę Clevelande.

Califomijos Amerikos Lietu
vių respublikonų gegužinė įvyks 
birželio 3, sekmadinį, 12:30 
vai. popiet Sinkių sode, 233 
Marguerita Avė., Santa Monica, 
Calif.

Daug lietuviškų plokštelių turi 
D a r b i n i n k o administracija. 
Skambink 212 827-1351 ir pra
šyk, kad plokšteles atsiųstų Į 
namus.

daros Draugija buvo tėvų komi
teto didysis ir stiprus užnuga
ris finansiniuose sunkumuose.

Padėka
Lituanistinės mokyklos tėvų 

komitetas, mokytoja ir mokiniai 
reiškia gilią ir nuoširdžią padė
ką Lietuvių Labdaros Draugijos 
pirm. K. Adomavičiui ir visai 
šios draugijos vadovybei už per 
eilę metų nenuilstamai teikiamą 
finansinę paramą lituanistinei 
mokyklai. Be šios paramos Wor- 
cesterio lituanistinę mokyklą 
daug kartų būtų ištikusi finansi
nė katastrofa.

SPORTAS
1984 m. tarptautinė 
laisvoji olimpijada

Šių metų liepos 4 - 7 Eto
bicoke Olympium Centennial 
Park, Toronte įvyks Tarptautinė 
Laisvoji Olimpijada (Free Olym
piad), kurią Toe ūdromis' j ėgom i s 
rengia lietuviai, latviai, estai ir 
ukrainiečiai. Šiam reikalui yra 
sudarytas specialus komitetas iš

STASIUI JUODAIČIUI
mirus, jo žmonai Marijai, dukrai Reginai Bloom su vyru, 
sūnui Romualdui ir sūnui Daniel su šeima nuoširdžią 
užuojautą reiškiame.

LB Stamfordo apylinkė

Ilgamečio Lietuvių Atletų Klubo darbuotojo, buvusio 
pirmininko Stasio Prapuolenio tėvui

A.A. KAZIMIERUI PRAPUOLENIUI
mirus, LA Klubas ir klubo vedamo bingo darbuotojai 
Stasiui ir jo šeimai reiškia gilią užuojautą.

KAZIMIERUI PRAPUOLENIUI
mirus, sūnui Stasiui ir jo seimai gilią užuojautą 

reiškia
Antanas Mičiulis

Su dideliu skausmu pranešame giminėms ir bičiu
liams, kad š.m. gegužės 18 Lenkijoje mirė mylima motina, 
senelė ir prosenelė

MARIA SINKEVIČIENĖ- 
NARUŠEVIČIŪTE.

Lieka nuliūdime sūnus Eduardas ir anūkė Audronė Bartys 
su šeima.

Lietuvos vyčių ekskursijai lankantis Toronte, 110 kuopos 
atstovės neša mišių aukas Prisikėlimo parapijoe bažnyčioje.

Lietuvos vyčių 110 kuopos ekskursijos dalyviai prie vieš
bučio. Jie trim autobusais važiavo iš New Yorięo į Niagarą 
Falls, į Torontą, kur lankė įdomesnes vietas ir lietuviškas 
parapijas bei lietuviškas įstaigas. .

visų 4-rių tautybių atstovų, ku
riam pirmininkauja torontietis 
dr. Rimantas Petrauskas.

Šių žaidynių tikslas vra iš- c • c
mttūnos__

sovietų pavergtom tautom save 
J.M. atstovauti Olimpiniuose Žaidi

muose ir kitose tarptautinėse 
varžybose.

Žaidynių programoje yra šios 
8 sporto šakos: lengvoji atletika 
vyram ir moterim, plaukimas 
vyram ir moterim, krepšinis vy
ram, tinklinis vyram, lauko te
nisas vyram ir moterim, futbo
las (soccer), ledo ritulys ir šaudy
mas.

Šaudymo varžybos bus. pra
vestos birželio 23 ir 30 latvių . petro parapijos kleb. kun. Alber- 
šaudykloje “Berzaine”, netoli - 
Toronto.

Visose sporto šakose kiekvie
nai tautybei atstovauja jų rep
rezentacinės rinktinės, sudarytos 
iš viso laisvojo pasaulio (dėl 
praktiškų sumetimų — daigiau
sia iš Š. Amerikos).

