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Savaitės 
įvykiai ©

JAV vyriausybė nutarė pa
remti J.T. genocido konvencijos 
ratifikavimą ir pasiūlyti Senatui 
ją patvirtinti. Iki šiol šią sutartį 
yra jau patvirtinusios per 90 
valstybių.

JAV susirūpino, kad Libijai ir 
Marokui sudarius uniją, Ameri
kos prekės ir kariniai reikmenys

patikino, kad sudaryta unija ne
pakenks JAV ir Maroko santy
kiam.

Prieš Nikaragvos vyriausybę 
veikiantieji partizanų junginiai, 
kaip Kosta Rike veikiantis Re
voliucinis demokratinis susi
vienijimas, Hondūre — Nikarag
vos demokratinis frontas ir Mis- 
kito indėnų — Misura, sudarė 
karinę ir politinę susitaikinimo 
uniją ir pasižadėjo bendrai ko
voti prieš marksistinę sandinistų 
vyriausybę.

Libija pasiūlė Egiptui 5 bil. 
dol., kai jis atsisakytų nuo 1979 
m. pasirašytos su Izraeliu taikos 
sutarties.

Japonijos imperatorius Hiro
hito pareiškė ten pirmą kartą 
apsilankiusiam Pietų Korėjos 
prezidentui Chun Doo Hvvan, 
kad Japonija apgailestauja savo 
ankstyvesnį elgesį su Korėja, o 
Japonijos min. pirmininkas 
Yasuhiro Nakasone, kad reikia 
užbaigti Šiaurės Korėjos izolia
ciją.

Sov. S-gos kariuomenės štabo 
viršininkas maršalas Nikolai V. 
Ogurkov netikėtai ir dėl nežino
mų priežasčių buvo atleistas iš 
pareigų, o į jo vietą buvo pa
skirtas jo pavaduotojas maršalas

JAV’ vetavo J.T. Saugumo ta
rybos priimtą rezoliuciją, įsa
kančią Izraeliui tuoj pat nu
traukti visus suvaržymus Liba
no gyventojam, keliaujantiem į 
Izraelio okupuotą pietinį Li
baną.

Etiopijos diktatorius pik. Itn. 
Mengistu Haile Mariam forma
liai sudarė komunistų partiją ir 
ją pavadino Darbininkų partija. 
Jos gen. sekretorium pasidarė 
jis pats.

Kinija sutiko įsileisti 3 asmenų 
Dalei Lamos delegaciją į Pekin- 
gą būsimai Dalai Lamos kelio
nei į Kiniją paruošti.

Valst. sekr. Shultz šio mėn. 
pabaigoj susitiks su Sov. S-gos 
užs. reik, ministeriu Gromyko, 
atvyksiančiu į J.T. posėdžius.

Bolivijoj buvo susektas są
mokslas nužudyti aukštus poli
tinius. karinius ir unijų pareigū
nus ir sukelti krašte chaosą. 
Sąmokslą rengęs ats. pik. Rolan
do Saravia, anksčiau suorgani
zavęs krašto prezidento pagrobi-

Žvalgybos organai tvirtina.

partizanų lėktuvų vyriausybės 
karo mokyklos Santa Clara puo
limą, kurio metu žuvo du ameri
kiečiai, buvo nušauti ir keturi 
aukšti Kubos kariniai patarėjai.

jaunų vyrų yra parengiami savi
žudiškiem teroristiniam veiks
mam prieš Izraelio karius pieti
niam Libane.

SECOND-CLASS 
Postage paid at Brooklyn, N.Y.

341 Highland Blvd. .inBrooklyn, N. Y. 11207 30 centų

IŠSIGANDO SV. KAZIMIERO
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 62

LietuvosKatalikų Bažnyčios 
Kronikos 62 numeris Lietuvoje 
pasirodė š. m. balandžio 4. Nu
meris skirtas šv. Kazimiero 
mirties 500 metų jubiliejui, pra
šant globos Lietuvos Bažnyčiai 
ir visiems, kenčiantiems už tikė
jimą ir tiesą.

