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Savaitės 
Įvykiai

Salvadoro prezidentas Duarte 
pažadėjo tartis su kairiaisiais 
partizanais tik tada, kada krašte 
įsigyvens palanki atmosfera.

JAV ir Izraelis vykdė mokomus 
pratimus JAV šeštojo laivyno 
sužeistiesiems iš Viduržemio jū
ros perkelti į Izraelio ligonines.

Pagal senatoriaus Alan Crans
ton pareiškimą Kinija suteikusi 
Pakistanui reikalingą pagalbą 
branduoliniam ginklam gaminti.

Portugalijos policija, kovoda
ma su teroristais, areštavo buv. 
kandidatą į prezidentus ir 1974 
m. sukilimo karinį planuotoją 
pik. Itn. Otelo Saraiva de Car
valho.

Prancūzijos prezidentas. Mit
terrand, buvodamas Maskvoj, su
sikirto su Sov. S-gos preziden
tu Čemenko dėl fiziko Sacharo
vo ir dėl žmogaus teisių, pa
brėždamas, kad Helsinkio susi
tarimai turi kontrakto galią ir 
kad Europos žmonės, kur nors 
pastebėję žmogaus teisių pa
žeidimus, juos nuolat cituoja ir 
reikalauja, kad Helsinkio aktai 
būtų gerbiami.

Pagal naujausius Nato duome
nis Varšuvos pakto valstybės 
Europoj turi 115, o Nato valsty
bės — 88 divizijas.

Izraelio teismas nubaudė žydą 
teroristą .Gilad Pelį.10 m. kalė
ti už bandymą išsprogdinti ma
hometonų mečetę.

Dievo Kūno šventės proga Var
šuvos gyventojai Šv. Onos baž
nyčios šventoriuj vėl iš gėlių 
sudėjo didelį kryžių Solidarumo 
unijai atminti ir giedojo prieš 
ministerį pirmininką Jaruzelskį 
nukreiptas giesmes.

Brazilija nutarė išduoti Argen
tinai pastarosios ieškomą 
kairiųjų teroristų vadą Mario 
Firmenich.

Pagal JAV žvalgybos žinias 
Sov. S-gos Šiaurės laivyno Se
veromorsk šaudmenų sandė
liuose įvykęs didelis sprogimas 
sunaikino per 1/4 laivyno ra
ketų ir nežinomą skaičių skra
jojančių raketų. Sprogimas bu
vęs toks stiprus, kad iš pradžių 
buvo manoma, jog tai buvęs 
branduolinio užtaiso sprogdini
mas.

Nikaragvos juntos vadas 
Daniel Ortega Savedra lankėsi 
Maskvoj, kur jam buvo paža
dėta ir tolimesnė parama, bet 
neskelbiama ar buvo pasirašy- 

>s naujos sutartys. Jis taip pat 
lankys ir kitas sovietų bloko 
valstybes.

Amerikoj susidarė žymių 
žmonių grupė kovoti prieš pre
zidento Reagano vykdomą erd
vės ginklų politiką. Jai priklau
so buv. prez. Carter, buvę valst. 
sekretoriai Dean Rusk, Cyrus 
Vance ir Edmund Muskie, buv. 
gynybos sekr. Robert S. Mac 
Namara ir kt.

Amerikos privati Council of 
Learned Societies, nepaisydama 
sovietų elgesio su fiziku Andrei 
D. Sacharovu, pasirašė moksli
nio bendradarbiavimo sutartį 
su Sovietų Mokslų akademija.

Afganistano rezistencinės gru
pės Jamiat-i-Islam vadas Burha- 
nuldin Rabbani pareiškė, kad 
paskutiniu metu per Sov. S-gos 
vykdomus puolimus Harat apy
linkėse lėktuvų bombom ir ma
lūnsparnių ugnim buvo užmušta 
per 1(XX) civ. gyventojų ir buvo 
sunaikinta 50 kaimų.

P. Korėja apkaltino Šiaurės 
Korėją, kad jos kariuomenės da-

luotom provokacijom ir staty
dina naujus įtvirtinimus demili
tarizuotoj zonoj.

KAIP SOVIETINĖ SPAUDA NIEKINA
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 61

Straipsnio “teisingumą” liu
dija pirmieji jo sakiniai: “Tie
sa, kunigas Sigitas Tamkevičius 
praeityje nebendravo su bur
žuazinių nacionalistų gaujomis, 
nelaimino jų kruvinų “žygdar
bių”, neslėpė bažnyčios pože
miuose banditų ginklų, kaip tai 
darė, pavyzdžiui, tas pats A. 
Svarinskas”.

Norisi paprašyti koresponden
tės S. Mockuvienės patikslinti, 
kurių bažnyčių požemiuose 
kun. A. Svarinskas slėpė bandi
tų (partizanų — red. past.) gink
lus ir kokius jų žygdarbius lai
mino, jei nuo 1946 metų iki 
1956 metų buvo kalinamas ir tik 
1954 metų spalio 3 d. spec, la
geryje Abizėje buvo įšventintas 
kunigu.

išpūstas kaltinimas
Skaitančiajam straipsnį į akis 

krinta, kad korespondentė nemi
ni teismo sudėties, praktiškai 
slepia beveik visų liudininkų pa
vardes. Jau vien iš oficialaus 
pranešimo spaudoje aišku, koks 
pompastiškai išpūstas, juridiš
kai nepagrįstas yra kun. S. Tam- 
kevičiaus kaltinimas antivi
suomenine ir antitarybine 
veikla.

Štai ką vardina straipsnio au
torė S. Mockuvienė: kaltinamas 
“už religinių apeigų atlikimą 
ne vien tik maldos namuose”. 
Tokiomis apeigomis praktiškai 
gali būti laikoma: ligonių aptar
navimas (namuose ir ligoninėje), 
Vėlinių ar laidotuvių procesija 
į kapines, kryžiaus, namo ar 
buvo šventinimas ir t.t.

Bet juk visa tai yra tik reli
ginės laisvės, kurią garantuoja 
Tarptautinė žmogaus teisių dek
laracija bei šalies Konstitucija, 
realizavimas gyvenime.

Autorė toliau aiškina, kad 
kun. S. Tamkevičius “pastoviai 
kurstė tikinčiuosius nepaklusti” 
tokiems draudimams ir tvirtina, 
kad religines apeigas galima at
likti tik maldos namuose, kai net 
Religinių susivienijimų nuosta
tai nurodo, kad religines apei
gas galima atlikinėti bažnyčio
se (maldos namuose), šventoriu
je bei kapinėse.

Siekė tik konstitucinės 
laisvės

Teisingai suprasdamas kiek
vieno žmogaus prigimtines tei
ses, kurias privalo garantuoti 
kiekviena valstybė, nepriklauso
mai nuo jos ideologijos, šis ku
nigas siekė, kad tikinčioji visuo
menės dalis realiai galėtų pasi
naudoti konstitucinėmis — kaip 
piliečio ir prigimtinėmis - reli
ginėmis — kaip žmogaus teisė
mis, nelaužant bažnytinių ir 
tautinių tradicijų.

Be to, per Vėlines eiti į ka
pines ir ten melstis kunigus ir 
tikinčiuosius įpareigoja pati 
Bažnyčia. O kokiu pagrindu 
galima taikyti kaltinimą “visuo
meniška” ar “antivisuomeniška” 
veikla, kai kalbama apie butų 
šventinimą, ligonių lankymą?! 
Juk tai pačia savo esme priva
tus dalykas.

Valkus mokyti — tai kunigo 
pareiga

Toliau korespondentė S. Moc
kuvienė kaip nusikaltimą 
straipsnyje iškelia “grupinį vai
kų mokymą”. Koks gi skirtumas 
— grupinis ar pavienis? Juk 
visus moko tos pačios religijos.

Jeigu teisė mokyti vaikus tėvų 
religijos iš esmės nepažeidžia 
įstatymo, tai lygiai taip pat jo 
nepažeidžia ir tada, kai nori vai
kus tikėjimo išmokyti kuo ge
riau. Tai kuo gi kaltas kunigas,

kai realizuodamas tą pačią 
Konstitucijos laisvę, padeda tė
vams tai atlikti.

Pagaliau tai pirmaeilė kunigo 
pareiga. Galbūt šio kaltinimo 
esmė žodžiuose “religinis vaikų 
mokymas”. Ateistai dažnai tai 
vadina nusikaltimu ir kaip ar
gumentą pateikia Konstitucijos 
įstatymą, kad Bažnyčia atskirta 
nuo mokyklos. Bet ką tai bendro 
turi su įstatymo pažeidimu, — 
pvz., religinių mokyklų steigimu 
bei privalomo religinio mokymo 
įvedimu? Ar galima kiekvieną 
pamokymą vadinti mokykla?!

Kun. S. Tamkevičius straips
nyje kaltinamas, kad Šlavantų 
bažnyčioje ragino tikinčius tė
vus neleisti savo vaikų įrašyti Į 
bedieviškas organizacijas, skir
tas netikintiems. Pagaliau to pri
valėtų pageidauti ir mokytojai, 
jei jiems iš tiesų rūpi, kad. mo
kiniai neaugtų veidmainiais.

dinės eglutės suruošimas ir pa- 
s i kvieti m as talkai draugų kunigų 
būtų laikoma valstybiniu nusi
kaltimu, ... pagrįstai įtrauktinu, 
kai kalbama apie nuobaudą še- 
šeriems metams griežto režimo 
lageriu ir ketveriems metams 
tremties?

Amerikos bažnyčių tary
bos delegacija, kurią sudarė 
266 žmonės, per dvi savaites 
aplankė 14 Sov. S-gos miestų 
nuo Taškento iki Talino, išgar
bino Sov. S-gą už religinę lais
vę ir pasmerkė JAV už ginkla
vimosi lenktynes. Delegacija ap
gailestavo, kad jų lankymosi 
dama buvo Maskvos evangeli- 
nių krikščionių baptistų bažny
čioj sudrumsta dviejų žmonių, 
iškėlusių užrašą “čia yra perse
kiojama bažnyčia”. Panaši de
monstracija toj pat bažnyčioj 
buvo surengta ir pamokslinin
ko Billy Graham lankymosi 
metu, bet pats Graham įvykio 
“nepastebėjęs”.

Sovietų spauda nepagailėjo 
straipsnių delegatam pagarbin
ti už jų paramą pasaulio taikai 
ir sovietinei religinei* laisvei.

Delegacija buvo pasiskirsčiusi 
į 10 mažesnių grupių, kurios 
lankė stačiatikių, R. katalikų, 
liuteronų, sekminininkų ir bap
tistų bažnyčias.

Washington© tautinės kated
ros rektorius Charles Peny buvo

sužavėtas pamaldose dalyvau
jančių suaugusių ir vaikų skai-

laikyti direktorius John Lind
ner visur atradęs veiklias bažny
tines bendruomenes ir girdėjęs 
apie poroj vietų statomas naujas 
bažnyčias.

Pareiškimų rašymas — 
nusikaltimas

S. Mockuvienė straipsnyje aiš
kiai pripažįsta, kad sovietinėje 
Lietuvoje nusikaltimu laikoma: 
pareiškimų rašymas bei parašų 
po jais rinkimas.

Ir dar vieną nusikaltimą su
randa korespondentė: “Praėju
sių metų pabaigoje per pamoks
lą jis apsiskelbė organizuojąs 
šventoriuje kalėdinę eglutę, pa- ' 
kvietė parapiečius atsivesti vai
kus, o sau į pagalbą pasitelkė 
dar porą kunigų”.

Ar girdėta kur nors pasauly
je, tegul ir ne tokioje “laisvoje” 
šalyje kaip Lietuva, kad kalė-

Už tiesą būsi 
apšauktas

Korespondentė S. Mockuvienė 
labai dažnai mini, kad S. Tam
kevičius užsiiminėjo šmeižtu, 
juodino tarybinę tikrovę ir kartu 
tvirtina, kad nuteistasis tiesiogi
nio žodžio nepasakė ir neparašė 
prieš tarybų valdžią. Kun. S. 
Tamkevičius puikiai žinojo, kad 
atvirai kalbėdamas prieš tarybų 
valdžią ne ką laimėsi. . . pa
mokslai užmaskuoti suktais pa
reiškimais apie bedievystės žalą. 
Taigi, tenka pastebėti, kad 
juodinti tarybinės tikrovės nėra 
jokio reikalo. Pakanka žinoti ar 
pasakyti tiesą apie ją, kad 
būtum pašauktas valstybiniu 
nusikaltėliu.

Įdomu, ką galvoja pati S. 
Mockuvienė rašydama: “Žmo
giška pagarba, teisė į mokslą ... 
ir kitas socialines privilegijas 
visada buvo ir yra taikoma vi
siems vienodai”.

Kuo ji laiko tuos žmones, ku
rie skaity s jos parašytą straips
nį, kurie žino daugybędiskri- vardžių, kaiporim Grom, Old 
minacijos faktų ir patys yra 
patyrę daug skriaudų vien už 
tai, kad drįsta pasirodyti prak
tikuojančiais tikinčiaisiais?

(nukelta i 2 psl.)

$

7-osios tautinių šokių šventės delegacija apsilankė pas Ohio 
valstybės gubernatorių Richard F. Seleste. Iš k. R. Baker, 
I. Bublienė, O. Jokūbaitienė, R. Seleste skaito proklama
ciją, dr. A. Butkus — pirmininkas ir A. Mackevičius.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

AUSTRALIJA NEPRIPAZ|STA PABALTIJO 
ĮJUNGIMO Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Australijos ministeris pirmi
ninkas Robert Hawke biuletenio 
Baltic News kovo numeryje pa
skelbė sveikinimą lietuvių ir 
estų bendruomenėms jų nepri
klausomybės švenčių proga, ku
riame jis rašo: “Aš norėčiau šia 
proga pakartoti, kad Australijos 
vyriausybė nepripažįsta de jure 
Pabaltijo valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. Tokia mūsų 
laikysena rodo, kad mes tebesa
me įsipareigoję remti Jungtinių

tikslus ir taikos bei laisvės rei
kalą visame pasaulyje”.

kultūrinę visuomenę”, tęsia mi
nisteris pirmininkas. “Kultūrinis 
pliuralizmas priklauso nuo visų 
pagarbos kitų grupių politi
niams. religiniams ir kultūri
niams siekiams mūsų bendruo
menėje. Australijos vyriausybės 
politika siekia puoselėti žmo
gaus teises Australijoje, mūsų 
srityje, ir visame pasaulyje”.

Mūsų Pastogės birželio 11 d.

numeryje rašoma, kad ministe
ris pirmininkas Hawke priėmė 
pabaltiečių delegaciją. Pareiš
kęs, jog jis esąs gerai susipa
žinęs su pabaltiečių byla ir jų 
kraštų tragedija, Hawke pabrė
žė, kad jo vyriausybė visuomet 
ir visur palaikys žmogaus teisių 
įgyvendinimo principus. Tą pa-

privačiai kritikavo savo vadus 
už nepavelku žmogaus teisių 
kėlimą, nes visiem buvę pa
tarta nedaryti nieko, kas įžeis
tų šeimininkus.

Šiaip delegacija įsitikino, kad 
sovietų vyriausybės ir gyven
tojų taikos siekimai sutampa ir 
kad nusiginklavimo derybos bu
vo nutrauktos ne dėl Sov. S- 
gos kaltės.

Įdomu, kad bažnyčioj de
monstraciją matę delegacijos 
nariai yra įsitikinę, kad demon
stravusius išvedė ne policijos 
agentai, bet patys tikintieji, 
nors ir teigia, kad buvo kilęs 
sąmyšis ir kad keletas žmonių 
buvo permesti ant grindų.

DIPLOMATAS VISIEM ĮTIKĘS
1909 pasiturinčio Gudijos ūki

ninko šeimoj gimęs Andrėj And- 
rejevič Gromyko yra diplomati
nėj tarnyboj išbuvęs 45, už
sienio reikalų ministeriu 27 ir 
Politbiuro nariu beveik 11 metų. 
Jo pavardė atitinka jo gimtinio 
kaimo Starye Gromyki vardą.

Gromyko tarnavo Sov. S-gai 
per visus jos sukrėtimus ir persi
laužimus. .iš. Stalino despotizmo 
iki Andropovo ir Čemenko šio
kio tokio sužmoniškėjimo. Šiuo 
metu jis pasidarė ne tik uoliu 
Maskvos politikos vykdytoju, bet 
turbūt ir pagrindiniu jos archi
tektu.

Dėl savo niaurios veido iš
raiškos jis yra įsigijęs eilę pra-

Stone Face ir kt.
Jo dabartinė būklė yra tikrai 

išskirtinė, nes jis niekur, nei 
KGB, nei kariuomenėj, nei pa
čioj komunistų partijoj neturi 
politinės bazės. Jis iškilo dėl ne
svyruojančios politinės ištikimy
bės kiekvienam, kuris buvo iš
kilęs į vyraujantį vaidmenį.

Iki 17 m. amžiaus jis dirbo 
šeimos ūky ir lankė vietines mo
kyklas, o vėliau įstojo į Minsko 
žemės ūkio institutą ir iš čia — 
į Maskvos žemės ūkio ekonomi
kos tyrimo institutą. 1931 įstojo 
į komunistų partiją ir parašė 
darbą apie Amerikos žemės ūkio 
mechanizaciją. Dėl to jis pasi
darė sovietų ekonominių apžval
gų redaktorium, o vėliau summa 
cum Įaudė baigė Stalino užsie
nio politikos mokyklą, ir užs. 
reikalų ministeris Viačeslav Mo
lotov 1939 pasikvietė jį į užsie
nio rekalų tarnybą. Netrukus jis 
buvo pasiųstas į sovietų amba
sadą Washingtone patarėju, o

būdamas 34 m., pasidarė amba
sadorium JAV. Jo vienišumas ir 
įprotis dirbti iki nakties vėlu
mos pridėjo “seniausio žmogaus 
sostinėj” vardą. Jis padėjo sure
daguoti Jungtinių Tautų chartą 
ir dalyvavo Jaltos ir Potsdamo 
konferencijose.

Prasidėjus šaltajam karui, 
Gromyko pasidarė., nuolatiniu 
Maskvos atstovu JT saugumo 
taryboj ir net 26 kartus panau
dojo veto teisę.

1948 jis grįžo į Maskvą ir pa
sidarė užs. reikalų ministerio 
pirmuoju pavaduotoju, o po 9 
metų Chruščiovas padarė jį užs. 
reik, ministeriu, ir tokių būdu 
jam teko būti kiekvienos krizės 
tarp Sov. S-gos ir JAV dalyviu 
— nuo Berlyno per Kongą ir 
Angolą iki Vietnamo ir Arti
mųjų Rytų.

Jo ypatinga savybė įtikti kiek
vienam savo viršininkui pelnė 
jam paties Chruščiovo pagarsė
jusį apibūdinimą — esą jis įsa
kytas sėdėtų mėnesius ant ledo 
pliku pasturgaliu.

Gromyko labiausiai galėtų 
pasigirti pasirašęs SALT I ir 
SALT II sutartis su JAV. Už 
SALT I pasirašymą 1973 jis buvo 
padarytas Politbiuro nariu.

