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I Savaitės
| įvykiai

Kanados parlamento rinkimus 
didele dauguma laimėjo buv. 
opozicinė Progresyvi konserva
torių partija, kurios pirmininkas 
Brian Mulroney pasidarys mi- 
nisteriu pirmininku.

Dideliam Sov. S-gos pasiten
kinimui Rytų Vokietijos prezi
dentas Erich Honecker savo nu
matytą vizitą į Vakarų Vokieti
ją atidėjo neribotam laikui.

Libijai ir Marokui sudarius 
federaciją, Libija pripažino va
karinės Saharos suverenitetą 
Marokui ir nutraukė už jos ne
priklausomybę kovojantiein Poli
sario partizanam teiktą pagelbą.

JAV7 slaptai besitardamos su 
Nikaragva dėl santykių išlygini
mo reikalauja, kad Nikaragva 
nutrauktų karinius santykius su 
Sov. S-ga ir Kuba, pašalintų 
3500 komunistui karių patarėjų, 
nustotų remti marksistinius par
tizanus Salvadore, apribotų savo 
karinių pajėgų dydį ir atsisaky
tų planų naudoti dar tebestato
mą Huete aerodromą moderniem 
karo lėktuvam ir įvykdytų San- 
dinistų pirminį pažadą reni; 
ti politinį pliuralizmą. JAV7 už tai 
žada kompensuoti jos iki šiol 
gaunamą paramą iš Sov. S-gos ir 
kitų Rytų bloko valstybių ir 
parūpinti didelės paramos iš Va
karų valstybių^ bloko.'——~ ■"

14 pietinio Pacifiko valstybių 
savo konferencijoj priėmė 
Australijos siūlymą sudaryti 
komisiją paruošti deklaracijai, 
kurioje jos pasižadėtų neturėti 
ir nebandyti branduolinių gink
lų, o kiekvienai jų palikti teisę 
nuspręsti, ar leisti naudotis jų 
teritoriniais vandenim kitų vals
tybių branduoliniam laivam.

Izraelio Darbo partijos ir Li
kud blokai esą pasiekę susitari
mą sudaryti tautinės vienybės 
vyriausybę.

Prez. Reagan, kalbėdamas ka
talikų auksinio amžiaus draugi
jai pareiškė, kad jo administra
cija padary s Medicare programą 
stipresnę ir patikino, kad ji nebus 
nutraukta. Jis taip pat pareiš
kė, kad amerikiečiai neturi abe
joti socialinio draudimo progra
mos ateitimi ir patikimumu.

Valst. sekretorius Shultz turi 
maža vilčių, kad pasitarimai su 
Sov. S-ga dėl erdvės ginklų 
kontrolės prasidėtų šį mėnesį.

Libijos diktatorius Qaddafi pa
reiškė pasiuntęs į Nikaragvą 
karių jai padėti kovoti prieš JAV 
ir pažadėjo sujungti visas vals
tybes į sąjungą JAV imperializ
mui sutriuškinti.

JAV numato pasiūlyti politinę 
prieglaudą visiem Vietnamo 
perauklėjimo stovyklose laiko- 
miem vietnamiečiam, kurių gali 
susidaryti iki 15,000.

Sov. S-gos prezidentas Čer
nenka Pravdai duotam pasikal
bėjime pareiškė, kad susitarimas 
su JAV7 dėl erdvės ginklų už
draudimo palengvintų pasitari
mus ir dėl kitų nusiginklavimo 
klausimų.

Bourkina Fasso, buv. Aukštu
tinė Volta, pertvarkė ministerių 
kabinetą, pašalindama iš jo 4 
marksistinės Patriotinės atstaty
mo lygos ministerius. /

Vienos Afganistano genties 
vadas Ghulam Hassan Khan Ka
ro Kahl, iki šiol rėmęs vyriau
sybę, pabėgo į Pakistaną su ke
liais šimtais ginkluotų šalininkų.

Izraelis siekia, kad jam nu
matyta JAV 1.2 bil. dol. parama 
būtų išmokėta ne dalimis, kaip 
buvo įprasta, bet visa suma iš 
karto. Izraelis, investavęs šiuos 
pinigus, galėtų uždirbti 125 
mil. dol. ir papildytų išseku
sius užsienio valiutos fondus.

VISUR SIAUČIA PERSEKIOTOJAI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 61

Slaptos instrukcijos 
prieš tikinčiuosius

Vilnius. Š. m. slaptame “Infor
maciniame biuletenyje” Nr. 1 
buvo patalpinta LKP CK sekre
toriaus P. Griškevičiaus kalba 
apie aktualius kovos su klerikali
niu ekstremizmu klausimus ir 
partinių organizacijų uždavinius, 
ateistiškai auklėjant respublikos 
gyventojus.

Partijos vadovas pradžioje 
duoda bendrą apžvalgą apie Lie
tuvos Bažnyčią. Džiaugiasi, 
kad daugelis dvasininkų yra lo
jalūs valdžiai. Tačiau yra dalis 
nusiteikusių ekstremistiškai, ku
rie į savo pusę stengiasi pri
traukti kitus kunigus, ypač jau
nus. Bendrą toną ideologinėms 
diversijoms duoda Vatikanas.

Puola popiežių už 
palankumą Lietuvai

Partijos sekretorius ypač puo
lė popiežių Joną Paulių II už jo 
nuolatinį palankumą Lietuvos 
Bažnyčiai. Paminėjo, kad daug 
kunigų atvažiuoja iš užsienio ir 
bando pravežti į Lietuvą priešiš
ką literatūrą. Jie ir nupirkę kun. 
A. Svarinskui, kun. S. Tamke- 
vičiui ir kt. kunigams lengvą
sias mašinas.
-P i k tų žodžių ne pagailėj a- its- 

TTG Katalikų komitetui. Jie esą 
skatina rašyti visokius pareiški
mus ir nesilaikyti Religinių su
sivienijimų nuostatų.

Prieš laiškų organizatorius
“Telšių vyskupijos kunigai 

pareiškė, kad negali laikytis tary
binių kulto įstatymų, nes tai 
prieštarauja Evangelijai ir Vati
kano nutarimų dvasiai. Mes tu
rim pakankamai priemonių tei
sėtvarkai užtikrinti’ Nebus čia 
jokių kompromisų ir nuolaidų! 
Reikia tik laiku demaskuoti ko
lektyvinių laiškų organizato- 
nūs .

Partijos vadovas daug kalbėjo 
apie atlaidus, eitynes į Šiluvą, 
Kryžių kalną ir kitas šventas vie
tas ir reikalavo tuoj pat likvi
duoti bet kokias naujas tradici
jas.

“Nesitaikstyti su slaptų kuni
gų ruošimu, kurie neturi leidi
mo, o užsiima “ganytojiška veik
la”. Juos laikyti veltėdžiais!”

Ragina paleisti kunigų ko
mitetus prie vyskupijų (Kuni
gų tarybas, — red. past.), pa
skelbiant juos priešįstatymiškais.

Sustiprinti pamokslų kontrolę
“Sustiprinti pamokslų kont

rolę ir imtis priemonių prieš 
kunigus, propaguojančius antiko
munizmą. Kai perspėti kunigai 
nedaro išvadų — imtis griež
tesnių priemonių: iš jų atimti 
registracijos pažymėjimą”.

“Kiekviename darbo kolekty
ve sudaryti neapykantos at
mosferą ekstremistiškai nusitei
kusiems kunigams. Siekti, kad
net tikintieji piktintųsi kunigų 
— antitarybininkų pamokslais”.

Bijosi tikinčių valkų
Toliau lektorius skundžiasi: 

“Net nepatogu sakyti, kad apie 
3 tūkst. vaikų yra įtraukti į akty
vią religinę veiklą! Tai rimtas 
pažeidimas!” Partijos vadovas 
nurodo kuo griežčiausiai kovo
ti, stengiantis atitraukti vaikus 
nuo religinių apeigų.

Didelį dėmesį P. Griškevičius 
skyrė vienuolynų klausimui. Jo 
nuomone, Lietuvoje esą apie 1.5 
tūkstančio vienuolių, kuriuos bū
tina neutralizuoti, kad neturėtų 
įtakos aplinkai.

Draudė paminėti 
kun. B. Laurinavičiaus 

mirties metines

Švenčionėliai (Švenčionių raj.). 
1983 lapkričio 26 7 v.v. Šven
čionėlių bažnyčioje buvo mel
džiamasi už parapijos mirusius 
ir kun. Bronių Laurinavičių (ant
rosios mirties metinės).

Rajono valdžia iš anksto pagei
davo, kad nebūtų minimos kun. 
B. Laurinavičiaus mirties meti
nės. Kunigai ir tikintieji į Šven
čionėlių bažnyčią tą dieną suva
žiavo nękviesti. Koncelebracines 
mišias laikė kunigai: Švenčio
nių klebonas kun. Kazimieras 
Gailius, kun. Kazimieras Žemė- 
nas ir kun. Aldas Čeponis. Pa
mokslą pasakė kun. Jonas Lau- 
riūnas.

Tuoj po iškilmių parapijos 
klebonas kun. K. Gailius buvo 
iškviestas į rajoną. Čia jam prie
kaištavo, kodėl neįvykdė “susita
rimo”, kaltino, jog kvietėsi kuni
gus, klausinėjo, iš kur buvo atvy
kusios mergaitės su tautiniais 
drabužiais ir kas leido nelega
liai seminariją baigusiam kun. 
Jonui Borutai laikyti ,mišias.- 
(Mišias kun. J. Boruta atlaikė po 
visų pamaldų, tikintiesiems be-
veik išsiskirsčius).. . , , . , .

(nukelta į 2 psl.)

Naujasis vyskupas Paulius Baltakis, OFM, kurio konsekra
cijos iškilmės įvyksta rugsėjo 14, penktadienį, 2 v. popiet 
Portlando, Maine, katedroje

AREŠTAI IR KRATOS
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Apie areštus Lietuvoje liepos 
31 d. numeryje praneša Miun
chene laidžiamas USSR News 
Brief biuletenis. Vasario mėnesį 
Vilniuje suimti šv. Onos bažny
čios vargonininkas Ignas Šimo
nis ir mokytojas Puodžiū- 
kas laikomi Vilniaus K C. B 

t

kalėjime. Liepos 3 Vaškonių kai
me, Radviliškiu rajone, suimtas 
vokietis HugoKriegeris kalėjime 
pradėjo bado streiką. Kriegeris 
su žmona, nuo 1974 bUndę emi
gruoti, 1979 atsisakė sovietinės

Meldėsi už suimtą 
Jadvygą Bieliauskienę

Garliava (Kauno raj.). 1983 
spalio 30, sekmadienį, sumos 
metu Garliavos bažnyčioje buvo 
meldžiamasi už prieš metus su
imtą ir dabar kalinamą garlia- 
vietę Jadvygą Bieliauskienę.

Iš vakaro monsinjorui Andriui 
Gustaičiui telefonu prisistatė 
neva milicijos pareigūnai ir pa
reiškė žinantys, jog organizuo
jamas susibūrimas, kartu labai 
nusistebėjo, kaip galima aukoti 
mišias už gyvą asmenį. Mišių 
metu pamokslą pasakė monsin
joras A. Gustaitis.

Po pamaldų visa bažnyčia 
kartu su kun. Jonu Boruta už ka
linius sukalbėjo dalį rožančiaus.

Permaldavimo pamaldos
Pagramantis (Tauragės raj.). 

1983 rugpjūčio 15 Pagramančiu 
bažnyčioje jau antri metai kaip 
vyko permaldavimo — atsiteisi- 
nimo pamaldos už Švč. Sakra
mento išniekinimą.

Dar gerokai prieš iškilmes 
Tauragės raj. vykdomojo komite
to pirmininko pavaduotoja buvo 
išsikvietusi Pagramančio bažny
čios komiteto pirmininką pasira
šyti, jog prižada, kad Tauragės 
vikarai kun. A^JBeniušiui nebus 
leista sakyti pamokslo.

pilietybės. Liepos 10 vėl buvo 
kratomas Elenos Terleckienės 
butas, konfiskuoti jos vyro, polit
kalinio Antano Terlecko, laiškai.

Kovo 26 padaryta krata chemi
jos kandidato ir buvusio Lietu
vos Mokslo Akademijos Tcrmo- 
izoliacijos Instituto vadovo Liu
do Domhrausko bute. Kratą pra
vedė KGB pareigūnas Liniaus- 
kas. Šešias valandas užtruku
sios kratos metu buvo konfis
kuoti Dambrausko memuarai 
apie jo 1945 - 1955 metų per-

Pasaulio lietuviai savo dan
giškąjį globėją iv. Kazimierą 
jo. mirties 500 metų sukakties 
proga paminėjo ir pagerbė visais 
galimais badais. Net ir okupuo
toje Lietuvoje iv. Kazimieras 
buvo prisimintas. Ten įvykusiose 
iškilmėse norėjo dalyvauti ir po
piežius Jonas Paulius II, bet so
vietai nedavė leidimo §v. Tėvui 
įvažiuoti į okupuotą Lietuvą.

šv. Tėvas savo prielankumą 
Lietuvai ir lietuviam, o taip 
pat ir pačiam Sv. Kazimierui pa
rodė asmeniškai, kai su dide
lėmis, iki šiol lietuvių istorijo
je dar negirdėtomis, iškilmėmis 
kovo 3-4 šventė šv. Kazimiero 
sukaktį Romoje.

Įvairiose lietuvių kolonijose 
šv. Kazimiero sukaktis buvo 
įvairiai paminėta ar dar tebemi
nima.

Po Romos iškilmių antras di
džiausias kazimierinių metų įvy
kis — tai pasaulio lietuvių kata
likų kongresas, įvykęs rugsėjo 1- 
2 Toronte, Kanadoje.

Kongreso oficialus atidarymas 
vyko rugsėjo 1, šeštadienį, 10 
vai. ryto Royal York viešbučio 
salėje. Į gausiai susirinkusius 
lietuvius kreipėsi kongreso orga
nizacinio komiteto pirmininkas 
dr. Juozas Sun gaila. Po jo svei
kinimo į susirinkusius prabilo 
šv. Kazimiero mirties 500 metų 
sukakties minėjimo vyr. komiteto 
pirmininkas Vytautas Volertas. 
Invokaciją sukalbėjo vysk. Vin
centas Brizgys.

Pirmininkavimą perėmęs Vy
tautas Bireta pakvietė kun. dr. 
prof. Antaną Liuimą, SJ, su
pažindinti su pirmuoju paskaiti
ninku. Kun. dr. prof. Paulius Ra
bikauskas, S J, yra įžyirius lietu
vių istorikas, parašęs žurnalam 
ir laikraščiam įvairiom kalbom 
istorinių straipsnių, o taip pat 
išleidęs ir eilę knygų. Jis dauge- 
lįnS^^d^6Wija Švr'iGfi^- 
liaus universitete Romoje, yra 
buvęs to universiteto vicerek- 
toriumi ir istorijos fakulteto 
dekanu.

_ Kun. prof. P. Rabikausko 
paskaita

Kun. dr. prof. Paulius Rabi
kausko tema: “Šventasis Kazi
mieras — jo šventumas ir lietu
viškumas”. Čia spausdinamos 
santraukinės paskaitos mintys, * 
kaip jos pateiktos oficialiame 
kongreso leidinyje.

-o-
Apie Jogailos vaikaitį Kazi

mierą šiandien kalbame dėl to, 
kad jis šventasis; jį kaip šventąjį, 
kaip mūsų ir mūsų tautos glo
bėją bei užtarėją, minime 500- 
siose jo mirties metinėse.

Jei šventumas yra pasiekti 
amžinąją laimę, danguje Dievą 
regėti, tai tokių šventųjų lietuvių 
turėtų būti milijonai.

Bažnyčioje šventasis yra vienas 
iš tų amžinybės laimę pasieku
siųjų, kurį žeme tebekeliaujan
tieji pasirenka sau gyvenimo pa
vyzdžiu ir ypatingu globėju, o 
Bažnyčia Dievo jai suteiktu au
toritetu jį kaip tokį patvirtina.

B

Kad toksai būtų kitiems pavyz
džiu, tiktų į globėjus, aišku, 
turėjo, pats gyvendamas, kuo 
nors pasižymėti, žmonės juo pa
sitikėti, ir Dievas, jam užtariant, 
žmonių maldas išklausyti, nuo
stabiais ženklais savo palankumą 
paliudyti.

Šv. Kazimieras, gyvendamas 
žemėje, žavėjo kitus savo pa
maldumu, žmoniškumu, savęs 
išsižadėjimu, tiesumu, ištiki
mumu. Niekas nerodo jį buvus 
visą laiką ligotą, nelaimingą, 
kaip to norėtų sovietiniai 
ateistai.

Jam mirus, prie jo kapo Vil
niaus katedroje plaukė būriai ti
kinčiųjų lietuvių, šaukėsi jo už
tarimo, patyrė dvasinės paguo- 

gyvenimus konclageriuose. 
Dombraūskas apkaltintas sąmo
ningų klastočių skleidimu ir So
vietų Sąjungos šmeižimu. Po ilgo 
tardymo Dombrauskui sušlu
bavo širdis ir jis buvo nuvež
tas j ligoninę, kur jo nenustojo 
tardę. Ligoninėje paaiškėjo, kad 
Dombrauskas serga džiova.

(Elta) 

dos, nuostabių kūno išgijimų. 
Jų sąmonėje Kazimieras jau buvo 
šventasis.

Pradėjo plaukti iš Vilniaus į 
Romą prašymai Lietuvos karalai
tį viešai paskelbti šventuoju. No
rėdamas paspartinti kanonizaci
jos bylą, popiežius Leonas X 
pasiuntė į Vilnių savo legatą 
vysk. Zachariją Ferrerį. Šį taip 
sužavėjo kandidato į šventuosius 
gyvenimas ir stebuklai kad jis nė 
kiek neabejojo greitu Kazimiero 
šventuoju paskelbimu. Dėl to 
tuojau, dar Vilniuje, sukūrė 
jo garbei liturginių valandų 
himnus ir šv. Mišių maldas.

Leono X ankstyva mirtis nu
traukė visus jo ketinimus išaukš
tinti Kazimierą. Užėjo kovų su 
protestantizmu metai. Skelbimai 
šventaisiais buvo atidėti. Romoje 
tarp 1523 ir 1588 metų nebuvo 
nė vienos iškilmingos kanoniza
cijos.

Tuo tarpu, 1583 metais, Ka
zimiero vardas pateko į marti
rologiją. Bet tik 1602 m. po
piežiaus brevė leido Lietuvoje 
ir Lenkijoje švęsti šv. Kazimiero 
šventę. 1621 metais jo šventė 
įrašyta į visai lotynų apeigų 
Bažnyčiai privalomą mišiolą ir 
brevijorių. Nebuvus kokios kito
kios kanonizacijos, šis visą Baž
nyčią įpareigojąs švęsti šv. Kazi
miero šventę patvarkymas juri
diškai prilygsta tokiai kanoniza
cijai, kaip “canonisatio aequi- 
pollens” — lygiareikšmė kanoni- •. o zacija .

Į šv. Kazimiero lietuviškumą 
galime dvejopai žvelgti: į šven
tojo ryšį su lietuviais ir į lietu
vių santykius su šventuoju.

Savo kilme Kazimieras — tik
ras lietuvis. Tiesa, jo motina bu
vo austrė, bet pirmenybė tenka 
tėvo kilmei ir giminystei.

Ir pats Kazimieras turėjo jaus
tis ne slavų genčių atžala, o 
garsiųjų romėnų aunu (Dlugošo 
įtikintas). Tačiau aplinka ir auk
lėjimas jį saugojo nuo per dide
lių nacionalinių apsiribojimų ir 
atvėrė kelią į visai Vakarų Eu
ropai bendrus dvasios turtus.