Lietuvių rinktinių sudarymu 
rūpinasi atitinkamų sporto 
šakų ŠALFASS komitetai. Dėl C 
praktiškų sumetimų komandi
niuose sportuose mūsų rink
tinių pagrindą sudarys šių metų , 
pirmenybes laimėję klubai, pa
pildydami savo komandas kitų., 
klubų iškilesniais žaidėjais. Tuo 
būdu vyrų krepšinio rinktinės 
pagrindą sudarys Toronto PPSK 
Aušra, vyrų tinklinio — Bosto
no Grandis, ledo ritulio — To
ronto LLRK, futbolo — Chi- 
cagos LFK Lituanica.

Individualinio pobūdžio 
sporto šakose, kaip lengv. atle
tikoje, plaukyme, šaudyme ir 
lauko tenise, rinktinės sudaro
mos bazuojantis asmeniškais 
sportininkų atsiekimais. Tuo 
reikalu yra kreipiamasi į visus 
mūsų iškilesniuosius

A. a. Aleksandra Daukantienė- 
Moriarty

Po sunkios ir ilgos ligos ge
gužės 11 savo namuose Quincy, 
Mass,, mirė Aleksandra Daukan- 
tienė-Moriarty.

Buvo pašarvota Joseph Casper 
laidotuvių koplyčioje. Per dvi 
dienas velionę lankė gausus bū
rys jos giminių ir artimųjų 
bei pažįstamų. Šermeninėje vie
ną vakarą maldas kalbėjo Šv.

tas Kontautas, o kitą vakaru 
buv. klęb. kun. Antanas Balt- 
rušūnas. Su velione atsisveiki
no Lietuvių Moterų Federaci
jos Bostono klubo pirm. Elena 
Vasyliūnienė. Ji labai šiltai ir.la-j 
bai jautriai kalbėjo apie velionę 
Aleksandrą. Aleksandra atgai
vinusi šį moterų klubą Bostone 
ir su visa energija įsijungė į lie-' 
tuvišką darbą. Labai gražiai 
atstovavusi lietuviam su mo
terų klubu Tarptautiniame Ins-

lyčioje buvo daug ir nelietuvių, 
tai Elena Vasyliūnienė angliš
kai kalbėjo apie Aleksandrą, 
kaip apie motiną.

Duktė Inga Marija prisiminė 
savo motiną, kaip labai mėgstan
čią poeziją ir muziką. Ji pati ra
šiusi eiles ir kūrusi muziką. 
Čia pat iš juostos perdavė jos 
vieną eilėraštį apie pavasario ir 
gamtos grožį, o taip pat jos su
kurtą muzikos dalykėlį.

Aleksandra Daukantienė-Mo- 
riarty gegužės 16 po mišių šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje So, Bostone, kurias aukojo 
Norwoodo Ideb. kun. Vincas 
Valkavičius, o jam asistavo buv. 
kleb. kun. Antanas Baltrušūnas, 
palaidota Mt. Auburn kapinėse. 
Per mišias solo gražiai giedojo 
Aleksandros sesuo Elena Dau- 
sienė. Į bažnyčią susirinko la
bai gausus būrys žmonių. Velio
nės karstą į bažnyčią ir iš baž- 
nyčios nešė jos sūnūs ir kiti gi
minės. Iš bažnyčios kelių dešim
čių automobilių vilkstinės velio
nė palydėta į Mt. Auburn ka
pines, Cambridge, Mass., kur 

1 jau amžinai ilsisi jos motina, 
i jos vyras Česlovas Daukantas 

ir kiti giminės. Kapinėse pasku
tines maldas sukalbėjo kun. Vin
cas Valkavičius, o visi sugiedo
jo giesmę Marija, Marija. Iš 
kapinių velionės artimieji pa
kvietė visus į Howard Johnson 
viešbučio restoraną už
kandžiam.

Į laidotuves buvo atvykę gi
minės net iš Floridos, Con
necticut ir kitur.

Nuliūdime liko vyras Paul 
Moriarty,-, dukterys Inga Ma
rija Daukantais-Bretidoy-Dafna’ 
E. Daukantaitė-Hermanson, sū
nūs — Jurgis V. Daukantas ir 
Richardas S. Daukantas, duk
raitė Kristina Hermanson, sesuo 
Elena Daūsienė su šeima, brolis 
Aleksandras Valys su šeima ir 
daugybė kitų giminių.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje!
P. Žičkus

Alex- 
kuriuo jis 

dėkoja laikraščiui už gražų 
straipsnį kovo 9 apie Lietuvos 
glovėją šv. Kazimierą.