Mokytas neatlaidžiame Krem
liaus politikos pasauly, Gromy
ko įsigijo įprotį išnaudoti kiek
vieną savo oponento silpnybę.
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čią dieną pabaltiečių atstovai 
pietavo su 20 australų parla
mentarų.

Vienas

Jis mėgsta žaisti šachmatais, 
bet labiausiai medžioti šernus. 
Gromyko gyvena ištaigingame 
bute su žmona Lidija Ščuseva 
gatvėj ir važinėja šoferio vairuo
jamu juodu ZIL limuzinu. Jo sū
nus Anatolijus yra Sovietų 
mokslų akademijos Afrikos stu
dijų direktorius.
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iš svarbiausių Baltų 
(Baltic Council of 
tikslų yra pravestiAustralia)

Australijos Parlamente rezoliu
ciją apie Pabaltijo kraštų apsi
sprendimo teisę ir žmogaus tei
sių įgyvendinimą juose. Šią re
zoliuciją paremti žadėjo ir 
darbiečių ir liberalų atstovai.

(Elta)

AR PLANUOJAMA TV SERIJA 
APIE SSRS BUS OBJEKTYVI?

Pradėta mošti 10-ties valandų 
televizijos serija apie Sovietų 
Sąjungą tebus užbaigta po po
ros metų, bet jau šiandien apie 
ją karštai ginčijamasi.

The New York Times balan
džio 14 d. cituoja “Laisvojo Pa
saulio Komiteto“ direktorę Mid
ge Decter, kuri tvirtina, kad 
serija beveik visai nekreipia dė
mesio į Sovietų vyriausybės nu
žudytuosius dešimtis milijonų 
žmonių. Direktorė Decter susi
darė tokį įspūdį, perskaičiusi 
serijos aprašymą. Pasak jos,

“programos koncepcija yra juo
kinga. Ji skelbiasi esanti pilnu
tinė ir autoritetinga, bet Sovie
tų vyriausybės nusikaltimai bus 
nutvlėti”.

Projekto direktorius Bert Pa- 
tenaude užtikrino, kad progra
ma būsianti “istoriškai tiksli ir 
išbalansuota" Jis taip pat pa
minėjo, kad vienoje iŠ dešimties 
programos dalių bus diskutuo
jamos “Sovietų etninės mažu
mos” — gruzinai, uzbekai ir 
latviai. v

ELTOS anglų k. balandžio nu-

meryje išspausdintame straips
nyje apie šį projektą primena
ma, kad gruzinai ir latviai, kaip 
ir lietuviai bei estai, nėra “et
ninės mažumos”, o tautos. EL
TA išreiškia viltį, kad progra
mos terminologija bus tikslesnė.

ELTA taip pat kritikuoja The 
New York Times straipsnio au
torių Peter Kerr, kuris rašo, 
jog Miss Decter “tvirtina”, kad 
sovietų valdžia nužudžiusi de
šimtis milijonų žmonių. ELTA 
klausia: “Ar aprašydamas doku
mentinę programą apie nacių 
erą, Mr. Kerr irgi kalbės apie 
tvirtinimus’, jog naciai likvida

vo milijonus nekaltų Žmonių? 
Jis turėtų žinoti, kad masinės 
Žudynės SSRS-oje jau nebėra hi
potezė, apie kurią galima ginčy
tis, bet istorinis faktas".

(Elta)

Prieš metus į erdvę JAV iš
mestas 545 svarų Pioneer 10

mylių ir perdavęs 126 bil. atski
rų duomenų. Svarbiausia, jie at
rado, kad Saulės atmosfera ne
sibaigia su Jupiterio orbita, kaip 
iki šiol buvo manoma.

f-

W-
i
?■

f

g t

?■

fe-

i 
i'.-..

fe

v

ii



Įąftįiir ■■

2 • DARBININKAS • 1984 liepos 6, Nr. 27 1484 — ŠV. KAZIMIERO METAI

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

daugybė dykaduonių su keliala
piais iš “plačiosios tėvynės”.

— Gegužės 9 ir Lietuvoje bu
vo švenčiama sovietinė “Perga
lės diena”. 1945 gegužės 9 kapi
tuliavo hitlerinė Vokietija. Tuo 
pasibaigė II pasaulinis karas. 
Sovietai pergalę prieš Hitlerį 
prisiskiria tik sau. Vakariečių 
pagalbos net nemini. Hitlerinius 
fašistus nugalėjusi sovietinė 
Liaudis. O iš tikrųjų Hitlerio 
galybę sutriuškino Vakarų są
jungininkai, lėktuvais užvaldę 
visą oro erdvę. Jei ne Vaka
riečių karinė ir ekonominė pa
galba, tai melu ir išpūsta pro
paganda tesilaikanti Sovietija 
būtų virtusi tik bejėgiais skudu
rais. Tačiau Vakariečiai karo 
pergalės vaisius visai neužpel
nytai atidavė Sovietų Sąjungai. 
O Ši, Vakariečių nuolaidumo 
padrąsinta, sulaužiusi net kątik 
pasirašytą Jaltos sutartį, pavergė 
daugelį Rytų Europos tautų. 
Šios tautos jau beveik 40 metų 
laukia išsivadavimo. Taigi 1945 
metų pergalė nėra tikra pergalė, 
kai, nugalėjus vieną tironą, leista 
įsigalėti kitam tironui ir tautų 
pavergėjui.

— Gegužės pradžioje Utenos 
kapinėse, kur yra palaidota so
vietinių partizanų ir raudon
armiečių, buvo nepaprastos iš
kilmės. Kalbose ir spaudoje ne
pagailėta aštrių žodžių “įsibro
vėliams hitleriniams fašistams”. 
O sovietiniai partizanai ir 
raudonarmiečiai garbinami, 
vadinami išvaduotojais, atnešu
siais laisvę ne tik Utenai, bet 
ir visai Lietuvai. Tačiau pa
vergtas lietuvis gerai žino, kad 
Sovietų kalbos apie atneštą 
laisvę yra grynas melas. Ru

dieji fašistai, tiesa, buvo išvyti, 
bet į jų vietą sugrįžo rusų ko
munistų raudonieji fašistai, ne- 
geresni už ruduosius. Raudonų
jų fašistų nusikaltimai prieš 
lietuvių tautą yra dideli ir ne
pamirštini ateisiančią istorijos 
teismo dieną. Tų nusikaltimų 
sąrašas yra labai ilgas. Čia 
paminime tik pačius stam
biausius nusikaltimus: mylimos 
žemės atėmimas iŠ lietuvio ūki
ninko, nekaltų žmonių masiniai 
trėmimai į Sibirą prievartos 
darbam, badui ir mirčiai, šven
tovių atėmimas iš tikinčiųjų ir 
išniekinimas, tikinčiųjų persekio
jimas, rusų kalbos paskelbimas 
Lietuvos valstybine kalba, rei
kalavimas mokslo laipsniui 
gauti disertacijas rašyti ir jas 
ginti rusų kalba, didelių lietu
viškų sričių priskyrimas Gudi
jai (nutautinimo tikslais), Mažo
sios Lietuvos dalies už Nemuno 
(Karaliaučiaus srities) prijungi
mas prie Rusijos ir to krašto 
lietuviškų vietovardžių visiškas 
išnaikinimas. Tai tokie barba
riški darbai tų raudonųjų fašis
tų, kurie save vadina išlaisvin
tojais ir laisvės nešėjais.

— Kultūros ministerijos ži
nioje veikiąs “Profesinio pasi
tobulinimo institutas” persikė
lė į naujai pastatytus nuosavus 
rūmus Baltupiuose.

— Nidoje speciali konferen
cija, kurioje dalyvavo Nerijos 
administracijos pareigūnai ir 
komunistų partijos atstovai, 
svarstė, kaip apsaugoti Nerijos 
gamtos draustinį nuo sauvaliau
jančių vasarotojų. Vasaromis šią 
gražią gamtos, juostą užplūsta

— Stasio Šimkaus vardo cho
rų konkurse Klaipėdoje dalyva
vo 24 chorai, suvažiavę iš į- 
vairių Lietuvos vietų.

— Lapkričio 17 bus aštuo
niasdešimtasis poetės S. Nėries 
gimtadienis. Gausius minėjimus 
ir pagarbinimus ruošia specia
lus komitetas, kuriam pirminin
kauja rašytojas E. Mieželaitis.

— Naujai įsteigtoji Petro Cvir
kos literatūros premija būsianti 
pirmą kartą paskirta už 1984 
metus.

— Naujų knygų tarpe yra ke
lios geros knygos: Vlado Dautar
to novelių romanas “Senojo 
gluosnio pasaka”, dramaturgo 
Kazio Sajos pjesių rinktinė “Sie
lų mainai”. Knygoje iš
spausdintos šios pjesės “Ma
mutų medžioklė”, “Devyn- 
bėdžiai”, “Šventežeris”, 
“D i 1 g ė 1 i ų šilkas”, “Sie
lų mainai Paguodos namuose”, 
“Surūdijęs vanduo” ir “Vunder
kindas”. Savo pjesėse K. Saja 
sugeba aštriu botagu pačaižyti 
sovietinio gyvenimo negeroves. 
Akademinio lygio yra žinomos 
literatūros tyrinėtojos Viktorijos 
Daujotytės monografija apie 
poetės Janinos Degutytės gyve
nimą ir kūrybą — “Janina De
gutytė”.

— Miuncheno universitete 
dirbąs jaunas baltistas Johanes 
Range dažnai savo radijo pa
skaitose stengiasi supažindinti 
vokiečius su lietuvių liaudies 
kultūra, ypač su dainomis ir mu
zika. Savo paskaitose naudoja 
Lietuvoje pagamintas liaudies 
dainų ir muzikos plokšteles.

— “Tiesos” redaktorius Alber
tas Laurinčiukas laimėjo sovieti
nę žumalizmo premiją už kny

gą “Baimės vartai”, tendencin
gai puolančią JAV ir kitas NATO 
valstybes.

— 1983 metais Maskvoje vei
kusioje dailės parodoje “Mūsų 
amžininkas” aukso medalį 
laimėjo skulptorius A. Dimžlys, 
sidabro medalį — grafikas J. 
Kuzmickas, bronzos medalį — 
G. Vitartaitė.

— Gegužės 5 Vilniaus Vingio 
parke buvo propagandinė 
“Spaudos šventė”, kurioje pa
sakyta daug tuščiavidurių kal
bų.

— Vilniaus kompozitorių na
mų naujų muzikos kūrinių 
perklausoje susipažinta su šių 
kompozitorių naujausiais kūri
niais: R. Janeliausko, O. Ba
lakausko, A. Kubiliūno, F. 
Latėno.

— Architektas L. Šipalis ir 
dailininkė Vilutytė gavo paska
tinamąją premiją už monumen- 
taliuosios dailės derinį su archi
tektūra.
- Kij evo filmų festivalyje 

premiją gavo ir filmo “Moteris 
ir keturi jos vyrai” režisierius 
A. Pulpa, taip pat to filmo 
dailininkas A. Ničius.

— Vilniaus Vingio parke buvo 
surengta “tarptautinė vaikų gy
nimo diena” — šūkiu “Spindėk, 
žėrėk, taikos saulute”. Nors šū
kiai ir deklamacijos tarnavo so
vietinei propagandai, bet vaikiš
ka programa buvo gerai paruoš
ta ir pritaikyta vaikų amžiui.
Tarptautinį Jaunimo viešbutį. 
Būsiąs 10 aukštų, 300 vietų res
toranas, 100 vietų kavinė, kultū
ros namai. Būsiąs- statomas iš 
betono, apdailai būsią panaudo
ta Estijos granitas. Apdaila bū
sianti lietuviško stiliaus. Pro
jektą sukūrė architektas Česlo
vas Mazūras. Pr.N.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfiold Road., East 
Uorthporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų tolofonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. Now York© ofisas Lito patalpose 
86-01 114th St, Richmond HiM, N.Y. 11418. Tel. 212441»2011.

ALICE'S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių .par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454* 107-04 Jamaica Ave;, 
Richmond Hill, N.Y.

A
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME - Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Battrūnas. Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

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

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 polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

r
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, options, fondus, commodities, auksą 

ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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.
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Žemaičių Kalvarijos stebuklingoji Dievo Motina. Piešinys.

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

Kaip “suranda”
7 7 . Bud in inkus?

Korespondentė galbūt mėgins 
remtis pavieniais liudininkais, 
kurie neva paneigė kai kuriuos 
“Kronikoje” iškeltus persekioji
mo faktus. Gyvenant sovietinėje 
Lietuvoje, nesunku suprasti, kaip 
buvo “surasti” ir “padaryti” liu
dininkai. Ne visi nukentėjusieji 
sugeba atlaikyti saugumo 
spaudimą. Kai pagrasinama iš
mesti iš darbo ar mokyklos, 
kai kas ir paneigia ankstesnius 
tikrus parodymus.

Juk visiems puikiai žinoma, 
kaip saugumiečiai renka liudi
ninkus. Panašiai buvo renkami 
liudininkai prieš kun. A. Sva
rinsko bylą: išsikviečia valdžios 
atstovai darbuotoją ir įsako, 
kaip jis turės kalbėti kunigo 
teisme, duodant parodymus.

Tokiu būdu buvo renkami liu
dininkai ir kun. S. Tamkevi- 
čiaus bvlai. Suėmus kun. S. Tam- 
kevičių, tardymui buvo iškviesta 
ne viena dešimtis liudininkų, 
bet nė vienas iš jų stebėti teis
mo proceso nepateko, nors norė

jo ir dėjo pastangų. Kodėl jų 
neįleido į salę?

Neatsižvelgė į tikinčiųjų 
pareiškimus

Apie 70,000 tikinčiųjų pasira
šė po pareiškimų-protestų 
tekstais, kad susidorojimas su 
kun. S. Tamkevičiumi bus gru
bus nusikaltimas, bet į tai nie
kas neatsižvelgė. Jeigu kalbama 
ne apie kriminalinį nusikaltimą, 
o apie visuomeninę, religinę 
ar politinę veiklą, tai negi 
arti 70,000 pasirašiusių protes
tus prieš kun. S. Tamkevičiui 
keliamus kaltinimus nėra pa
kankamas liudijimas spręsti 
apie kunigo veiklos nusikalsta
mą pobūdį?

Alimentininkui, grobstytojui, 
chuliganui apginti nuo baudžia
mosios atsakomybės neretai pa
kanka keliolikos ar keliasdešim
ties kolektyvo narių prašymo 
bei garantijos, o padėti nekaltai 
teisiamam kunigui, kurio “eglu
tė”, “eitynių organizavimas”, 
“grupinis vaikų mokymas” ne
patiko saugumui, nepakanka ir 
dešimčių tūkstančių liudijimo.

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, pąnkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WŠOUt 89.5 FM. Dr. J. J. Stu kas, Dif. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.
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LIETUVJŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

asolino
MEMORIALS86-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS 

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

^2-

KVECAS
JONAS

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond Hill, N.Y. 11418
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Žmonės eina Kryžiaus kelius Žemaičių Kalvarijoje didžiųjų 
atlaidų metu, kurie būna liepos mėnesio pradžioje. Čia 
eina iš 18-tos stoties — Kristaus karšto j 19-tąją į §v. Kry
žiaus atradimo stotį. Nuotrauka daryta prieš keletą metų.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA
Visi skuba į Žemaičių Kalvariją

Žemaičių Kalvarijoje nuo lie
pos 1 iki liepos 12 vyksta taip 
vadinami didieji atlaidai. Pati 
svarbiausia diena yra pirmą lie
pos sekmadienį po liepos 2. 
Jei liepos 2 yra sekmadienį, tai 
tą svarbiausią dieną nukelia į 
liepos 9. Šiemet ta didžioji at
laidų diena bus liepos 8. Jau 
kelias dienas prieš tą sekmadie
nį žmonės visais keliais , take
liais skuba į Žemaičių Kalvari
ją-

Čia yra stebuklingas Dievo 
Motinos paveikslas didelėje 
bažnyčioje, gi kalneliuose pri
statyta eilė koplyčių. Tai Kry
žiaus Keliai. Kryžiaus Keliai, ar
ba stacijos, turi 14 stočių, čia 
jų yra 19.

Tokius Kryžiaus Kelius čia 
įkūrė žemaičių vyskupas Jurgis 
Tiškevičius 1637 metais. Jis pats 
atmatavo žemę, kad būtų pana
šu į Kristaus kančios kelią Je
ruzalėje, pats pirmas ir apėjo 
tuos Kryžiaus Kelius.

Stebuklingas Dievo Motinos

paveikslas yra parvežtas iŠ Ro
mos, kai ten studijavo vienuolis 
domininkonas. Paveikslas jau 
1643 metais buvo bažnyčios 
didžiajame altoriuje. Jau tais 
metais garsėjo savo stebuklais.

Jau yra daugiau nei 300 metų, 
kaip žmonės liepos pradžioje 
skuba į tuos atlaidus. Čia apeina 
Kryžiaus Kelius, giedodami se
nas giesmes, meldžiasi bažny
čioje prie stebuklingo Dievo Mo
tinos paveikslo.

Paskutiniu metu čia sutraukia
mos didžiulės milicijos pajėgos, 
atvežama net kariuomenė, apsu
pa miestelį bent keliais žiedais, 
registruoja visas mašinas, kurios 
tą kryptimi važiuoja, o žmonės 
dar labiau eina ir eina. Jie čia 
randa gilią senovę, randa ir da
bartį. Čia jie stiprėja, kad 
pakeltų daMrties vargus.

Ir šiemet tūkstančių tūkstan
čiai sueis, suvažiuos iš visos 
Lietuvos, visi kalneliai judės ir 
giedos, šventoriuje ir bažnyčioje 
žmonių daugybė melsis. Tai 
besimeldžianti ir kovojanti lie
tuvių tauta ten susirinks į Ma
rijos šventovę. (D.)

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO ĖŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAl STA IR AKREDITl ()TA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Naują vyskupą pasitinkant
Žinia, kad turime naują vys

kupą, pasklido birželio 7. Ji 
buvo paskelbta tuo pačiu laiku 
Romoje ir Washingtone. Darbi
ninko redakciją pasiekė 8:55 v. 
ryto. Į pranciškonų vienuolyną 
paskambino Lietuvos atstovas 
Washingtone dr. St. Bačkis. Už 
kokios valandos dar skambino 
ir vysk. V. Brizgys ir tą žinią 
patvirtino ir leido skelbti 
spaudoje.

Žinia žaibo greitumu paskli
do visur. Ir visi džiaugėsi ir 
sveikino naująjį vyskupą Tėv. 
Paulių Baltakį, OFM. Pirma
jam triukšmui praėjus, daug kas 
išryškėjo ir paaiškėjo,kaip visa 
tai įvyko.

Naujo vyskupo reikalais rūpi
nosi abu vyskupai — vysk. V. 
Brizgys ir vysk. A. Deksnys. 
Pirmasis jau yra perkopęs per 
80 metų. Antrasis artėja prie tų 
metų, be to, dar skundžiasi ne
galavimais. Jiedu ir prašė popie
žių, kad būtų paskirtas naujas 
vyskupas jų vietoje.