Susidėjusios aplinkybės jį 
daugiau nukreipė į Vengrijos, 
Prūsijos ir Lenkijos valstybinius 
reikalus, negu į Lietuvos rū
pesčius. Tačiau ir lietuviams jis 
turėjo būti kuo nors artimas, 
nors tiksliai nežinome kuo, kad 
jam mirusiam teko tokia išskir
tinė lietuvių pagarba.

Lietuviai lankė jo kapą, meldė 
jo užtarimu malonių. Iš Lietuvos 
plaukė į Romą prašymai pa
skelbti karalaitį šventuoju. Len
kai tai laikė savaime supranta
mu dalyku: nė nesistengė ‘pa
veržti’ nuo lietuvių Kazimiero, 
tik bandė pasinaudoti proga, 
‘prisikabindami’ su savo kan
didatu į šventuosius, du šimt
mečius anksčiau už Kazimierą 
gyvenusiu vienuoliu dominin
konu Jacintu (Jackumi).

Kilęs iš mūsų tautos, į ją su
grįžęs po mirties, šv. Kazimieras 
ragina savo pavyzdžiu mus kiek
vieną siekti tobulumo ten ir savo 
gyvenime, ir veikloje. iŠ jo mes 
semiamės drąsos niekad nepra
rasti vilties: pasitikėti tiesos ir 
gėrio jėga, Dievo teikiama galia, 
kuriai vienintelė kliūtis — Jam 
užsklęsta mūsų širdis.

Tik taip galėsime naudingai 
ir sėkmingai įsijungti į nuo am
žių vykstančią “Lietuvos erdvė
je kovą už žmogaus vertę ir pa
garbą, kurią Vakarai iškovojo to
kiomis didelėmis aukomis ir ku
rią Rytai trypia be jokio pasi
gailėjimo” (A. Maceina).

Po trumpos pertraukos pirmi
ninkaująs Vytautas Bireta pa
kvietė kun. dr. Praną Gaidą 
supažindinti su antruoju prele
gentu — dr, Juozu Girniumi. 
Kun? Gaida pastebėjo, kad lietu
viškame filosofijos pasauly Švyti 
trys Žvaigždės: prof. Stasys Šal
kauskis. prof. Antanas Maceina 
ir dr. Juozas Girnius. Išvardin
tos paskaitininko gausios studi
jos, nuveikti darbai bei ^skelb
ti raštai.

(Rus <Mugww)
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Tarybinio kino diena minė
ta rugpjūčio 27. Ta proga į ek
ranus išleistas naujas lietuvių 
kino filmas “Jo žmonos išpažin
tis”. Šiame režisieriaus A. Gri- 
kevičiaus filme pagrindinė vei
kėja moteris. Šiuolaikinės moters 
pasaulį, rūpesčius ir klaidas ta
lentingai atskleidė liaudies artis
tė R. Staliliūnaitė.

— Lietuviškų filmų festivalis 
vyko Palangoje rugpjūčio 24 - 
25. Kurorto svečiai ir vietos 
gyventojai turėjo galimybę pa
matyti keturias Lietuvos kino 
studijos vaidybines juostas — re
žisieriaus A. Grikevičiaus “Jo 
žmonos išpažintis”. A. Puipos 
“Moteris ir keturi jos vyrai”, 
I. Fridbergo “Susidūrimas” ir A. 
Maciulevičiaus “Neapykantos 
pamokos”.

— Kauno paveikslų galerijoje 
buvo atidryta respublikinė sce
nografijos paroda. Joje buvo eks
ponuojami Viliniaus, Kauno ir 
Šiaulių teatrų dailininkų darbai. 
Tai dekoracijų ir kostiumų es
kizai, lėlės, plakatai, spektaklių

ir dekoracijų nuotraukos. Paroda 
uždaryta rugsėjo 4.

— Liudo Giros 100-osiom gi
mimo metinėm paminėti rugpjū
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Savaitės 
įvykiai

biniame akademiniame dramos 
teatre įvyko iškilmingas vaka
ras. Į minėjimą atvyko komunis
tinės vyriausybės atstovai, ko
munistų partijos darbuotojai, 
kultūros veikėjai, svečiai iš kai
myninių respublikų, poeto kūry
bos gerbėjai.

— Panevėžio parodų rūmuose 
atidaryta antroji respublikinė 
mažosios tekstilės paroda. 47 
dailininkai parodoje eksponuoja 
230 darbų.

— Architektui Jaunučiui Ma- 
kariūnui rugpjūčio 4 sukako 50 
metų amžiaus.

— Akademinis dramos teatro 
kolektyvvas gastrolėmis po kraš
tą pradėjo 45-ąjį sezoną. Miestų 
ir rajonų, gyventojam numatyta 
parodyti 60 spektaklių. Gastrolių 
afišoje — A. Vampilovo drama 
“Praėjusią vasarą”, V. Bubnio 
“Po vasaros dangumi” ir A. Lau- 
rinčiuko “Praraja”.

— Vytautas Petras Paltanavi
čius, kompozitorius ir nusipelnęs 
meno veikėjas, už nuopelnus

— Panevėžio dramos teatras 
prieš vasaros atostogas žiūrovam 
parodė premjerą — R. Gudai
čio vizijų dramą “Atverk, ange
le, laiko knygą”. Spektaklio re
žisierius — J. Dautartas, daili
ninkas — V. Mazūras, kompozi
torius — M. Urbaitis, Pagrin
dinius vaidmenis sukūrė respub
likos liaudies artistas V.Blėdis, 
A. Babkauskas, M. Maslauskaitė

— M.K. Čiurlionio valstybi
nis kvartetas buvo išvykęs į tarp
tautinį kamerinės muzikos ir 
meno festivalį Suomijoje. Jo 
koncertinėse programose, kurių 
parengta keletas, — D. Šošta- 
kovičiaus, A. Merikanto, F. Šu
berto, B. Bartoko, A. Dvoržako,
F. Mendelsono, P. Čaikovskio,
G. Kuprevičiaus kūriniai.

— Lietuvos kino studijoje su-

kas į atomus neskyla”. Filme su
pažindinama su Ignalinos ato
mine elektrine. Filmo režisierius 
— G. Skvarnavičius. Jis kartu su 
žurnalistu J. Šadevičium yra ir 
scenarijaus autorius. Operatorius

— Vilniuje, Respublikinėje 
bibliotekoje, veikia Lionės Ja
nušytės (1909-1965) kūrybos pa
roda, skilta rašytojos gimimo 75- 
osiom metinėm.

VA LOAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larklleld Road., East

98411 1t4th»t, Richmond Hill, N.Y. 11418. Tol. 212 441-2811.

Vatikanas paskelbė “In
strukciją apie kai kuriuos išlais
vinimo teologijos aspektus”, ku
rioje aštriai kritikuojama išlaisvi
nimo teologija, pateisinanti Pie
tų Amerikos kunigų ir vienuolių 
revoliucinę veiklą. Nurodoma, 
kad marksizmas iškreipia Jėzaus 
mokslą ir veda į klasių kovą 
ir prievartą. Instrukcijoj taip pat 
griežtai pasisakoma prieš Loty
nų Amerikos oligarchiją, be so
cialinės sąžinės sukaupusią savo 
rankose didelius turtus.

Soy. S-gos Pravda apkaltino 
JAV sužlugdžiusias bet kurias 
JAY-ir Sov. S-gos dialogo viltis, 
surežisavus pr. m. įvykusią P. 
Korėjos keleivinio lėktuvo ka- 
tastorfą, nusistačius prieš laisvų 
nuo branduolinių ginklų zonų 
steigimą, rėmus Izraelio ekspan
siją, įsimaišius j centrinę Ameri
ką ir Raudonąją jūrą ir kursčius 
religinę nesantaiką ir etnines 
mažumas Indijoj.

Valst. pasekretorius Afrikos 
reikalam Chester A. Crocker 
tarėsi Ugandoj su aukštais pa
reigūnais dėl ten vykstančių 
žmogaus teisių pažeidinėjimo. 
Jo pasitarimų metu iš kalėjimo 
buvo paleistas buv. min. pirmi
ninkas Abel T. Muzorewa.

Filipinuose dėl siautusio 
taifūno žuvo 438 žmonės.

Maskva savo prekybą su Af
ganistanu paskutiniu metu pa
dvigubino ir pasiekė 511 mil. 
rublių sumą. Tai rodo jos pasi
ryžimą ten pastoviai įsitvirtinti.

Libijos diktatorius Qaddafi, 
nepavykus prieš jį gegužės mėn. 
rengtam sąmokslui, yra areštavęs 
tūkstančius gyventojų, bet pasi
priešinimas prieš jo vykdomas 
ūkines ir socialines reformas vis 
auga.

Afganistano partizanai išsprog
dino prie sostinės esančiam 
aerodrome bombą, užmušusią 
28 ir sužeidusią 350 žmonių. 
Be to, jie išsprogdino bombas 
trijuose sostinės viešbučiuose ir 
viename kino teatre.

vavimą visuomeniniame gyveni
me, šešiasdešimtųjų gimimo me
tinių proga apdovanotas Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo 
garbės raštu.

— Palangoje tradicinis estra
dinės muzikos festivalis “Balti
jos jaunystė” uždarytas rugpjū
čio 24. Šiemetinis renginys jau 
tryliktas.

— Kompozitoriaus A. Raudo
nikio koncertai rugpjūčio 20 
vyko Gargžduose, rugpjūčio 21- 
22 Palangoje, rugpjūčio 23 - 24 
Klaipėdoje. Dalyvavo lengvosios 
muzikos orkestras, vadovauja
mas A. Končiaus ir solistai.

— Antanas Gabrėnas, nusipel
nęs artistas, Kauno menininkų 
namų direktorius, mirė rugpjū
čio 10. Velionis buvo gimęs 
1922 vasario 7 Šiaulių rajono 
Kuršėnų miestely. Kaip talentin
gas, plataus kūrybinio 
diapazono aktorius, buvo sukū
ręs 100 su viršum vaidmenų, 
kurie pasižymėjo vidiniu turtin
gumu, emocianalumu, raiškia 
scenine forma.

— Architektė Dainora Marija 
Juchnevičiūtė rugpjūčio 21 
sulaukė 50 metų amžiaus.

— Elenai Nijolei Bukelienei, 
docentei ir literatūros kritikei, 
rugpjūčio 14 sukako 50 metų 
amžiaus.

Lenkijos vyriausybė grasina 
ištremti iš Lenkijos tuos Solida
rumo unijos veikėjus, kurie ir to
liau skatins priešintis prieš vy
riausybę.

JAV gynybos departamentas 
atgaivino specialių pajėgų, arba 
populiariai vadinamų žaliųjų be
rečių 776 vyrų dalinį, nes, pasau
lyje augant pogrindinei teroris
tinei veiklai, tokios paskirties 
kariai vėl pasidaro reikalingi.

Ispanija susirūpino, kad Maro
kas, sudaręs federaciją su Libi
ja, nepradėtų reikalauti perleisti 
jam Ispanijos valdomas Afrikos 
kontinente esančias Cente ir 
Melilla kolonijas.

— Vilniaus V. Kapsuko uni
versiteto Kauno vakarinis fakul
tetas išsikėlė j naujas patalpas 
prie Aleksoto tilto. Fakulteto 
kolektyvui, iki šiol dirbusiam 
Antano Sniečkaus politechnikos 
instituto III rūmuose, restau
ratoriai įrengė laboratorijas, ka
binetus, auditorijas, administ
racines patalpas, biblioteką.

šytė Maskvoje, TSRS Mokslų iMmrtlkų Ir MgHMų apto UbBkb, ptokšteMų, mlklwlwn tor- 
Akademijos M. Gorkio pasauli- toHų, gkitaro, talMRi, MtoatM, Mtol •MVtoFV- 
nės literatūros institute, apgynė ~ ~ ;
kandidatinę disertaciją “Polio ;
Valeri poetinis pasaulis. Kūryba P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves, 
ir estetinės pažiūros”.

— Šiaulių televizijos apara
tų gamykla prekybininkam iš
siuntinėjo pirmuosius naujus 
spalvoto vaizdo aparatus “Tau
ras” C-257D. Tai dvyliktas šiau
liečių sukurtas lietuviškų televi
zijos aparatų modelis.

— Varėnos rajono Marcinko
nių miestelyje, Čepkelių rezer
vato administraciniame pastate, 
įrengta ekspozicija, supažindi
nanti su pietryčių Lietuvos fau
na ir flora. Tai trečiasis Kauno 
Tado Ivanausko zoologijos mu
ziejaus filialas. Pirmieji du į- 
steigti Ventės rage ir Žuvinto 
rezervate. Juose saugoma be
maž 100,000 eksponatų.

— Lietuvos nusipelniusių me
no veikėjų. B. Valentinaitės-Jo- 
kūbonienės ir A. Lauciaus kūri
nių paroda atidaryta Maskvoje, 

Centriniuose dailininkų rūmuo
se. Eksponuojama daugiau kaip 
50 sieninių kilimų ir 200 deko
ratyvinės keramikos darbų.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

(atkelta iš 1 p si.)

Permaldavimo pamaldų pra
džioje buvo atkalbėta dvi dalys 
rožančiaus už kunigus kalinius 
— Alfonsų Svarinską ir Sigitą 
Tamkevičių.

ji kalbėjo procesijos būdu, eida
mi keliais nuo šventoriaus vartų 
iki didžiojo altoriaus. Procesiją 
užtruko maždaug 45 minutes, 
dalyvavo nemažai jaunimo ir 
vaikų.

Po to 5 v.v. buvo atlaikytos 
mišios. Pamokslo metu Taura
gės dekanas kun. Puzaras ragino 
tikinčiuosius uoliai atlikinėti pa
reigas, ginti savo teises, tėvams

daugiau melstis vieniems už 
kitus. Po mišių šventoriuje įvy
ko permaldavimo procesija su 
Švč. Sakramentu. Pamaldos buvo 
užbaigtos giesme “Marija, 
Marija”.

Įgaliotinis piktinasi 
pamaldomis Aušros Vartuose

Vilnius. 1983 lapkričio 5 RRT 
įgaliotinis P. Anilionis pateikė N. 
Vilnios bažnyčios vikarui Stanis
lovui Puidokui tokio turinio įspė
jimą: “1983 m. spalio 30 d. 
Vilniaus vakaras kun. St. Puido
kas atlaikė Aušros Vartuose pa
maldas, pasakė nereliginį pa
mokslą, dezinformavo tikinčiuo
sius ir tuo pažeidė Religinių 
susivienijimų nuostatų 19 str. 
“Kulto tarnų veiklos rajonas ap
ribojamas jų aptarnaujamo religi
nio susivienijimo narių gyve
namąja vieta ir atitinkamų mal
dos namų buvimo vieta”.

Dėl to įspėjamas, kad “atei
tyje už nuostatų pažeidimus bus 
atitinkamai baudžiamas”. Įspėji
mą pasirašė RRT įgaliotinis P. 
Anilionis.

i

Lietuvių katalikų kongreso proga jaunimas demonstracijose žygiuoja iš Toronto rotušės j 
katedrą Š.m. rugsėjo 2. Nuotr. VI. Bacevičiaus

SHALINS FUNERAL HOME, Inc., 84-Q2 Jamaica Ava. (prie Forest

Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tet. 296-2244.

QUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert auto body wofto-pelnting- 
weMing, etc. John R. Chlcavlch, 131-13 HWaldo AveM Richmond HM, 
N.Y. 11418. Towing phono HI 1-8M6. After 5 PM — 843 - 8877.

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. įstaiga 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 SUNŪS 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. Lietuvišką 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.

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.

šį

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

Kun. S. Puidokas įspėjimo 
nepasirašė, nes Aušros Vartai 
— tai visos Lietuvos šventovė 
ir visi juose gali laikyti mišias, 
o pamokslas yra neatskiriama 
mišių dalis.

Pamoksle buvo pacituota iš 
laikraščio “Tiesa” (V. 7) straips
nio “Nuteistas už įstatymų pa- • “ 
žeidimus” kai kurios mintys apie *5 
kun. A. Svarinsko teismą. *

Įgaliotinis laiko tai dideliu ,

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 val. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WšČU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DJF, adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753-5636.'

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

nusikaltimu.

Iš prekiautojų 
atėmė rožančius

Utena. 1983 rugpjūčio 14 Ute
nos bažnyčioje teikiamas Sutvir
tinimo sakramentas. Nuo pat ry
to bažnyčia buvo pilna žmonių, 
vien tik sutvirtinamųjų buvo arti 
dviejų tūkstančių.

Rimtį drumstė tik rajono vyk
domojo komiteto atsiųsti į bažny
čią pasižvalgyti įvairūs pareigū
nai. Šventoriuje kilo sambrūz
dis, kai pareigūnai puolė prie 
prekiautojų devocionalijomis: 
atiminėjo iš jų šventus paveiks
lėlius, rožančius, kryželius, laužė 
rankas ir prievarta vežė į milici
jos skyrių.

Apiplėšė bažnyčią
Plateliai (Plungės raj.) 1983 

spalio 7 naktį nežinomi pikta
dariai įsibrovė į Platelių bažny
čią ir išplėšė dviejų šoninių 
altorių tabernakulius, mėgino iš
plėšti ir didžiojo altoriaus ta
bernakulį, bet neįstengė, nes jis 
apklaustytas plienine skarda.

Įsibrovėliai iš šoninio alto
riaus išsinešė seną menišką pa
auksuotą relikvijorių.

Supjaustė didelį Rūpintojėlį
Meškuičiai (Šiaulių raj.). 1983 

spalio mėn. į Kryžių kalną nak
tį buvo atvežtas Rūpintojėlis 
(aukštis 5 m.) su užrašu:

“Grįžk, Rūpintojėli, pakelėn 
rymoti,

Sužaliuos po kryžium vystan
ti rūta.

Vėl nušvis lietuvio skruostai 
ašaroti.

žemė pasikels
šventa .
Kaunas, 1983 m.

Grupė giesmės mylėtojų

Dėl laiko stokos ir jėgos trū
kumo (pastatymui reikalingi 8 
vyrai) Rūpintojėlis tą naktį liko 
nepastatytas.

1983 spalio 19 atvykusieji į 
Kryžių kalną Rūpintojėlio jau 
nerado — jis buvo supjaustytas 
ir kažkur išvežtas.

gėlių ir kryželį, perrištą kaspinu, 
su užrašu: “Šioje vietoje pik
tos rankos supjaustė Rūpintojėlį, 
Viešpatie, atleisk jiems”.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

asolino
MEMORIALS v

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

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
.— GAUSI PARODŲ SALĖ
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DANTŲ GYDYMO CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius, 

Vedėjas
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl Idtffo ir pasitikrinti kainas

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

| LIETUVA

MOKĖTI GALIMA \ ĮSOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
IOKIO EKSTRA MOKESČIO VZ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAVSTA IR AKREDITVOTA AGENTCRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Mokslo metus pradedant
Vasaros atostogos baigėsi, ir 

mūsų jaunimas vėl grįžta į mo
kyklas. Jie mokysis daugelio da
lykų, ir visa tai reikalinga. Bet 
viešosiose mokyklose jie nebus 
mokomi lietuvių kalbos,"mūsų 
gražiųjų dainų, tautinių šokių. Ir 
apie pačią Lietuvą, jos garbingą 
praeitį ir dabartinę priespaudą, 
vargu ar ką nors išgirs. Tam 
yra lituanistinės mokyklos, išsi- 
dėsčiusios po visą Amerikos 
kraštą. Jų reikšmė didesnė, negu 
daugeliui atrodo. Žinome, kad 
kalba yra pagrindinis dalykas 
tautinei tapatybei išlaikyti. Bet 
kalbai išmokti reikia laiko, o 
mūsų lit. mokyklose jos pastoviai 
mokomasi savaitė po savaitės, 
metai po metų. Ir ne tik lietu
vių kalbos. Tėvynės pažinimo, 
Lietuvos geografijos ir istorijos 
pamokose pažįstama Lietuva (o 
pažinus, galima ir pamilti), li
teratūros ir dainų pamokose įsi- 
jaučiama į lietuvių tautos bū
seną, mokykliniame bendravime 
ir parengimuose nejučiomis įau
gama į lietuviškąją bendruo
menę, savąją tautą, jos kultūrinį 
gyvenimą.