“Daily News” kovo 5 įdėjo 
aprašymą ir fotografiją, kur tau-

tuviai paduoda mišių auką po
piežiui Jonui Pauliui II šv, Petro 
bazilikoje.

“The Pilot” kovo 9 įdėjo ilgą 
straipsnį, aprašydamas Šv.Kazi- 
miero, kaip Lietuvos globėjo, 
500 metų mirties sukakties mi
nėjimą Romoje.

“Voice”, Largest weekly news
paper in Southeast U.S., rašo: 
“Lithuanian sait's 500th to be 
marked at Cathedral. Straipsny
je aprašoma šv. Kazimiero kil
mė, jo visi titulai, kaip rusai 
okupavo Lietuvą ir persekioja 
tikinčiuosius ir Lt. Taip pat į- 
dėtas ir visas vedamasis apie 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos oku
paciją ir visas dabartines kan
čias.

Dr. M. Gimbutienės paskaita
Birželio 10, sekmadienį, 5 vai. 

popiet bostoniškiai turės retą 
progą išgirsti įdomią paskaitą. 
Dr. Marija Gimbutienė, Uni
versity of California profesorė, 
atvyksta į Bostoną dalyvauti 
Boston College mokslinėje kon
ferencijoje. Ta proga ji sutiko 
skirti laiko ir lietuviam. Jos pa
skaita “Seniausios deivės baltų 
mitologijoje” vyks Lietuvių Pi
liečių Dr-jos Il-ro aukšto patal
pose. Rengia Lietuvių tautodai
lės instituto Bostono skyriaus 
valdyba (S.Š.)

šių šakų e <-

nežinomų sportininkų, ypatingai 
lengvatlečių bei plaukikų, kurie 
jaustųsi pajėgūs rinktinėse daly
vauti, prašomi nedelsiant pra
nešti ŠALFASS-gos Centro Val- 
dvbai. šiuo adresu:

Algirdas Bielskus, 3000 Had
den Rd., Euclid, OH 44117. 
Tel. (216) 481-7161.

Lietuvių dalyvavimui šiose 
žaidynėse koordinuoti tiek iš or
ganizacinės, tiek ir iš sportinės 
pusės, Toronte yra sudaromas 
plačios apimties komitetas. Rei
kia tikėtis, kad šis didžiulis ren
ginys susilauks iš lietuviu visuo- 
menės prideramo dėmesio ir pa
ramos.

ŠALFASS-gos CENTRO
VALDYBA

P.S. Primintina, kad Laisvoji 
Olimpijada vykdoma jau antrą 
kartą. Pirmą kartą buvo sureng
ta I960 toje pačioje vietovėje ir 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Ypatingą pretekstą 1980 m. žai
dynėm 
kraštų boikotaviinas Maskvoje 
vykstančių Olimpinių Žaidimų.

vakarų pasaulio

PATERSON, N.J.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Darbininko administracijoj 

gaunamos šios naujausios kny
gos:

Alė Rūta, Pirmieji svetur. Pre
mijuotas romanas. 12 dol.

M. Krupavičius Visuomeniniai 
Gružas, ilgametis , klausimai. Įrišta. 10 dol.

Prof. A. Voldemaras, Raštai,
I tomas. Įrišta. 5 dol.

Prof. A. Voldemaras, Raštai,
II tomas, Įrišta. 20 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės bei įvairūs suvenyrai gau
nama Drabininko admini.straci- > 
joj, 341 Highland Blvd., Brook-

Pagerbtas už sąžiningą tarnybą
V ytautas

Patersono gyventojas, čia apsi
gyvenęs. iš pat pradžių gavo 
darbą Viešųjų miesto darbų ži
nyboje (Public Service). Iš pra
džių matėme jį sunkiai dirbantį, 
ardantį miesto gatvių grindini, 
kasantį griovius dujų ar vanden
tiekio vamzdžiam, taisant juos, 
atsitikus netikėtiem sugedimam.

BOSTONO RENGINIAI -

Birželio 10 sek., 5 vai. p.p., 
Liet. Pil. Dr-jos II-rame aukšte 
— dr. M. Gimbutienės paskaita 
“Seniausios deivės baltų mitolo- 
gijoje .

Spalio 13 -14 Montrealio gru
pės “Vaivorykštė” audinių pa
roda Liet. Pil. Dr-jos Il-ro aukš
to patalpose.