Anksčiau tokio dalyko nebuvo, 
kad būtų vyskupas skiriamas 
emigrantam. Vyskupijos buvo 
teritorinės, vyskupas buvo ski
riamas tam tikrai sričiai. Po 
antrojo pasaulinio karo atsirado 
daug emigrantų pabėgėlių. Jų 
ryšiai su jų kraštais beveik 
nutrūko. Tie pabėgėliai yra iš 
Sovietų okupuotų kraštų. Iš ten 
negali čia atvykti joks vysku
pas, negali lankyti lietuviškų pa
rapijų, kaip kadaise darė vysk. 
T. Matulionis, vysk. M. Reinys. 
O tikintiesiem reikia moralinio 
autoriteto, reikia dvasinės pa
spirties ir dvasinio vado. Taip 
ir buvo skiriami vyskupai emi
grantų reikalam.

Po karo V. Europoje buvo 
bent trys lietuviai vyskupai — 
arkivyskupas J. Skvireckas, vysk. 
V. Padolskis ir vysk. V. Briz
gys. Arkivysk. J. Skvireckas jau 
buvo senyvo amžiaus, jau neda
lyvavo viešajame gyvenime, tik 
triūsė prie Šv. Rašto vertimo. 
Vysk. V. Padolskis išvyko į Ro
mą, į Lietuvių Kolegiją. Abu jau

IN CARITATE SERVIAMUS DEO

senokai mirę. Vysk. V. Brizgys 
atvyko į Ameriką ir čia savo

rapijų, aktyviai dalyvavo visuo
meniniame gyvenime, savo mo
raliniu autoritetu kėlė lietuviu 
dvasią.

Popiežius Paulius VI 1964 
gruodžio 31 Europos lietuviam 
paskyrė naują vyskupą kun. Pra
ną Brazį, marijoną vienuolį. Jis 
buvo konsekruotas 1965 vasario 
14 Romoje. Jo veikla buvo tik
rai reikalinga ir visokeriopai 
prasminga. Jis mirė 1967 birže
lio 9. Tada popiežius Europos 
lietuviam paskyrė prel. Antaną 
Deksnį 1969 birželio 15. Ir jo 
veikla buvo ir yra labai sėkmin
ga.

Dabartinis popiežius Jonas 
Paulius II emigrantų bendruos- 
menei beskiria tik vieną vysku
pą. Pavyzdžiui, gausi lenkų emi
grantų bendruomenė yra išsi
barsčiusi įvairiuose kraštuose. Ir 
jie teturi tik vieną vyskupą. 
Ir Tėv. Paulius Baltakis, OFM,

Lietuvių Katalikų Susivieniji- 
, mas pastaruoju laiku seimus 
* kviečia kas treji metai. 69-tas 

suvažiavimas arba seimas vyko 
birželio 24 - 27 Pennsylvanijos 
kalnuose, miškelių apsuptame 
Holiday Inn viešbuty, Pocono 
Lakė Harmony, White Haven, 
Pa.

Seimas pradėtas mišiomis 
birželio 24, sekmadieni, 4 vai. 
popiet Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioj, Pittston, 
Pa. Mišias aukojo prel. J. Balko
nas, P.A., Lietuvių Katalikų Su
sivienijimo dvasios vadas. Jam 
asistavo šio parapijos klebonas 
kun. Petras Ališauskas, komuniją 
dalijo prel. Frank L. Yash
kas. Pamokslą pasakė prel. 
Jonas Balkonas. Mišių skai- 
tvmus atliko advokatas Mark 
Mack. Giedojo šv. Kazimiero 
parapijos choras, vadovauja
mas Roberto Kellaher.

Po mišių visi seimo dalyviai 
buvo pakviesti vakarienės į pa
rapijos salę.

Birželio 25, pirmadienį, 10 
vai. ryto prasidėjo pirmoji sei
mo sesija. Lietuvių Katalikų Su
sivienijimo sekretorius Frank 
Katilius pakvietė L.K. Susivie
nijimo pirmininką adv. Thomas 
E. Mack oficialiai atidaryti su
važiavimą. Prel. J. Balkonas su
kalbėjo invokaciją, o visi daly
viai sugiedojo “God, Bless

Sudarius įvairias seimo komi
sijas, šio seimo darbam pirmi
ninkauti pakviestas Frank J. 
Katilius. Jo pavaduotoju pa
kviestas Jonas Vainius. Seimo
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šiem lietuviam gyvenantiem už 
Lietuvos ribų. Vyskupu jis bus 
konsekruotas š.m. rugsėjo 14, 
penktadienį, Portlando kated
roje, Maino valstybėje, kur yra 
pranciškonų centrinis vienuoly
nas.

Naujasis vyskupas neturės 
aprėžtos teritorijos, kaip kiti or
dinariniai vyskupai. Jam pri
klausys lietuviai ir Vokietijoje, 
Anglijoje, ir Amerikoje, Kanado- 

(nukelta i 4 psl.)

AUŠRA NAUJOS
GADYNES TEKA
AUSROS 100 METŲ
SUKAKČIAI PRISIMINTI

PAULIUS JURKUS

32. —

Basanavičius buvo daugel sri
čių pradininkas. Jo visas moks
las, jo publicistika ir visa veik
la buvo reikalinga atbundan
čiai tautai. Jis ugdė ir stiprino 
tautos lietuviškumą. Vien dėl 
to tas jo mokslinis įnašas mum 
lieka brangus.

Plačiau aprašėme Basanavičių 
todėl, nes jo poveikis buvo pats 
svarbiausias, 
Dėl toy i s ir 
patriarchu.

Andrius Vištelis-Višteliauskas

reikalingiausias.
vadinamas tautos

-o-
Apic Aušrą buvo susispietę 

nemaža žmonių, dar daugiau ji 
subūrė į bendradarbių eiles. Ne 
vieną jų esame prisiminę, kal
bėdami apie Aušros programą, 
įtaką žmonėm. Dabar prisimin
sime tik porą — tai Andrių Viš
telį ir Jurgį Mikšą. Jie abu šalia 
Basanavičiaus buvo patys svar
biausi asmenys.

Andrius Vištelis yra vienas iŠ 
įdomiausių ano meto žmonių 
— sukilėlis, patriotas, romanti
kas, nenuorama, lietuvybės ža
dintojas, poetas, išblokštas toli 
iš tėvynės.

Jo gyvenimą yra aprašęs do
centas Juozas Tumas-Vaižgan
tas, kuris kalbėjosi net su Viš
telio broliu.

Andrius Jonas Vištelis-Vište
liauskas gimė 1837 lapkričio 24 
Kluoniškyje prie Zapyškio. Buvo 
kilęs iš neturtingos šeimos, bet, 
buvo dinamiškas ir guvus' pats 
išmoko skaityti ir rašyti. Buvo 
manoma, kad jis lankė gimnazi
ją Kaune, bet Vaižgantas tai pa
neigia. 1863 jis prisidėjo prie 
sukilėlių, visą savo jaunatvę 
jiem paskyrė, buvo net sužeis
tas, bet sukilimas pasibaigė pra
laimėjimu. Jam liko tik Sibiras 
arba kelionė į Vakarus. Jis pabė-

kos katedrai Chicagos univer-

dalyviai pareiškė labai skirtin-

Yashkui ir dr. J. Stan-

Jonas Vainius, suvažiavimo 
vicepirmininkas, pasiūlė pa*

Viceprezidentas Juozas B. 
Laučka pasiūlė paskirti bent
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sekretore pakviesta Leocadia 
Donarovich, o jos padėjėju — 
St. Garliauskas.

Seimo dalyviam buvo įteikta 
iš anksto spaustuvėj spausdinta 
seimo knygutė, kurioj buvo iš
spausdinti visi pareigūnų pra
nešimai ir atsiskaitymo duome
nys bei statistikos. Darydami 
pranešimus žodžiu, pareigūnai 
tik paminėjo kai kuriuos kny
gutėj minimus reikalus bei pa
darė papildymus. Tad praneši
mas vijo pranešimą labai sklan
džiai.

Pranešimai vyko šia tvarka: 
dvasios vadas prel. Jonas Balko
nas, L. K. Susivienijimo pre
zidentas adv. Thomas E. Mack,

ka, sekretorius Frank J. Kati
lius, iždininkė Leocadia Dona- 
rovich, daktaras kvotėjas dr. 
Juozas A. Stankaitis, direktoriai 
Albina Poškienė, Leonardas Pal- 
lis ir Leonardas Mikelionis, 
“Garso” redaktorius kun. dr. 
Kornelijus Bučmys, OFM.

Vliko ir Tautos Fondo vardu 
sveikino, supažindindamas su 
šios institucijos veikla ir istori
ja, Tautos Fondo garbės pirmi
ninkas prel. J. Balkūnas. Jis taip 
pat paprašė Tautos Fondui pi
niginės paramos.

12 vai. viešbuty’ už mirusius 
Lietuvių Katalikų Susivienijimo 
narius mišias koncelebravo prel. 
Jonas Balkonas, P.A., ir kun. dr. 
Kornelijus Bučmys, OFM.

davė Rochesterio Lietuvių Kata* 
likų Susivienijimo kuopos svei
kinimus.

Pranešimų tąsoj kalbėjo L.K. 
Susivienijimo egzekutyvinis di
rektorius Charles Liscosky ir 
penkių konstitucinių komitetų 
atstovai. Jonas Vainius perskaitė 
Lietuvių Katalikų Susivienijimo 
Fondo pranešimą, kurį paruošė 
Pranutė Laučkaitė-Domanskie* 
nė. Pranešime apibūdinta Šio 
specialaus fondo paskirtis, padė
tis ir skiriamos stipendijos.

Alto centro valdybos sveikini
mą perdavė dr. V. Šimaitis. Jis 
taip pat visus kvietė dalyvauti 
X-tame Amerikos Lietuvių Kong
rese, kuris įvyks spalio 27-28 
Chicago).

Svarstyti keli konstitucijos ir 
įstatų pakeitimai. Vienas iš jų 
— artimiausias L. K. Susivie
nijimo seimas įvyks ne po 
trejų metų pertraukos, bet po 
dviejų, kai 1986 bus minimas Lie
tuvių Katalikų Susivienijimo 100 
metų sukaktis Wilkes Barre, Pa.

Sesija baigta prel. J. Balkūno 
malda.

Birželio 26, antradienį, 10 vai. 
rytmetinė sesija pradėta prel. J. 
Balkūno malda.

Sesijoje svarstyti įvairūs Lie
tuvių Katalikų Susivienijimo 
reikalai.

Kvartetas “Aidas” iš Baltimorės atlieka meninę programą 
Philadelphijoje gegužės 20 Lietuvių Moterų Klubų Federaci
jos Philadelphijos klubo surengtame Romo Kalantos minė
jime. Iš k. Jane Brazauskienė, Elena Dulienė, Vytas Dūlys 
ir Igoris Kučiauskas. Prie piano kvarteto ̂ vadovė Marija 
Tallat-Kelpšaitė-Krasauskienė. Nuotr. L. Jurskio

go į Vokietiją. Ir čia nerimo, nu
vyko į Italiją ir įstojo į Gari
baldžio armiją, pateko net į ne
laisvę.

Iš ten ištrūkęs, atvyko į Prū
sijos valdomą Poznanės sritį 
ir ten apsigyveno. Ten įsimylėjo 
lenkaitę mokytoją ir ją vedė. 
Tada ir subajorino savo pavardę

ūkininkauti. Ėmė skaityti Kra
ševskį ir susižavėjo jo raštais, jo 
aprašyta Lietuva. Jis užsidegė 
išversti Kraševskio raštus iš 
lenkų kalbos į lietuvių kalbą. 
Išvertė Vitolio raudą, kurią 
pats savo lėšomis ir išleido. 
Išleido dar prieš Aušrą 1881 
metais. Visa tai buvo jam tik 
nuostolinga, nes žmonės dar ne
turėjo lietuviškos knygos alkio.

Kaip minėjome, jis buvo vie
nas iš pagrindinių Aušros orga
nizatorių. Jis paveikė Jurgį 
Mikšą tiek, kad jis sulietuvėjo ir 
atsidėjo tik Aušrai.

Pats Vištelis buvo stambokas 
vyras, su barzda, labai erzlus ir 
nervuotas. Buvo liguistas, sirgo 
persekiojimo manija. Buvo ir 
prietaringas.

Buvo aiškiai apsisprendęs lie
tuvis. o žmona štai lenkė. Savo 
vaikus jis mokė tik lietuviškai 
kalbėti ir melstis tik lietuviš
kai. Dėl vaikų susikirto su žmo
na. Žmona ir savo vaikus ir 
patį Vištelį pravardžiavo pago
nimis. Tas aštrino jo nervozę 
ir dar labiau skatino visur pa
brėžti savo lietuvybę. Jis daug 
kam rašė laiškus ir įrodinėjo,

kad lietuvių kalba gražiausia.
Po 1871 metų Prūsijos karo 

su Prancūzija, kancleris Bismar
kas vis griežtino politiką. Jis su
jungė visas vokiečių karalijas į 
vieną vokišką Reichą ir Prūsi
jos karalių padarė kancleriu. 
Bismarkas susirūpino ir Pozna
nės kraštu, kuriame gyveno ne
maža lenkų. Tuos lenkus pradė
jo išstumti. Vokiečiai pradėjo 
platesnę kolonizaciją. Tai palie
tė ir Vištelio ūkį. 1885 rudenį 
valdžia privertė Vištelį parduoti 
ūkį. Turėjo iš ten išvykti spa
lio 1. Dėl sūnaus ligos išvyki
mas buvo pratęstas iki 1886 
balandžio 1.

Tai buvo sunkiausi Vištelio 
laikai. Rūpėjo ir Aušros reika
lai ir draugai, o čia — varo 
iš namų. Bismarkas nenorėjo 
bet kokio revoliucionieriaus, kad 
paskui nedrumstų gyventojų 
nuotaikos. Vištelis gi dalyvavęs 
net dviejuose sukilimuose. Todėl 
vokiečių valdininkai neatleido 
ir nepasigailėjo — privertė išva
žiuoti iš krašto.

tuoj būtų suėmę ir ištrėmę 
j Sibirą. Tada išgirdo, kad Pie
tų Amerikoje galima gerai įsi
kurti. Taip su visa šeima per 
Lisaboną išplaukė į Braziliją. 
Lenkas inžinierius iš Limos rašė, 
kad Pietų Amerika laimės šalis, 
Brazilija nemokamai duoda že
mės.
• Brazilijoje jį ištiko didelės ne
laimės. Siautė epidemija, ir taip 
mirė jo dvi dukrelės ir du gimi
naičiai. Višteliui tai buvo didė

Naujų narių verbavimo reika
lu kalbėjo dr. J. Stankaitis. 
Ypač jautriai skambėjo jo kvie
timas artimiau bendradarbiau
ti tarp skirtingų lietuvių išeivių 
kartų. Naujų narių verbavimo 
klausimu pasisakė daugelis sei
mo atstovų. Pastebėta, kad ir 
kitos fratemalinės organizacijos 
turi sunkumų šioje srityje.

Popietinėje sesijoje buvo skirs
tomos įvairios sumos lietuviš
kiem reikalam remti, o taip pat 
vyko naujų pareigūnų rinkimai.

L. K. Susivienijimo preziden
tui adv. Thomas E. Mack pa
siūlius, Tautos Fondui paskirta 
3,000 dol.

Alto centro valdybos vardu 
kreipėsi Vytautas Jucius. Nubal
suota Amerikos Lietuvių Kong
reso programoj nupirkti pilną 
puslapį ir išspausdinti L.K. Su
sivienijimo sveikinimą.

“Garso” laikraščio reikalais 
dar kalbėjo redaktorius kun. dr. 
Kornelijus Bučmys, OFM.

Iždininkė Leocadia Donaro
vich pasiūlė ir vieningai nu
balsuota paskirti 500 dol. Lais
vės Statulos New Yorke remon
tui.

lis smūgis. Kai dar prie Poz
nanės jis ūkininkavo, ten mirė 
jo dukrelė. Tada jis laiške rašė: 
“Praamžius išplėšė man naujau
siąją, brangiausiąją ir manda
giausiąją atžalą, Mildutę, mie
liausią dukrelę trylikos mėnesių 
seną. ... Dabar mano būvis jau 
nebemielas . . .” Tai dar labiau 
jaudinosi Brazilijoje, ir jo liga 
didėjo.

Iš Brazilijos išsikraustė į Ar
gentiną. Ir čia tikėjosi, kad 
kaip nors įsikurs. Jis turėjo šiek 
tiek pinigų susitaupęs. Čia vasa
ros metu kažkoks žmogus jam 
pasiūlė pigiai nusipirkti didelį 
žemės lauką. Vištelis mielai jį 
nusipirko ir sumokėjo visus savo 
pinigus. Pasirodė, kad tas platus 
laukas tai La Platos upės slėnis, 
kuris vasarą išdžiūsta. Kitais 
gi metų laikais jis visada pa
tvinsta vandeniu.

Tada įsitaisė siuvėjo įstaigą 
— krautuvėlę, dirbo su savo 
žmona, pasisamdydavo net kele
tą darbininkų. Vištelis vis la
biau darėsi irzlus, įtarinėjo 
žmoną, kad ji susidedanti su
yienu darbininku. Jo pamišimas pirmame Aušros numeryje rašė 
yis didėjo. Vieną kartą pagrie- ilgą ilgą eilėraštį — O brangi

riai prabilus J. B. Laučkai, taip 
pat reikalą paaiškinus prel. 
Frank
kaičiui, nubalsuota L. K. Reli
ginei Šalpai paskirti 2000 dol.

Svarstyta jaunimo komiteto 
veikla, dividendų reikalas. Nu
tarta šimtmečio minėjimui, 
kuris įvyks už dviejų metų Wil
kes-Barre, Pa., pradėti ruoštis 
jau dabar.

Rinkimus pradėjus, dėl am
žiaus (82 m.) ir nesveikatos iš 
dvasios vado pareigų po 5 metų 
tarnybos atsisakė prel. J. Bal
konas. Naujuoju dvasios vadu 
išrinktas prel. Frank L. Yash- 
kus, Šv. Onos parapijos klebo
nas, Luzeme, Pa.

Adv. Thomas E. Mack ir Vy
tautas Jucius pasiūlyti preziden
to pareigom. Pirmasis gavo 45 
balsus, antras 11.

Viceprezidentui Juozui B. 
Laučkai, šiose pareigose išdir
busiam šešerius metus, dėl ne
sveikatos atsisakius, dar liko 
kandidatais Frank Katilius ir 
Vytautas Yucius. Pirmasis gavo 
41 balsą, antrasis 15.

Sekretorium vieningai išrink
tas Charles A. Liscosky

Trustees pareigom perrinkti 
Rosalie Kizis ir George F. Sa
dauskas.

Daktaro kvotėjo pareigom 
vieningai perrinktas dr. Juozas 
A. Stankaitis.