Leisti ar vežti kas šeštadienį 
vaikus i lit. mokvkla ir savai
tės metu padėti parengti pamo
kas nėra lengva, kaip iš viso 
auklėjamasis darbas nėra leng
vas, bet jis reikalingas. Anksčiau 
ar vėliau vaikai bus tėvams už tai 
dėkingi, o priešingu atveju pa
priekaištaus. Juk išmokus tėvų 
kalbą ir taip atsivėrus duris į 
tautos kultūrinį lobyną, gaunama 
didelė vertybė, gyvenimas labai 
praturtinamas.

Ar pavyks to pasiekti, pir
miausia priklauso nuo nusitei
kimo šeimoje. Ir pati lit. mokykla 
remiasi šeima. Kaip svarbu na
mie kalbėtis lietuviškai! Tada 
kalbos išmokstama nejučiomis. 
Tai nesunku. Reikia tik pasto
viai, nenuolaidžiai vykdyti. Ne
užtenka, kad vaikai mus lietu
viškai kalbant suprastų. Reikia, 
kad jie ir kalbėtų namie lietuviš
kai. Nuo seno žinomas dėsnis, 
kad kalbėti išmokstama kalbant.
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Išmokta lietuvių kalba nepakenks 
nei anglų kalbai, nei mokslui, nei 
karjerai, o priešingai, visur tik 
padės.

Kitas svarbus žingsnis — pra
mokyti vaikus lietuviškai skaityti 
bei rašyti prieš leidžiant į vietos 
amerikietiškas mokyklas. Šio 
meto vaikai imlūs ir lengvai pra
dės lietuviškai skaityti, o priešin
gu atveju, pirma išmokus angliš
kai skaityti, pasunkės darbas ir 
šeimai, ir lituanistinei mokyklai. 
Išeivijos sąlygose pavojus yra ne 
anglų kalbai, kuri visoje aplin
koje ir mokyklos vartojama, o 
lietuvių ar bet kurios kitos tau
tinės mažumos kalbai.

Leiskime vaikus į lietuviškus 
vaikų darželius, kasdieninius ar 
šeštadieninius, o po to į litua
nistines mokyklas. Jei per toli, 
įregistruokime į neakivaizdinę 
“Židinio” lituanistinę mokyklą, 
17702 Crestland Rd., Cleveland, 
OH 44119, tel. 216 481-0653, 
vadovaujamą dir. Vidos BuČmie- 
nės. Ir namie būnant, galima Šios 
mokyklos pagalba išeiti visą pra
džios ir aukštesniosios lit. mo
kyklos kursą.

Šiuo metu Amerikoje veikia 
30 lit. mokvklu su arti 1500 mo- * u
kinių. Mokinių skaičius paskuti
niais keleriais metais nusistovė
jo, nebemažėja. Jas išlaiko tėvai, 
padedant Lietuvių Fondui ir 
Lietuvių Bendruomenei. 1983/84 
mokslo metais Lietuvių Fondas 
paskyrė $24,000 lit. mokykloms 
remti, o šiems 1984/85 m.m.— 
$26,000. Tai didelė parama. Lit. 
mokyklų metinis biudžetas — 
vidutiniškai apie $150,000. Taigi 
dar daug lieka patiems tėvams 
sudėti. Reikia jiems padėti, nes 
niekur mokyklos nėra išlaikomos 
vienų tėvų — jas gausiai remia 
ir valstybė, ir vietos savivaldy
bės. Išeivijoje lit. mokyklos vals
tybinės paramos negauna. Todėl 
valstybės funkcijas turi čia per
imti Lietuvių Bendruomenė. 
JAV LB krašto valdyba ir šį 
rudenį, kaip ir kitais metais, 
kreipiasi todėl į LB apylinkes.

Devyniolikto šimtmečio pa
baigoj lietuviai pradėjo kurtis 
New Havene ir jo apylin
kėse. Kiek jų kada yra buvę, 
tikslių žinių nėra. Sprendžiant
iš lietuvių šv. Kazimiero parapi
jos kūrimosi ir pirmųjų pamal
dų vietovių, New Haveno lietu
viai būrėsi East St. ir Grand 
Ave. rajonuose. Pasakojama, kad 
šio rajono gatvėse kadaise 
vyravusi lietuvių kalba.

1895 balandžio 27 kun. J. Žeb- 
rio pastangomis įkurta Šv. Pran
ciškaus draugija New Havene. 
Draugijos ženklas- kaspinas 9 
inčių ilgio ir 2.5 inčių pločio. 
Viena pusė ruda, kita juoda. Su 
puošniais metaliniais kutais 
apačioj ir dviem kutosais, abie
jose pusėse viršuj, aukso ir si
dabro spalvomis. Užrašas tas 
pats vienoj ir kitoj pusėj: LIE
TUVIŠKA VARDAN ŠV. FRAN- 
CIŠKAUS DRAUGYSTE Uždėta 
27 Balandžio 1895 M. NEW 
HAVEN CONN. Ant rudo voko, 

prašydama pravesti aukų rin
kimo vajų tiek bendrajam lietu
viškajam švietimui paremti, tiek 
padėti didžiajam šio meto užmo
jui — lituanistikos katedrai 
steigti. Tikimės, kad visuomenė 
padės, nes tai mūsų visų reika
las. Pagarba visiems, kurių dėka 
lietuviškasis švietimas išeivijoje 
laikosi ir lituanistikos katedra 
steigiasi.

Jonas Kavaliūnas

New Haven, Conn., lietuvių Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčia. N’uotr. A. Lipčienės
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NEW HAVENO LIETUVIŲ PARAPIJA 
ŠVĘS 75 METŲ SUKAKTĮ

kuriame ženklas yra, matomas 
siuntėjo adresas: M.A. Narkun, 
Manufacturer of Regalias, 162 
Prospect St., Lawrence, Mass. 
Konkretus, apčiuopiamas, toli
mos New Haveno lietuvių pra
eities liudininkas, kurį su pa
garba ir pasididžiavimu sau 
prie krūtinės segėsi praėjusio 
šimtmečio lietuvis svetimame 
krašte.

1906 draugijoj pradėta svars
tyti savos parapijos kūrimo rei
kalas. Kodėl tik po vienuolikos 
metų pradėta galvoti apie savos 
parapijos kūrimą?

1894 - 1896 lietuvių parapi
jos buvo įsikūrusios kaimyninė
se kolonijose Waterbury, New 
Britain ir Hartford. Praslinkus 
dar porai metų, Šv. Pranciškaus 
draugija ėmėsi konkrečių žy- 
gių. 1908 pradžioj sukvietė lie
tuvių (vyrų ir moterų, nes drau
gija buvo vyrų) susirinkimą 521 
Grand Ave. Išrinktas komitetas
parapijos kūrimui ir žmonės au 
kom rinkti bei lėšom telkti. Su 
sirinkime aukų surinkta 3.97 
dol. Atsilyginus 1.50 dol. už 
vietą susirinkimui, parapijos 
reikalam dar liko 2.47 dol. Deja, 
nėra žinių, koks žmonių skai
čius tą sumą suaukojo. Nutarta 
susirinkimus kviesti kas mėnesi.

Antrame susirinkime būsimos 
parapijos dangiškuoju globėju 
pasirinktas šv. Kazimieras. 1908 
kun. Juozas Žebris važinėdavo 
iŠ New Britain mišių aukoti.

Connecticut lietuvių para
pijas kuriant, susidurta su kom
plikacijomis ir dažnai labai ne
maloniomis. Tik New Haveno 
misijos ir parapijos kūrimas pra
ėjęs gana sklandžiai, nes reika
lus tvarkęs pats vyskupas John 
Nilan. Vėliau parapijon paskir
tas kun. Konstantinas šatkus. 
1912 pasirašytas parapijos in
korporavimo dokumentas. Para
pija su komitetu nutarė pirkti 
seną lenkų bažnyčią Šv. Jono 
gatvėje. Parapijos ižde buvo tik 
966.70 dol., o už bažnyčią su
mokėta 26,000 dol.

Kun. Žebrio pastangomis ir 
skatinimu įkurtos visos šešios 
lietuvių parapijos Connecticute.

Pirmojo Pasaulinio karo metu 
parapijos klebono kun. Vincento 
Karkausko pastangomis Lietu
vių Tautos Fondui surinkta 
10,000 dol., o parapijos skola su
mažinta iki 13,500 dol.

1926 Eucharistiniam kongrese 
Chicagoj Lietuvai atstovavo ar
kivyskupas Jurgis Matulaitis. Ta 
proga jis aplankė lietuviškas pa
rapijas ir New Haveno Šv. Ka
zimiero parapijoj suteikė sutvir
tinimo sakramentą.

Pokario metai parapijai buvo 
sunkūs. Daug lietuvių persikėlė 
gyventi kitur. Nežiūrint to, pa
rapija ryžosi pirkti kitą bažny
čią su klebonija vieno kvartalo 
atstume 339 Greene St. už 33,000 
dol. Bažnyčiai buvo reikalingi 
dideli pertvarkymai ir remon
tas. Teko perkelti vargonus, o jų 
vietoj pastatyti pagrindinį alto
rių. Bažnyčios šventinimas ir 
pirmosios mišios vyko 1927 
gruodžio 18. Kitur minima, kad 
tai vyko Kalėdų dieną. Bažny
čios vidus keitėsi kelis kartus, 
bet išorė nedaug. 1937 audra 
nuvertė bokštą, ir jis nebeat- 
statytas. 1961 prie bažnyčios 
pastatytas lietuviškas kryžius 
Lietuvos ir Amerikos laisvės ko
vose ir Sibire žuvusiem prisi
minti.

Bažnyčioje tebėra originalūs 
vargonai, kuriuos 1874 įrengė 
Hook & Hastings iš Bostono. 
Šimto ir dešimties metų senu
mo! 1969 vargonai buvo išvalyti, 
atremontuoti ir sureguliuoti, ne
pakeitus tono nei Hook & Has
tings konstrukcijos. Šie vargonai 
yra vieni iš seniausių, geriau-
šiai išsilaikiusių, puikiausių

garsų vargonų New Havene.
Parapija per savo 75 metų 

gyvenimą yra patyrusi pakilimų 
ir nuosmūkių. šiandien ji yra 
stipri.

Parapijos klebonu jau septin
ti metai yra kun. Albertas Karu
lis. Parapiečių skaičius padidėjo. 
Pajamos pašoko trigubai. Para
pijos gyvenimas pagyvėjo. Kle-, 
bono pastangomis atgaivinta 
buvusi Lietuvos vyčių 50-oji 
kuopa, turinti 120 su viršum 
narių.

Daug organizacijų ir draugi
jų parapijoj yra buvę ir išny
kę. Pirmoji žinoma Šv. Pranciš
kaus draugija parapijos isto
rijoj dingo. Gal iš jos pasidarė 
Tretininkai, kurie dar ir šian
dien parapijoj gyvi. Susiorgani
zavo Šv. Onos draugija, Šv. Ro
žančiaus, Šv. Kazimiero — visos 

moterų. Maldos Apaštalavimo 
ir Tretininkų — bendros, bet 
valdybose tik moterys. Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikių 
Sąjungos 33-čioji kuopa įsikūrė 
1917. Prieš 18 metų viename 
parapijos leidinėlyje priskaitoma 
20 grupių. Šiandien septynios. 
Aktyvios: Lietuvos vyčių, JAV 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkė ir ALRK s-gos 33-čia kuo
pa, Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos klubas. Tretininkai 
renkasi kiekvieną mėnesį. Ne
gausios, bet dar gyvos Šv. Onos 
ir Šv. Rožančiaus draugijos. Su 
pertraukomis yra veikusi litua
nistinė mokykla, kuri galutinai 
užsidarė 1971.

Šiais metais parapija aktyviai 
dalyvavo šv. Kazimiero didžia
jam minėjime (ir ruošime) Hart
forde kovo 3 - 4, o kovo 11 
savo parapijoj.

Dabar pradedama intensyviau 
ruoštis savo parapijos 75 metų 
jubiliejui. Ruošimo komitetė pa
rapijos steigėjų nebėra. Jų vai
kai ir vaikaičiai tą padarys.

Minėjimas ruošiamas spalio 6, 
šeštadienį. Pradedamas mišio- 
mis 4 vai. popiet. Iš vysku
pijos gautas pranešimas, kad ar
kivyskupas Whealon minėjime 
dalyvaus, 6 vai. vak. banketas 
Ambassador restorane Hamde- 
ne.

Minėjimo komitetas prašo visų 
paramos jubiliejaus ruošimui. 
Kviečia visus parapiečius jame 
dalyvauti. Kviečia buvusius pa
rapiečius ir draugus Connecti
cute.

Albina Lipčienė

44-TŲ METŲ VASARA
Didysis egzodas

PAULIUS JURKUS

Susitikimas su tuo vokiškai 
nusiteikusiu mokytoju iš Taura
gės buvo nemalonus. O gali 
mane imti ir surasti. Bet — nie
kas nesurado, niekas neieškojo. 
Taip viskas ir užsimiršo.

Vytauto Mačernio gimtadienis
Tą 1943 - 44 žiemą buvau li

kęs namuose savo tėviškėje. Taip 
pat buvo likęs ir poetas Vy
tautas Mačernis, kuris gyveno 
Šarnelės kaime, kokių 3 km at
stume. Susitikdavome kokia porą 
kartų per savaitę, drauge pra- 
leisdavom sekmadienius besi
kalbėdami. Jis skaitė ir skaitė. Ir 
taip pat daug rašė. I ą rudenį 
sumanė parašyti “Metų sonetus 
ir juos rašė. Atėjęs vis paskai
tydavo naujų eilių. Daug kalbė
davom apie poeziją, skaitom ir 
lietuviu poeziją, skaitom ir pro
zą. Vytautas Mačernis labai mėgo 
Motiejaus Valančiaus prozą. 
Tuoj paprašydavo — duok V alan- 
čių, ir skaitydavo kokį epizo
dą. Paskui abu kalbėdavom apie 
jo humorą, stilių.

Susitikę aptardavome ir visas 
politikas, kaip einasi karas. Klau
sėmės slapta Londono radijo. 
Daugiausia klausėsi \ ytautas. 
Visur vokiečių frontai braškėjo. 
Visur krito bombos į miestus ir 
žudė nekaltus žmones.

Tą patį 44-tų metų pavasarį, 
kokiam balandžio gale, kartą va
kare išgirdome, kad skrenda lėk
tuvai. Išėjau į kiemą ir pasi
klausiau. Jau buvome daug ko 
matę ir patyrę. Supratau, kad di
deliame aukštyje skrenda daug 
lėktuvu. Jie visi rusiški. Skren
da bombarduoti ar Klaipėdos, ar 
Tilžės,

Mano mama ėmė nerimauti, 
kokią nelaimę jie neša daugy bei 
žmonių. laip, tai karas! Ir kada 
jis baigsis, kada vėl bus ramus 
saulėleidžiai su pavasariniu var
lių kurkimu.

Vokiečių galybė dar buvo di
delė. Dar visa Prancūzija. Ita
lija, Balkanai užkariauti. Bet ir 
ten vyko kautynės ir vokiečius 
vis stūmė atgal.

Buvo birželio. 6 poeto Vy 

tauto Mačernio gimtadienis. 
Niekas tų gimtadienių tada ir 
nešventė, bet — vis šis tas. Jis 
pažadėjo tą dieną ateiti pas 
mane. Pasikalbėsime. Eilių pa- 
skaitysime. Laukdamas tos die
nos, ir aš surengiau tokį eilė
raštį, dedikuotą Vytautui jo gim
tadienio proga. Kažkur buvo ra
šyta apie jo ganyklas, kadugius, 
kur jis vaikšto vienas.

Atėjo jis ir iš tolo juokiasi 
nušvitęs. Tuoj atsisėdo ir tarė:

— O tai gavau gimtadienio 
dovaną. Iš pačios Anglijos!

— Kaip tai? — nesupratau.
— Zinai, kas nutiko. Šiandien 

prasidėjo invazija. Britų ir Ame
rikos kariuomenės išsikėlė į Nor
mandiją Prancūzijoje. Churchil- 
lis pasakė kalbą. Pats girdėjau
— kad mes niekada nepasiduo
sime. O tai bajavas senis.

Jis mėgo Churchillį. vi'' prisi
mindavo jo kalbas parlamente.

— Tai va, kokia dovana mano 
gimtadienio proga! Invazija.

Tikrai, ta diena buvo istorinė
— D Day. Ne daug mes ką 
supratome, kaip ten viskas vy ks
ta. Bet vy ko planingai — alian- 
tai vis ritosi pirmy n.

Žinios iš Rylų
Tas pats buvo ir Rytų fronte. 

Po Stalingrado žlugimo vokie- 
kiečiai stumiami vis traukės: ir 
traukėsi. Per tą patį Londono ra
diją girdėdavome tą pati, kad ir 
Rytuose vis veržiamas diržas. Ir 
tikrai jau birželio mėnesio galo 
audrino neramios žinios, kad So
vietų Sąjungos kariuomenė v ei 

žiasi ir veržiasi. Pasiekė Lietuvą. 
Krito Vilnius . . . Užimta dalis 
Aukštaitijos.

Ir vėl ateina baisūs neramūs 
laikai. Viskas jau vyksta mūsų 
žemėje. Ir vėl čia galybės kau- 
sis ir vėl liepsnos padangės, ir 
kur tada dingti tam pilkam žmo
geliui. Nerimas vis didėjo, o at
sakymo nebuvo. Priešingai, bijo
jai net galvoti, kad gali taip at
sitikti. Kažkokia miglota viltis 
pleveno prieš akis — dar viskas 
pasikeis, dar subyrės visi fron
tai. ir vėl kaip Pboenixas kelsis 
Lietuva.

Tolimieji dundesiai
Liepos mėnesio pradžioje Že

maičių Kalvarijoje vy ksta didieji 
atlaidai, i kuriuos suvažiuoja la
bai daug žmonių. Ir tais metais 
važiavo žemaičiai ieškodami 
dvasinės paguodos, nes aplinkui 
visur grūmojo didžioji lemtis. 
Tais metais ėmė ir atvažiavo 
Tėv. J. Bružikas, SJ. sakyti pa
mokslu.

Buvo tada sekmadienis, be
rods, liepos 9. Mudu su By
tautu Mačerniu stovėjome netoli 
v ionuolv no medžio šešėly je prie 
tvoros. (»i Tėv. Bružikas sakė pa
mokslą. Jis kalbėjo paprastai, 
prisitaikydamas prie liaudies 
stiliaus. Kalbėjo ugningai ir pa
gaunančiai.

Ir kai lis kalbėdamas padarė 
pauzę, tuo metu ėmė ir sudun
dėjo tolimos patrankos. 1: šiur
pas perėio per visą minią Ii 
pamokslininkas dabar pradėjo 
kalbėti, ka tai reiškia, gal tai 

mūsų visų paskutinės dienos, 
kokią nelaimę neša tas patrankų 
graudesys. Darykite atgailą!