Birželio 10 po 10:15 vai. mišių 
Šv. Petro lietuvių parapijos sa
lėj po bažnyčia įvyks muzikos 
valandėlė. Bus atliekami: A. 
Dvorako, J. Haydno kūriniai. 
Atliks Andre Ryan — smuikas, 
Brian Capouch — violončelė ir 
Jeronimas Kačinskas — forte- 
pionas.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bango* sakm. nuo 8 Hci 8:45 
ryto. Vada S. Ir V. Minkai, 582 E. 
Broadway, So. Boaton, Mas*.

j tįsius darbus.
Būdamas sąžiningas ir išma

nydamas daugiau negu kiti dar
bininkai, su kuriais jam teko 
dirbti, tuoj buvo pastebėtas ir 
įvertintas — paskirtas ’darini 
vadovu (form an u). Savo tarny
boje jis kilo ir toliau. Prieš ket-

ma* Darbininkas. Dideli* ItotuvBkų 
knygą pasirinkimas.

LAISVES VARPAS sekmsdle* 
niais 6:00 -10:00 vaL ryto M WCAV- 
FM banga 88.0. VadOfa* — Petras 
Viščinis, 173 Arthur SL, Brockton, 
MA 02402. Toletonas (617) 586- 
7209.

‘jĄrpber Holidays
MEMBER

bų prižiūrėtoju (supervisor). Gi 
šių metų kovo 13 jis buvo dar 
specialiai pagerbtas už 25-rių 
metų sąžiningą ir gerai atliktą 
tarnybą aukso žymeniu.

Tarp kitko, Vytautas Gružas 
yra lankęs dail. V. Jonyno Frei-

institutą ir visą laiką, nors se
niau ir sunkiai dirbdamas, ne
užmiršo savo pamėgtos dailės 
darbų ir visuomet talkino bei te- 
betalkina, kai Patersone yra 
rengiami kokie renginiai, nu- 
piešdamas paveikslų įvairių žy
mių žmonių minėjimam, puoš
damas salę įvairiomis vinjetė
mis.

Patersono lietuviai, dėkingi 
Vytautui už nuolatinę talką, lin
ki jam ir toliau geros sėkmės 
jo tarnyboje, reprezentuojant 
savo sąžiningu darbu ne tik 
Patersono, bet ir visus lietuvius.

1984 M. EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Liepos 9 
Liepos 18 
Rugpiūčio 
Rugpiūčio

— $1618.00
— 1361.00

1 — 1361.00
13 — 1528.00 .

Gruodžio 26

Rug*ė|o 26 
Spalio 3

—81247.00

—13*1.00
— 1127.00
— 1142.00

— $1268.00

Kelionių ilgi* nuo 10 iki 16 dienų — |valr9* maršrutai — 
Vilnių*, Ryga, Talinaa, Maakva, Leningrade*.

Prie šių grupių galima jungti* Iš VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su pa p H domu mokeačlu. Grupe* lydė* 
vadovai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:
1 - 800 - 722 — 1300 (Toli Fr*B) 

iš Massachusetts ir Kanados: 1 - 617 - 268 • 8764 
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

393 West Broadway, P.O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkomo 
dokumentus.
Prices ere based on double occupancy and are subject to change
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Kultūros Židinyje šį savait- 
galį: birželio 2, šeštadienį, Per
kūno choro 20 metų sukaktuvi
nis koncertas; birželio 3, sek
madienį, Maironio lituanistinės 
mokyklos mokslo metų baigimo 
iškilmės.

Zigmui Raulinaičiui, Kario re
daktoriui, gegužės 14 buvo pa
daryta širdies operacija. Gegu
žės 24 jau jis grįžo namo. Sveiks
ta namuose ir kartu tvarko Ka
rio žurnalo redakcinius reikalus.

Prel. Ladas Tulaba, P.A., iš 
Romos atskrido į New Yorką 
gegužės 22, sustojo Apreiškimo 
parapijos klebonijoje, lankėsi 
pranciškonų vienuolyne, Darbi
ninko redakcijoje, Religinėje 
Šalpoje. Jis taip pat dalyvavo 
ir kun. A. Račkausko kunigys
tės 50 metų iškilmėse, kartu 
koncelebravo mišias, nes ir jis 
šiais metais mini savo kunigys
tės 50 metų sukaktį. Ji bus rugsė
jo 16. Prel. Tulaba Ameriko
je išbus visą mėnesį. Į Romą 
grįžta tik liepos pradžioje po 
tautinių šokių šventės.