Į direktorius buvo pasiūlyti 
4 kandidatai, o reikia išrinkti 
tik tris. Balsai pasiskirstė taip: 
Ona Poškienė 40, Leonard Mi
kelionis 39, Jonas Vainius 37, 
Leonard Pallid 29. Išrinkti pir
mieji trys kandidatai.

Sudarytos ir konstitucinės 
komisijos.

Prel. Frank L. Yashkas priėmė 
naujųjų pareigūnų ir atskirai 
naujojo prezidento adv. Thomas 
E. Mack priesaiką apie ištiki
mai eisiamas pareigas pagal Lie
tuvių Katalikų Susivienijimo 
konstituciją.

Po trumpos pertraukos įvyko 
pirmasis naujų pareigūnų bend
ras posėdis.

(nukelta į 4 psl.)

jimas. Susivienijimo knygose 
buvo įrašyta — 50 dol. pašal
pos jam “tabokai”.

Žmona atnešdavo tai šio, tai 
to į pamišėlių namus, bet jis 
nenorėjo jos nė pažinti, jis ją 
įtarinėjo. Pagaliau nervai visai 
sutriko. Jis mirė 1916 rugpjūčio 
2.

Tada žmona vėl grįžo į Poz
nanę ir vėl mokytojavo. Gyvas 
buvo likęs jų sūnus, kuris baigė 
inžineriją ir atsidūrė Belgijoje. 
Tolimesnis jo likimas nežino
mas.

Iš Argentinos jis buvo para
šęs laiškų ir “Vienybei Lietuv
ninkų”. Toks vienas laiškas 
buvo išsaugotas iki redaktoriaus 
Juozo Tysliavos laikų.

Lietuvių kalbos aukštinimas
Besiblaškydamas po svetimas 

žemes, jis labai ir labai ilgėjosi 
Lietuvos. Tada parašė garsų 
savo eilėraštį “Op op, kas ten, 
Nemunėli.. .’’Taseilėraštis įrė
mino visų emigrantų ilgesį ir 
atidengė praeities grožį.

Svarbiausia jo veikla buvo — 
išaukštinti lietuvių kalbą. Jau

yis didėjo. Vieną kartą pagrie- ilgą ilgą eilėraštį — O brangi 
bė Šautuvą ir norėjo nušauti lietuviškoji Šventa kalba prigim- 
savo žmoną. Išgirdo tai policija.
Visą parą policija vargo, kol jį

toji! Ten susakyta visa, kas bran
giausią ir gražiausia apie tą 

suėmė ir išvežė tiesiai į pamišėlių lietuvių kalbą. Tas eilėraštis 
namus.

iŠ pradžių jis dar nebuvo 
visai pamišęs. Dar kurį laiką 
rašinėjo savo pažįstamiem laiš
kus. Tada jam pašalpos atsiun
tė Amerikos Lietuvių Susivivni-

daina, visus kėlė ir žadino, 
ir skatino branginti savo kalbą.

(Rus daugiau^
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PRISIMENAMA TĖV. A.M. URBANAVIČIAUS
GIMIMO 100 METŲ SUKAKTIS

9^- -

Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys 
Brocktone motiniškuose namuo
se birželio 14 paminėjo savo 
steigėjo Tėv. Alfonso M. Urbana
vičiaus 100 metų sukaktį nuo jo 
gimimo. Generalė Vyresnioji 
Sės. M. Rūta iškilmių proga 
gausiai susirinkusius dalyvius 
supažindino su steigėjo asme
nybe bei veikla.

Ji kalbėjo:
“Mūsų kongregacija šiuos 

metus skyrė pagarbiam mūsų 
steigėjo prisiminimui jo 100 
metų nuo gimimo proga.

Tėv. Alfonsas Marija Urbana
vičius gimė 1884 sausio 15 Ty
tuvėnų parapijoje, Lietuvoje. 
Tėvai buvo pasiturintys ūkinin
kai. Išaugino penkis vaikus. 
Ketvirtasis sūnus Julius buvo 
busimasis pasionistas Tėv. Al
fonsas Maria.

Tuo metu Lietuva buvo sun
kioje rusų caro priespaudoje. 
Buvo draudžiama lietuviškas 
raštas, visokeriopai persekioja
mas tautinis, kultūrinis ir reli
ginis gyvenimas. Visa tai pri
sidėjo, kad lietuvių tautoje kilo 
didelis pamaldumas Kristaus 
kančiai. Iš čia pakelėse atsirado 
kryžiai, skausmingos Dievo Mo
tinos koplytėlės, rūpintojėliai.

Busimasis pasionistas iš jau
nystės dienų pajuto pašaukimų 
į dvasinį luomų. Caristinė prie
spauda jaunų jo siela lenkė prie 
pamaldumo Nukryžiuotajam ir 
skausmingajai Dievo Motinai. 
Tėvas sudarė sąlygas, kad jau
nasis Julius galėtų mokytis ir 
siekti kunigystės. Deja, netikėta 
gimdytojo mirtis privertė Julių 
nutraukti mokslų.

Grįžęs namo, jis įsitraukė į 
pavojingų slaptų tautinę veiklų. 
Įsijungė į knygnešių veikla. 
Greitai tačiau atsidūrė pavo- 
jun būti areštuotas. Pasiryžo 
tad slaptai palikti kraštų ir vykti 
per Vokietiją į Jungtines Ameri
kos Valstybes, kur jau buvo nu
vykę du vyresnieji broliai.

Atvykęs į Ameriką, apsistojo 
Scrantone pas brolius. Naujas

ŠARŪNUI ZIKARUI VESTUVINIAI 
SVEIKINIMAI IŠ LIETUVOS

SAPNAS / MARY KELIAS/ŠARŪNUI

Žemėj nuostabiausias
Žmogui vienas sapnas—
Sapnas apie meilę.
Kas jinai yra.
Ak. kad neateitu niekad 

A.

Nubudimas! Abejonės meile
Būk neišgalvota, Tik pavydą
Pieali, Kelia—

Tikra Kaip dažnai
Džiaugsmo ir svajonių Net akys
Nuolatinė draugė. Širdžiai
Kai kiekvienas tvinksnis. Pameluoja!
Tartum posmų rimas, Te šioj žemėj
Širdimi kartoja, Rangos
Kaip į vieną sapną Tiktai vienas
Pasaka įaugai Kel i as,
Ir sapnu gražiausiu Tas. kuris šiandieną
Ne sapne MEILĖJE

Tapai. Kryžiuojas.

Naują vyskupą pasitinkant
(atkelta iŠ 3 psl.) 

je, Australijoje, ir kituose kraš
tuose. Taigi — reikės daug ke
liauti. Bus keliaujantis apaš
talas.

Nors jis ir neturės aprėžtos 
vyskupijos, best jis bus morali
nis vadas, visų lietuvių apjun- 
gėjas, daugel reikalų judintojas, 
skatintojas.

Nominuotas vyskupas patodė, 
kad jis moka sugyventi su žmo
nėmis, moka juos .suburti bend
ram darbui ir maldai. Jis gra
žiai reiškėsi Toronte, organiza
vo jaunimų, sutvirtino Prisikė
limo parapijų ir vienuolynų, la
bai gražiai reiškėsi Brooklyne, 
pravedęs didžiulę Kultūros Židi
nio statybą.

Malonu girdėti, kad naujasis 
vyskupas apsigyvens Brookly- 
no vienuolyne. Gia pat yra ir 1 ,ie- 
tuviu Religinė Šalpa, kurios 
veikla daug kur bus reikalinga 
vyskupo pagalbos. Ir vyskupui 
Ims reikalinga Lietuvių Religi- 

gyvenimas svetimame krašte 
buvo sunkus. Skirtingi papro
čiai. Sunkus darbas anglių ka
syklose. Gimtojo krašto ir savųjų 
pasiilgimas. Visa tai slėgė jauno
jo Juliaus sielų ir vedė, nors 
pamiltuoju, bet sunkiu kryžiaus 
keliu. Lėtai praslinko trys 
pirmieji metai. Jis jau peržengė 
21 amžiaus metus. Reikėjo apsi
spręsti dėl rytojaus. Apsispren
dė rinktis dvasinį pašaukimų. Į- 
stojo pas pasionistas, kad eitų 
kryžiaus keliu, kurį dar Lietuvo
je buvo pamilęs. 1907 padarė 
pirmuosius įžadus ir gavo Al
fonso Maria vardų. 1915 buvo į- 
šventintas kunigu.

Pasiekęs kunigystę, apaštalavo 
kaip misijonierius lietuvių 
tarpe. Lankė lietuviškas koloni
jas. Nuo Mary lando iki Michi
gan, nuo Pennsylvanijos iki Chi- 
cagos skelbė lietuviam išeiviam 
Dievo žodį, ragino prie atgai
los. Žmonės gausiai rinkdavosi 
ir noriai klausydavo Tėv. Alfon
so pamokslų. Jis žavėjo klausy
tojus ne tik savo iškalba, bet 
ypač savo'asmens šventumu.

Anuomet lietuviai ateiviai 
Amerikoje turėjo nelengvas gy
venimo sųlygas. Dauguma dirbo 
anglių kasyklose ar fabrikuose 
patį sunkiausia bei juodžiausia 
darbų. Socialinė tvarka turtin
goje Amerikoje nebuvo įstaty
mais pilnai užtikrinta. Būdami 
giliai tikintys, lietuviai ieškojo 
paguodos ir sustiprinimo Bažny
čioje ir Dievuje.

Tėv. Alfonsas jautė reikalų 
rūpintis ne vien lietuvių sielos 
reikalais, bet taip pat ir medžia
giniu aprūpinimu. Našlaičiai 
buvo reikalingi globos, seneliai 
aprūpinimo, vaikučiai mokymo 
ir auklėjimo. Šiam visam dar
bui buvo reikalingos seselės, 
kad talkintų prie parapijų ku
nigam.

Dievas pašaukė Tėv. Alfonsą, 
įkvėpdamas mintį įsteigti lietu
vaičių seselių kongregacija. Idė
ja buvo žavi, bet jos įvykdy
mas sulaukė begalinių sunkumų. 
Amerikos vyskupai tuomet ne tik 

nės Šalpos pagalba. Ta sutartinė 
tik pagyvins, padidins katalikiš
ką veikla.

Naujasis vyskupas sugebės į 
darbų įtraukti ir pasauliečius, 
ir kunigus, ir vienuolius, kad 
sustiprėtų lietuviškos parapijos, 
kad jose neišblėstų lietuviškas 
žodis, kad padidėtų pašaukimai 
į kunigus, į vienuolius. Tauta 
juk laukia savo sūnų kunigų 
ir dukrų vienuoliu. Ir reikia juos 
uždegti nauja dvasia, pašaukti 
naujos liepsnojančios meilės žo
džiu.

Laikas atneša naujus darbus, 
kuriem reikia ir maldos, ir lėšų, 
ir dideles talkos. Gal susidarvs 
kokia pagelbinė tary ba ar kas 
kita, kad planuotu darbus ir 
palengvintų vyskupo veiklą.

Nominuotas vyskupas via pa
čiame savo darbo pajėgume. Te
gu Dievas laimina visus jo dar
bus, tegu jis atgaivina susas 
lietuviškas Širdis spinduliuojan
čia meile, giliu žmogišku jautru
mu, didžia Evangelijos šviesa! 

nerėmė, bet priešingai, visomis 
išgalėmis trukdė steigti tautines 
parapijas, organizuoti kultūrinę 
ir religinę etninę veiklų. Ir Tėv. 
Alfonso pastangos įsteigti lietu
vaičių seselių vienuoliją sutiko 
daug kliūčių, didelio nepalanku
mo iš dvasinės vyresnybės. Gi
lus tikėjimas įgalino tačiau jį 
nenustoti vilties. Pasitikėjo Die
vu, ir buvo išklausytas. 1924 
Šv. Sostas suteikė leidimą įsteig
ti naujų lietuvaičių seserų pasio- 
nisčių vienuolijų. Ji pavadinta: 
SISTERS OF JESUS CRUCI
FIED AND THE SORROWFUL 
MOTHER.

Šešios jaunuolės buvo pirmo
sios, kurios, Tėv. Alfonsui vado
vaujant, sudarė pirmą vienuo
lijos branduolį, kad rūpintųsi 
vargšais ir apleistaisiais tautie
čiais, semiant stiprybę iš Nukry
žiuotojo. Šis pirmasis branduo
lys savo apaštalavimą pradėjo 
Elmhurst, Pa.

Kiekviena pradžia paprastai 
yra sunki. Nelengvi buvo ir mū
sų kongregacijos pirmieji žings
niai. Trūko medžiaginių priemo
nių. Trūko patyrimo naujame 
gyvenime. Trūko pritarimo ir 
paramos iš tų, iš kurių jos bu
vo galima laukti. Bet netrūko 
pasiry žimo ir pasiaukojimo. Ne
trūko meilės ir pasitikėjimo Ap- 
veizda. Netrūko užtat ir Dievo 
palaimos. Malonu, kad po 60 
metų penkios iš pirmųjų šešių 
yra dar mūsų tarpe.

Laikui bėgant, metam slen
kant, kongregacija augo skai
čiumi ir turtėjo darbais Dievo 
garbei ir lietuviškos ateivijos 
dvasinei gerovei. Uolus darbas 
mokyklose; meilingas aptarnavi
mas senelių ir sergančiųjų prie
glaudose; dvasinio atsigaivinimo 
organizavimas mergaitėm ir mo
terim, — visa tai buvo ir vra * 

mūsų kongregacijos siekimas ir 
sėkmingas vykdymas.

Dievo priešas velnias nepalie-

SEIMAS PENNSYLVANIJOS 
KALNUOSE
(atkelta iš 3 p.$1.)

Antradienio vakare tame pa
čiame viešbuty vyko seimo ban
ketas. kurį malda pradėjo nauja
sis L. K. Susivienijimo dvasios 
vadas prel. Frank L. Yashkas. 
Banketo programai vadovavo 
prezidentas adv. Thomas E. 
Mack. Sočiai vakarieniaujant 
išklausyta gražios vargonėlių 
muzikos, kurių atliko Joseph Lis- 
cosky. Visus linksmai nuteikė ir 
kelios improvizuotos lietuviškos 
dainelės.

Naujasis dvasios vadas prel. 
F. L. Yashkas savo kalboje at
sisveikino su išeinančiu dvasios 
vadu prel. Jonu Balkūnu. Sei
mo ir Susivienijimo vadovas 
Thomas E. Mack supažindino 
su pagrindiniu vakaro kalbėtoju 
Linu Kojelių. Baltųjų Rūmų pa
reigūnu etniniam reikalam.

Linas Kojelis pirmiausia per
skaitė ir pirmininkaujančiam 
įteikė JAV prezidento Ronald 
Reagan sveikinimų Lietuvių Ka
talikų Susivienijimui.

Savo puikiai paruoštoje kal
boje Linas Kojelis apibūdino 
prezidento Ronald Reagano po
litiką tarptautinėje plotmėje ir 
JAV vidaus gyvenime, stengian
tis išlaikyti Ameriką tvirtų ir 
saugioj pozicijoj. Prezidentas R. 
Reagan nesibijo ir viešai kelti 
pavergtųjų reikalus. Kaip birže
lio 14-oji buvo paskelbta “Bal
tic Freedom Day”, taip liepos 
trečios savaitės pirmadienį pre
zidentas pasirašys “Pavergtų 
1'autų Savaitės proklamacijų, 
nevengdamas iškelti pavergėjų 
tikrojo vardo. Stiprinant Voice 
of America programas, siekiama 
pavergtiesiem suteikti kuo (.lan
giau žinių apie laisvojo pasau
lio gyvenimą. Lino Kojelio kal
ba buvo sutikta su ilgais ploji
mais.

Prei. Jonas Balkonas, dalyvau
damas Romoje Šv. Kazimiero 
sukakties iškilmėj, audiencijos 
metu paprašė popiežiaus Jono 
Pauliaus ll-ojo palaiminti Lie
tuvių Katalikų Susivienijimų ir

Tėv. Alfonsas M. Urbanavičius, CP.

ka ramybėje nė vieno, kuris iš
tikimai ir sėkmingai tarnauja 
Visagaliui. Jis nepaliko ramybė
je ir Tėv. Alfonso. Jam teko pa
tirti ir išgyventi daug sunku
mų dėl įvairių skundų, intrygų, 
nepagrįstų priekaištų. Vyres
nieji jam įsakė atsiskirti nuo se
selių, jo dvasinių dukrų, nors jų 
vadovavimui buvo neabejotinai 
pašauktas paties Dievo specialiu 
įkvėpimu. Tai liudija ir patvir
tina kongregacijos istorija.

Vyresniųjų įsakymą, nors ir 
kaip jis jam buvo skaudus, Tėv. 
Alfonsas priėmė su nuolankumu 
ir besąlyginiu klusnumu.

Užsidaręs vienuolyne Tėv. Al
fonsas meldėsi ir apaštalavo, 
kiek ir kaip vyresnieji leido. 
Paskutiniuosius gyvenimo me
tus praleido Šv. Gabrieliaus 
vienuolyne, Brighton, Mass. Čia 
ir mirė 1949 spalio 18, eidamas 
65 metus.

Tėv. Alfonso gyvenimas buvo 
labai įvairus. Slaptos tautinės 
veiklos organizatorius caristinė- 

jo narius. Taip pat jis paprašė 
Šv. Tėvo palaiminti šv. Kazimie
ro medalį, kuris skiriamas nuo 
vieno seimo iki kito seimo iški
liausiam L.K. Susivienijimo na
riui. Šiame bankete tas medalis 
buvo įteiktas ilgametei L.K. Su
sivienijimo darbuotojai ir 
centro išdininkei Leocadijai Do- 
narovich. Visi tam pritarė nuo
širdžiu plojimu.

Pabaigos maldą sukalbėjo 
prel. Jonas Balkūnas.

Dalis dalyvių pasitraukė poil
sio, o norintiem pašokti grojo 
Spencer Cottman orkestras.

Birželio 27, trečiadienį, ryti
nėj sesijoj vyko paskutiniai 
svarstymai ir seimo uždarymas.

Kornelijus Bučmys 

LIEPOS 22 D., SEKMADIENĮ, 
N. PR. MARIJOS SESERŲ 
VIENUOLYNO SODYBOJE 
PUTNAM, CONN.,

METINIS
PIKNIKAS—

i

LIETUVIŲ DIENA
11 vai. mišios, pamokslas, 

procesija
12 vai. pietūs, pramogos
3 vai. popiet — Neringos 

mergaičių stovyklos programa

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti 
Pasikvieskite ir savo drautiiis

je Lietuvoje . Knygnešys. Atei
vis Amerikoje. Angliakasys. 
Vienuolis ir misijonierius. Vie
nuolyno steigėjas. Mus, savas 
dvasines dukras, išmokė šventai 
mąstyti, ragino būti darbščiomis, 
sumaniomis, maloniomis, gailes
tingomis. Nuolat kartodavo, ir 
mes niekad neužmirštame ragi
nimo: “SURSUM CORDA — 
AUKŠTYN ŠIRDIS!”