Patrankos ir vėl sudundėjo. Ir 
vėl. Tai buvo tolima artilerija. 
Gal tai buvo kur prie Šiaulių 
miesto. O gal jau praėjo Šiau
lius ir sustojo kur prie Ventos. 
Bet artilerija jau dunda čia pat.

Vytautas nusisuko į tą pusę, 
žiūrėjo į tolimus debesis, įsika
binęs į tvoros galus. Staiga jis 
atsisuko į mane ir tarė:

— Nebenoriu gyventi! Ir kam 
visa tai. Juk jau nieko žemėje 
neberasiu. Tik šaltą tylą, skaus
mą, nusivy limą ir apvylimą.

Aš išsigandau tekiojo posakio. 
Žiūriu į jį. Tikrai jis labai jau 
liūdnas, nusiminęs, nuleidęs 
galvą. Ne tie tolimi patraukli 
garsai jį gąsdiną. Gal jie tik pri
minė jo problemas, jo dvasinę 
vienatvę. Jis buvo daug skaitęs, 
daug mąstęs. Ir visa tai paliko 
jam skausmą.

Pradėjau jį visokiais būdais 
raminti, kad jis bent nusišyp
sotų. Gyvenimas tikrai vertas 
gyventi. Jame mes galime pasi- 
reikšti. šį tą padary ti, o padary ti 
reikia gera.

Jis šyptelėjo. Jam sukeldavo 
šv psni, kai kalbėdavau apie gėri 
ir apie tai, kad reikia daryti 
gera. Gal jam atrodė tai nepras
minga. o gal tik taip juokinga.

Kalbėjau toliau, kad ir tos karo 
audros praeis. Juk jau matėme, 
kaip atėjo vokiečių kariuomenė, 
matėme kenčiančius karo išgąs 
dintiis žmones. Pamažu paskui 

viskas susitvarkys. Grįš taika į 
žemę.

Jis truputį šypsojosi ir tik
riausiai galvojo, koks aš optimis
tas, koks kvailutis.

Žmonės meldėsi, suklupę gie
dojo, daug kas verkė. “Nuo ba
do, maro, ugnies ir karo, — gel
bėk mus. Viešpatie,” — taip gie
dojo prieš mišias. Dabar gali 
viskas ateiti čia į mūsų Žemai
tiją-

Ir išsiskirstė ir išvažinėjo visi, 
bet jau nebe tie. Visi buvo susi
rūpinę, kaip čia bus, kas čia bus. 
kaip reikės išsigelbėti.

Visi vėl klausėsi slapta užsie
nio radijo stočių. Ir visiem jau 
buvo aišku, kad neužimta liko 
tik Žemaitija, dalis Aukštaitijos, 
gal kur ir Suvalkijos mažos vie
telės prie Vokietijos sienos.

Frontas dabar sustojo, kol So
vietų Armija vėl sutelks naujas 
divizijas, kol priveš į frontą de
galų ir amunicijos. Tada ir vėl 
pasilies nauja banga.

Vokiečiai tą vasarą pradėjo 
gaudyti žmones darbam ir ėmė 
juos vežti į Vokietiją. Kiekvie
nam mieste darė tokias abla- 
vas" — medžiokles. Atvažiuoja 
daug mašinų, sunkvežimių, ap
supa miestą ir ima gaudyti jau
nus vvius ir ima grūsti j maši
nas. Gaudė ir Plungėje, ir Tel
šiuose. it Mažeikiuose.

Su tokiu gauds imi teko susi
durti ir man.

, Hu.v </<n/gs<nrl
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Įvilktuvių apeigos Kennebunkporte

PRANCIŠKONIŠKA IŠKILMĖ
KENNEBUNKPORTE, MAINE

Kaip kiekvieną vasarą, taip ir 
šią, rugpjūčio 15 Kennebunkpor
te, pranciškonų vienuolyno kop
lyčioje, buvo atliktos įspūdingos 
religinės apeigos, kuriom vado
vavo vysk. Paulius Baltakis. 
OFM. Tai naujų vienuolių Į- 
vilktuvės ir įžadai.

Rugpjūčio 15 pranciškoniškus 
abitus gavo 4 jaunuoliai, atlikę 
vienerių metų bandymą naujo
kyne. Po noviciato laikinuosius 
įžadus padarė 3 vienuoliai. Ket
virtasis, jau išgyvenęs pas pran
ciškonus penkerius metus, buvo 
prileistas prie amžinųjų įžadų. 
Anksčiau atlikusieji noviciatą 5 
vienuoliai atnaujino įžadus vie- 
neriem metam.

Iškilmė buvo jaudinanti. Ją 
atidžiai stebėjo lietuviai vasaro
tojai, tarp kurių ir Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis su žmona, 
ir būriai kitataučių. Labiausiai 
vienas dalvkas visiem krito i * c
akis — tai didis džiaugsmas tų 
jaunuolių veiduose, kurie pri
ėmė abitus ir darė vienuoliš
kus įžadus.

Pranciškoniško jaunimo būre
lis Kennebunkporte auga. ŠĮ ru
denį atvyksta dar penki jaunuo
liai kandidatais. Vienuolyno pa
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Rugpjūčio 2, ketvirtadienis
Ši diena buvo skirta Europos 

Lietuvių Bendruomenei.
Paskaitą “PLB-nės struktū

rinės problemos” skaitė mokyt. 
V. Bartusevičius. Moderatorius 
dr. K. J. Čeginskas pristatė pa
skaitininką, kuris yra baigęs pe
dagogikos mokslus Vokietijoje, 
anksti įsijungė į Pasaulio liet, 
jaunimo veiklą, yra Lietuvių 
kultūros instituto vedėjas ir Vo
kietijos LB vicepirmininkas.

Išgvildenęs PLB-nės struktū
rines problemas, V. Bartusevi
čius padarė tokią išvadą: “Mūsų 
uždaviniai nėra atskiru žmonių c. c
uždaviniai, o bendro ir vieningo 
darbo uždaviniai, tai yra Bėnd- 
ruomenės uždaviniai, kadangi ji 
yra vienintelė tokio visuotinio 
masto demokratiškai besitvar
kanti organizacija, sukurta išeivi
joje ir išeivijos reikalams. Tik 
visa Bendruomenė savo pastan
gomis tegali garantuoti lietuvių 
išlikimą išeivijoje”.

Diskusijose klausimus kėlė: 
A. Gečys, dr. J. Norkaitis, kun. 
K. Senkus, kun. J. Dėdinas. M. 
Bajorinas, inž. Stepaitis. V. Nat
kevičius ir kiti.

Tuoj po pietų. 2 vai., PLB 
pirm. inž. V. Kamantas pradėjo 
apžvalginį pranešimą apie “PLB 
veiklą ir planus”. PLB vicepinn. 
A. Gečys perdavė buvusios val
dybos sveikinimus, kalbėjo apie 
politinę veiklą ir apibūdino da
bartinius VLIKo ir PLB santy
kius. Inž. V. Kamantas įteikė 
Lietuvių Fondo 5(H) dol. Čekį 
studijų savaitės reikalam.

Po to sekė Europos kraštų 
LB vadovų posėdis, kurį atidarė, 
sveikino susirinkusius ir pirmi
ninkavo Vokietijos LB vicepinn. 
V. Bartusevičius. Kalbėjo PLB 
pirm. inž. V. Kamantas ir vice- 
pirm. A. Gečys. Pranešimus apie 

talpos jau tapo per ankštos. Da
lis jaunųjų vienuolių gyvena 
viename vasarvietės namelyje. 
Nuo šio rudens su patalpomis 
bus lengviau, nes baigiamas 
dviejų aukštų pastatas buvusioje 
teniso aikštėje. Jame bus ne tik 
kambariai, bet ir klasės, biblio
teka. skaitykla, laisvalaikiam pa
talpos.

L.A.

Po iškilmių visi dalyvavusieji apeigų mišiose vienuolyno 
kieme Kennebunkporte

kraštų veiklą padarė: I. Joerg 
(Austrija). J. Vaičaitytė (Prancū
zija). J. Alkis (D. Britanija). N. 
Prielaida (Šveicarija). M. Šmitie
nė (Vokietija). Apie Vasario 16 
gimnazijos reikalus kalbėjo di- 
rekt. A. Šmitas, o Lietuvių Kul
tūros Instituto veikla nušvietė 
V. Bartusevičius. Taip pat buvo 
iškeltas klausimas dėl Europos 
LB kraštų vadovų posėdžių rei
kalingumo ir naudos studijų sa
vaičių metu.

Tuo ir baigėsi Liet. B-nei 
skirtoji diena, o 8 vai. vak. prof, 
dr. V. M. Vasyliūnas kalbėjo ir 
aiškino jau apie kitus, daug sun
kiau virškinamus dalykus. Jo pa
skaita: “Gamtos mokslai ir reli
gija' . Mod. \ . Natkevičius pri
statė prelegentą: prof. dr. M. 
Vasyliūnas žymus fizikas, baigęs 
Harvardo universitetą, nuo 1975 

C

dirba Vokietijoje, parašęs daug 
straipsnių mokslo spaudoje, pa
sižymėjęs muzikas, per 10 metų 
yra davęs apie 120 koncertų 
JAV ir kituose kraštuose.

Profesorius kalbėjo apie pasau
lio išsivystymą. tikinčiųjų ir ne
tikinčiųjų moksli ninku aiškini
mus. Klausimus statė: dr. K. J. 
Čeginskas. V. Natkevičius, kun. 
K. Senkus, kun. J. Dėdinas, aiš
kino kun. A. Bernatonis, patiks
linimą pareiškė K. Ivinskis.

Rugpjūčio 3, penktadienis
Penktadienio rytinei paskaitai 

mod. dr. J. Norkaitis pristatė jau
nosios kartos atstovą, filosofi
jos mokslų daktarą Kęstutį Gir
nių, anksčiau dėsčiusį Chicagos 
universitete, dabar dirbantį Lais
vosios Europos radijo įstaigoje 
Miunchene.

Pradžioje' dr. K. ( orniiis paaiš
kino savo paskaitos keistą uŽ- 
vardinimą: “Kodėl pokario me
tais pusė kaimo bernų sulindo į 
mišką? lokį išsireiškimą jis 
rado komunisto rašytojo, buvu-

LIETUVOS VYČIŲ 
NAUJA VADOVYBĖ

Lietuvos vyčių organizacija 
savo metiniame seime rugpjūčio 
22 - 26 Chicagoje be kitų svars
tymų ir įvairumų išsirinko ar per
rinko centro valdybos pareigū
nus.

Dvasios vadu liko kun. dr. 
Antanas Jurgelaitis, OP.

Centro valdybos pirmininke 
perrinkta Loreta Stukienė.

Pinna vicepirmininkė — Nan
cy Miro, antra vicepirmininkė 
— Elinor Šiužąs, trečia vicepir
mininkė—Elsie Kosminsky, pro
tokolų sekretorė — Adelė Dau- 
zickas, finansų sekretorė—Helen 
Skudru, iždininkė — Terry Trai
nis. patikėtiniai — Frank Peter
son ir Paul Strolia.

Komitetam vadovauti išrinkti 
ar perrinkti šie asmenys: lietu
viškiem reikalam — dr. Jokū
bas Stukas, kultūriniam reika
lam — Anna Klizas Wargo, ritua
lui — Magdalena Smailis, sti
pendijom — Paul Pracetine ir 
Paul Binkis, archyvui — Lion
ginas Švelnis. viešųjų reikalų 
informacijai — Marytė Lepera, 
lietuvių kalbai — dr. Algirdas 
Budreckis, prie katalikų federa
cijos atstovė — Frances Petkus.

Garbės nariais pakelti kun. 
Albinas Janiūnas ir kun. Algi
mantas Bartkus.

pintis, kam jį palikti arba nepa-
, _ . . . likti. Tamstai mirus, Tamstos

šio stribo Petkeviftaus knygoje. automatiškai teks Tams-
Jaunasis paskaitininkas moks

liškai nušvietė padėtį pokarinėje 
Lietuvoje, apibūdino priežastis, 
dėl kurių vyrai išėjo kovoti prieš 
okupantą.

Diskusijose savo nuomones 
pareiškė Z. Juras, kun. A. Ber
natonis, dr. K. J. Čeginskas, J. 
Lukošius, kun. J. Dėdinas, inž. 
Stepaitis, M. Bajorinas.

4 vai. popiet susirinkus pasku
tinei paskaitai, mod. dr. K. J. 
Čeginskas perskaitė poeto Ber
nardo Brazdžionio sveikinimo 
laišką, o po jo ir I. Kaplano 
sveikinimą iš Amsterdamo, pra
šant paremti rengiamąją parodą. 
Dar kartą trumpai peržvelgė 
visas buvusias savaitės paskai
tas ir pristatė kun. B. Liubiną 
— teologijos ir Šv. Rašto licen
ciatą. buvusi Darbo kuopų kape
lioną, visuomenininką. Jo pa
skaita: “Antano Rubšio Raktas i 
Šventąjį Raštą”.

A. Rubšys — gilus Šv. Rašto 
žinovas. Jo knyga padalyta į 10 
skyrių. Paskaitininkas peržvelgė 
visus tuos skyrius atskirai. Baig
damas pažymėjo: “Vertinant šią 
knygą, pirmoj eilėj reikia pasi
džiaugti jos pasirodymu. Aišku, 
dėl jos turinio ji negali virsti 
visu skaitomu romanu. Tai vra 
Šv. Rašto pristatymas mūsų laikų 
kalba, mūsų laikų sąvokomis. 
Kaip tik reikia labai pasidžiaug
ti šios knygos gyva ir gražia kal
ba. Toliau labai džiugu, kad A. 
Rubšys ii asmeniškai ilgai studi
javo, tyrinėjo, pats pakartotinai 
keliavo po tuos kraštus, kuriuos 
aprašė savojoje knygoje. Esu tik
ras, kad tai yra labai svarus įna
šas į religinę literatūrą lietuvių 
kalba. Knyga baigiama žodžiais: 
Senojo Testamento apreiškimas 
nėra iš dangaus numesta plyta, 
negyvas praeities liudininkas, 
bet gyvas žodis, prašnekinąs

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. švelkausklen* sutiko 
šlama laikraštyje duoti paaiškinimų 
ir patarimų teisiniais klausimais Dar
bininko skaitytojam. Klausimai slųs- 
tlni Jos adresu: Dr. M. L. Švei
kauskas — Attorney-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centre St, 
Boston, MA 02132

PALIKIMAS ANŪKAMS

KLAUSIMAS
Aš norėčiau palikti pinigų sa

vo anūkams mokslui. Norėčiau, 
kad jie galėtų gauti tik po tiek, 
kiek reikia už mokslą sumokė
ti, bet ne kam kitam. Dabarti
niu metu pinigai yra mano ir ma
no dukters vardu banke. Kol 
mes gyvos, noriu, kad tie pinigai 
galėtų būti išimami iš banko be 
suvaržymų. Tik mum abiem 
mirus, noriu, kad pinigai pasilik
tų anūkams, bet vien tik aukš
čiau nurodytiems tikslams. Ta 
duktė, kuri buvo anūkų motina, 
mirė prieš trejus metus. Turiu 
tik tą vieną dukterį, kuri yra ne
tekėjusi ir gyvena su manim. Bu
vęs žentas vedė antrą kartą. 
Vaikų jie kol kas neturi, ir jo ant
roji žmona yra gan gera su mano 
anūkais, kurių vienas yra 8 
metų, o kitas, irgi berniukas, 6 
metų.

Mano rūpestis: kas tvarkytų 
pinigus, man mirus? kaip apsi
saugoti, kad niekas tų pinigų 
nenusavintų? kokį nuošimtį 
reikės mokėti tam asmeniui, ku
ris reikalą tvarkys?

Aš turiu sudariusi testamentą 
dviejuose egzemplioriuose. Vie
ną kopiją laikau namie, kitą pa
dėjau į teismą. Jei ta kopija, 
kurią laikau namie, pražūtų ir 
niekas nežinotų, kad yra kita ko
pija teisme, ar ji būtų surasta? 
ar geriau kam nors apie tai pa
sakyti ?

ATSAKYMAS
Jei Tamsta turi savo banko 

sąskaitas kartu (jointly) su dukte
rim, arba dukteriai “in trust”, 
— tada Tamsta neturi jokio 
“palikimo” (estate) ir nėra ko rū- 

skaitytoją ateities viltimi. Jis yra 
nuolat atviras gilesnei įžvalgai”.

Yra išėjusi jau ir antroji da
lis, kurios savo paskaitoje prele
gentas nelietė.

Tos dienos vakaro koncerto 
programa turėjo būti pakeista, 
nes, staiga susirgus solistei Lai
mai Stepaitienei, teko laimingai 
rasti išeitį. Garsi operos solistė 
Lilija Šukytė maloniai sutiko 
duoti savo koncertą. Prof. dr. V. 
M. Vasyliūnui akomponuojant. 
solistė padainavo F. Schuberto, 
J. Brahmso, B. Dvariono, V. 
Klovos, V. Jakubėno, J. Gruo
džio ir K.V. Banaičio komponuo
tų dainų. Aplodismentam nebu
vo galo. Solistė bisui sudainavo 
dar kelias dainas. Puokštės gė
lių buvo Įteiktos abiem solis
tėm.

Rugpjūčio 4, šeštadienis
Paskaitų nebuvo. Frontininkai c.

turėjo savo posėdį. Kas norėjo, 
galėjo vykti į Herreninsel salos 
pilį Chiemsee ežere. Tai kara
liaus Liudviko II pastatyta Ver
salio rūmų kopija. Vieta sutrau
kia daug turistų. Autobusu teko 
važiuoti apie porą valandų, o pa
skui laivu plaukti į salą. lai 
nepaprasto grožio rūmai

Vakare — tradicinė studijų sa
vaičių “Tėvynės valandėlė". 
Programą atliko dainininkė Jo
lanta Vaičaitytė, gitara skambino 
ir dainavo stud. K. Ivinskis, ak
torė Daiva Markelytė deklamavo 
Putino “Žilviną ir Eglę", o poetė 
Eglė Juodvalkė paskaitė savo 
įdomių eilėraščių. Prieš tai jos 
kūrybą apibūdino V. Natkevi
čius.

Pabaigai visi sugiedojo Lie
tuva brangi .

tos dukteriai — bendrasavinin
kei. Jei to rezultato nepageidau
ji, — tada turi pinigus išimti iš 
“bendros” sąskaitos ir juos padėti 
savo vienos vardu. Tai pirmas 
žingsnis.

Nežinau, kas Tamstos testa
mente yra pasakyta. Jei jame 
yra padarytas vadinamasis 
“testamentary' trust”, — nuro
dant kam ir kaip tame “trust’e” 
paliekami pinigai turės būti pa
skirstomi, —Tamstos paskirtasis 
vykdytojas ir patikėtinis (Exe
cutor and/or Trustee) turės taip 
daryti, kaip jam yra nurodyta, 
teismo priežiūroje. Tačiau, kaip 
anksčiau sakiau, jei pinigai yra 
laikomi bendrai su dukterim, 
testamentas nepadės; jis yra “ne
reikalingas”.

Kai Tamsta išsiimsi pinigus iš 
banko ir juos padėsi savo pačios 
vardu, — tada patariu aptarti 
reikalus su savo advokatu. Tegul 
jis peržiūri Tamstos testamentą, 
ir tada Tamsta nutarsi, ar tas 
testamentas atitinka Tamstos 
norus.

Nežinau, ką Tamsta esi pasky
rusi savo vykdytoju-patikėtiniu: 
banką arba asmenį (ar asmenis). 
Ir šį reikalą reikia nuodugniai 
aptarti su savo advokatu.