Tradicinis Perkūno choro me
tinis koncertas bus birželio 2, 
šį šeštadienį, Kultūros Židiny
je. Chore dainuoja ir solistas 
Stasys C įtvaras, kuris su choru 
atliks vieną kūrinį. Svečiuojasi 
Bavside Glee klubo vvru choras 
ir atliks keletą dainų. Vieną 
dainą tas choras sudainuos lie
tuviškai. Taip pat dalyvaus ir 
visi buvę dirigentai — Vytau
tas Strolia, Vytautas Daugirdas 
ir dabartinis dirigentas Viktoras 
Ralys. Akomponuos Dalia 
Sakaitė. Po koncerto — vaišės, 
šokiai. Šokiam gros ir dainuos 
“Jinai ir trys gintarai”. Šiuo 
koncertu atžymima Perkūno 
choro 20 metų veikla.

Kun. Antanas Rubšys, Manhat
tan kolegijos Šv. Rašto profe
sorius, Riverdale, N.Y., mokslo 
metų baigimo iškilmėse gegužės 
20 buvo specialiai pagerbtas 
“Bonus et Fidelis” žymeniu. 
Kun. A. Rubšys šioje kolegijo
je profesoriauja jau 25 metus. 
Iškilmėse dalyvavo ir New Yor- 
ko burmistras Koch.

Birželio trėmimų aukų ir žu
vusiųjų už Lietuvos laisvę minė
jimas, kasmet ruošiamas LB 
New Jersey apygardos, šiemet į- 
vyks birželio 9, šeštadienį, 6:30 
vai. vak. Šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčioj, 211 Ripley 
Pl., Elizabeth, N.J. Religinėm 
apeigom vadovauti ir pamokslą 
pasakyti maloniai sutiko Tėv. 
Placidas Barius, OFM, iš Brook- 
lyno. Apylinkės lietuviai yra 
kviečiami gausiai dalyvauti.

DEXTER PARK 
PHARMACY M

Wm. AnastasL B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WK DELIVER

296-4130

VYKSTAME Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĘ CLEVELANDE

Iš New Yorko autobusas į VII tautinių šokių šventę 
Clevelande išvyksta birželio 29, penktadienį, 8:30 vai. 
vak. nuo Shalins laidotuvių įstaigos Woodhavene ir 
8:45 vai. vak. nuo Kultūros Židinio, Brooklyne. Grįžta 
liepos 2, pirmadienį, apie 11 vai. vak.

Kaina: vien tik kelionė autobusu — 60 dol. 
autobusas Ir viešbutis (asmeniui): 
vienas kambaryje — 140 dol. 
du kambaryje ->100 dol. 
trys kambaryje — 86 dol. 
keturi kambaryje — 80 dol.

| kalnų jei skaito ir transportaclja tarp viešbučio, 
šoklų Ir banketo salės.

Šoklų šventės bilietai —5 dol. Ir brangesni. 
Registruotis: Marytė Šallnsklenė 296*2244

Kelionių agentūra Vytis 769-3300

Redakcija......? (212) 827-1352
Administr..........(212) 827-1351
Spaustuvė .....(212) 827-1350
Vienuolynas ..(212) 235-5962
K. 2. salė ..... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Pavasario festivalis "The 
WBAI Spring Crafts Fair” į- 
vyks birželio 1-3 Columbia uni
versiteto Ferris Boot salėje, 115 
St. ir Broadway, Manhattane. 
Festivalis lankomas penktadienį 
nuo 5 vai. popiet iki 9 vai. 
vak., o Šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 12 vai. dienos iki 7 vai. vak. 
Savo rankdarbius išstatys 250 
su viršum menininkų ir tauto
dailės specialistų iš 30 valsti
jų. Pasiekiama vykstant 7th Avė 
traukiniu (Nr. 1) arba autobu
sais M104, M4 ir M5. Įėjimas 3 
dol. asmeniui, pensininkam ir 
vaikam iki 12 metų — 2 dol. 
Daugiau informacijų galima 
gauti skambinant 212 279-0707 
savaitės dienomis tarp 11 vai. 
ryto ir 6 vai. vak.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
birželio 2 vyksta į Clevelandą 
ir ten atliks programą abiturien
tų pagerbimo vakare.

Kun. Vytautas Pikturna iš Ri
viera Beach. Fla., atvyko į New 
Yorką ir čia, talkindamas Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje, 
praleis vasarą. Rudenį vėl grįž
ta į Floridą.