Kaip vienuolis pasionistas jis 
padarė ketvirtą įžadų — platin
ti pamaldumą į Jėzų Nukryžiuo
tąjį. Meilę bei pamaldumą Kris
taus kančiai ir skausmingajai 
Dievo Motinai Tėv. Alfonsas at
sivežė iš rusų priespaudoje ken
čiančios ir žandarų persekioja
mos Lietuvos.

Mes prisimename ir tęsiame šį 
pamaldumų. Tai mūsų šventas 
paveldėjimas. Tarnaudamos se
neliam, mokydamas vaikučius, 
liudydamos Evangelijos pamo
kymus, mes teikiame garbę Nu
kryžiuotajam ir jo Švč. skaus
mingajai Motinai. Tvirtai tiki
me, kad kryžius visada ir vi
siem yra Dievo begalinės mei
lės iškalbingiausias liudininkas. 
Priėjo mes visus kviečiame, nes 
prie jo kentėti lengviau. Iš pra
eities semiame išminties ir drą
sos žvelgti į ateitį su pasitikė
jimu. Taip mus išmokė Tėv. Al
fonsas, kartodamas anuos “SUR
SUM CORDA” žodžius. Dėkoja
me dangiškajam Tėvui, kad mum 
davė vadovu Tėv. Alfonsą. Pra
šome Visagalį, kad Tėvo Alfon
so įkvėpta dvasia visad liktų 
gyva mūsų kongregacijoje.”

Šiais žodžiais sės. M. Rūta 
baigė savo kalbą.

Manau, kad reikėtų plačiai 
paminėti šio didžio Bažnyčios ir 
Lietuvos sūnaus šimtmetinę su
kaktį, iškeliant jo asmenybę, ku
ri yra tikrai žavi, ir jo nuopel
nus lietuvybei, kurie yra labai 
turtingi.

L. Tulaba

B \

Antanas Musteikis — DAN
GAUS IR ŽEMES ŠAKNYS. Ro
manas. išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas. Viršelis ir aplankas 
dail. Vidos Stankienės. Spausdi
no Draugo spaustuvė 1983 m. 
340 psl. Kaina 10 dol. Gauna
ma ir Darbininko administraci
joj.

Skaitant šį romaną, jaučiama, 
kad jo autorius per plačiai už
simojo. Tų užsimojimų metme
nis vos vos sutalpino šioj gana 
storoj knygoj.

Knygos aplanke rašoma:
“Daugybė personažų šiame 

romane, pradedant senaisiais 
Amerikos lietuviais ir baigiant 
buvusiais Sibiro tremtiniais at
vykusiais Amerikon, sudaro įvai
rią galeriją. Šių personažų patys 
vardai liudija, kad jie atstovau
ja kažką daugiau negu save. 
Taip štai čia veikia Jogaila, 
Jadvyga; jiedu siekia Lietuvos 
nuo vienų jūrų iki kitų kai tuo 
tarpu Romas ir Rasa domisi et
nografine Lietuva. Čia yra ir ne
priklausomybės laikų inžinie
rius, išeikvotojas, nusišovęs ant 
savo pastatyto plento. Čia yra 
ir sužeistas karys savanoris, pu
čiąs dūdą Karo muziejaus-sode
lyje. Čia veikia Barbora, Ibse
nas, Rachilė, Kalantas, Vilius ir 
Tamara. Čia yra Vakarų litera
tūros nagrinėtąja, kuri Paryžiu
je atranda Rūpintojėlio prasmę, 
glūdinčią pusiausvyroje tarp že
mės ir dangaus. Visi persona
žai atstovauja Lietuvos žmogų, 
kuris jaučia Lietuvoje išlaikytį 
‘nerašytą savaimingą galią’.— 
Keturių šio šimtmečio lietuvių 
kartų gyvenimas vyksta ne tik 
Lietuvoje, bet siekia ir Sibirą ir 
Grenoblį.”

Ta daugybė knygos aplanke 
minimų personažų, atrodo, nėra 
tikra prasme personažai, o tik jų 
schemos. Schematiškai pavaiz
duotas ir tų keturių šio šimtme
čio kartų gyvenimas. Visa tai 
tėra tik metmenys gal ne vienam, 
bet keliems romanams.

Bendrai imant, autorius turi 
talentą, bet ne tiek romanisti- 
nį (literatūrinį), kiek žurnalistinį.

Profesorius Augustinas Volde
maras — RAŠTAI. 100 metų gi
mimo sukakčiai paminėti. Išlei
do Laisvosios Lietuvos Knygų 
Leidykla. 1983. Redagavo Mor
kus Šimkus. Spaudė M. Morkū
no spaustuvė Chicagoj. Ilius
truota. Kietais viršeliais. XXXII 
ir 688 psl. Kaina 20 dol. Gau
nama ir Darbininko administra
cijoj.

Leidėjo žodyje sakoma:
“Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 

vėl pateikia lietuviškai visuome
nei žymaus Lietuvos veikėjo, 
politiko, mokslininko — prof. 
Augustino Voldemaro raštus 
(100 metų sukakčiai paminėti), 
t.y. — antrąjį jo raštų tomą ir 
trumpą biografiją.”

“Pirmojo prof. A. Voldemaro 
raštų tomo (90 metų sukakčiai 
paminėti, 1976 m.) įžangoje bu
vo plačiau apžvelgta prof. A. 
Voldemaro reikšmė Lietuvai.”

“Kaip jau iš pirmojo prof. A. 
\’oldemaro raštu tomo matėme, 
jis reiškėsi ne vien politinėje, 
bet ir kultūrinėje veikloje. Jo 
gausūs raštai tą patvirtina! Ant
rasis prof. A. Voldemaro raštų 
tomas dar kartą parodo jo didelį 
išsilavinimą, kalbu žinojimą ir C. •• c * *•
platų temų akiratį.”

“Yra tragiška, kad nelemti po
litiniai įvykiai sustabdė prof. 
A. Voldemaro darbą ir paga
liau nuvedė i sovietu kalėjimus.4^ A-- *
kur jis ir žuvo."

Šios knygos turini sudaro dvi 
dalys: Loji — vertimai ir 
straipsniai. 11-oji — kalbos III 
seime.

Kn) gos pradžioj savo žodį 
taria ir jos redaktorius. Jis pa
teikia ir trumpą Augustino Vol
demaro biografiją.

Daug lietuviškų knygų ir su
venyrų turi Darbininko admi
nistracija. Skambink 212 827- 
135! ir prašyk, kad pasiųstu 
knygas j namus.
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MOKYTOJŲ IR JAUNIMO 
STUDIJ Ų SAVAITĖ

Mokytojų ir jaunimo 18-oji 
studijų savaitė šiemet vyks Dai
navos stovyklavietėj. Dainavos 
adresas: 15100 Austin Rd., Man
chester, Mich. 48158. Tel. 313 
428-8919.

Studijų savaitei pramatyta 
tokia programa:

Liepos 29, sekmadienis: 4 
vai. popiet mišios, 5 v. atida
rymas, 5:30 v. A. Rūgytės pa
skaita “Šv. Kazimieras”.

Liepos 30, pirmadienis: 10 
vai. ryto St. Stasienė — “Skai
tymo metodai”, 11 v. J. Plačas 
— “Mokinių aktyvumas lituanis
tinėse pamokose”, 4 v. popiet 
S. Jonynienė — “Lietuvių k. 
mokymas VII ir VIII skyriuje”.

Liepos 31, antradienis: 10 v. 
J. Kojelis — "Visuomenės moks
lo dėstymas”, 11 v. J. Matulai
tienė — “Mūsų liaudies šokiai”, 
4 v. V. Kavaliūnas — “Žmogus 
literatūrinėse srovėse”.

Rugpjūčio 1, trečiadienis: 10 
v. dr. A. Vygantienė — "Tėvų
talka lituanistinei mokyklai”, 
11 — dr. J. Kavaliūnaitė — 
“Milašiaus poezijos pasaulio 
bruožai”, 4 v. Br. Keturakis — 
“Šių metų olimpiniai žaidimai”.

Rugpjūčio 2, ketvirtadienis: 
11 v. A. Žygas — “Pietų Ame
rikos lietuvių jaunimo veikla”, 
11 — dr. Jonas Meškauskas — 
“Kompiuterių naudojimas liet, 
darbe ir mokyme”, 4 v. A. Bag
donas — “S. Daukantas po 120 
metų”.

Rugpjūčio 3, penktadienis: 10 
v. E. Ruzgienė — “Pirmojo 
skyriaus mokymas”, 11 v. A. Ba- 
lašaitienė — “Lietuvių literatū
ros dėstymas”, 4 v. — D. Šau
lys — “Lietuvos istorijos dėsty
mas”.

Rugpjūčio 4, šeštadienis: 
10 v. M. Pleškys — “Lietuva 
pogrindžio spaudos perspekty
voje”, 11 v. dr. R. Šilbajoris —

Priešatostoginiai

“Šio meto lietuvių literatūra 
ok. Lietuvoje”, 5 v. uždarymas.

Kiekvieną dieną 7:15 vai. ryti
nė mankšta, 8 vai. mišios, 8:40 
vai. pusryčiai, 9:15 vai. dainavi
mas, 12 vai. lietuvių k. pamoka, 
1 vai. pietūs, 4 vai. lietuvių kal
bos pamoka, 5 vai. tautiniai šo
kiai, 6:30 vai. vakarienė, 8:30 
vai. vakarinė programa.

Mišias aukos stovyklos kape
lionas prel. dr. P. Celiešius. 
Rytinei mankštai vadovaus Br. 
Keturakis, dainavimo mokys St. 
Sližys, lietuvių k. — kun. J. 
Vaišnys ir J. Masilionis, tautinių 
Šokių — J. Matulaitienė, vakari
nei programai vadovaus V. Nas
vytytė, programos vadovai — J. 
Kavaliūnas ir J. Masilionis.

Registruotis pas J. Masilionį, 
4632 S. Keating Ave., Chicago, 
Ill. 60629. Tel. 312 585-2629?

Studijų savaitę rengia LB 
Švietimo taryba. Mecenatas — 
Lietuvių Fondas.

Kredito unijos KASOS direktoriai, dalyvavę narių susirinkime Chicagoje gegužės 6. 
Iš k. Romas Kezys, Cicero įstaigos vedėja Birutė Skorubskienė, KASOS prezidentas 
Vytautas Vebeliūnas, Algirdas Šilbajoris, Chicagos informacijos vedėja Aleknienė, Vytautas 
Alksninis ir naujas KASOS direktorius Chicagoje dr. Tomas Remeikis. Nuotr. Z. Degučio

LITUANISTINEI MOKYKLAI 35 METAI

AIDAI
Aidų pavasariniame nume

ryje (Nr. 3) yra šie straipsniai: 
Bronio Kaslo — Egzilinių vy
riausybių ir veiksnių problema; 
dr. Povilo Rėklaičio — Prie šv. 
Kazimiero ikonografijos; J. Jakš
to — Istoriko nueitas kelias su 
kryžkelėmis (T. Viktoro Gidžiū
no, O.F.M., mokslinės veiklos 
apibūdinimas); Vinco Natkevi
čiaus — Maxo Schelerio meilės 
filosofija; Birutės Ciplijauskai- 
tės — Jorge Guilen (ispanų poe
to nekrologas);

Mūsų politiškai nusiteikusiai 
visuomenei turėtų būti labai 
įdomus dr. B. Kaslo straipsnis, 
tarptautinėje plotmėje nušvie- 
čiąs egzilines vyriausybes ir po
litinius veiksnius. Tas straips
nis bus tęsiamas, susitelkiant 
prie egzilinių veiksnių tarptau
tinio statuso.

Šį Aidų numerį ypač praturti
na Henriko Nagio poetinė kūry
ba, užimanti tris puslapius ir 
Jurgio Jankaus paslaptingas pa
sakojimas, pavadintas klaustu
ku (?).

Apžvalgų skyriuje spausdina
mas Kęstučio Trimako pokalbis 
su rašytoju Vytdautu Alantu — 
apie tautinius ir netautinius me
nus, Alfonsas Nakas aprašo LB 
Kultūros tarybos premijų įteiki
mo šventę Detroite. Alė Rūta 
apibūdina neseniai mirusio Jo
no Kario-Karecko gyvenimą ir 
darbą, Stasys Santvaras — so
listės Ginos Capkauskienės 
plokštelę.

Šiame numeryje recenzuoja
mos šios knygos: Povilo Gaučio 
“Lianų liepsnos” (brazilų naujo
sios poezijos antologija) — dr. 
Stasvs Goštautas ir Vincento *

Liulevičiaus veikalas “Išeivijos 
vaidmuo nepriklausomos Lietu
vos atkūrimo darbe” — Juozas 
B. Laučka.

Iliustracijos daugiausia dail. 
AlfonsoDargio, laimėjusio šių 
metų LB Kultūros tarybos dai
lės premiją.

Aidų metinės prenumerata — 
20dol. Adresas: Aidai, 361 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207.

Aidai išeina taip pat ir vasa
rą. Daba/ rengiamas Aidų 4 nr.

A.K.

Los Angeles Šv. Kazimiero 
lituanistinė šeštad. mokykla, bir
želio 3 užbaigdama mokslo me
tus, atžymėjo ir savo 35 metų 
sukaktį. Po pamaldų parapijos 
bažnyčioje salėje įvyko iškilmės, 
kurias pradėjo mokyklos vedėja 
D. Polikaitienė, pakviesdama 
prie garbės stalo šios mokyklos 
steigėją prel. J. KuČingį, litua
nistinių mokyklų inspektorių I. 
Medžiuką, LB Vakarų apyg. 
pirm. R. Dabšį, LB Los Ange
les apyl. pirm. D. Vizgirdienę, 
buvusį mokyklos vedėją V. Pa
žiūrą ir šiemet mokyklą bai
gusius: G. Radvenytę, Ž. Tom- 
kutę, R. Navickaitę ir R. Jara- 
šūną. Programai vadovauti pa
kvietė mokytoją M. Sandanavi- 
čiūtę-Nevvsom.

Mokyklos 35 metų darbą trum
pai apžvelgė R. Dabšys, pami
nėjęs labai sunkią pradžią, kada 
teko dirbti vargingose sąlygose, 
bet su dideliu pasiryžimu. Prel. 
J. Kučingis palinkėjo, kad mo
kykla sulauktų jo amžiaus — 
75 metų! Inspektorius L 
Medžiukas įteikė baigusiem mo
kyklą pažymėjimus ir pasveiki

no Švietimo tarybos vardu, taip 
pat įteikė ir Lietuvių kredito ko
operatyvo simbolinę auką litua
nistiniam švietimui $150.00 
čekį.

Daugelis mokinių už gerą mo
kymąsi buvo apdovanoti knygo
mis ar atžy mėti pagyrimo lapais, 
kuriuos jiem įteikė mokyklos ve
dėja D. Polikaitienė. Knygas 
gavo geriausi klasių mokiniai:

I skyr. Vilija Tompauskaitė; 
II skyr. Paulius Vizgirda, And
rius Pupius, Daina Žemaitaity- 
tė; III skyr. Edvardas Nelsas; 
IV skyr. Vytas Žemaitaitis, Vai
das Sekas; V skyr. Zina Mar
kevičiūtė. Petras Mošinskas; I 
grupės Libija Tompauskaitė; II 
grupės Vilija Žemaitaitytė, And
rea Nelsaitė, III grup. Kęstutis 
Gorodeckas, Auris Jarašūnas, 
Tauras Radvenis ir Dalia Venc
kutė.

Baigusius mokyklą atsisveiki
no J. Viskanta ir I. Nelsaitė, o 
G. Radvenytė perdavė jiem tra
dicinį raktą. Išeinantieji iš mo
kyklos gražiai padėkojo vedėjai 
ir buvusiom jų mokytojam, 
įteikdami rožių, o dirbančiai

mokykloje nuo pat pradžios O. 
Razutienei jos buvusi mokinė 
V. Radvenienė su sūnum Tauru 
įteikė gėlių puokštę. Tėvų komi
teto iždininkė I. Sekienė mokyk
loje talkinantiem J. Bužėnui, D. 
Trotmanaitei ir G. Palubinskai
tei, vykstantiem į šokių šventę, 
įteikė po $100.00 čekį. (Pinigai 
gauti iš O. Motekienės paliki
mo). Tėvų komiteto pirmininkas 
A. Kudirka, tardamas padėkos 
žodį, įteikė mokyklos vedėjai 
D. Polikaitienei dovaną.

Po to deklamavo Vytės Nemu
nėlio eilėraščius mažieji mokyk
los mokinukai, o mokyklos cho
ras, vadovaujant A. Polikaičiui 
ir akordeonu pritariant L. Poli
kaičiui, gražiai padainavo kele
tą dainelių.

Visi dalyvavusieji ir stebėju
sieji šį įvykį gavo labai gerą 
įspūdį, kad šeštadieninė mokyk
la, bendradarbiaujant tėvam ir 
mokytojam, atlieka didžiai 
reikšmingą darbą.

Dar pažymėtina, kad mokyk
la šiais metais, tėvų komitetui 
remiant, išleido metraštį “Spin
dinčios mintvs”.

Ig. M.

Dalia Orantaitė, viena iš 
programos pranešėjų 7-oje 
tautinių šokių šventėje.
Xuotr. V. Bacevičiaus

— LB Hartfordo apylinkės val
dybą 1984-85 sudaro: pirm. Ig
nas Budrys, vicepirm. Alfonsas 
Dzikas ir Zina Dresliutė, ižd. 
Eugenijus Orentas, sekr. ir ko
respondentė Danutė Grajaus
kienė, nariai visuomeniniam 
reikalam Jaunutis Nasvytis ir 
Regina Stankaitytė, narė socia
liniam reikalam Birutė Berno
tienė, jaunimo atstovas Linas 
Banevičius.

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

AUKOS LITUANISTIKOS
KATEDRAI

Aukos gautos 1984 m. 
balandžio ir gegužės mėne
siais:

$1,940.00: Kęėtas ir Mirga 
Pažemėnai, Rancho Palos Ver
des, CA (ifi viso $2,940.00).

$600.00: Draugų dovana 
Stasio Jokubausko gimtadienio 
proga, Palos Park, IL.

$500.00: dr. Vytautas ir Mara 
Vygantai, Dallas, TX (id viso 
$750.00)

$300.00: Donald Jančauskas, 
Corpus Christi, TX.

$250.00: Jonas ir Bronė 
Vašiai, Dedham, MA (id viso 
$1,000.00).

$200.00: Povilas ir Sigutė 
Abelkiai, Buena Park, CA (id viso 
$400.00); a.a. Aleksandros-Mari- 
jos Jablonskienės ir a.a. Pranės 
Jablonskienės atminimui — 
Bonaventūras Jablonskis, Auro
ra, IL (id viso $500.00).

$100.00: Alfonsas ir Ona 
Kinduriai, Gulfport, FL (id viso 
$400.00); a.a. Broniaus Kliorės 
vienerių metų mirties atminimui 
— Antonia Klioriaaė, St. Peters
burg Beach, FL, a.a. pulk. lt. 
Antano Mačiuikos atminimui — 
Antanė Mačiuikienė, Chicago, IL.