Jei testamento originalas yra 
padėtas teisme, Tamsta pati tu
rėsi nueiti teisman. Kol Tamsta 
esi gyva, testamentas bus grą
žintas tik Tamstai. Tamstai mi
rus, tik vykdytojas galės testa
mentą gauti, įrodęs, kad Tamsta 
esi mirusi (death certificate).

Būtina kam nors pranešti, kad 
testamento originalas guli teis
me. Apie tai reikia pranešti nu
matytam vykdytojui ir patartina
pranešti tiems, kuriems turtas 
yra paliekamas. Tamstos atveju, 
žentui, anūkų tėvui. Yra buvę 
daug atsitikimų, kai asmenys, 
kuriems sudarytasis testamentas 
yra “nenaudingas”, testamento 
“neranda” arba “užmiršta”, kur 
jis yra padėtas.

Rugpjūčio 5, sekmadienis
9 vai. visi dalyvavo iškil

mingose pamaldose, kurias au
kojo ir turiningą pamokslą pasakė 
vysk. A. Deksnys.

10 vai. — paskutinė liet, stu
dijų savaitės dalis. Moderatorius 
V. Natkevičius pradėjo savaitės 
Įvertinimą. Dar kartą prisimin
ta st. savaičių veteranė A. Gri
nienė, kuri savaitės metu buvo 
aplankyta ligoninėje irjai įteiktas 
visų dalyvių pasirašytas sveiki
nimas.

Dr. K. J. Čeginskas perskaitė 
sveikinimą visiems pasaulio lie
tuviams, kurį, šiek tiek perreda
gavus, priėmė dauguma dalyvių:

“31-sios Europos liet, studijų 
dalyviai, susirinkę iš dešimties 
Vak. Europos ir užjūrio šalių, 
Augsburgo mieste, Bavarijoj, 
šiais Lietuvos Globėjo šv. Kazi
miero jubiliejiniais metais svei
kina visus lietuvius tėvynėje 
Lietuvoje ir visame pasaulyje, 
linkėdami ištvermės ir stiprybės 
teisingoje kovoje už mūsų tautos 
laisvę ir žmogaus teises. Mūsų 
mintys ypač su tais, kurie šian
dien dėl to kenčia kalėjimuose 
ir yra pavojuje.

Prisiminę pabaltiečių di
džiojo egzodo keturiasdešimt
metį, reiškiame' ypatingą padėką 
tiems vokiečių tautos žmonėms, 
kurie ištiesė pagalbos ranką lie
tuviams pabėgėliams, taipogi 
visų tautų žmonėms, kurie pra
eityje rėmė ir šiandien remia 
Lietuvos ir Pabaltijo tautų lais
vės reikalą, padeda ginti jų tei
ses ir skriaudžiamuosius.

“Puoselėdami pilnutinės 
demokratijos viltis ir siekius, sa
vaitės dalyviai reiškia gilią pa
garbą visiems, kurie šiandien

jMATSniSTĄflj

VARPAS. Žurnalas Tautos bei 
žmogaus laisvei, tautinei kultūrai 
ir lietuvybei. įsteigtas 1889 m. 
Nr. 19, 1984 m. Leidžia Varpi
ninkų Filisterių Draugija. Re
daktorius — Antanas Kučys. Nu
meris iliustruotas nuotraukomis. 
Viršelyje: Dagio skulptūra “Su 
knygomis iš Prūsų”. Tekste ran
dame jo skulptūras “Eglė žal
čių karalienė” ir “Mąstytojas”. 
200 psl. Kaina 4 dol. Administ
racijos adresas: Elena Rūkienė, 
3346 West 65th Place, Chicago, 
Ill. 60629.

Šiame numeryje rašo: Jonas 
Daugėla, dr. Albertas Gerutis, 
dr. Kazys Grinius, Gintaras Gru
šas, Edmundas Jasiūnas, Elzbie
ta Kardelienė, dr. Kazys Karve
lis, Antanas Kučys, prof. M. Mac
kevičius, Ginta Palubinskaitė, 
Jolanta Vaičaitytė ir Juozas Vil
činskas. Yra ir eilėraščių, kurių 
autoriai redakcijos pateiktame 
sąraše nesuminėti; tai Vincas 
Kudirka ir Balys Auginąs.

Skaitytojas čia ras ne tik įdo
mių, bet ir susimąstyti verčian
čių skaitinių. Vienas iš tokių 
yra paties redaktoriaus straipsnis 
“Idėjų vingiuose” (numeryje 
einąs pirmuoju). Cituojame:

“Kuo padėti Lietuvai priartin
ti laisvę ir kaip ilgiau išlaikyti 
gyvą lietuvybę išeivijoje— štai 
rūpesčiai, dėl kuriei sekame sa
vąją publicistiką, einame Į minė
jimus, klausome studijų dienose 
ar vakaronėse mūsų kultūrinio 
bei visuomeninio elito paskaitas. 
Stengiamės pažinti idėjas tų 
žmonių, iš kurių tikimės išgirsti 
dabarties balsą, rasti niūrioje 
realybėje viltį, .teisingiausio ke
lio individualioms ir organizuo
toms pastangoms kryptį.

Ką rašo vedamajame dienraš
čio redaktorius ar bendrinės 
laisvojo pasaulio organizacijos 
vadovas, o taip pat kokias min
tis paskleidžia lietuviškos visuo
menės tarpe mūsų intelektualai, 
— visa tai nenueina ir neturi 
nueiti be atgarsio. Ir publicistas, 
ir paskaitininkas visados randa 
pritarimo tam tikroje visuomenės 
dalyje. Taip gimsta naujos ar pa
kartojimu sustiprinamos jau eg
zistuojančios idėjos. Taip palai
koma ir visuomenės gyvybė, taip 
išsiryškina klaidos ir surandama 
tiesa.”

Toliau autorius pasisako dėl 
kai kurių paskutiniu metu pa
skleistų idėjų. Pavyzdžiui, pasi
sako dėl PLB valdybos pirminin
ko pavaduotojo dr. Tomo Re- 
meikio pareikštų minčių, kuriose 
tarp kitko sakoma, kad “suprasti 
Lietuvą per pogrindžio spaudą 
yra suprasti tik, palyginti, mažą 
jos gyvenimo sferą. (...) Padė
čiai Įvertinti nepaprastai svar
būs yra objektyvūs moksliniai 
tyrimai ir apibendrinimai’ . . .

Čia straipsnio ““Idėjų vin
giuose” autoriui kyla klausimas:

“Argi padėčiai Lietuvoje su
prasti reikalingi kokie tai ‘objek
tyvūs moksliniai tyrimai ir api
bendrinimai? Argi mums dabar
ties Lietuva būtų lyg senovės 
Kartagena ar faraonų Egiptas, jei 
šaukiamės kokių tai specialistų - 
tyrfriėtojų?

Ten yra mūsų giminės, kurių 
laiškus mes mokame skaityti. 
Mus pasiekia pogrindžio spauda, 
atskleisdama tikrovės vaizdą. 
Skaitydami iš ten ateinančius 
legalius laikraščius bei knygas, 
mes sugebame suprasti, kur 
\ ra tiesa ir kur propaganda. (. . .)

Tat argi šito viso negana apsi
sprendimui. kur nukreipti svar
biausią dėmesį? Argi dar reikia 
kokio mokslinio metodo, ieškant 
premisų ir sudarinėjant iš jų te
zes bei sintezes?" 

gina lietuvio žmogaus orumą 
priespaudos sąlygomis, nevarto
dami smurto, ar panaudoja lais
vojo pasaulio galimybes Lietu
vos ir lietuvybės labui .

Vertinant liet, studijų savaitę, 
buvo iškelti įvairūs pasiūlymai 
ir pasisakymai.

(nukelta Į 6
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MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
10 SKYRIŲ 1984 BIRŽELIO 3 BAIGĖ 13 
MOKINIŲ.

VISOS NUOTRAUKOS P. BIV AINIO

Ramunė Adams Viktorija Garbauskaitė Audra Gintautaitė

%

Rita Gvildytė Laima Jankauskaitė Gailė Katinaitė Andrius Lileika Kristina Matusaitytė

Vida Penikaitė Paulius Sabalis Audra Senkutė Vaiva Ulėnaitė Jonas Žemaitaitis

MUZIKINIS GYVENIMAS 
NEW JERSEY LIETUVIUOSE

J. STANKŪNAS

New Jersey lietuvių skaičiui 
pusiau sumažėjus, suretėjo ir jų 
kultūriniai renginiai. Vieniem 
išsiskyrus iš gyvųjų tarpo, ki
tiem išėjus Į pensiją ir išsikė

lus gyventi i šiltesnes vietoves, 
tik stipresnės organizacijos, 
kaip ALTS, JAV' LB ir lietuvių 
katalikų parapijos, rodo savo 
veiklą, kartkarčiais surengda- 
mos suėjimus su meninėmis 
programomis bei vakarus - kon
certus. Čia retkarčiais pakvie
čiami kalbėtojai ir artistai muzi-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Kardinolas Lawrence Shehan, 

gimęs 1898 kovo 18, mirė 
1984 rugpjūčio26. Jis Baltimorės 
arkivyskupijos ganytoju buvo 
nuo 1961 iki 1974. kai dėl silp
nos sveikatos, sulaukęs 75 metų 
amžiaus, atsistatydino nuo pa
reigų. Baltimorės arkivyskupijoj 
buvo 12 arkivyskupų. Iš jų du 
tapo kardinolais — Gibbons ir 
Shehan. Abu mirė sulaukę 86 
metų amžiaus. Kardinolas Gib
bons buvo nuoširdus, draugiš
kas, artimo meilės kupinas ir 
labai mielas lietuviam. Kardino
las aplankydavo kun. Juozą Lie
tuvninką ir per jj pašildė lietu
viam perimti gražią Šv. Alfonso 
bažnyčią, kuri buvo vokiečių 
apleista. 1917 sausio 11 lietuviai 

-T perėmė šią vieną iš gražiausių 
Baltimorės bažnyčių. I šią bažny
čią atsilankydavo ir kardinolas 
Shehan. Jis suteikė lietuviam 
sutvirtinimo sakramentą 1981 ir 
dalyvavo a.a. prel. Liudviko 
Mendelio laidotuvėse 1982. Kar
dinolo Shehan karstą žmonės 
lankė senojoj Marijos į dangų 
paėmimo bazilikoj rugpjūčio 
28 - 29 ir naujojoj Marijos Ka
ralienės katedroj rugpjūčio 30 - 
31. Gedulingas mišias už kardi- 

H nolo sielą aukojo arkivyskupas 
William I). Borders. Mišiose 
dalyvavo daug kardinolų, vysku
pų, kunigų ir minia tikinčiųjų. 
Palaidotas Marijos Karalienės 
katedros rūsyje. Šv. Alfonso

įįijtŠMR ____ _

bažnyčioj už mirusį kardinolą 
mišios buvo aukojamos rugsėjo 
2, sekmadienį.

Šv. Alfonso parapijos mokyk
la mokslo metus pradėjo rug
sėjo 4, antradienį. Vaikučiai da
lyvavo mišiose 8 vai. ryto. Mi
šias aukojo kun. A. Dranginis. 
Po mišių vaikučiai rinkosi į kla
ses, kur gavo naujas knygas ir 
susipažino su mokytojais. Šiemet 
mokykloj yra 120 mokinių.

Lietuvių posto 154 Amerikos 
karo veteranų organizacijos na
riai ir jų padėjėjos ruošia susi
pažinimo iškilmes rugsėjo 23, 
sekmadienį. Lietuvių Namų di
džiojoj salėj. Programa prasidės 
2 vai. popiet su JAV ir Lietuvos 
himnais ir invokacija. Iškilmėse 
dalyvaus Marylando valstybės ir 
Baltimorės miesto Amerikos karo 
veteranų organizacijos viršinin
kai, Lietuvių posto nariai ir pa
dėjėjos. Po oficialių iškilmių bus 
vaišės.

Juozas Debesiūnas, vėlesnės 
kartos lietuvis, staiga mirė rug
pjūčio 23 savo namuose. Velio
nis buvo susipratęs lietuvis ir iš
tikimas Šv. Alfonso bažnyčios 
pamaldii lankytojas. Gedulingos 
mišios už jo sielą Šv. Alfonso 
bažnyčioj buvo aukojamos rug
pjūčio 28. Palaidotas Philadel
phijoj. Nuliūdime liko duktė Da
nutė su šeima, giminės ir pa
žįstami.

Jonas Obelinis

kinei programai atlikti iš stip
resnių lietuvių kolonijų.

Dainos meno pagalbos New 
Jersey lietuviai susilaukė iš Ma
rytės Bizinkauskaitės (Brockton, 
Mass.) ir iš Gabrieliaus Mirono 
(Philadelphia, Pa.). Abu yra jau
nos energijos kylančios pajėgos.

M. Bizinkauskaitė jau turi ge
rą pradžią, yra baigusi Bostono 
konservatorijoj dainavimo klasę 
ir dabar tęsia balso studijas Cur
tis institute Philadelphijoj. Ji 
turi stiprų spinto sopraną, ryš
kaus skambesio balsą, gerai pa
statytą. Jos ambicija yra būti 
operos soliste, todėl ji pasirin
ko “master” operos klasę ir at
lieka praktiką New Yorko Bo
ris Goldewskio vadovaujamo] 
Opera Workshop.

G. Mironas prieš porą metų 
pradėjo mokytis dainavimo pas 
Juzę Augaitytę. Dar būtų per 
anksti spręsti apie jo balso re
zultatus. Tačiau jau galima kon
statuoti. kad jis turi stiproką ly
rini, malonaus tembro baritono A,
balsą, gerą klausą, netrūksta jam 
vaidybos, mimikos bei tinkamos 
scenos laikysenos.

Esam laimingi, kad atsiranda 
jaunuolių, studijuojančių muzi
ką. Savo apylinkėj turim fortepi
jono studentę Frances Covales- 
ky-Kavaliauskaitę, kuri Rutgers 
universitete yra baigusi fortepi
jono klasę ir dabartiniu metu 
tęsia muzikos mokslą Manhattan 
Music School New Yorke. Ji 
visada mielai lietuviam patar
nauja.

- o -
Šioj apylinkėj gyvena retų 

gabumų, su įgimtu muzikos ta
lentu, Veblaičių šeima.

Irena Veblaitienė —plačiai ži
noma kaip dailiojo žodžio ar
tistė ir nepakeičiama koncertų 
programos vadovė. Jos vyras, 
Julius Veblaitis, gimnazijos mo
kytojas, smuikininkas, reikalui

esant, visur pribūna su savo 
smuiku. Jo keleto metų nuola
tinės smuiko pamokos pas gerus 
smuikininkus rodo gerus rezul
tatus. Žemoj ir vidurinėj skalėj 
jau įgijo estetinio grožio toną. 
Jau daug technikos kliūčių yra 
nugalėjęs. Pereitais metais grojo 
New Yorko “Lyros” orkestre, 
kuris RCA studijoj atliko lietu
viškos muzikos ir dainų įrašus į 
garsajuostę. Šį rudenį mūsų vi
suomenė galės tą muzikos “nau
jagimį” išgirsti ir įsigyti.

Jų dukra Jūratė, gimnazijos 
muzikos mokytoja Rochestery, 
New Yorko universitete studi
javo chorvedybą ir dirigavimą. 
Visi gerai atsimenam, kai ji mo
kytojavo Locust Valley, L.L, ir 
vadovavo Brooklyno lietuviu 

(nukelta į 7 psl.)

IŠ DAINAVOS — LIETUVIŠKO 
JAUNIMO STOVYKLAVIETĖS

- o -
Dažnai vietos veikėjai, ruoš

dami mažesnio masto renginius, 
paprašo vietines muzikos - dai
nos pajėgas muzikinei progra
mai atlikti. Vietinių menininkų 
skaičiuje turime dramatinį sop
raną Angelę Kiaušaitę. Ji yra 
baigusi Rutgers universiteto 
muzikologijos klasę Bachelor of 
Arts laipsniu. Toliau savo moks
lą gilino Hunter kolegijoj New- 
Yorke ir Curtis muzikos insti
tute Philadelphijoj. 4 metus mo
kėsi operos solistės Zinka Mila- 
nov dainavimo klasėj ir ją baigė. 
Pereitais metais RCA rekorda- 
vimo studijoj ji įdainavo į mag
netofono juostą anglų ir lietuvių 
kalbomis kelias dainas, or
kestrui palydint, iš a.a. Irenos 
Stankūnaitės repertuaro. Netru
kus jos pasirodys kasėtės forma 
muzikos krautuvėse.

Sprendžiamas tarybos pirmi
ninko klausimas. Rugpjūčio 26 
įvykusiame Dainavos jaunimo 
stovyklavietės tary bos posėdyje 
laikinai tarybai pirmininkauti 
apsiėmė Marius Laniauskas iš 
Clevelando, o administracinius 
reikalus tvarkyti — Linas Miku- 
lionis.

Džiugu, kad Dainavai vado
vauti ateina jaunesnės kartos 
atstovai.

Posėdyje dalyvavo: Janina Ud- 
rienė, Birutė Bublienė, Aldona 
Zorskienė, Cecilija Balsienė. 
Marius Laniauskas, Linas Miku- 
lionis, Stepas Smalinskas. dr. 
Romualdas Kriaučiūnas, kun. Al
fonsas Balionas ir Jonas Urbonas. 
Svečio teisėmis dalyvavo ponia 
Kriaučiūnienė.

Kitas tarybos posėdis įvyks 
rugsėjo 29 Dainavos stovykla
vietėje.

Dainava ieško nuolatinio ūk
vedžio. Po metinio Dainavos jau
nimo stovyklavietės rėmėjų su
važiavimo, kuris įvyko liepos 2, 
naujai išrinktoji Dainavos jauni

mo stovyklavietės taryba nutarė 
ieškoti nuolatinio ūkvedžio, ku
ris Dainavą prižiūrėtų ir stovyk
lavietėj gyventų žiemą ir vasarą.

Suinteresuotieji dėl atlyginimo 
ir kitų sąlygų prašomi kreiptis į 
Liną Mikulionį. Tel. 313 561- 
4008. Adresas: Linas Mikulio- 
nis, 23226 Wilson, Dearborn, 
Mich. 48128.

Organizuojama talka paruošti 
stovyklavietę žiemai. Rugsėjo 
29 - 30 visi kviečiami atvy kti į 
Dainavą talkon paruošti Daina
vos stovyklavietę žiemos sezo
nui. Tokios talkos būdavo orga
nizuojamos anksčiau. Suvažiuo
davo gražus būrvs detroitiečių 
bei savanoriu iš kitu vietovių ir 
talkos būdu pa juosdavo Dainavą 
žiemos sezonui. \ akare po dar
bo visi pabendraudavo ir pasi
linksmindavo. Būdavo smagu. 
Reikia tikėtis, kad detroitiškiai 
išgirs šį Dainavos vadovybės 
kvietimą ir vėl bus atgaivinta 
graži talkos tradicija.

Jonas Urbonas

— Stasys Lozoraitis, Jr., Lie
tuvos atstovas prie Šv. Sosto ir 
Lietuvos pasiuntinybės patarė
jas W’ashingtone, dalyvaus Ame
rikos lietuvių kongrese Chicagoj 
ir pasakys kalbą, paryškinant 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
reikšmę darbe už Lietuvos lais
vę.

— Kun. Nikodemas Saldukas, 
salezietis, rugpjūčio 12 mirė 
Kolumbijoj. Velionis buvo gimęs 
1911 gegužės 28. Kunigu įšven
tintas 1943 lapkričio 12, 1936 
atvyko į Kolumbiją, dėstė mate
matiką ir gamtos mokslus Že
mės ūkio mokykloj. Pokario me
tais įkūrė Lietuvių centrą, kuriam 
dabar vadovauja kun. Mykolas 
Tamošiūnas.