Mečys Razgaitis gegužės 21 
vykusiose demonstracijose už 
Sacharovą prie Sovietų misijos 
New Yorke pasakė kalbą, primi
nė, kad ir daugiau yra ken
čiančių žmonių, priminė ir lietu
vius kalinius.

KVIEČIA MAIRONIO 
LITUANISTINĖ MOKYKLA
Maironio lituanistinė mokyk

la baigia mokslo metus šį sa
vaitgalį. Mokykloje dar dirba
ma birželio 2, šeštadienį, gi- 
sekmadienį, birželio 3 Kultūros 
Židinyje bus mokslo metų už
baigimo iškilmės.

Jos prasidės jaunimo pamal
domis 12 vai. didžiojoje salėje. 
Tuoj po pamaldų bus mokslo 
metų užbaigimo aktas. Bus į- 
teikiami atestatai, pažymėjimai, 
gerieji mokiniai bus apdovanoja
mi. Patys mokiniai atliks ir pro
gramą.

Mokslo metų baigimo iškilmės 
visada yra jautrios, jaukios ir 
drauge džiuginančios, kad jau
nimas mokosi, veržiasi. Šiuo ąt- 
veju džiugina, kad jaunimas 
mokosi lietuviu kalbos. V

Po visų iškilmių bus vaišės 
mokiniam. Baigusieji turi savo 
uždaras vaišes, kur dalyvauja 
mokytojai, baigusiųjų tėvai ir 
artimieji.

Visi mokyklos bičiuliai kvie
čiami atsilankyti.

Richmond Hill, N.Y., moteris, 
turinti erdvų butą, ieško moters, 
kuri norėtų geromis sąlygomis 
gyventi kartu. Informacijai 
skambinti dienos metu 516 549- 
.5441, vakarais 516 799-4651.

Reikalinga aktyvi pensininkų 
pora pietų Floridoje, netoli 
jūros, sodo, daržo ir baseino 
priežiūrai. Už tai gauna dviejų 
miegamųjų namą gyventi. Skam
binti 305 772-4455 arba rašyti 
į Darbininko administraciją.

AIDIS ZUNDĖ BAIGĖ 
WEST POINT
AKADEMIJĄ

Garsiojoje West Point karo 
akademijoje gegužės 23 įvyko 
gradnacijos iškilmės, kuriose 
dalyvavo ir Amerikos viceprezi
dentas George Bush. Jis pasakė 
kalbą, išgyrė Amerikos karių 
moralę ir visos kariuomenės pa
jėgumą.

Šiemet šią garsią akademiją 
baigė 942 kadetai. Jie visi pa
kelti į leitenanto laipsnį ir pri
saikdinti. Mokslas šioje karo 
akademijoje tęsiasi ketverius 
metus.

Baigusiųjų tarpe yra ir Aidis 
Zundė, kurio tėvas, Pranas Zun
de, profesoriauja Atlantoje, 
Georgia. Aidis ypač pasižymė
jo moksle, buvo vienas iŠ ge
riausių akademijos mokinių.

Jis dažnai atvykdavo į pran
ciškonų vienuolyną Brooklyne, 
kad čia lietuviškoje nuotaikoje 
praleistų šventes, pailsėtų, pasi
tobulintų savo lietuvių kalbą. 
Lietuviškai jis kalba labai gra
žiai, yra susipratęs lietuvis, 
skaito ir Darbininką. Pranciš
konų vienuolyne jis lankėsi ir 
gegužės 12 savaitgalį, dalyvavo 
pamaldose Kultūros Židinyje ir 
drauge su Marija Šalinskiene 
padėjo vainiką prie Laisvės pa
minklo. Paskui svečiavosi gegu
žinėje ir kalbėjosi su jaunimu.

Sveikiname jaunąjį Amerikos 
karininką ir linkime kuo gra
žiausios ateities. Linkime ir to
liau išlikti tokiu tauriu lietu
viu!

-o-
Tą pačią dieną vyko gra- 

duacijos iškilmės ir kitose karo 
mokyklose. Garsiąją^laivyno 
karo akademiją Annapolyje, 
Md., baigė 1004 kadetai, jų tar
pe yra ir viena moteris, kuri 
baigė su geriausiais pažymiais. 
Pakrančių sargybų (Coast Guard) 
akademiją New Londone, Conn., 
baigė 195.