$90.00: Petrė Kasparavičiūtė, 
Gulfport, FL (id viso $100.00).

$50.00: Vytautaa ir Alfonsą 
Budrioniai, Crete, IL.

$30.00: Juozas Jakdtas, 
Lakewood, OH (ii viso $130.00).

$20.00: Sidney H. Goodman. 
Pacific Palisades, CA.
$10.00: Algirdas irštasė Didžiu

liai, Cicero, IL, Frank Kasper, 
Gulfport, FL.  

$5.00: George ir Madeline Pet
kus, North Plainfield, NJ.

Aukų balandžio mėnesį 
surinko:

JAV LB Brockton apylinkė 
$593.00: JAV LB Lemonto apylin
kė $185.00 (id viso $768.00), JAV 
LB St. Petersburg apylinkė 
$200.00 (id viso $2,142.00).

Pagal pasižadėjimus gauta;
$1,500.00: dr. Rimvydas ir 

Milda Šilbajoriai, Columbus, OH, 
vasario ir kovo mėn. $400.00 (id 
viso $1,450.00).

$750.00: dr. Kęstutis A. 
Keblys, Baton Rouge, LA $300.00 
(id viso $1,000.00).

$500.00: Kęstutis ir Austrą 
Bileriai, Richmond Hill, NY 
$100.00 (id viso $200.00), Andrius 
Laukaitis, Lemont, IL $100.00, dr. 
Linas ir Rima Sidriai, Palos Hills, 
IL $200.00 (id viso $300.00).

$200.00: M. Vansauskas, 
Lyons, IL $20.00 (id viso $140.00).

$60.00: Frank ir Joanne 
Wojcicki, Sevema Park, MD 
$15.00 (id viso $30.00).

Nuoširdi padėka visiems 
aukotojams ir aukų rinkėjams. 
Antram įmokėjimui 1984 spalio 5 
d. dar trūksta $25,000.00. Čekius 
ir perlaidas praftome rašyti ir siųs
ti: Lithuanian World Community 
Foundation, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636.

Jonas Kavaliūnas,
I>ėšų telkimo komiteto prim.

Lietuviai pranciškonai kviečia jus praleisti atostogas Kenne
bunkport, Maine vasarvietėje.

SEZONAS PRASIDEDA BIRŽELIO 30 IR BAIGIASI RUGSĖJO 3
Vasarvietė yra labai gražioje kurortinėje vietoje — prie pat 

Atlanto vandenyno. Yra jūros vandens baseinas, teniso aikštė, 
vėsinami kambariai, gražus parkas, rengiami kultūriniai vakarai. 
Buto ir maisto kainos žemesnės negu kitur.

Informacijai adresas:
Franciscan Guest House
Kennebunkport, Maine 04046 
Tel. (207) 967-2011

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ 
METINIS

PIKNIKAS
Liepos 8 dieną, 1984

11:45 Iškilmingos Tėv. Roberto, O.F.M. primicijų mišios 
Gieda Brocktono šv. Kazimiero 
parapijos choras.

12:45 Pietūs

4:30 Meninė programa:
Tautiniai šokiai. Vadovauja Ona Ivaškienė ir 
Gediminas Ivaška iš Bostono.
Brocktono choro koncertas

Pranciškonai visus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną.

— Birutė Venskuvienė, Eltos 
prancūzų k. redaktorė, pranešė, 
kad birželio pradžioje jau 38 
Prancūzijos vyskupai buvo pasi
rašę po Sovietų Sąjungos vy
riausybei adresuota peticija, 
kurioje pasisakoma prieš kun. A. 
Svarinsko ir kun. S. Tamkevi- 
čiaus kalinimą. Šiuo metu para
šai teberenkami visoje Prancūzi
joje. Peticiją paruošė tarptauti
nės Christian Solidarity Inter
national organizacijos prancūzų 
skyrius. (E)

— Dr. Vytautas Dambrava, 
Venecuelos LB krašto valdybos 
pirmininkas, birželio pirmoj pu
sėj didžiuosiuose Venecuelos 
laikraščiuose paskelbė keturis 
straipsnius lietuviškomis temo
mis: apie Viktorą Petkų, apie 
sovietų ginklavimąsi Pabaltijo 
zonoj ir dviejų dalių straipsnį 
apie Lietuvos katalikų Bažny
čios pavojingą padėtį. Straips
niai pasirodė “Ultimas Noticias” 
ir “El Universal” dienraščiuose.

— Povilas Dargis, ilgametis 
SLA prezidentas ir Alto vice
pirmininkas, demokratų centro 
pakviestas būti nacionaliniu lie
tuvių reikalam pirmininku.

— Dr. A. Matukas, gyvenąs 
Putnam, Conn., liepos 8 šven
čia 90-ąjį gimtadienį.

— Tomas Venclova, kaip lietu
vių rašytojų atstovas, gegužės 
14 - 18 dalyvavo 47-ajame 
P3E.N. kongrese Tokyo mieste, 
Japonijoj. Gegužės 16 Tokyo 
universitete jis skaitė dviejų 
valandų paskaitą apie Lietuvos 
padėtį ir lietuvių rezistenciją. 
Taip pat T. Venclova susitiko su 
Tokyo profesoriumi Ikuo M ura
tą, kuris moka lietuviškai ir yra 
išvertęs į japonų kalbą Donelai
tį ir Baranauską. (E)

— Pietų Amerikos kraštų LB 
pirmininkų ir Lietuvių jaunimo 
sąjungų atstovų kongresas įvyks 
Caracas mieste, Venecueloj, lie
pos 21 - 24. Kongreso metu iš
samius pranešimus apie Kata
likų Bažnyčios būklę sovietų 
okupuotoj Lietuvoj spaudai ir 
televizijai padarys kun. Kazi
mieras Pugevičius.

— “Pavasaris”, Montrealio 
mergaičm choras, giedąs Mont
realio Aušros Vartų bažnyčioj 
beveik kiekvieną sekmadienį, 
gegužės 27 pradėjo atostogas.

— Santaros Šviesos metinis 
suvažiavimas įvyks rugsėjo 6-9 
Tabor Farm, Sodus, Mich.

—Kun. Antanas Perkamas ir 
dr. Vytautas Dambrava, gyveną 
Caracas mieste, “Kolumbo die
nos” proga Venecuelos preziden
to buvo apdovanoti Diego de 
Losada ordinais. Kun. A. Perku- 
mas, salezietis, vra Kataliku 
misijos vedėjas, o V. Dambrava 
— Venecuelos Lietuviu Bendruo- 4-
menės krašto valdybos pirmi
ninkas. Dr. V. Dambravos va
dovaujama Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenė ruošia Pietų 
Amerikos lietuvių kongresą, or
ganizuoja šv. Kazimiero jubilie
jinių metų plačią programą, 
kartu su latviais ir estais ruo
šia baltu simfoninės muzikos 
koncertą. Politinei veiklai su
stiprinti Dambravos iniciatyva 
susijungė septynios tautinės 
bendruomenės.

— Estų kultūros, meno ir 
sporto ketvirtasis festivalis įvyks 
liepos 8-15 Toronte. Laukiama 
apie 2.000 aktyvių dalyvių n 
apie 20.000 žiūrovų. Pirmasis 
festivalis įvyko 1869 Tartu 
mieste. Išeivijoj pirmasis pasau
linis festivalis ivvko Toronte 
1$)72. antras Raltimorėi 1976. 
trečias Švedijoj 1980.
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. Švelkauskienė sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų 
Ir patarimų teisiniais klausimais Dar* 
bininko skaitytojam. Klausimai s tus
tini jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attorney-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centre St, 
Boston, MA 02132

PALIKIMAS DUKRAI IR SŪNAUS ŠEIMAI
KLAUSIMAS

Norime sudaryti savo testa
mentus, bet mūsų advokatas 
sako, kad taip, kaip to norime, 
negalima padaryti. Nutarėme 
Tamstai parašyti ir paprašyti 
pagalbos.

Turime du vaiku: sūnų ir duk
terį. Sūnus vedęs, turi du vai
kus ir gerą darbą. Duktė neve
dusi, 43 metų amžiaus, ir mum 
atrodo, kad ji nebeištekės. Ji 
dirba, bet gyvena su mumis. 
Dabar — didžiausias mūsų tur
tas yra mūsų namai, kuriuos 
nupirkome už 19 ir pusę tūks
tančių, bet kurie dabar verti 
netoli 150,000. Turime ir kiek 
santaupų, bet tų neperdau- 
giausia.

Norėtume namus palikti duk
teriai, kad ji turėtų kur gyven
ti, mum mirus, bet iš kitos pu
sės — nenorėtume nuskriausti ir 
savo sūnaus bei anūku. Prašė- č 
me advokatą taip sudaryti tes
tamentą, kad duktė galėtų tuo
se namuose gvventi, bet kad ne- 
galėtų jų parduoti.

Norėtumėme, kad po jos mir
ties, jei ji neištekės ir neturės 
vaikų, tie mūsų namai. į kuriuos

įdėjome tiek darbo ir pinigų, 
tektų sūnui, arba, jei jo nebe
būtų, tai — jo vaikam, mūsų 
anūkam, o ne svetimiem. Nesu
prantame, kodėl to negalima 
įrašyti į testamentą?

Skaitytojai

ATSAKYMAS
Turbūt tiksliai nesupratote 

savo advokato informacijos. Jis 
greičiausiai yra Tamstas pain
formavęs, kad negalima “suvar
žyti” nekilnojamojo turto “pil
no” savininko teisės parduoti tą 
turtą.

Tačiau Tamstos norai gali bū
ti išpildomi kitokiu būdu: gali
ma palikti namus dukteriai iki 
gyvos galvos (for life), o “li
kutį” (remainder in fee) — sū
nui. Tokiu būdu Tamstų duktė 
bus namų "savininkė”, kol gyva, 
o jai mirus. — namai tektų sū
nui arba jo palikuonim. Tokiu 
atveju, jei duktė sugalvotų na
mus parduoti, jai būtų reikalin
gas brolio sutikimas, nes abiejų 
parašai būtų reikalingi namam 
parduoti. Jiedu turėtų susitarti 
dėl už namus gautų pi
nigų pasiskirstymo.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

Norį Įsirašyti kreipkitės Į 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. Ml 7-6637.
............................................   ■ » H I. II.. ■ ■■ J II—

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 metam

Vardas ir pavardė ..................................................................

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

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumeratą $...........
Už kalendorių S...........
Spaudai paremti S...........

Šv. Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, jau 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, Įdė
tas į plastikinę dėžutę. Kaina 10 
dol. Persiuntimui pridedamas 
dar l dol.

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų. J. Jaškausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietuvos 
vaizdeliai” arba to paties au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj. 341 Highland Blvd., 
Brooklyn. N.Y. 1 1207.

NAUJAUSIOS 
KNYGOS
J. Puzino, Rinktiniai raštai.

I ir II tomas. Įrišti į kietus vir
šelius. Už abu tomus 35 dol.

B. Kviklio, Kauno arkivysku
pija. Gausiai iliustruota, įrišta.. 
23 dol.

E. Juciūtė, Igarkos 
Naujamiestis. Lietuvių tremti
nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10 
dol.

M. Blynas, Lietuvos senovės 
paminklai. Iliustruota . 10 dol.

M. Krupavičius. Visuomeni
niai klausimai. Įrišta. 18 dol.

Vytė Nemunėlis. Mažųjų die
nos. Poezija vaikam. 8 dol.

J. Matulaičio kelias į Vilniaus 
vyskupo sostą. 4 dol.

B. Ramanauskas, OEM, AŠ 
savo didį atlikau . . . Religinių 
straipsnių rinkinys, 12 dol.

A. Gailiušis, Visaip atsitinka. 
Novelės, 6 dol.

V. Kavaliūnas, Dalia. Roma
nas, kietais viršeliais, 7 dol.

Sese, budėk. Lietuvių skaučių 
seserija. Įrišta. 20 dol.

A. Budreckis, DLK Algirdas. 
Istorinis veikalas, įrištas. 16 
dol.

A. Rukša, Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. III tomas, 
įrištas. 19 dol.

M. Karaša, Gyvenimo sū
kuriuose. Įrišta. 12 dol.

E. Juciūtė, Pėdos mirties zo
noje. Pergyvenimai Sibire. 10 
dol.

S. Yla, M. K. Čiurlionis kū
rėjas ir žmogus. įrišta . 15 
dol.

G. Tautvytis, Gyvenimas oku- 
nuotoj Lietuvoj. 10.00 dol.

S. Ylos, Ateitininkų vadovas.
II laida. 8 dol.

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

R. Raid, Wenn die Sowjets 
kommen. Vokiečių kalba apie 
sovietų žiaurumus okupacijos 
metu Pabaltijo kraštuose. 12 dol.

Laisvės besiekiant. Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos įna
šas į antinacinę rezistenciją. 
Minkštais viršeliais 12 dol.

Dr. Wilhelm Storost--Vydū- 
nas, Sieben Hundred Jahre 
Deutsch-Litauischer Beziehun- 
gen. Įrišta. 14 dol.

Prof. Z. Ivinskis, Sv. Kazi
mieras. 4 dol.

Prof. J. Brazaitis, Raštai, I, II,
III ir IV tomai. įrišti. Po 15 
dol.

A. Musteikis, Dangaus ir že
mės šaknys. Romanas. 10 dol.

R. K. Vidžiūnienė, Vieno va
karo melancholija. Novelės 7 
dol.

A. Grauslys, Jieškau tavo vei
do. Religinių straipsnių rinki
nys. Antra laida. 10 dol.

K. Ostrauskas, Gundymai. 
Kietais viršeliais. 8 dol.

Vysk. V. Brizgys, II Vatinano 
mintys ir lietuviai susirinkime. 
Kietais viršeliais. 6 dol.

A. Šapoka, Lietuvos istorija. 
Įrišta. 17 dol.

S. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. 18 dol.

A. Tyruolis, Vainikas. Kry
žius, Lelija. Šv. Kazimiero gro
žinės literatūros antologija. 9 
dol.

Prof. J. Eretas tarnyboj Lie
tuvai. Straipsnių rinkinys. 4 
dol.

P. Gudelis. Joniškėlio parti
zanų atsiminimai. II dalis. 6 
dol.

Vysk. V. Brizgys, Žmogus 
realiame gyvenime. 5 dol.

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, price 8 dol.)

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

Užsakau “Lithuanian Cookery" už 8 dol. Persluntlmas- 
Postage 50 c.

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

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

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

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS | LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

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

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL — 581-6590; 
581*7729. Siuntiniai siunčiami par 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

Miami Beach, Fla. 33139 — 1201 17 St................................................................................................ .305 673-8220
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ..................................................................................................... 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street................................................................................ ....................  342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .......................................................................................633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue....................................................................................................895-0700
Chicago 22, Ill. — 1241 No. Ashland Avenue ............................................................................................486-2818
Chicago, Ill. 60629 — 2608 West 69 Street............................................................................................... 925-2787
Chicago, Ill. 60622 — 2222 West Chicago Avenue.......................................................................... 312 227-4850
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd............................................................................................  216 845-6078
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue........................................................................................365-6780
Herkimer, N.Y. McKennan Rd......................................................................  315 866-3939
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue................................................................................... 365-6740
Chester, Pa', 19013 — 2819 W. 3 St..........,..........................................................  302 478-2871
Los Angele:; 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ................................................................................... 385-6550
New York, 3, N.Y. — 78 Second Avenue ............................................................................................ .302 478-2871
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St................................................................................................................475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St..................................................................................  215 WA 5-8878
Phoenix, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy...................................................................... 602 942-8770
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ................................................................................................... 381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Ave........................................................................................ 301 589-4464
South River, N.J. — 41 Whitehead Avenue .............................................................................................. 257-6320
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street .........................................................................................  475-9746

A. Grauslys, Jieškau Tavo vei
do, 10 dol.

Erlėnas, Girių sargai, apy
sakos. 3 dol.

V. Nemunėlis, Mažųjų dienos. 
8 dol.

P. Razminas, Kražiai. Ilius
truota, įri šta. 12. dol.

O. Mikailaitė, Pumpučio pa
sauliukas, gausiai iliustruota. 3 
dol.

A. Gustaitis, Algis Trakys ir 
Taksiukas Šleivys. Vaikam. 
Iliustruota. 2 dol.

A. Gustaitis, Lietuva Europos 
nugalėtoja, su 80 iliustracijų 
krepšinio pergalėj. 2.50.

Gynybių Vilniaus sienų nu
griovimas, vertė M. Blvnas. 3 
dol.

Korp. Ramovė, V7.D. Universi
teto studentų atsargos karinin
kų atsiminimai. Red. J. Karka. 
Didesnio formato. 10 dol.

K. Gečys, Katalikiškoji Lietu
va. Įrišta. 5 dol.

J. Budrys. Kontražvalgyba 
Lietuvoj. 3 dol.

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
Įrišta. 20 dol.

Br. Kviklys, Vilkaviškio vysku
pija. Įrišta. 23 dol.

Auszra — 1 tomas. Įrištas. 
20 dol.

Auszra — II tomas. Įrištas. 
20 dol.

J. Puzinas, Petras Avižonis. 
Įrištas. 10 dol.

J. Eretas, Št. Šalkauskio bio
grafija. Įrišta. 5 dol.

St. Yla, Jurgis Matulaitis. Bio
grafija. 5 dol.

J. Kaributas, Kelionė aplink 
pasaulį. 4 dol.

Šv. Raštas, Naujasis Testa
mentas. Įrištas. 6 dol.

V. Sruogienė. Lietuvos stei
giamasis seimas. 5 dol.

M. Blynas, Nostradamus ir 
pranašystės — Erdvės paslap
tys. 5 dol.

Vysk. V. Brizgys, K. Kaupai
tė, motina Marija. 5 dol.

J. Dainauskas, Aušra, 1980 
kovo — 1980 gruodžio 6 dol.

J. VaiŠnys, Dabartinė lietu
vių kalbos rašyba. 3 dol.

P. Gaučio vertimas. Pirmasis 
stebuklas. Azorin. 5 dol.

K. Pažėraitė, Svetimi vėjai. 6 
dol.

A. Landsbergis, Muzika Įžen
giant Į neregėtus miestus. 6 
dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos nau
jos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir Įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj. 341 Highland Blvd., 
Brooklyn’ N.Y. I 1207.

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Nepamirškite savo aukos

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti 

“Lietuvių Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lith
uanian Rights Fund, inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. 
Claremont Ave. Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms GintTFondui........... USS..................

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION 
86-01 114 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. (212) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

6 mėn. 10.92% 10.5%
12 mėn. 11.19% 10.75%

$500 24 mėn. 11.46% 11%
- 20,000

36 mėn. 11.73% 11.25%

6 mėn. 11.19% 10.75%
$20,000

12 mėn. 11.46% 11%
- 100,000

24 mėn. 11.73% 11.25%
36 mėn. 12% 11.5%

IRA CERTIFIKATAI:

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
iki 6 metų 12.55% 12%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100.000.