— { Vasario 16 gimnaziją 
Vak. Vokietijoj rugpjūčio 26 iš
vyko iš Chicagos 9 jaunuoliai: 
Darius Dirmantas, Darius Lau
cius, Aleksandra Mačytė, Vitas 
Račiūnas, Darius Šilas, Lina 
Šliažaitė, Markus Vyčas, Tomas 
Vaitys, Tomas Žukauskas. Al
bertas Kerelis, taip pat iš Chi
cagos, lydimas archit. A. Kere
lio, išvyko rugpjūčio 22.

— Dail. Juozo Pautieniaus 
pomirtinė (1900 - 1978) tapybos 
darbų paroda rengiama Chica
gos Jaunimo Centro M. K.„Ūiur- 
lionio galerijoje. Paroda vyks 
rugsėjo 14 - 16 ir 21 r 23. Pa
rodos atidaryme bus rodomas jo 
dukros Teresės Pautieniūtės-Bo- 
gutienės sukurtas garsinis filmas, 
rodąs velionį J. Pautienių šei
moje ir bičiulių tarpe.

— Chicagos arkivyskupijos 
vadovybė rugpjūčio 28 buvo pa
sikvietusi lietuvių jėzuitų pro
vincijolą kun. Antaną Saulaitį, 
kun. Antaną Zakarauską ir kun. 
dr. Juozą Prunskį pasitarti, kaip 
būtų geriau tvarkyti lietuvių 
sielovados reikalus šioje arkivys
kupijoje.

— Gen. Vlado Nagevičiaus 
30 metų mirties sukaktis bus 
paminėta rugsėjo 23 Clevelan- 
de. Rengia Korp! Fratemitas Li- 
tuanica, Ramovėnai ir Birutie- 
tės.

— Sol. Aldonos Stempužienės 
koncertas Chicagos Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj įvyks rug
sėjo 23. Rengia LB Socialiniu 
reikalų taryba.

— “Draugo” 75-kerių metų 
sukaktuvinis banketas įvyks rug
sėjo 30 Martinique salėj, Chi
cagoj.

— Vasario 16-osios gimnazijos 
berniukų bendrabučio statybos 
projektai dar svarstomi. Pasku
tinį projektą pateikė vokietis 
architektas prof. Becku ir inž. 
Alfredas Lucas.

— Prof. dr. Bronius Vaškelis, 
Lituanistinės katedros vedėjas 
ir pirmasis profesorius, su žmo
na ir sūnumi jau persikėlė į 
Chicagą ir apsigyveno Evergreen 
Parke.

— Ieškoma Natalija ir Izabelė 
Tamašauskas. Jos pačios arba 
apie jas žinantieji prašomi pra
nešti adresu: Mrs. V. Winne- 
gar, 458 New York Ave., Eliza
beth, N.J. 07202.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J A. Ailler. Bei Air. Md., 
C. Miciūnas, Morgentown. W. 
Va. Užsakė kitiem: P. Kalibat. 
Freeport, N.Y. — A. Maculaitis, 
Valley Stream, N.Y. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 12 dol. At
naujinant — visiem 15 dol. me
tam.
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Ofelija Baršketytė įteikia knygą “Lietuvių Fondas” konsulei Juzei Daužvardienei. Sėdi 
iš k. dr. Juozas Kazickas, Aleksandra Kazickienė — abu iš New Yorko ir inž. Viktoras 
Naudžius. Nuotr. Jono Tainulaičio

WASHINGTON, D.C.
Ištekėjo Izabelė Laučkaitė
Liepos 14 Švč. Trejybės baž

nyčioje koncelebruotų mišių 
metu Izabelė T. Laučkaitė su
situokė su John A. Howes. Jung
tuvių sakramento apeigom va
dovavo kun. Domininkas Mocke
vičius (jaunosios dėdė), o mišių 
koncelebrantais buvo prel. 
Audrys Bačkis, kun. Kaz. Moc
kevičius, kun. J. Bazan (Švč. 
Širdies parapijos klebonas) ir 
Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, OP.

Skaitymus lietuviškai atliko 
Tėvas Žiūraitis ir tautiniais dra
bužiais pasipuošusi dr. Jūratė 
Maciūnaitė-Lendwehr. Mišių 
metu pora kūrinių violončele 
atliko jaunojo brolis Robert 
Howies, Cincinnati simfoninio 
orkestro muzikas. Solistas James 
Gutenkust patraukliai pagiedojo 
lietuviškai ir angliškai. Jauna
vedžiam po mišių einant padė
ti gėlių prie Švč. Marijos statu
los, J. Gutenkunst labai jautriai 
pagiedojo B. Andriuškos giesmę 
"Graži, Marija. Tu esi . . .

Jaunųjų palydą sudarė pamer
gės—dr. Pranutė Domanskienė 
(jaunosios sesuo). Genė Stankai- 
tytė-Zdanienė ir Regina Stankai- 
tytė (jaunosios pusseserės), pa
broliai—Robert Howes, Bernard 
Schroeder ir adv. Rimas Do
manskis. Gėles barstė Karen 
Buzley, o žiedus nešė \ incas Či
žiūnus (jaunosios krikšto sūnus). 
Jaunąją iki altoriaus palydėjo jos 
tėvas, Juozas B. Laučka.

Jaunavedžiam šiltai religinį 
žodį pasakė kun. J. Bazan, ar
timas jų bičiulis. Jauki, graži 

BALTIC 
TOURS

OSO/lM

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ
10 DIENŲ LIAUDIES MENO EKSKURSIJA 
LIETUVOJE IR DVI NAKTYS HELSINKY

No. 103: spalio 3 iki 17 .....................   $1,549.00
Šios ekskursijos tikslas yra Lietuvos liaudies meno paži

nimas. Bus aplankoma: KAUNE — menų verslo įmonė: 
tautinių drabužių siuvimas, juostų audimas ir krepšelių 
pynimas, VILNIUJ —■ susitikimas su liaudies menininkais ir 
dainininkais, apsilankymas V erkių muziejuj, kanklių muzi
kos koncertas, DRUSKININKUOSE — apsilankymas gintaro 
apdirbimo fabrike, RUMŠIŠKĖSE — išvyka į Liaudies

1 Buities Muziejų ir liaudies muzikos koncertas.

KITOS 10 DIENŲ EKSKURSIJOS LIETUVOJ
No. 117: lapkričio 7 - 21 ............................................$1,349.00

10 dienų V ilniuj, 2 Helsinky

No. 128: Naujų Metų sutikimas Lietuvoj 
gruodžio 28 - sausio 11 .................................

10 dienų V'ilniuj. 2 Helsinky

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

Georgetowno universiteto jėzui
tų tvarkoma Švč. Trejybės baž
nyčia atrodė pilna naujosios šei
mos draugu ir giminiu, atvvku- 
šių iš įvairių šalies vietų — pra
dedant California ir baigiant 
Florida.

Vestuvių svečių priėmimas ir 
vaišės vyko Stouffers viešbučio 
salėse. Pasibaigus priėmimui — 
pasisveikinimui, trukusiam be
veik visą valandą, visi svečiai 
pakviesti į kitą salę, prie pa
ruoštų stalų vakarienės. Poky
lio programai vadovavo Linas 
Kojelis. Svečiam užėmus skonin
gai paruoštus stalus, į salę pir
miausia pakviesti jaunųjų tėvai 
— Izabelė ir Juozas B. Lauč- 
kai ir Josephine ir dr. Homer 
Howes. Po to pasirodė palydos 
trys poros, kurios tuoj sudarė 
iš tautinių juostų “garbės var
tus". pro kuriuos visų svečių 
šiltai sveikinami įžygiavo jauna
vedžiai. Juos su duona, druska 
ir vynu pasitiko jų tėvai. Tuo 
metu Linas Kojelis labai įdomiai 
trumpu žodžiu paaiškino lietu
viškų vedybų papročių reikšmę.

Vaišėse apsieita be kalbų. 
Sveikinimo žodžius pasakė jau
nosios tėvas, jaunojo brolis ir 
jaunojo tėvas. Spontaniškai su
giedoti! Ilgiausiu metu. Nors di- 
dėlė svečių dalis ir nesuprato 
lietuviškai, bet ir jie atrodė įsi
jungę į bendrą dainavimą.

Visiem buvo įdomi staigmena, 
kai Linas Kojelis pasakė, kad 
“graži jaunosios vedybinė suk
nelė yra ta pati, kurią per savo 
jungtuves prieš 40 metų dėvėjo 

jos motina". Kojelis dar pažy
mėjo, kad iš Izabelės tėvelių 
jungtuvių palydos dalyvauja 
šiose vestuvėse net penki as
mens: Olga Stankaitienė (Lauč- 
kienės sesuo), Izabelė Rovaitė- 
Vileitienė, dr. Karolina Rovai- 
tė-Burokus, Juozas Boley ir An
tanas Vaičiulaitis. Dalyvauja ir 
Laučkų jungtuvių mišiose Ro- 
chestery patarnavę kunigai Kazi
mieras ir Domininkas ir jų bro
lis Pranciškus Mockevičiai.

Trumpai, bet labai nuoširdžiai 
padėkos žodžius savo tėvam ir 
visiem vestuvių dalyviam pa
sakė abu jaunieji. Izabelė tarė 
žodį abiem kalbom, o John irgi 
neatsiliko. . . Jis lietuviškai pa
sakė, kad, mielai priimtas j 
Laučkų šeimą, jis tuo pačiu įsi
jungia į lietuvių bendruomenę 
ir tikisi išmokti geriau lietuviš
kai, o jų šeima gerbs ir pa
laikys lietuvių tautines tradi
cijas.

Vakarienė tęsėsi pusantros 
valandos, o po to prasidėjo 
orkestro šokių muzika. Pirmiau
sia — Įprastinis valsas, kurį 
pradėjo jaunieji, pakaitomis pa
sikviesdami savo tėvus, palydos 
narius ir gimines. O po to — 
šoko visi “jaunos dvasios" daly
viai.

Jungtuvių svečių tarpe, be 
anksčiau minėtų, buvo Lietuvos 
atstovas Washingtone dr. St. A. 
Bačkis su žmona, Lietuvos at
stovas Vatikane Stasys Lozorai
tis Jr., iš Floridos — Laučkų 
artimi draugai Elena ir Kazys 
Vilniškiai su sūnum Kaziu, iš 
Californijos — dr. Edvardas J. 
Domanskis, iš Chicagos dr. Alina 
ir inž. Vandelinas Domanskiai, 
Jadvyga ir dr. Adolfas Damušiai, 
Marija ir inž. Antanas Rudžiai, 
iš Hartfordo — Olga ir dr. Al
fonsas Stankaičiai, iš Paramus, 
N.J. — dr. W.M. Burokus, iš 
Rochesterio — dr. Juozas A. 
Stankaitis ... Iš Washingtono ir 
apylinkių buvo irgi gausus bū
rys jaunųjų ir jų tėvų draugų. 
Svečių buvo du šimtai.

Jaunavedžiai apsigyveno 
Alexandrijoje, Virginijos valst.. 
Washingtono pašonėje. Izabelė 
Laučkaitė-Hovves eina atsakin
gas pareigas Association for the 
Advancement of Medical Instru
mentations įstaigoje, vadovau
dama jos švietimo programom. 
Izabelė yra veikli Washingtono 
lietuvių visuomenėje — kelerius 
metus buvo ateitininku valdvbo- C *
je, kelis kartus paruošė Lietu
vių Bendruomenės kongresinių 
priėmimų vaišes, dirbo Lietuvių 
katalikų misijos komitete, ruo- 
šiančiame mėnesines lietuviškas 
pamaldas. Veikė su skautais. 
Dalyvavo tautinių šokių grupėje. 
Izabelė yra ir Liet. Kat. Moks
lų akademijos narė. Marylando

$1,449.00

RASINIŲ KONKURSAS

Amerikos Lietuviu Tautinė C
Sąjunga skelbia rasinių konkursą 
jaunimui. Tema — “Lietuvių 
tautinė sąmonė išeivijoje”. Ame
rikos Lietuvių Tautinė Sąjunga 
kviečia ir skatina visą lietuvišką 
jaunimą (16 - 35 metų amžiaus) 
dalyvauti konkurse. Rašinys turi 
bfiti bent aštuonių mašinėle ra
šytų puslapių. Lituanistinių mo
kyklų mokytojai bei Įvairių orga
nizacijų vadovai yra prašomi pa

STUDIJŲ SAVAITĖ AUGSBURGE
(atkelta iš 4 psl.)

Z. Juras manė, kad perdaug 
buvo religinės minties paskaitų, 
siūlė perdaug nenukrypti į vieną 
pusę.

E. Juodvalkė norėtų matyti 
daugiau jaunesnių paskaitinin
kų, daugiau moterų, daugiau 
menininkų ir parodų.

Visi dalyviai pareiškė nuošir
džią padėką J. Barasaitei, kuri 
taip kruopščiai atliko savo pa
reigas.

Kai kuriuos nesklandumus, 
programos skelbimo ir keitimo 
atžvilgiu, iškėlė p. Barasas.

J. Lukošius pareiškė savo nuo
monę dėl paskaitininkų amžiaus. 
Tai nesvarbu. Svarbiausia — pa
skaitos turinys.

Inž. Stepaitis taip pat siūlė 
taip tvarkytis, kad programa ne
būtų keičiama. Reikia daugiau 
moderatorių iš jaunimo.

Ponia Loewe čia pat įteikė 
200 DM jaunimo veiklai.

Kun. T. Ereminas pasisakė, 
kad jo manymu paskaita apie šv. 
Kazimierą nebuvo religinė, bet 
istorinė. Taip pat kalbėjo dėl 
jaunimo dalyvavimo studijų sa
vaitėse, siūlė visiems rašyti as
meniškus pakvietimus.

V. Šreifeldaitė padėkojo už tai, 
kad jaunimui nereikėjo mokėti.

Dr. A. Gerutis dar pasveikino 
I. Kaplano vardu, kuris dėl 
silpnos sveikatos negalėjo 
atvykti.

E. Juodvalkė norėtų, kad sa
vaitės metu būtų platinamos 
knygos ir liet, plokštelės, kad 
nesikartotų tie patys paskaitinin
kai.

Dr. J. Norkaitis atkreipė dė
mesį į tai, kad į savaitę būtų 
žiūrima kaip į savo, o ne kaip 
į organizatorių reikalą. Tegu jau
nuoliai patys kviečia kitus jau
nuolius, o ne palikti tai seniams.

Dėl išlaidų apmokėjimo jau
nuoliams pasisakė p. Barasas — 
visiems apmokėti nėra įmano
ma, jeigu daug suvažiuotų.

K. Ivinskis pareiškė, kad nėra 
reikalo mokėti už tuos jaunuo
lius, kurie niekur neprisideda.

Kun. A. Rubikas iškelia sun
kumus paskaitininkų gavimo rei
kalu. Padėkoja moderatoriams ir 
kitiems.

Vysk. A. Deksnys pareiškė pa
dėką kryžiaus pašventinimo iš
kilmių organizatoriams. Padėkojo 
p-lėms Barasaitei ir Šreifeldaitei.

Kun. J. Dėdinas pasiūlė nepa
miršti ir Irenos Radkės, kuri taip 
nuoširdžiai šeimininkavo ir iki 
vidurnakčio laikė barą.

Dr. K. J. Čeginskas padėkojo 
visiems už kritiką ir atsiprašė 
už mažus nesklandumus. Baig
damas, pareiškė visų vardu pa-

universitetą ji baigė magistro 
laipsniu. Yra parašiusi straipsnių 
amerikiečių žurnaluose iš savo 
specialybės (bibliotekininkystės 
ir komunikacijos). Bendradarbia
vo ir žurnalui Lituanus.

John A. Howes, kilęs iš Gros
se Point, Mich., Washingtone 
atstovauja vienos Michigano 
bendrovės interesam. Žurnaliz- 
mą ir politinius mokslus jis 
baigė Albion kolegijoje (Michi
gan valst.). Yra dirbęs laikraščių 
redakcijose, buvęs kongreso na
rio administratyviniu padėjėju. 
Jo šeimos “šaknys” siekia Ameri
koje 17—to amžiaus pabaigą. Jis 
yra škotų ir vokiečių kilmės. 
Johno motina — profesionalė 
pianistė, muzikos mokytoja, 
o tėvas — gydytojas, turįs savo 
praktiką Grosse Point, Mich.

Gražios sėkmės naujai šeimai.
P.D.

skatinti jaunimą rašyti šia tautine 
teina.

Už geriausius rašinius bus ski
riamos dvi premijos; I premija 
— 500 dob, II premija — 250 
dol.

Konkurso rašiniai turi būti 
atsiųsti iki 1985 sausio 15 (paš
to antspaudas) adresu: Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 
C/oVida Jonušas. 12500 Pawnee 
Rd., Palos Park. Ill. 60464.

dėką J. Barasaitei, P. Ivinskienei, 
I. Radkei, moderatoriams, pa
skaitininkams, programos atlikė
jams ir visiems dalyviams.

V. Natkevičius pranešė, kad 
kitai savaitei vieta jau rasta: 
3 km nuo Veronos, 15 km nuo 
Gardos ežero, Italijoje.

Kun. T. Ereminas paaiškino: 
vieta kaime, pastate keli šimtai 
kambarių. Kainuotų nebrangiai. 
Tačiau būtų galima rasti ir kitą 
vietą.

Buvo siūlymų savaitę ruošti 
Austrijoj ar Londone.

M. Bajorinas pasiūlė nustatyti 
savaičių vietas iš anksto dve
jiems metams.

Z. Juras pažymėjo, jog reikia 
kreipti daugiau dėmesio į savai
čių datas, kad jos nesutaptų su 
kitais didesniais renginiais.

Pagaliau nutarta, kad kitos dvi 
savaitės bus Italijoj ir Austrijoj.

V. Natkevičius iškėlė reikalą

AIDŲ LIEPOS - RUGPJŪČIO 
NUMERIS

Aidų Nr. 4 išspausdintas lai
ku — rugpjūčio antroje pusėje 
ir išsiuntinėtas prenumerato
riams.

Ir šio Aidų numerio viena 
dalis skiriama šv. Kazimiero mir
ties 500 metų jubiliejui. Kazi- 
mierine tematika baigiamas dr. 
Povilo Rėklaičio straipsnis — 
Prie šv. Kazimiero ikonografi
jos, iliustruotas dokumentine-ar- 
chyvine medžiaga. Taip pat 
spausdinamas Jurgio Gliaudos 
pasakojimas apie šv. Kazimierą 
ir du puslapiai įvairių autorių 
eilėraščių apie šį šventąjį.

Kiti straipsniai: Antano Macei
nos — Gimtoji kalba liturgijo
je, kur gilia įžvalga ir kalbine 
patirtimi pasisakoma mūsų kalba 
išleistųjų liturginių knygų atžvil
giu. Tai išsamios studijos pir
mieji keturi skyriai. Studija bus 
tęsiama dar dviejuose Aidų nu
meriuose. Dr. Vincas Vyčinas 
rašo apie asmenybiškumą Ibse
no dramose, analizuodamas 
Peerą Gyntą filosofiniu atžvil
giu. Alfonsas Šešplaukis savo 
straipsnyje Lietuviai E. Wiecher- 
to romane — “Missa sine no
mine” iškelia šį vokiečių rašy
toją, lietusj mūsų buities temati
ką. Juozas Girnius išsamiame

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

Tel. (212) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 9.42%
DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100,000.