Lietuvos vyčių 110 kuopa da
lyvaus mišiose birželio 10, 
sekmadienį, 11 vai. ryto V. Atsi
mainymo lietuvių parapijos 
bažnyčioj, kai ten bus prisime
nami masiniai trėmimai į Si
birą. Po mišių programa prie 
lietuviško kryžiaus.

New Yorko šv. Kazimiero ju
biliejinis komitetas posėdžiauja 
birželio 4, pirmadienį, 7:30 v.v. 
Kultūros Židinyje. Bus detaliau 
svarstoma minėjimo programa, 
pamaldos Šv. Patriko katedroje, 
akademinė dalis ir koncertas. 
Kviestos organizacijos prašomos 
dalyvauti pasitarime. Negalį 
posėdyje dalyvauti, prašomi apie 
tai pranešti pirmininkui A. Vak- 
seliui — 846-3246.

Jauna dirbanti pora ieško buto 
Queens rajone. Skambinti po 7 
vai. vakaro: 846-1210.

Ieškoma sekretorė/-ius lietu
viškai įstaigai New Yorke. Pagei
dautina, kad laisvai valdytų lie
tuvių ir anglų kalbas, mokėtų 
gerai rašyti rašoma mašinėle, 
efektyviai komunikuoti telefonu 
ir raštu bei vairuoti. Darbo 
pareigos pagrindinai apima ma
šinraščio darbus, siuntų pakavi
mą bei prašymų pildymą ir iš
siuntimą ir kitus techniškus- 
administracinius rūpesčius. 
Darbo sąlygos bus aptartos su 
rimtais kandidatais. Siųsti re
ziume: Lithuanian Catholic Re
ligious Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207.

Natūralaus bičių medaus pri
einamomis kainomis galima 
gauti Darbininko spaudos kios
ke. Čia taip pat galima įsigy
ti kalėdinių kortelių, lietuviškos 
muzikos plokštelių, įvairių su
venyrų ir dovanėlių Kalėdom ir 
kitom progom, naujausių lietu
viškų knygų, gintarų ir kt.

QUEENS COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI 1-6666. Towing after 6:00— 
843-6677. {

Metinė Kultūros Židinio gegužinė įvyko gegužės 13 Kultūros Židinio patalpose. Po 
pamaldų buvo padėtas vainikas prie Laisvės paminklo. Vainiką padėjo West Point 
kadetas Aidis Zundė ir Marytė Šalinskienė. Dešinėje kalba LB apygardos pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis, kairėje stovi pamaldas laikę pranciškonai: Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, Tėv. Kornelijus Bučinys, Tėv. Antanas Prakapas, Tėv. Leonardas Andriekus.
Nuotr. P. Bivainio

Kun. Antano Račkausko 50 
metų kunigystės jubiliejus pra
ėjo labai iškilmingai. Apreiški
mo parapijos bažnyčioje 11 vai. 
buvo koncelebruojamos padė
kos mišios. Koncelebravo kun. A. 
Račkauskas, jo kurso draugas 
kun. Petras Patlaba ir iš Romos 
atvykęs prel. Ladas Tulaba, kuris 
rudenį irgi mini savo kunigystės 
50 metų sukaktį. Prisijungė taip 
pat labai daug kunigų, kurie da
lyvavo pamaldose. Jubiliejinė 
puota bu\ o Cordon Bleu salėje 
Woodhavene. Dalyvavo apie 350 
svečių. Platesnis aprašymas bus 
kitame Darbininko numeryje.

Sofija Kačinskienė birželio 6 
iš Sunny Hills, Fla., pasisve
čiuoti atvyksta į New Yorką. 
Sustos pas Liudą Kulikauskienę, 
Ozone Park, N.Y.

SVEČIAI IŠ
ST. PETERSBURG©, FLA.

Iš St. Petersburg, Fla., pasi
svečiuoti atvyko Aldona Kruli- 
kienė, Petras ir Matilda Welles. 
Visi anksčiau gyveno New Yor
ke. Sustojo pas Albiną ir Vladą 
Balsius, Douglastone. Visi daly
vavo Moterų Vienybės bankete. 
Aldona Krulikienė gegužės 22 
pas Balsius atšventė savo 
gimtadienį ir vardines. Dalyva
vo būrelis svečių, taip pat ir jos 
sūnus Ričardas Krulikas.