METINIS PRIEAUGLIS 9.42%

DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN
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WORCESTER, MASS.
šaulių vakaras

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos pavasarinis vakaras ge
gužės 19 praėjo labai Įspūdin
gai. Susilaukta svečių iš Bosto
no, Brocktono, Lowelio.

Svečius pasveikino kuopos 
kultūrinių reikalų vedėjas E. 
Meilus Sr. Programai vadovavęs 
E. Meilus, Jr. pakvietė įžygiuoti 
į salę Sv. Kazimiero parapijos 
vyrų chorą. Choro dirigentas 
•— muz. Z. Snarskis, akompa- 
niatorė — O. Keršytė.

Choras padainavo patriotinių 
dainų pynę: Broliai—Z. Snars
kis, Čia mano tėvynė — T. Ma- 
kačinas, Mūsų jūra — A. Rau
donikis, Žemės šauksmas — T. 
Makačinas, Ei, Lietuvos kareivė
liai — St. Šimkus, Pavasario ak-

gyvenimo auksinę sukaktį. Malo
nu sutikti visada linksmai nu
siteikusius ir gražiai atrodančius 
J. ir B. Tamašauskus. Tai lietu
viškos veiklos ir lietuviškų vie
nuolijų rėmėjai darbais ir auko
mis.

Dr. Vinco Kudirkos Saulių 
kuopos garbės šaulys K. Kriau
čiūnas ir šaulys rėmėjas A. 
Bušmanas yra uolūs kuopos me
cenatai. Dėkojame.

Elena Caroline, Šv. Kazimiero 
vienuolijos narė, keletą metų 
mokytojavo šv. Kazimiero mo
kykloje. Nuo ateinančių mokslų 
metų pradžios ji perkeliama 
į kitą vietą. Šios parapijos mo
kyklos motinų gildą birželio 23

parapijos salėj surengė atsisvei
kinimą su išvykstančia sesele 
mokytoja. Seselė Elena Caroline 
yra §v. Kazimiero parapijos 
asistento kun. B. Uždavinio,
MIC, sesuo.

Mykolas Kildišas, sulaukęs 66 
m. amžiaus, staiga mirė ir bir
želio 15 iš šv. Kazimiero para
pijos bažnyčios po gedulingų 
mišių, kurias aukojo klebonas 
kun. A. Miciūnas, MIC, buvo 
palaidotas Notre Dame kapinių 
mauzoliejuje. Nuliūdime liko 
žmona Ona, dukra Irena su 
vyru, gyveną Floridoje, sūnus 
Romas, gyvenąs Califbrnijoje, ir 
kiti giminės. Po laidotuvių visi 
dalyviai Kildišių šeimos buvo 
pakviesti pietų į šv. Kazimiero 
parapijos salę.

J. M.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Darbininko administracijoj 

gaunamos šios naujausios kny
gos:

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

M. Krupavičius Visuomeniniai 
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 administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi-

silenkia Kremliui bijodami bran
duolinės grėsmės. Daug Jungti
nėse Tautose pasaulio atstovų 
gana dažnai pasisako prieš JAV, 
bet niekada prieš Sovietų Rusiją, 
nors jos dalbai yra baisūs.

Pasaulio reakcija dėl JAV in
vazijos | Grenadą rodanti 
“double standard”. Reagan bu
vęs pasmerktas ir čia viduje ir 
užsienyje, bet niekas nenori pa
smerkti Sovietų Rusijos už Af
ganistaną.

Įdomus filmas
Nuo birželio 8 kki birželio 21 

viename Bostono kino teatre 
buvo rodomas filmas “The World 
of tomorrow”. Filmas iš 1939 
metų Pasaulinės parodos, kuri 
vyko New Yorke. Ten ir Lietu
va turėjo savo pavilijoną. Tuo 
laiku New Yorke vykusios Lietu-

varėlė — A. Raudonikis, Apie 
Joną ir molio uzboną — J. Gai
žauskas. Choras padainavo bi- 
sui dar vieną dainą.

Prie salės sienos vienas sta
las buvo apdėtas lietuviškomis 
knygomis. Lietuvio knygnešio 
iniciatyvą parodė A. Šeduikis, 
atvykęs iš Brocktono.

Pradedant vaišintis sesių šau
lių paruošta vakariene, maldą 
sukalbėjo kun. A. Miciūnas, 
MIC.

Kuopos vicepirm. K. Čėsna 
padėkojo programos atlikėjam, 
dalyviam, virtuvės personalui, 
talkininkam, aukotojam, atsilan- 
kiusiem.

K. Adomavičius, Worcesterio 
Lietuvių Labdaros draugijos 
pirmininkas, pergyveno didelę 
širdies operaciją Massachusetts 
General Hospital Bostone. Ligo
nio sveikata pamažu gerėja.

Jonas ir Bronė Tamašauskai 
šiais metais švenčia vedybinio

PAS ROSARIO LIETUVIUS
Šv. Kazimiero vardo lietuvių 

parapijos bažnyčia Rosario 
mieste yra vienintelė Lietuvos 
globėjui pašvęsta Šventovė Ar
gentinoje. Ji buvo pašventinta 
prieš 30 metų ir paskirta Ro
sario mieste įsikūrusių lietuvių 
sielovadai.

Dabar Šv. Kazimiero parapi
ja ir bažnyčia aptarnauja ir jos 
teritorijoje gyvenančius argenti- 
niečius, iš viso apie 10,000 žmo
nių.

Bažnyčia ir parapija yra Ma
rijonų vienuolijos nuosavybė. 
Klebonu jau ilgus metus yra ma
rijonas kun. Juozas Margis.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
joj Rosario mieste veikia mo
kykla, kuriai yra duotas Lietu
vos Respublikos kolegijos var
das su teise ant uniformų užsi

segti Lietuvos Vytį. Mokyklos 
prieangyje kartu su Argentinos 
vėliava yra išstatyta ir Lietuvos 
trispalvė.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos mokiniai, kurių didžioji 
dauguma yra argentiniečiai, iš
moko lietuviškai giedoti Lietu
vos himną, liaudies dainas ir 
šokti lietuviškus šokius. Norin- 
tiem yra lietuvių kalbos pamo
kos. Mokykloje yra sudaryta ir 
lietuvių tautinių šokių grupė.

Lietuviai mokiniai lanko šeš
tadieninius lituanistikos kursus, 
yra suorganizavę įvairius būre
lius — skautų, Katalikų akcijos, 
maldos apaštalavimo.

Parapijos rėmuose taip pat 
veikia krikščioniškųjų šeimų są
jūdis, katekistų brolija.

ja Rosario mieste kovo mėnesį 
paminėjo Lietuvos globėjo mir
ties 500 metų sukaktį, bet pa
grindinės sukakties iškilmės bus j 
surengtos spalio mėnesį.

Iš amerikiečių spaudos
Baltic Holocaust Birželio 12 

d. laikraštis The Enterprise pa
rašė vedamąjį “Baltic Holo
caust”. Jame rašo, kad birželio 
14 suėjo 43 metai kai prasidė
jo baltų holocaust, per kurį so
vietai išvežė mirčiai — išžudė 
600,000 latvių, lietuvių ir estų. 
Ir šis genocidas kažin kodėl 
buvęs ignoruojamas vakarų de
mokratijų, nes jie tada buvo už
siėmę su nacių Vokietija. Dabar 
po 40 metų nuo nacių nugalėji
mo, kada užsibaigė žydų naiki-

Brigita Špakevičiūtė

Brigita Špakevičiūtė 
baigė universitetą

; ROCHESTER, N.Y.
Netekome A. Cieminio

Gegužes^o mirė Andrius Cie- 
ig minis, ilgametis Rochesterio 

Bendruomenės narys, pirminin
kas, solistas, dramos sambūrio 
režisierius, radijo klubo Dainos 
Aidas pranešėjas ir programų 
koordinatorius, buvęs nepri
klausomos Lietuvos karininkas, 
pedagogas, visuomenininkas, 
Čiurlionio ansamblio daininin
kas, ramovėnas.

Tėv. Justinas Vaškys, OFM,. 
vadovavo maldom laidotuvių 
koplyčioj. Visų organizacijų var
du jautriai atsisveikino Vyt. 
Žmuidžinas, B. Brazdžionio ei
les perdavė I. Žmuidzinienė. 
Dr. J. Dėdinas kvietė finansuo
ti vertingą dramos veikalą, nes 
Andrius vis sielojosi negausiu 
lietuviškų veikalų pasirinkimu.

Gedulingų pamaldų metu J. 
Vaškys, OFM, pasakė prasmin
gą pamokslą, graudžiai skambė
jo L.B. choro ir sol. B. Čy- 
pienės giesmės, vargonais lydė
jo R. Obalis. Liūdna, ilga ge
dulo vilkstinė lydėjo A. Ciemi
nio karstą į paskutinę poilsio

vietą. Kapinėse choro pirm. A. 
Burkūnas tarė atsisveikinimo 
žodį, užberdamaskarst’ą' Lietu
vos smėliu ir Baltijos gintarė
liais. Sugiedota “Marija, Mari
ja” ir Lietuvos himnas. Laidotu
vių dalyviai pakviesti choro su
ruoštiem pusryčiam. Stud. R. 
Kiršteinas pravedė A. Cieminio 
prisiminimui skirtą radijo va
landėlę. Jam talkino buv. Su
tartinės dalyvės O. Adomaitie
nė ir L Žmuidzinienė.

Dar nesinori susitaikyti su 
mintimi, kad jo gyvųjų tarpe jau 
nėra . .. Taip greit liga jį pa
kirto. Per Velykas dar skambėjo 
jo balsas: “Linksma diena mums 
prašvito!”

Mylėjo jis gyvenimą ir priėmė 
visa, ką gyvenimas jam teikė: 
gera ir bloga. Jo gyvenimo šū
kis: gyvenk ir leisk gyventi. Gal 
būt, kaip tik dėl to jis ir priešų 
čia žemėje neturėjo: mokėjo jis 
sugyventi ir su tais, kurių ne 
visai taikingi būdai. Jis stengėsi 
visus suprasti ir tai darė ne 
veidmainingai, bet įžvelgdamas 
į žmogaus vidų, ieškojo jame 
gėrio pradų. Juk yra sakoma,

■š

A. Cieminio laidotuvės Rochestery, N.Y. Iš k. sūnus Kor
nelijus, Cieminio našlė Ona, marti Linda, Marytė Petru
lienė, sūnus Arvydas. Nuotr. V. Staskevičiaus

i

y
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KĘSTUČIO SIMANAVIČIAUS
mirties. Prašome draugus ir pažystamus prisiminti |Į 
savo maldose.

Nuliūdę Žmona Libija, dukra Sanda
ir artimieji

kad ir blogiausias žmogus turi 
savyje ką nors gero. To gėrio 
jis žmoguje ir ieškojo. Mokėjo 
jis kito skausmą suprasti ir no
rėjo paguosti. Andrius iš žmo
gaus veido išraiškos išskaitė, 
kad kartais ir nelinksma; vis 
klausinėjo, ko nuliūdęs, broli, 
ko susikrimtęs? Jo paguodos 
žodis gydė it balzamas. Jis bro
liu ir tėvu nevienam mūsų buvo.

Kiekvieno mūsų kelias šioj 
žemėj kartais pasidaro sunkus 
ir nepakeliamas. Buvo tokių mo
mentų ir A. Cieminio gyvenime, 
tik jis tuos sunkumus mokėjo 
tyliai, nesiskųsdamas pernešti, 
iškentėti. Jis niekam nenorėjo 
nė trupinėlio savo naštos už
krauti: viską pats stengėsi at
likti, kito neapsunkindamas. Jei 
reiktų apibūdinti, ką reiškia tik
ras džentelmenas, tai užtektų 
paminėti Andriaus Cieminio 
vardą.

Visą savo gyvenimą dirbęs 
sunkioj ir daug kantrybės rei- 
kalaujančioj meno srity, mėgėjų 
teatre, neprarado pusiausvyros. 
Jis geležine kantrybe ir darbš
tumu jungė scenos mylėtojus ir 
iš menkų jų talentų išgavo dei
mančiukų, kuriais džiugino ne 
vieno lietuvio širdį.

Andrius buvo Dievulio apdo
vanotas dideliais talentais ir 
juos puoselėjo. Nedaugelis mū
sų dainą taip mylime, kaip jis 
ją mylėti mokėjo. Jo entuziaz
mas spinduliavo ir užkrėtė kitus. 
Ar tai būtų Cieminių namuose, 
ar salėje, akyse dar gyvas vaiz
das: Andrius prie pianino, ska
tinąs visus posmelį užtraukti. 
Ne pasirodymui, bet savo malo
numui dainuokime — vis skam
ba jo žodžiai. Savo balsu jis 
pranašesnis už mus visus, tačiau 
gyvenime niekada tuo nesipui- 
kavo. Jis didis žmogus, bet jo še
šėlis niekam saulės neužstojo.

Minėdami jo išsiskyrimą iŠ 
mūsų tarpo be galo skaudan
čiomis širdimis, ryžkimės tęsti 
jo gerumo ir meilės idėją. Mo
kykimės ištiesti draugišką ran
ką ir suprasti artimą net ir tą, 
su kuriuo sunku sugy venti.

Dabar jis gieda angelų chore 
prie Aukščiausiojo Sosto. Duok, 
Dieve, kad ir mes, kai mum lai
kas ateis, būtume verti į tą 
chorą įsijungti. Tuo tarpu mylė
kime meną ir puoselėkime jį 
visomis išgalėmis, nes toks And
riaus mum paliktas dvasinis tes
tamentas.

Onė

nimas, baltų naikinimas tebe
vyksta ir dabar.

Laikraščio vedamasis klausia: 
Kodėl?, kodėl šis persekiojimas 
ir naikinimas, kuriuo komunistai 
nori sunaikinti tas baltų tautas, 
yra pamirštas ir negirdimas? 
Amerikos liberalai šaukia apie 
dešiniųjų mirties būrius EI Sal
vadore, bet jie nemato ir nemini 
sovietų tokių pat baisių darbų. 
Net ir istorikai ignoruoją tas 
deportacijas ir žudynes vyrų, 
moterų ir vaikų, kurie tremiami 
į Sibiro vergų darbo stovyklas.

Kodėl laisvasis pasaulis esąs 
kurčias ir aklas tiem pabėgė
liam, kurie nurodą sovietų vyk
domą net ir kultūrinį genocidą 
tų baltų tautų, kad jie nega
lėtų prisiminti savo praeities ir 
priešintis sovietam? Ir tai esą 
todėl,- kad vakarų liberalai nu-

Brigita Renata Špakevičiūtė 
šį pavasarį baigė tarptautinių 
santykių studijas (cum Įaudė) 
Tufts universitete. Pasinaudo- 
damą,;universiteto “pasikeiti
mo programa, pusmetį studija
vo Londono universitete, Angli
joj-

Brigita, Renatos ir Juliaus 
Špakevičių vidurinioji duktė, 
gimė Bostone 1962. Pirmąja mo
kine baigė Bostono aukštesniąją 
lituanistinę mokyklą. Taip pat 
dalyvavo skautėse bei Onos 
Ivaškienės vadovaujamo] tauti
nių šokių grupėj.

Visa Špakevičių šeima yra la
bai lietuviška. Tai tur būt tėve
lių dėka. Linkime mielai Brigi
tai ir toliau dirbti su lietuviais 
ir visada pasilikti toj pačioj 
aukštumoj.

P. Žičkus

NAUJOVES DARBININKO 
SPAUDOS KIOSKE

Solisto Ričardo Daunoro 
plokštelė “Kur bakūžė samano
ta”, įgrota V. Vokietijoj, vėl gau
nama Darbininko administraci
joj. Kaina 10 dol. Persiuntimui 
pridedamas 1 dol.

Richard Scarry “Mano Žody
nas”, didelio formato, su spalvo
tomis gausiomis iliustracijomis, 
su lietuviškais ir angliškais įra
šais, vėl gaunamas Darbininko 
administracijoj. Kaina 10 dol. 
Persiuntimui pridedamas 1 dol.

20 dol. Persiuntimui pridedamas 
1 dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokšte
lės bei gausūs suvenyrai gauna
ma Darbininko administracijoj, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

E. Jasiūno redaguotas albumas 
“Darius Girėnas”, gausiai 
iliustruotas, didelio formato, į- 
rištas, spausdintas gerama po
pieriuje, su lietuvių ir anglų kal
bų tekstu. 25 dol. Persiuntimui 
pridedamas 1 dol.

“Lietuvių Fondas”. Pirmasis 
dešimtmetis 1962 - 1982. Re
dagavo A.P. Bagdonas. Tai di
delio formato, labai gausiai 
iliustruotas, gerame popieriuje 
išspausdintas ir gražiai įrištas 
sukaktuvinis albumas. Anglų ir 
lietuvių kalbom pateikiama Lie
tuvių Fondo istorija. Gausybė 
LF aukotojų fotografijų. Kaina

DEXTER PARK
O PHARMACY KO
Wr Wm. AnaaUal, B. 8. 
77-01 JAMAICA AVENUE

(C4f. 77th Itrut)
WMdhawn. N.Y. 11411 

WB DBJVXR
296*4130 .

vių Dienos, kurias nufilmavo 
G. Motuzas. Filme daug gražių 
vaizdų iš Lietuvon ir net Bosto
no choras matomas.

Apie vyskupą Patdių BaitekĮ
Boston# aririvyskupijos laik

raštis The Pilot aprašo pranciš
kono kunigo Pauliaus Baltakio 
paskyrimą išeivijos lietuviam 
vyskupu. Straipsnis ilgas ir su 
biografinėmis žiniomis.

The Daily Transcript birže
lio 14 parašė ilgą straipsnį “For
mer KGB agent now works to 
free homeland”. Imants Lesins
kis Latvijoje dirbęs KGB agentu. 
Vėliau jis buvęs paskirtas dirb
ti Jungtinėse Tautose New Yor
ke. Ten esą apie 300 tarnau
tojų, kurie esą KGB agentai.

The Boston Herald birželio 8 
duoda žinutę iš pasikalbėjimo su 
adv. Romanu Sadlicku, kaip 
KGB per OSI įstaigą nori 
atimti pilietybę Juozui Kisielai- 
čiui. Dar esą kaltinami Vytau
tas Gudauskas, Jonas Klimavi
čius ir Henrikas Benkunskas.

The daily Transcript gegužės 
21 straipsny apie Pasaulinę 
sporto olimpiadą rašo, kad so
vietų sportininkų eilėse esą daug 
baltiečių.

BOSTONO RENGINIAI
Rugpjūčio 12 d. 8:30 - 9 vai. 

ryto TV 7-tas kanalas perduos 
mišias, kurias aukos kun. Albi
nas Janiūnas, Šv. Pranciškaus 
parapijos Lawrence klebonas. 
Organizuoja Lietuvos vyčiai.

Rugpjūčio 12 Minką radijo 
valandėlės gegužinė-piknikas 
jų 50 metų sukakčiai paminėti 
Romuvos parke Brocktone.