— PAGAL SUSITARIMĄ

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

6 mėn. 12.28% 11.75%
$500

- 20,000

12 mėn. 12.39% 11.85%
24 mėn. 12.50% 11.95%
36 mėn. 12.55% 12.00%

6 mėn. 12.55% 12.00%
$20,000

12 mėn. 12.71% 12.15%
$50.000

24 mėn. 12.77% 12.20%
36 mėn. 12.82% 12.25%

$50,000 IR DAUGIAU

IRA CERTIFIKATAI:

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
iki 6 metų 12.55% 12%

studijų rengimą perduoti į jau
nesniųjų rankas.

į kitą savaitę paskaitininkais 
numatyta kviesti: Jolantą Vaičai
tytę, kun. A. Rubiką, E. Wecher,
L. Kojelį, F. Bernadele, prancū
zą Suelą, prof. Greimą. Iškeltas 
klausimas ir dėl olandų grupės 
pakvieti mo.

Kitos savaitės rengimas per
duotas į jaunimo rankas. iŠ se
nesniųjų tik kun. T. Ereminas, 
gyvenantis Italijoje, bus rengimo 
komisijoj. Kiti nariai: J. Barasai- 
tė, E. Juodvalkė, R. Šreifeldaitė, 
dr. K. Girnius, V. Bartusevičius 
ir K. Ivinskis.

Lietuviškiįjų studijų savaitė 
baigta Lietuvos himnu.

Savaitės metu buvo gintaro 
dirbinių ir tautinių drabužių 
paroda. Austras kun. J. Foerb 
kelioms valandoms parodė Lie
tuvos tikinčiųjų ir kunigų per
sekiojimo parodą, kurią jis nuve
žė į Koenigsteiną, kur vyko vo
kiečių “Kirche in Not" suvažiavi
mas.

Europos Lietuvis

nekrologiniame straipsnyje api
būdina neseniai mirusį ateitinin
kų veikėją — visuomenininką 
Joną Senauską. Antanas Dundzi- 
la pateikia straipsnį apie “Miš
ko brolius”, t.y. Chicagos Litua- 
nicos tunte į draugovę susiorga
nizavusius jaunuolius, kurie sa
vo veiklą grindžia Lietuvos par
tizanų pavyzdžiais ir idėjomis.

Apžvalgų skyriuje dr. A.V. Ste- 
panas rašo Lietuvos Nepriklau
somybei šviesoje apie praeitį, 
dabartį ir ateitį; R. K. Vidžiū- 
nienė apibūdina “Draugo" ro
mano premijos šventę Los Ange
les; Juozas Liepinis — istorinio 
romano problemas Rytų-Vidurio 
Europoje.

Recenzuojamos šios knygos: 
K. Grigaitytės “Tylos valanda" 
— A. Tvruolis, Petro Melniko 
romanas “Pakirsta šaka" — Vy
tautas A. Jonynas; Konstantino 
Avižonio raštų III t. — Saulius 
A. Girnius; Benvenuto Rama
nausko, OFM — “Aš savo dalį 
atlikau" — A. Rubšys.

Aidai išeina šešis kartus me
tuose. Prenumeratos kaina 20 
dol. Adresas: Aidai, 361 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207.

A.K.
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NEWARK, N.J MUZIKINIS GYVENIMAS
PALAIDOTA

rekorduoti

Bobelių kaime, Seinų apskr. 
1899 gimusi Julija. Kąlikauskaitė 
Miknevičienė staiga mirė savo 
bute Newarke rugpjūčio 17. 
Buvo palaidota iš Švč. Trejy
bės parapijos bažnyčios Holy 
Cross kapinėse, North Arling
ton.

Nepriklausomoj Lietuvoj ve-

(atkelia U 5 psl )
niu

džios mokykloj Leipalingy ir ki
tur, o ištekėjusi už vidaus poli
cijos valdininko Juozo Miknevi- 
čiaus, atsidėjo šeimyniniam gy
venimui ir augino šeimai 
džiaugsmą ir palaimą teikusius 
vaikus.

1944, besitraukiant nuo į Lie
tuvą plūstančios Raudonosios 
armijos, vyras Juozas buvo atskir
tas nuo šeimos ir, karui pasibai
gus, atsirado okupuotoj Lietuvoj, 
kur jis ir mirė, nematęs dau
giau nei savo žmonos, nei su ja 
susilauktų vaikų — dviejų sūnų 
ir dukters.

Atsidūrusi Vokietijoj, velionė 
su vaikais iki išvykimo į JAV 
gyveno Wuerzburgo stovykloj, 
iš kurios 1949 atvyko į Ameriką

Julija Miknevičienė

Eidama per gyvenimą su gied
ria šypsena ir būdama visiem 
paslaugi, velionė įsigijo daug su 
ja artimai bendravusių žmonių, 
kurie ją gausiai lankė laidojimo 
namuose, užprašė už jos vėlę 
daug mišių ir palydėjo į jos 
amžino poilsio vietą Holy Cross 
kapinėse.

visą laiką ir gyveno, rūpinda
masi vaikais, kurie metam bėgant 
suaugo ir sukūrė savo šeimas. 
Duktė Nijolė, ištekėjusi už Vla
do Audėno, gyvena Union, N.J. 
Didelei močiutės paguodai jie 
susilaukė dukros Danutės ir sū
naus Petro, kurie dabar jau yra 
baigę aukštuosius mokslus, yra 
lankę šeštadieninę mokyklą ir 
šokę kelerius metus tautinius 
šokius, priklausydami prie čia 
LB N.J. apygardos valdybos su
organizuotos taut, šokių grupės 
Liepsna. Sūnus Algis yra neve
dęs ir gyveno kartu su motina 
Newarke. Sūnus Vytautas sukū
ręs šeimą apsigyveno Linden, 
N.J., ir . augino dukrą Loretą, 
dabar jau sukūrusią savo šeimą, 
ir sūnų Edį. Loreta taip pat kurį 
laiką priklausė prie tos pačios 
taut šokių grupės.

Laidojimo mišias, maldas šer
meninėje ir laidojimo apeigas at
liko Švč. Trejybės parapijos ato
stogaujantį kleboną pavaduojąs 
Tėvas Klemensas Žalalis, OFM, 
iš Brooklyn©. Aukas prie alto
riaus nešė velionės vaikai. Var
gonais grojo ir keletą atitinkamų 
giesmių pagiedojo Sopulin
gosios Dievo Motinos parapijos 
Keamy, N.J., vargonininkė 
Genevieve Mazur.

Čia gyvendama velionė sielo
josi ir lietuviškais reikalais, pri
klausė prie vietos LB apylinkės 
ir Lietuvių Katalikų Susivieniji
mo, lankė susirinkimus, aukojo 
įvairiem reikalam ir neapleido 
nei tautinių švenčių minėjimų, 
nei parapijos ar kitų organizaci
jų renginių.

K.J,

Pakeitęs adresą, neužmiršk pri
dėti ir senojo.

JEANETTE M. NIC NAVAGE
iškeliavus amžinybėn, jos senutei mamai Teklei Žarkaus? 
kienel, broliui — mūsų lietuviškos parapijos gerb. kun. 
klebonui Petrui Žarkauskui ir visai velionės šeimai nuo-

* širdžiausią užuojautą reiškia

Omahos Lietuvių Bendruomenė

Kauno krepšinio aikštelių prlešininkui-blčiuliui

VYTAUTUI PROSCEVIČIUI

Lletuvo|e mirus, brolį Tomų nuoširdžiai užjaučia

Algirdas Daukša

PADĖKA
Šių metų birželio 29 mirė mylimas vyras ir brolis

JUOZAS VALAITIS.
Nuoilrdžial dėkojamo Maapotho bažnyčios kun. S. 

Railai, Apreiškimo parapijos klebonui kun. J. Pakalniš
kiui Ir kun. V. Pikturnai už atsisveikinimą koplyčioje, 
už atnašavimą koncelebracinlų mišių bažnyčioj ir maldas 
kapinėse.

Esame dėkingi Apreiškimo parapijos vargonininkui 
muzikui V. Raliui už gražų giedojimą mišių metu.

Gili padėka giminėms, atvykusioms Iš toli ir arti 
atiduoti paskutinę pagarbą a.a. Juozeliui.

Taip pat nuoširdus ačiū visiems draugams ir pa
žįstamiems už užprašytas mišias, gėlos, aukas (vairioms 
lietuviškoms organizacijoms, už atsisveikinime pasakytus 
šiltus žodžius, palydėjusloms Į amžinąją poilsio vietą, 
pareikštos užuojautas žodžiu, laiškais Ir per spaudą.

Liūdesyje likusios
žmona G. Valaitienė 
eosuo M. Ulėnienė

jaunimo chorui “Sutartinė”. Per 
porą metų Ji sugebėjo jaunuolius 
be jokios patirties patraukti į 
rimtą muzikinį skonį, prie dis
ciplinos, chorinės kultūros. Per 
tą trumpą laiką jai pavyko pa
statyti Benjamin Britten bibli- 
nę operą “Nojaus tvanas”, St. 
Šimkaus kantatą “Nugrimzdęs 
dvaras” ir atlikti eilę harmoni
zuotų lietuviškų liaudies dai
nų. Jos vyrui dėl geresnės dar
bovietės persikėlus į Rochester), 
netekom gabios nuzikės - peda
gogės. Jūratė čia ne tik dirba 
gimnazijoj, bet ir sekmadie
niais vienoj amerikiečių bažny
čioj vargonininkauja.

Jauniausioji VeblaiČių dukra 
Audronė taip pat pasirinko 
muzikos profesiją. Dabartiniu 
metu ji studijuoja Bloomington, 
Ind., universitete fortepijoną ir 
garso technologiją. Švenčių me
tu buvo atvykusi į N.J. pas savo 
tėvus. Ta proga aplankė Šv. 
Patriko bažnyčioj vargonininkau
jantį J. Stankūną. Čia yra geri 
3 manualų, 45 balsų vargonai, 
ir ta proga ji pagrojo Bacho 
D minor toccatą. Įrodė, kad gali 
groti ir vargonais. Vasaros atos
togų metu New Yorke vienoj 
rekordavimo studijoj praktikuo-

; ’ 0 ’

Šiais metais šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijos klebonas 
kun. Petras Žemeikis pasirūpi
no geru lietuviu vargonininku. 
Muz. M. Jatkauskui išvykus, jo 
vietą užėmė muz. Liudas Što
kas. šiokiadieniais daugiausiai 
skaitytinės mišios, todėl vargo
nininkas reikalingas tik šeštadie
niais ir sekmadieniais. Kitomis 
dienomis, jei atsiranda kokios 
giedotinės mišios arba laidotu
vės, pagelbsti kaimyninių baž
nyčių vargonininkai.

L. Stukas per trumpą laiką 
sudarė chorelį, kuris visai pa
doriai sekmadieniais pagieda. 
Į bažnyčią grįžo lietuviškos gies
mės bei lietuviška muzikos dva
sia. Svarbiųjų švenčių metu jam 
ateina į talką jo geri draugai — 
Newarko parapijos giesmininkai. 
40 valandų atlaidų metu 26 
veteranai choristai atliko J. Ži
levičiaus mišparus. L. Stuko at
vykimas į Elizabeth© lietuvių 
parapiją pragiedrino bažnytinio 
giedojimo jausmą, sukėlė naują 
entuziazmą tarp choristų ir so
listų. Kitais metais jau žadama 
pasiruošti religinės muzikos 
koncertui.

tenka Laisvės Varpo kultūriniam 
renginiam^ kurių kasmet suorga
nizuojami bent du: vienas — pa
vasarį, o kitas — rudenį. Tie 
kultūriniai renginiai — tai apy
linkės lietuvių visuomenės su
pažindinimas su iškiliausiais 
mūsų menininkais, kūrėjais, vai
dintojų grupėmis, dainos kolek
tyvais ir jaunais talentais, sie
kiančiais meninių aukštumų.

Padėka ir pagarba visiem tiem, 
kurie padeda tokius renginius 
suorganizuoti, o tai pat Lais
vės Varpo vadovybei, kad ji tuo 
rūpinasi.

Spalio 7 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos salėje So. Bostone, 
Mass., įvyks jau 50-tas, taigi, 
sukaktuvinis Laisvės'Varpo kul
tūrinis renginys. Jame programą 
atliks jauni mūsų talentai: daini
ninkas Vytas Paulionis, barito
nas, iš Toronto, Kanados, ir pia
nistas Vytas Bakšys iš New Yor- 
ko. Jų sudaryta programa yra į- 
vairi ir įdomi, apimanti mūsų 
kūrėjų darbus ir pasaulinių kom
pozitorių kūrinius.

koncertą. Plokštelėje, kuri yra

Couperin (vargonams), Hammer- 
schmidt (tenorui su dviem smui
kais), Corelli bažnytinė sonata

solo ir trio balso veikalų. Plokš
telės tiražas yra 1,000 ir yra gau
nama vien tik per vyskupijos 
laikraštį: The Pilot, c/o J. MCA., 
49 Franklin St, Boston, MA 
02110. Kaina $10 ir $2 už per
siuntimą.

Kun. Valkavičiaus koncertas
Šv. Mykolo bažnyčioje, Hud

son, Mass., sekmadienį, rugsėjo 
16 d. 2 vai. popiet įvyks kun. 
Vinco Valkavičiaus bažnytinis 
koncertas paremti jo gimimo 
miestuko parapiją. Jo smuiko ir 
balso kūriniam akomponuos ar
tistė Ellen Rubin, kuri irgi pa
gros savo keletą solo kūrinių. 
Šis koncertas labai sėkmingai 
praėjo Šv. Jurgio parapijoj Nor- 
woode, kur kun. Valkavičius 
yra klebonu. Jis nutarė pakarto
ti tą koncertą ir Hudson, Mass.

(Bus daugiau)

RENGINIAI KULTŪROS

Rugsėjo 22 - 23, šeštadienį 
ir sekmadienį, dailės paroda. 
Rengia New Yorko ateitininkai.

Spalio 6, šeštadienį, privatus 
pobūvis.

Spalio 13, šeštadienį, Kultūros 
Židinio narių metinis susirinki
mas. ,

Spalio 20, šeštadienį, Maironio 
mokyklos rudens balius.

Spalio 27, šeštadienį, Lie
tuvių Moterų Klubų Federaci
jos suvažiavimas.

Lapkričio 3, šeštadienį, Lais
vės Žiburio rudens koncertas ir 
balius.

Lapkričio 10, šeštadienį, Lie
tuvių Fondo balius.

Lapkričio 11, sekmadienį, pri
vatus pobūvis.

Lapkričio 18, sekmadienį, 
koncertas. Rengia LM Federaci
jos New Yorko klubas.

Lapkričio 24, šeštadienį, pri
vatus pobūvis.

Gruodžio 1 ir 2, šeštadienį 
ir sekmadienį, Tautodailės 
Instituto paroda.

Gruodžio 8, šeštadienį, kon
certas. Rengia L.K.M. Kultūros 
Draugija.

1985 metai
Sausio 6 — Maironio mokyk

los kalėdinė eglutė.
Vasario 17 — Lietuvos ne

priklausomybės šventės, minėji
mas.

Kovo 3 — Kaziuko mugė. Ren
gia1 New Yorko skautai.

Balandžio 13 - Laisvės Žiburio 
koncertas.

Gegužės 18 — Perkūno cho
ro koncertas.

Birželio 2 — Maironio litua
nistinės mokyklos mokslo metų 
užbaigimas.

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.

Group wants Russians banned 
from Olympics

Laikraštis The Boston Herald 
rugpjūčio 29 įdėjo straipsnį šiuo 
pavadinimu. Jame rašoma, kad 
antisovietiniai aktyvistai, pasi
vadinę “Baltic American Free
dom League” vakar pranešę, kad 
jie pradeda žygį, kad pašalinus 
Maskvą iš olimpinio gyvenimo. 
Ta grupė buvusi įsteigta 1980 
ir sakanti, kad turinti per visą 
kraštą 20,000 narių.

Organizacija reikalaujanti, 
kad sovietai būtų nė tik išmesti, 
bet kad Tarptautinis Olimpinis 
komitetas reikalautų, kad visos 
tarptautinės sportinės organiza
cijos nutrauktų sportinius ryšius 
su sovietais.

Be to, laikraštis rašo, kad 
League daranti žygius, kad Bal
tijos valstybės: Lietuva, Latvija 
ir Estija būtų vėl priimtos į 
Tarptautinį Olimpinį komitetą. 
Šios valstybės buvusios okupuo
tos rusų per II-jį Pasaulinį karą 
ir įjungtos į Sovietų Rusiją.

Kun. Vincas Valkavičius 
išleidžia bažnytinės muzikos 

plokštelę

BOSTONO RENGINIAI
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 Piliečių D-jos sa-

Spalio 7 Laisvės Varpo rudens 
renginys So. Bostono Lietuvių

Bostono Šv. Jono kunigų se-_ rapijos bazaras. 
minarijos šimto metų sukakties 
proga kun. Vincas Valkavičius, 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos kle
bonas Norwoode, išleidžia baž
nytinės muzikos plokštelę. Už
rašytas koncertas, kuris įvyko Šv.

Spalio 13-14 — Montrealio 
audėjų ir tautodailės grupės 
“Vaivorykštė” paroda, Lietuvių 
Piliečių d-jos Il-ro aukšto salėj.

Spalio 14 Sv. 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 3 — Balfo banke
tas Brocktone, Sandaros klube.

Lapkričio 11 — Šv. Petro pa-

Gruodžio 15, šeštadienį, skau
tų kūčios.

DEXTER PARK

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

296-4130

VIENINTELIAI LIETUVIAI NEW YORKE, 
AUKSO SUPIRKĖJAI ir PARDAVĖJAI, 
TUR| DIDELĮ PATYRIMĄ.
Superkam auksą, sidabrą, platiną. Mokame aukščiausias 
kainas. Apmokėjimas grynais. Niekur nerasite tokio 
patarnavimo kaip pas mus. Nemokamai patariame apie 
investavimą j auksą, sidabrą su sell-back garantija. 
Kalbame lietuviškai. Dėl smulkesnės informacijos 
skambinti:

212 354-2044

212 354-2067

nuo 9:30 vai. ryto Iki 4:30 vai. popiet.

KLAUSTI: GENIUS (GENE) BORK

Galite kreiptis raštu:

SUPREME GOLD REFINERS 
52 W. 47th ST. 2nd Floor 
NEW YORK, N.Y. 10036

KELIAUTOJŲ DĖMESIUI
Juozas Kaributas yra parašęs 

įdomią knygą “Kelionė aplink 
pasaulį”. 423 puslapių knygoj 
sukaupta daug kelionių įspū
džių. Knyga iliustruota nuotrau
komis iš aplankytų vietovių. 
Knyga su persiuntimu tik 3 
dol. Gaunama Darbininko admi
nistracijoj.

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

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sokm. nuo 8 Bei 8:45 
ryto. Veda S. ir V. Minkai, 502 B. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
•2127. Telef. 2084)489. Parduoda- 
ims Darbininkas. Didolls lietuviškų 
knygų pasirinkimas.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto Iš WCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton^ 
MA 02402. Telefonas (817) 580- 
7209.

‘Anjber Holidays
member

1984 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Spalio 3 — $1288.00

Gruodžio 26 d. (Naujų Metų sutikimas Vilniuje)—$1247.00

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR 
KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

1985 METŲ EKSKURSIJOS į LIETUVĄ jau patvirtin
tos, pirmoji grupė Išvyksta BALANDŽIO 17 d. Registraci
jos reikalu skambinkite:

1 -800 - 722 — 1300 (Toll Free)
Ii Massachusetts ir Kanados: 1 - 617 - 288 - 8764 
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE. INC.