\ SUKAKTUVINIS

BIRŽELIO 2, ŠEŠTADIENĮ, KULTŪROS ŽIDINYJE
PROGRAMOJE:
— VYRŲ CHORAS PERKŪNAS
— Kunigų choras ii op. “Užburtoji fleita’’ (W.A. Mozarto)
Diriguoja VIKTORAS RALYS, sol. STASYS CITVARAS, akomponuoja DALIA SAKAITĖ
— VYRŲ CHORAS BAYSIDE GLEE CLUB
Diriguoja RALPH WILKENSON, akomponuoja THOMAS McNELLY
VYRŲ CHORAS PERKŪNAS
Diriguoja VIKTORAS RALYS, VYTAUTAS STROLIA, VYTAUTAS DAUGIRDAS, akomponuoja 
DALIA SAKAITĖ

Po koncerto bus ateinančių malonių atostogų linksma vakaronė su šokiais 
gražiomis perkūniečlų dainomis, žaidimais Ir t.t. Šokiam gros ir dainuos nuotalklng 
“JINAI IR TRYS GINTARAI”!

Bufetas su šaltais užkandžiais ir šiltais patiekalais.
Mažojoj salėje baras su atgaiva ir kokteiliais.
Turtinga loterija — kaip visuomet!!!
Koncertas'prasįdeda 7:30 v.v. punktualiai, kokteiliai — 6:30 v.v.
Bilietai gaunami pas choristus ir prie įėjimo.
įėjimas — 7 dol., jaunimui Iki 15 m. — 3 dol. (prie įėjimo)
Vakaronei stalus užsisakyti pas P. Tutina — 647-1406 ir L. Drangauska — 296-5655
Stalai paskiriami pagal užsakymo datą — eilės tvarka.
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GREAT NECKO LB APYLINKĖ 
IŠSIRINKO NAUJĄ VALDYBĄ

Great Necko LB apylinkė savo 
metiniame susirinkime balan
džio 29 Rasos ir Henriko Miklų 
bute išsirinko naują valdybą.

Susirinkimui pirmininkavo 
Kęstutis Miklas, sekretoriavo 
Anelė Povilaitienė. Padaryta 
bendruomeninės veiklos ir fi
nansinė apyskaita, išrinkta nauja 
valdyba, revizijos komisija ir 
apsvarstyti ateities planai.

Renkant naują valdybą, susi
rinkimas visais balsais per
rinko tą pačią valdybą, kurios 
pirmininku Henrikas Miklas jau Y
yra per 25 metus.

Ignas Kazlauskas buvo pir
mas Liet. Bendruomenės pirmi
ninkas 1953, dabar jis yra garbės 
pirmininkas. Jis rekomendavo 
jaunesnėmis jėgomis papildyti 
valdybą ir pasiūlė Danutę Mik-

SVARBU SIUNČIANTIEM 
SIUNTINIUS Į LIETUVĄ

Siuntinių agentūros praneša, 
kad nuo rugpjūčio 1 visiem siun
tiniam į Sovietų Sąjungą, tuo 
pačiu ir į okupuotą Lietuvą, 
pritaikomi nauji sovietų potvar
kiai — nebus galima čia su
mokėti muitų. Muitą turės su
mokėti siuntinio gavėjas.
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laitę ir Rasą Vilgalytę. Jos ir 
būvo išrinktos visais balsais.

Jaunos” akademikės gerai pa
žįsta Lietuvių Bendruomenės 
veiklą, šiemet, minint Lietuvos 
nepriklausomybės šventę, jos 
gražiai įsijungė į programą.

Malonu, kad valdyba pratur
tėjo dviem jaunom pajėgom, kai 
šiuo metu kitos organizacijos 
nusiskundžia sunkiai išrenkan- 
čios valdybą.

Naujai išrinkta valdyba savo 
posėdyje gegužės 15 pareigom 
pasiskirstė taip: pirmininkas -— 
Henrikas Miklas, vykdomasis 
vicepirmininkas — Vacys But- 
kys, informacijai ir spaudos rei
kalam — vicepirmininkė Eufe- 
mija Cibienė, socialinių reikalų 
vadovas — Ignas Kazlauskas, 
organizacinių reikalų vadovė 
Danutė Miklaitė, iždininkas Pet
ras Povilaitis, jaunimo reikalų 
vadovė Rasa Vilgalytė, sekreto
rius — Jonas Vilgalys, parengi
mų vicepirmininkas Vytautas 
Žukas.

Revizijos komisijon pusiau 
slaptu balsavimu išrinkti: Tadas 
Jasaitis, Petras Šlapelis, Min
daugas Tomkus, kandidatu lie
ka Vladas Biknevičius.

Eufemija Cibienė
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