Rugsėjo 16 d. 3 vai. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos 85 
metų sukakties balius-banketas.

Rugsėjo 29 kultūrinis rengi
nys šv. Kazimiero garbei So. Bos
tono Lietuvių Piliečiii D-jos sa
lėj.

Spalio 7 Laisvės Varpo rudens 
renginys So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj.

Spalio 14 Šv. Kryžiaus Bosto
no katedroje 3 vai. mišios, ku
rias aukos arkivyskupas Ber
nard Law šv. Kazimiero mirties 
500 metų sukakties minėjime.

Spalio 21 d. 3 vai. dr. Vy
tenio Vasyliūno vargonų koncer
tas šv. Kazimiero garbei First & 
Second Church salėj Bostone.

Lapkričio 25 kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia Lie
tuvių Karių S-gos Bostono sky
rius.

Vasario 10 operos solistės Li- 
lijos Šukytės koncertas Jordan 
Hall salėj. Rengia Baltų draugi
ja-

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 Iki 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Jelef. 268-0489. Parduoda 
mas Darbininkas. Dide!Is lietuvIškų 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto IS WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St^ Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586 
7209.

‘A^ber Holidays
MEMBER

1984 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Gruodžio 26 —$1247.00

Liepos 9 — $1618.00 Rugsėjo 5 — 1361.00
Liepos 18 — 1361.00 Rugsėjo 17 — 1127.00
Rugpjūčio 1 — 1361.00 Rugsėjo 26 — 1142.00
Rugplūčio 13 — 1528.00 Spalio 3 — $1268.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairus maršrutai — 
Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Leningradas.

Prie šių grupių galima jungtis iŠ VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. Grupes lydės 
vadovai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:
1 - 800 - 722 — 1300 (Toll Free)

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

393 West Broauway, P.O. box 116
South Boston, Mass. 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIOK-AS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subject to change
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Pranciškonų spaustuvė
Brooklyne atostogaus pirmas 
tris liepos mėnesio savaites. 
Darbininkas bus leidžiamas pir
mas dvi liepos mėnesio savai
tes iš anksčiau surinktos me
džiagos. Trečią liepos mėnesio 
savaitę Darbininkas neišeis.

Pavergtų Tautų savaitė bus 
minima dviem atvejais: liepos 
15, sekmadienį, minės Pavergtų 
Tautų komitetas, liepos 21, šeš
tadienį, minės Antibolševikinis 
Blokas.

Dr. Rūta Graudytė, poetės 
Kotrynos Grigaitytės — Grau- 
dienės dukra, gegužės 6 Šv. 
Domininko bažnyčioje Washing
tone susituokė su dr. Raimundu 
Andries.

Muzikas Juozas Stankūnas iš
leidžia dvi naujas savo kūry
bos kasetes. Visi rekordavimo 
darbai jau baigti. Greit garsa- ir dirba prie atominių jėgainių , v
juostės bus galima gauti lietu- statybos, vadovaudamas visiem GINTE DAMUSYTE LANKĖSI
viškos spaudos kioskuose ir 
laikraščių administracijose.

Kun. Jonas Pakalniškis, Ap
reiškimo parapijos klebonas, 
birželio 24 dalyvavo kun. Da
nieliaus Staniškio primicijose 
Šv. Andriejaus parapijos bažny
čioje Philadelphijoje. Naujasis 
kunigas yra įšventintas šių 
metų kovo 3 Romoje. Jis greitai 
atvyksta į Apreiškimo parapiją 
vikaro pareigom.

Jonas Vainius dalyvavo Kat. 
Susivienijimo suvažiavime, 
buvo išrinktas to suvažiavimo 
pirmininko pavaduotoju, taip 
pat išrinktas ir į direktorių ta
rybą.

Lilija Milukienė, skaučių vei
kėja ir buvusi Skaučių Seseri
jos vyriausia skautininke, yra 
Lietuvių Fondo atstovė New 
Yorko apylinkėse. Ji planuoja 
rudenį surengti didelį vajaus 
balių Kultūros Židinyje.

Darbininko laikraščiui atei
nančių metų rudenį sueina 70 
metų. Sukaktis bus atžymėta 
minėjimu ir koncertu.

Dail. Česlovas Janušas nutapė 
didelę Kauno panoramą. Pa
veikslas yra 4 pėdų aukščio ir 
6 pėdų ilgio.

Stasys Janušas, Sauliaus ir 
Gražinos Janušų sūnus, baigė 
Fordhamo universitetą baka
lauro laipsniu. Studijavo anglų 
kalbą ir literatūrą. Studijas tęs 
toliau.

Andrius Janušas, Sauliaus ir 
Gražinos Janušų sūnus, baigė 
Seaclif aukštesniąją mokyklą 
(HS). Studijuos inžineriją 
Brooklyno politechnikume.

Putname N. Pr. Marijos sese
rų vienuolyno sodyboje metinis 
piknikas — lietuvių diena bus 
liepos 22, sekmadienį. 11 vai. 
bus mišios, pamokslas, procesi
ja, 12 vai. pietūs, 3 vai. popiet 
Neringos mergaičių stovykla 
atliks programą.

j?

APREIŠKIMO PARAPIJOS
LIETUVIŲ DIENA 
PIKNIKAS - GEGUŽINĖ
ĮVYKSTA RUGPJŪČIO S, SEKMADIENĮ, 1984 
PLATTDEUTSCHE PARKE
1132 HEMPSTEAD TPKE, FRANKLIN SQUARE, 

LONG ISLAND, N.Y.
1 val. — parko atidarymas 
2:15 vai. — vėliavų pakėlimas, himnai
5 vai. — lokiai, grojant Joe Thomas orkestrui 
7 vai. — laimėjimai

Įėjimo auka — 3 dol., studentam — 2 dol. 
valkai leidžiami nemokamai.

Specialiai kviečiamas jaunimas, kuris Apreiškimo 
parapijos patalpose lankė lituanistinę mokyklą.

Kviečiami Ir čia dirbę mokytojai

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

PARAPIJOS KLEBONAS, KUNIGAI IR TARYBA

Tėv. Petras Baniūnas, Darbi
ninko administratorius, buvo 
išvykęs trejetai savaičių atostogų 
į St. Petersburgą, Fla., kur pran
ciškonai turi savo misiją. Grįžo 
birželio 25.

Juozas Valaitis mirė birželio 
29 rytą, buvo apie 85 metų, 
paskutiniu laiku labai sunkiai 
sirgo. Gyveno Great Necke, N.Y. 
Liko žmona Gertruda ir sesuo 
Magdalena Ulėnienė.

Kun. Antanas Račkauskas bir
želio 28 grįžo iš ligoninės, į ku
rią buvo paguldytas birželio 14. 
Toliau gydysis jau Apreiškimo 
parapijos klebonijoje.

Vytautas ir Marija Oniūnai, 
gyvenę Woodhavene, N.Y., nuo 
liepos 1 persikėlė gyventi į Juno 
Beach, Fla. Čia pardavė namus 
ir ten nusipirko kitus. Vytautas 
Oniūnas yra elektros inžinierius 

elektroinžinerijos darbam. Jo 
darbovietė jau kuris laikas yra 
perkelta į Juno Beach, Fla. Pats 
gyvenimas privertė ten pasto
viai įsikurti.

Kennebunkporte pranciškonų 
metinis piknikas bus liepos 8, 
sekmadienį. Vienuolyno koply
čioje 11:45 bus iškilmingos Tėv. 
Roberto, OFM, primicijos. Gie
dos Brocktono Šv. Kazimiero 
parapijos choras. Po pietų bus 
ir meninė dalis. Dainuos minė
tas Brocktono choras ir tautinius 
šokius šoks Bostono ansamblis, 
kuriam vadovauja Ona I Vaškienė 
ir Gediminas Ivaška. •

Apreiškimo parapijos metinis 
piknikas — gegužinė įvyks rug
pjūčio 5 Plattdeutsche Parke, 
Franklin Square, L.I.

Tadas Paeglė

Su Pavergtųjų Europos Tautų 
delegacija prof. dr. Bronius Ne
mickas, Lietuvos Laisvės Komi
teto pirmininkas ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Visuo
meninių reikalų komisijos nary s, 
atstovaudamas Šiom organizaci
jom, 1984 birželio 13 lankėsi 
Vaistybės Departamente.

Delegaciją (ją sudarė Kor- 
bonski, Nemickas, Kvetko, Bush, 
Visoianu ir Petkov) priėmė Eu
ropos reikalam sekretoriaus pa
vaduotojas Mark Palmer. Pri
ėmimo metu nuoširdžioje dva
sioje išsiaiškinta eilė klausimų: 
pažiūra į sankcijas Lenkijai, So
vietų atsisakymas dalyvauti 
Olimpiadoj, pareiškimas ryšium 
su Pavergtųjų tautų savaite ir kt.

Apžvelgdamas dabartinę pa
dėtį pavergtoje Lietuvoje, Br. 
Nemickas pabrėžė sustiprintą 
sovietizaciją ir sugriežtintą te
rorą, ypač prieš pogrindžio 
spaudą ir religiją.

Taip pat nurodė okupantų pa
stangas, sunaikinusias Helsinkio 
Sutarimų stebėjimo grupę, ir sie
kiančias likviduoti Katalikų ko
mitetą tikėjimo teisėm ginti.

Be to, atkreipė dėmesį į pa

SOVIETŲ SĄJUNGOJE
Sovietų Sąjungoje lankėsi 

266 amerikiečių įvairių Bažny
čių atstovų grupė. Per dvi savai
tes, pasidalinę mažomis grupė
mis, amerikiečiai aplankė įvai
rius miestus, susipažino su įvai
rių tikėjimų padėtimi Sovietų 
Sąjungoje. Spaudos konferenci
joje dvasiškiai gyrė tikėjimo 
laisvę Sovietų Sąjungoje. Kai 
kurie kaltino Ameriką, kad jos 
vyriausybė savo ginklavimosi 
politika pagadino santykius su 
sovietais.

Jų pareiškimai tilpo The New 
York Times. Pasigirdo jau balsų, 
kad tie kalbėjusieji yra neišma
nėliai, sovietų simpatikai.

ieškoma sek.etorė/-ius lietu
viškai įstaigai New Yorke. Pagei
dautina, kad laisvai valdytų lie
tuvių ir anglų kalbas, mokėtu 
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- 
ad m i n i straci n i u s rū pėsčius.
Darbo sąlygos bus aptartos su 
rimtais kandidatais. Siųsti re
ziume: Lithuanian Catholic Re
ligious Aid, 351 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

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.

starojo meto areštus ir sunkią 
politinių kalinių, ypač Viktoro 
Petkaus ir Vytauto Skuodžio, 
būklę. Užsiminė ir Sovietų už
draudimą užsienyje apmuitintų 
siuntinių į Pabaltijo kraštus 
siuntimą.

Sekretoriaus pavaduotojas at
sakydamas teigė, kad Pavergtų
jų tautų savaitės proga būsią 
pakartotinai pareikšta Pabalti
jo valstybių neteisėtos sovieti
nės inkorporacijos nepripažini
mas, o siuntų klausimas iškeltas 
Tarptautinėje pašto konferenci
joje.

Apie pasimatymą su Valstybės 
Departamento sekretoriaus pa
vaduotoju Br. Nemickas pain
formavo Lietuvos atstovą Wash
ingtone.

“Krivūlė”, gegužės mėn. data, 
išėjo iš spaudos. Leidžia Vaka
rų Europos lietuvių sielovada, 
redaguoja kun. Bronius Liubi- 
nas ir Vytautas Natkevičius. 
Šiame numeryje plačiai rašoma 
apie šv. Kazimiero minėjimą 
Romoje ir apie patį šv. Kazi
mierą. Duodama informacinių 
žinių iš Vakarų Europos lietu
vių gyvenimo.

Šią ekskursiją į Sovietų Są
jungą pasiuntė Nacionalinė Baž
nyčių Taryba. Ekskursijoje 
dalyvavo ir mum gerai pažįsta
ma, veikli lietuviška visuomeni
ninke Gintė Damušytė, dirban
ti Lietuvių Religinėje Šalpoje ir 
taip pat Lietuvių Informacijos 
Centre. Ji ir daugelis kitų eks
kursijos dalyvių matė visai kito
kią realybę, nei tie Bažnyčių 
atstovai paskelbė. Gintė Da
mušytė atsilankė Darbininko 
redakcijoje ir plačiai papasako
jo savo įspūdžius. Šis pasikalbė
jimas su ja artimiausioje atei
tyje bus spausdinamas Darbi
ninke.

PASIŽYMĖJĘS
MOKSLE JAUNUOLIS

Tadas Paeglė, Gražinos ir dr. 
Rolando Paeglės sūnus, labai 
gerais pažymiais baigė Marion, 
Indiana, aukštesniąją mokyk
lą (HS). Besimokydamas visą 
laiką- buvo garbės sąrašuose 
— honor list.

Taip pat yra baigęs plaukimo 
mokyklą, lankė muzikos mokyk
lą, kur išmoko gitara groti. Da
bar jis turi net savo orkestrą. 
Su tėvais išvyko į Europą ir visą 
liepos mėnesį keliaus po įvairius 
kraštus, aplankys net Norvegiją. 
Grįžęs pradės studijas univer
sitete.
Gražina ir dr. Rolandas Paeg
lės daug prisidėjo prie Simo Ku
dirkos išvadavimo iš kalėjimo ir 
atvežimo iš Sovietų Sąjungos į 
Ameriką.

Gi Tadas Paeglė yra anūkas 
Liudos Kulikauskienės, kuri 
gyvena Ozone Park, N.Y.

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

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- 
venvru ir dovanėliu Kalėdom ir
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kitom progom, naujausių lietu
viškų knygų, gintam ir kt.

AUTOBUSAS į 
SESELIŲ PIKNIKĄ

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 22. Autobusas išvažiuo
ja sekmadienį, 6:30 vai. ryto iš 
Kultūros Židinio kiemo, 3-41 
Highland Blvd., Brooklyn. N.Y. 
Pakelyje autobusas sustos ties 
Shalins Funeral Home.84-02 Ja
maica Ave.. Woodhaven. N.Y. 
Kelionė asmeniui — 20 dol., 
įskaitant ir įėjimą į pikniką. 
Registruotis pas Marytę Salins* 
kienę — tol. 296-2244. arba Dar
bininko administracijoje — tel. 
827-1351.

Dr. Rūta Graudytė susituokė su dr. Raimundu Andries. 
Gėlių mergaitė — Aldona Vainiūtė, jaunosios krikšto dukrelė.

Į BENDRĄ KELIĄ PASUKUS
Rūtos Graudytės ir Raimun

do Andries santuoka įvyko ge
gužės 5 Šv. Domininko bažny
čioj Washingtone, D.C. Jungtu
vių apeigas atliko kun. dr. T. 
Žiūraitis, OP, pasakydamas ta 
proga ir pamokslą.

Mišių metu giedojo solistas 
Arnoldas Voketaitis. Skaitymus 
atliko jaunojo sesuo dr. Rosema
ry ir jos vyras dr. Horstmann’ai.

Nuotaką prie altoriaus palydė
jo Rūtos brolis Raimundas. Pa
grindinė pamergė buvo Loreta 
Vainienė, kitos — Birutė Vai
čiūnaitė, gėlių mergaitė — Al
dona Vainiūtė, jaunosios krikšto 
dukrelė.

Pirmasis pabrolys buvo Jonas 
Kyris, antrasis — Raimundas 
Graudis.

Po santuokos kun. dr. T. Žiū
raitis palydėjo jaunuosius į bazi
liką — į Nekalto Prasidėjimo 
šventovę, kur Šiluvos koplyčioje 
Rūta padėjo savo vestuvinę gė
lių puokštę prie Marijos kojų. 
Ten pat buvo suteiktas jiem pa
laiminimas.

Vestuvinės vaišės vyko The 
Capital Hilton Embassy Room, 
kur buvo sukviesti giminės ir 
artimiausi jaunųjų draugai. Mal
dą sukalbėjo kun. T. Žiūraitis. 
Vaišių metu pianu buvo groja
ma lietuviškų dainų melodijos, 
parinktos iš “Motulės dainos” 
plokštelės, kurios redaktorė yra 
Gražiana Krivickienė-Gustaity- 
tė. Pakaitomis buvo grojama ir 
klasikinė muzika.

Rūtos mama Kotryna Graudie- 
nė sveikino jaunąją porą savo 
ir sūnaus Raimundo vardu pa
rašytu tai progai eilėraščiu, ku
ris buvo užbaigtas šiuo posmu:

“Su viltim išleidžiam mes 
tave, Rūtele,

Tautos himno žodžiai tegul 
migdo, kelia . . .”

Ji keliais žodžiais nupasakojo 
ir apie Rūtos su Raimundu 
draugystę. Visa tai į anglų kal
bą išvertė Rūtos pusseserė .Ni
jolė Voketaitienė ir labai grakš
čiu stiliumi perteikė angliškai

SVARBU SIUNČIANTIEM 
SIUNTINIUS | LIETUVĄ

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

kalbantiem. Ta proga Nijolė 
perdavė ir visų giminių bendrą 
sveikinimą.

Specialiu tostu ir savo žmonai 
skirtais žodžiais visus maloniai 
nustebino jaunasis dr. Andries, 
pabrėždamas, kaip jam yra 
brangi pasirinktoji Rūta ir kaip 
laimingas jis yra tapdamas jos 
vyru. Jo žodžius spontaniškai 
palydėjo svečiai, sugiedodami 
Ilgiausių metų.

Jaunasis dr. R. Andries yra sū
nus dr. Raimundo ir Kotrynos 
Andries, gyvenančių Pennsylva- 
nijoje. Jis yra baigęs Thomas 
Jefferson universitete medicinos 
mokslus Philadelphijoje. Gili
nosi anestesiologijos srityje Šv. 
Vincento ligoninėje New Yorke. 
Nuo liepos mėn. Raimundas 
dirbs anestesiologijoje savo spe
cialybėje Fitzgerald Mercy ligo
ninėje.

Rūta yra baigusi Rutgers me
dicinos mokyklą daktaro laips
niu. Vidaus ligų specialybę įsi
gijo Bryn Mawr ligoninėje. Re- 
omotologijoje gilinosi Pennsyl- 
vanijos medicinos kolegijoje Phi
ladelphijoje.

Rūta, būdama moksleivė ir 
studentė, priklausė prie ateiti
ninkų New Yorke. Keletą metų 
praleidusi Europoje, pradėjusi 
sunkias medicinos studijas, nuo 
aktyvaus dalyvavimo ateitinin
kuose lyg atitrūko. Tačiau savo 
įsitikinimuose pasiliko tuo, kuo 
buvo.

M.M.

BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų, su Lietuvos 
trispalve ir Vytimi bei įra
šu “Lithuanian and proud 
of it" : vaikam (boy's size) 
S (6-8), M (10-12), L (14- 
16), suaugusiems (man's 
size) S (34-36), M (38-40), 
L (42-44), XL (46-48). Kaina 
su persiuntimu tik 8 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 High
land Blvd., Brooklyn. N.Y. 
11207.
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