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

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽlONAS. 
Norintiems stslkvlsstl gimines atostogoms — sutvarkomo 
dokumentus.
Prices aro based on double occupsncy and aro subject to change
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Šį savaitgalį, rugsėjo 14, penk
tadienį, Portland© katedroje, 
Maine, vyksta Tėv. Pauliaus 
Baltakio, OFM, konsekracija 
į vyskupus. Iš New Yor - 
ko vyksta bent keli autobusai į 
tas iškilmes. Po konsekracijos 
pranciškonų vienuolyno sody
boje Kennebunkporte bus svečių 
priėmimas ir vaišės. Svečių nu
matoma per 800. Dauguma sve
čių pasilieka ir kitai dienai. Tada 
bus įvairios ekskursijos po apy
linkę, o vakare vėžių vakarienė 
vasarvietės salėje.

Pranciškonų vienuolyne 
Brooklyne išdegę keturi kamba
riai jau remontuojami. Visus dar
bus atlieka apdraudos bendro
vės samdyti meisteriai.

Organizuojami lietuviai 
respublikonai. Iniciatorių vardu 
susirinkimą kviečia Aleksandras 
Vakselis. Susirinkimas bus rug
sėjo 19, trečiadienį, 8 v.v. Kul
tūros Židinyje. Visi respubliko
nai arba prijaučiu jiem prašomi 
susirinkime dalyvauti.

Moterų Vienybės pirmas 
susirinkimas po yasaros atostogų 
bus rugsėjo 18, antradienį, 7:30 
v.v. įprastinėje vietoje, Congre
gational bažnyčios salėje, kam
pas 91 St. ir 85 Rd., Woodha
vene. Pirmininkė Elena Andriu- 
šienė visas nares prašo susirin
kime dalyvauti.

Toronte lietuvių katalikų kon
grese iš New Yorko dar daly
vavo Alfonsas Samušis ir Algis 
Daukša su žmona.

ię

•BB

a
&

Visi prašomi parašyti padė
kos laišką New Yorko arkivys
kupui už gražias pamaldas šv. 
Kazimiero jubiliejaus proga rug
sėjo 9 Šv. Patriko katedroje. 
Padėkos laiškus rašyti šiuo ad
resu: Most Rev. John J. O’Con
nor, 452 Madison Ave., New 
York, N.Y. 10022.

1

3 
S 

f 
,w.

A

Po vasaros pertraukos Seton 
Hall universiteto radijas nuo 
rugsėjo 16 vėl transliuos lietu
višką radijo valandėlę anglų kal
ba, pavadintą Music of Lithua
nia. Programa transliuojama 
kiekvieną sekmadienį nuo 2:05 
iki 3 v. popiet 89.5 FM banga. 
Šio sekmadienio programoje 
bus duodamos popiežiaus Jono 
Paulio II aukotos mišios lietuvių 
kalba. Mišios transliuotos 

I

’.įe

rugpjūčio 25. Lietuvos atsimini
mų radijo programoje rugsėjo 
14 bus perduotas Šv. Tėvo pa
mokslas lietuvių kalba. Pamoks
las buvo pasakytas tų transliuo
jamų mišių j Lietuvą metu.

GIESMĖ ŠV. KAZIMIRUI
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Šv. Kazimiero mirties 500 me
tų jubiliejaus minėjimas Bosto
ne pradedamas kultūriniu vaka
ru, kuris yra pavadintas “Gies
mė Šv. Kazimierui”. Vakaras 
įvyks rugsėjo 29 d. 7 vai. va
karo. So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-jos salėje, 368 West 
Broadway, So. Bostone.

Programoje: literatūrinę dalį 
atlieka Bostono Etnografinis 
ansamblis.

Koncertinėje dalyje solistė

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Tautinių šokių ansamblis 
Tryptinis po vasaros atostogų sa
vo darbą pradeda rugsėjo 21, 
penktadienį 6:30 v.v. Kultūros 
Židinyje. Ansamblio vadovė 
Jadvyga Matulaitienė prašo vi
sus narius dalyvauti. Taip pat 
kviečiami ir nauji šokėjai, kurie 
norėtų įsijungti į ansamblio dar
bą.

Vitas Dėdinas su žmona Cathy 
svečiuojasi Woodhavene, lanko 
savo draugus ir .pažįstamus. Iš 
čia skrenda į Europą, į Austriją, 
kur aplankys savo brolį Stasį. 

f Vitas Dėdinas yra Viktorijos 
ir Antano Dėdinų sūnus, jis eina 
atsakingas pareigas Amerikos ka
rinėje aviacijoje (Air Force) Ar
kansas.

Muzikas Antanas Visminas 
mirė prieš penkerius metus rug
sėjo 24. Jis buvo vargonininku 
įvairiose lietuvių parapijose, Pa., 
Ohio, Mass., Conn., N.J. ir New 
Yorke. Jaunas būdamas, jis buvo

suomeniniame gyvenime, rengė 
koncertus, vaidinimus ir šiaip 
visokio pobūdžio parengimus. 
Aktyviai veikė vargonininkų są
jungoje. Viešpaties Atsimainymo 
parapijoje Maspethe jis vargoni- 
ninkavo per 30 metų, kol pasi
traukė į pensiją. Minint šią pen- 
kerių metų sukaktį, mišios bus 
aukojamos V. Atsimainymo pa
rapijos bažnyčioje Maspethe 
rugsėjo 24 d. 8 v.r. Draugai ir 
pažįstami prašomi už jo vėlę pa
simelsti.

Juozas Andriušis, bedirbda
mas savo ūkyje New Yorko vals
tijos šiaurėje, susižeidė, įskėlė 
kaulą prie dubens. Dabar jis gy
dosi namuose rūpestingoje žmo
nos Elenos globoje. Teks pagu-

Lietuvių ekskursija yra orga
nizuojama į Braziliją, į Rio De 
Janeiro, gruodžio 7-16 dieno
mis. Interesuoti prašomi kreiptis 
į kelionių agentūrą Vytis. Tel. 
769-3300.

Lietuvišku papročiu šelpti pa
degėlius aukų atsiuntė: Liudvi
ka Koppienė, P. ir P. Ąžuo
lai, Woodhaven, N.Y., G. Žilio- 
nienė, New York Čitv, V. But- 
kys. Great Neck, N.Y. Visiem 
nuoširdžiai dėkoja Tėv. Petras 
Baniūnas, OFM.

Jinai ir trys gintarai, dainuo
jantis vienetas, Šį sekmadienį, 
rugsėjo 16, dainuoja Bostono 
Liet, piliečių klubo 85 metu su
kaktuviniame bankete.

Daiva Mongirdaitė, akomp. dr. 
Saulius Cibas, solistas Benedik
tas Povilavičius, akomp. prof. 
Jeronimas Kačinskas.

Po programos vaišės. Bilietai 
bus gaunami prie įėjimo. Stalus 
galima rezervuoti pas Bronių 
Kruopį, tel. (617) 268 - 7671.

Jubiliejinis komitetas kviečia 
visus lietuvius iš arti ir toli da
lyvauti šiame minėjime.

Gi pats didysis įvykis bus spa
lio 14 d. 3 vai. Šv. Kryžiaus 
katedroje Bostone.

(718) 827-1352
(718) 827-1351
(718) 827-1350

KAZIMIERINES

IŠKILMĖS

NEW YORKE

Šv. Kazimiero mirties.500 
metų sukaktis iškilmingai pami
nėta rugsėjo 8 ir 9 dienomis 
New Yorke.

Rugsėjo 8, šeštadienį, 6 v.v. 
Kultūros Židinyje buvo akade
minė dalis. Progai pritaikytus žo
džius tarė vysk. Paulius Balta
kis, OFM, Lietuvos gen. konsu
las Anicetas Simutis, paskaitą 
skaitė centrinio komiteto pirmi
ninkas Vytautas Volertas. Daina
vo solistė Angelė Kiaušaitė ir 
jai akomponavo Dalia Sakaitė, 
jaunimas padeklamavo kazi- 
mierinių eilėraščių, tautinius šo- 

ansamblio veteranų ir jaunių 
grupės, vadovaujamos Jadvygos 
Matulaitienės. Pabaigoje pa
dėkos žodį tarė komiteto pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis.

Rugsėjo 9, sekmadienį, 2 v. 
popiet Šv. Patriko katedroje 
buvo iškilmingos pamaldos. Mi
šias koncelebravo New Yorko 
arkivyskupas John O’Connor, 
vysk. P. Baltakis, OFM, pamoks
lą pasakė vysk. Patrick Ahem. 
Drauge koncelebravo 21 lietuvis 
kunigas iš visos apylinkės. Gie
dojo lietuvių parapijų jungtinis 
choras, vadovaujamas muziko 
Viktoro Ralio. Žmonių dalyvavo 
pilna katedra. Pamaldos buvo 
tikrai iškilmingos ir įspūdingos.

Platesnis šventės aprašymas 
su nuotraukomis bus kitame 
Darbininko numeryje.

SVEIKINTINAS 
NEW JERSEY 
GUBERNATORIAUS 
DARBAS

Rugpjūčio 31 buvo paskelbta, 
kad N.J. gubernatorius Thomas 
H. Kean paskyrė 14 asmenų 
švietimo reikalam komisiją vals
tijos mokyklose naudojamiem 
vadovėliam patikrinti, ar juose 
teisingai ir tiksliai perduodami 
faktai apie Sov. S-gos okupuotų 
Rytų Europos tautų istoriją ir 
gyvenimą.

gyvenančių Rytų Europos tautų 
atstovai. Lietuviam šioj komisi
joj atstovauja Lietuvos Atsimi- 
nimųradijo direktorius prof. dr. 
Jokūbas J. Stukas, latviam — 
Baltų studijų puoselėjimo drau
gijos vykdomasis direktorius Ja
nis Gaigulis ir estam — Amo 
Liivak.

Savo siūlymus ši komisija gu
bernatoriui turi pateikti iki 1986 
sausio 1.

Kad mokyklų vadovėliuose 
faktai apie Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos okupacijas nebuvo tiks
liai vaizduojami, valstijos organų 
dėmesys jau buvo atkreiptas 
tautinėm grupėm ruošiantis mi
nėti 200 JAV įsikūrimo sukaktu
ves, bet iki šiol tuo reikalu 
nebuvo nieko daroma.

Ieškomas 3-4 kambarių butas 
Westchester County, Bronxe 
arba Queens. Skambinti po 4 v. 
v. 212 235-3045.

ASSEMBLERS 
NTGHT/DAY SHIFT 

MEN/WOMEN 
BENEFITS 

516 746-3736

Tryptinio ansamblio veteranai šoka tautinius šokius rugsėjo 8 šv. Kazimiero jubilie
jinėje šventėje Kultūros Židinyje. Nuotr. L. Tamošaičio

Lietuvos vyčių Vidurinio At
lanto apskrities koncertas vyks 
rugsėjo 16, sekmadienį, ŠvČ. 
Trejybės lietuvių parapijos salėj, 
Newark, N.J.

Geležinio Vilko Atlanto ra
jono skautų ir skaučių stovyk
los, vykusios Resolute Scout Re
servation, Bolton, Mass., vado
vai atsiuntė sveikinimus Darbi
ninko redakcijai. Pasirašė 34 
vadovai. Darbininko redakcija 
dėkoja už savaitraščio talkos, 
įvertinimą.

KASOJE nuo rugpjūčio 14 
vėl pakilo taupymo certifikatų 
procentai. Prašoma atkreipti dė
mesį į KASOS reklamą ir pasi
naudoti pelningu investavimu 
dabar, nes tokie aukšti procentai 
nebus mokami visą laiką. Dėl in
formacijų arba pervedimo savo 
santaupų į KASĄ skambinkite 
dienos metu ar vakarais 212 441- 
6799.

PIANISTĖS 
ALDONOS KEPALAITĖS 

KONCERTAS

Manhattan© lietuvių grupė, 
susibūrusi prie Aušros Vartų 
parapijos, sudarė vienetą, kuris 
pasivadino “Branduolys”. Šis 
vienetas planuoja kiekvieną mė
nesį Aušros Vartų parapijos sa
lėje surengti kokį kultūrinį ren
ginį. Pirmas toks renginys bus 
rugsėjo 16, sekmadienį, 1 
v. popiet. Programą atlieka pia
nistė Aldona Kepalaitė.

DAR VIS PRIIMAMOS 
AUKOS VYSKUPO 
LAZDOS FONDUI

Kaip buvo skelbta, New Yor
ke susidarė moterų komitetas, 
kuris, pasitaręs su LB New Yor
ko apygardos valdyba ir gavęs 
jos pritarimą, renka aukas naujo
jo vyskupo Tėv. Pauliaus Bal
takio, OFM, lazdai įsigyti. Ko
mitetas išsiuntinėjo nemažai 
laiškų ir jau susilaukė gana daug

Dabar komitetas pranešė Dar
bininko redakcijai, kad aukos 
renkamos ir toliau. Prašomi 
visi prisidėti savo auka, kad New 
Yorko lietuviai naujajam vys
kupui padovanotų vyskupišką

Ta lazda bus specialiai su
kurta lietuviškame stiliuje ir bus 
įteikta kada nors, kai naujasis 
vyskupas lankysis New Yorke.

Aukas siųsti: Mrs. A. Matulai
tienė, 87-34 113 Street, Rich
mond Hill, N.Y. 11418.

LIETUVIŲ FONDO 
VAJUS NEW YORKE

New Yorko lietuviai Lietuvių 
Fondą remia nuo pat jo įsikū
rimo. Dr. J. Kazickas su pir
muoju vajaus komitetu pralaužė 
kelius Lietuvių Fondui ir per il
gus metus sutelkė daug lėšų 
Lietuvių Fondui iš New Yorko 
ir apylinkių lietuvių.

New Yorke turime daug rem
tinų Fondų, ir visi jie reikalin
gi, ir New Yorko lietuviai neat
sisako jų remti. Lietuvių Fondo 
vajaus New Yorke nebuvo jau 
daugiau 10 metų. Todėl anks
čiau įdėta žinutė Darbininke, 
kad bus Lietuvių Fondo vajus, 
paskatino pirmuosius aukotojus 
siųsti mums aukas. Už jas reiš
kiame padėką.

Ir tikrai — tegu nelieka nė 
vieno New Yorko ir apylinkės 
lietuvio, kuris neįrašytų savo ir 
savo šeimos vardo Lietuvių Fon
de. Įamžinkime savo gyvus ir 
mirusius tėvus, įrašykime savo 
vaikus ir draugus. Tuo ne tik 
paliksime savo vardą istorijai, 
bet konkrečiai paremsime Lietu
vių Fondo darbus Lietuvai.

GIEDRĖS ŽUMBAKIENĖS 
OFORTO DARBŲ PARODA

Dail. Giedrė Žumbakienė 
maždaug po dešimties metų vėl 
atvyksta į New Yorką, kur rug
sėjo 22 - 23 Kultūros Židinyje 
bus galima pamatyti apie 50 jos 
oforto darbų.

Anksčiau reiškusis daugiausia 
tapyba ir emalio darbais, 1977 
m., savo magistro tezei grafikos 
srityje apginti, ji prisistato kaip 
spalvotos grafikos dailininkė. Su 
tokiais darbais ji ir pasirodys 
New Yorke.

Temas Giedrė atranda dau
giausia gamtos vaizduose ir reiš
kiniuose, juos suabstraktindama, 
bet palikdama ir realistinių mo
tyvų. Pav. jos darbe “Kalnų vė
jas”, kelių plokštumų abstrakte, 
matoma grupė vėjo draskomų 
medžių. “Permatomose šakose” 
— lyg ledu žėrinčios šakos išsi
neria iš jas supančio abstrakto, ir 
visas kūrinys tampa poetiškai ly
riniu spalvų šokiu.

Giedrės Žumbakienės dar
bams būdingos užslopintos rus
va, žalsva, sidabrinė ir melsva 
spalvos. Jos derinamos įvairiais 
atspalviais, perskrodžiamos tai 
griežtų geometrinių, tai laisvų

Mūsų pirmasis LF posėdis į- 
vyko 1984 rugpjūčio 21 Kultū
ros Židinyje. Posėdyje aptarėme 
vajaus eigą. LF vajaus komite
tą New Yorke sudaro: A. Saba
lis, R. Česnavičius, ižd. Alg. 
Šilbajoris, V. Matusaitienė, I. 
Gvildienė, V. Alksninis, dr. J. 
Bilėnąs, pirm. L. Milukienė.

Lietuvių Fondui aukas pra
šom siųsti:

85 - 00 107 Street
Richmond Hill, NY 11418
Čekius rašyti Lietuvių Fondo 

vardu. Sudarant testamentus, 
prašoma įrašyti LF angliškai: 
Lithuanian Foundation, Inc., A 
not - for - profit, Tax exempt, 
Illinois Corporation, 3001 W. 
59th Street, Chicago, Ill., 60629.

Visais LF reikalais prašau 
skambinti L. Milukienei — 516 
681 - 6172.

Lietuvių Fondo šaunų balių 
rengiame lapkričio 10 Kultūros 
Židinyje. Prašome šią datą re
zervuoti. Smulkesnės informaci
jos apie balių bus paskelbtos vė
liau.

Lilė Milukienė

linijų, kurios tai susikerta, tai su
sibėga, išryškindamos savitas 
kompozicijas.

Dailininkė meno studijas 
baigė 1961 St. Xavier College, 
toliau gilinosi Art Institute of 
Chicago, 1977 įsigydama ma
gistro laipsnį grafikoje North
western universitete. Ji yra dės
čiusi meną pradžios mokyklose 
ir gimnazijoje, buvo asistente 
Northwestern universiteto gra
fikos departamente. Paskutiniu 
metu Giedrė Žumbakienė dėsto 
North Shore Art League. Ji gau
siai reiškiasi parodose amerikie
čių ir lietuvių tarpe, aktyviai da
lyvauja profesinėse sąjungose, 

mi į galerijų rinkinius. Keletas 
stambių amerikiečių korporacijų 
yra įsigiję jų savo rinkiniams.

Giedrės Žumbakienės ofortų

ir nuo 1 vai. iki.4 vai. sekma
dienį. Atidarymas įvyks 7:30 
valandą vakaro šeštadienį, 
rugsėjo 22. Parodą globoja 
New Yorko apylinkių ateitinin
kai.

I

i
A
i

3*
i3

į

I

LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ 
DĖMESIUI

Š. m. rugsėjo 19, trečiadieni, 8 v.v. Kultūros 
Židinyje kviečiamas lietuvių respublikonų

SUSIRINKIMAS
i

Maloniai prašomi visi dalyvauti

Kviečia iniciatorių vardu
A LEKS ANDRAS VAKSELIS

r '

INFORMACINIS SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 22, šeštadienį, 4 vai. p.p.
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyne, N.Y.

PASKAITA. Kalba advokatas POVILAS ŽUMBAKIS Iš 
C h Ic a gos apie specialių Investlgacijų bylas.

Įėjimas laisvas.

Visuomenė yra maloniai kviečiama dalyvauti Ir past* 
informuoti vėliausiomis iią temą liečiančiomis žiniomis.

Rengia NEW YORKO ATEITININKAI

DAIL. GIEDRĖS ŽUMBAKIENĖS

OFORTŲ PARODA 
4' .

C 
Rugsėjo 22, ieitadienj, 1 - 9 vai. vak. 
Rugsėjo 23, sekmadlenj, 1 • 4 vai. popiet 

Kultūros Židinyje

Parodos atidarymas 7:30 vai. šeštadieni 
Apie dailininką kalbės Vytautas Ignas

RENČIA S.Y. APYLINKES ztTEinNLNK.AI