Numeryje rašoma: Šv. Kazi
miero 500 metų mirties jubilie-

jaus iškilmių atgarsiai, Katali
kiška Lietuva dėkoja Šv. Tėvui 
Jonui Pauliui II, Protestai dėl 
suimtų kunigų Alfonso Svarins
ko ir Sigito Tamkevičiaus — ne
siliauja, Kun. Jono Danylos 
atviras laiškas ateistui Broniui 
Jauniškiui, Žinios iš vyskupijų. 
Kratos ir tardymai, Mūsų kali
niai, Nauji pogrindžio leidiniai.

šiai reikės laukti dar ne vieną 
mėnesį. Kiekvienas Lietuvos 
kunigas gavo po 70 šv. Kazi
miero paveiksliukų, kelis meda
lius, keliasdešimt kalendorėlių, 
o tai, palyginus su tikin
čiųjų skaičiumi, mažiau nei la
šas jūroje. Bet tai tik įžanga į 
priešjubiliejinį bedievių siautė
jimą.

ŠV. KAZIMIERO MIRTIES 
IŠKILMIŲ ATGARSIAI

500 METŲ JUBILIEJAUS

Šiemet kovo 4 d. sukako 500

gaikštis šv. Kazimieras. Šj didį 
jubiliejų mūsų tauta mini sun
kiomis bedieviškos priespaudos . 
sąlygomis, popiežiaus Pijaus XII 
žodžiais tariant, “taip didelėje 
nelaimėje, už kurią didesnės nė-

Šiuos žodžius patvirtina bedie
vių siautėjimas artinantis šv. Ka
zimiero jubiliejui.

Sunku buvo katalikiškai Lie
tuvai carinės Rusijos priespau
doje. . . Ir tada buvo varžomas 
tautos globėjo šv. Kazimiero gar
binimas. Rusu caro cenzoriai 
braukė iš senųjų kantičkų per 
200 metų mūsų liaudies giedotą 
giesmę apie šv. Kazimierą:

“Lietuvos žemė kaipo būt 
pražuvo_

septynis metus, kad nevalioj 
buvo.

Bet Dievas padarė didelę 
meilę savo,

duodamas patroną pagelbai

komisijos parengtos šventojo 
biografijos.

zoriai sugebėjo įžiūrėti šv. Ka
zimiero biografijoje? Kodėl taip 
bijomasi tiesos apie šv. Kazi
mierą? Tiek katalikų kalendo- 
rėlį, tiek medalį ar paveikslėlį

vysti prieš jubiliejų, juo labiau, 
kad vyskupų kunigams išsiunti
nėto rašto prieraše jubiliejiniams 
pamokslams siūloma naudotis 
kalendoriuje įdėta kazimiero- 
logine medžiaga.

Minėtas kalendorius leidyklai 
spausdinti buvo atiduotas 1983 
vasarą, tačiau jo spaudinimas 
buvo vilkinamas, atidedant pa
skirtą išleidimo terminą, ir tik 
vienas kitas kunigas kalendorių 
gavęs jubiliejaus išvakarėse ir 
praktiškai- juo pasinaudoti iškil
mių dienai nesuspėjo.

O maldyno pasirodant tikriau-

Stengėsi sumenkinti 
šv. Kazimierą

Dar prieš jubiliejų periodinė
je spaudoje pasirodė eilė straips
nių, kuriais mėginta sumenkinti 
šv. Kazimiero asmenį, suniekinti 
ir iškreipti paties jubiliejaus tiks
lus. Kaip pavyzdžiui, “šventųjų 
kultą Bažnyčia visada naudojo 
politinei ir ideologinei kovai. 
Kazimiero mirties ir jo pripaži
nimo šventuoju sukakčių minėji
mus organizuoja ultradešinieji 
lietuvių buržuazijos emigracijos 
veikėjai ir klerikaliniai ekstre
mistai Lietuvos Katalikų Bažny
čioje ”. (“Kalba Vilnius”, 1983 m. 
Nr. 10, 14 psl.) Belieka tik pri
dėti kad netrukus ir pati religi
ja ar noras kalbėti gimtąja kalba 
bus vadinama politika ar kleri
kalinio ekstremizmo apraiška.

Dėl akių (ar dėl Vatikano su- 
klaidinimo) buvo leista sudaryti 
jubiliejinę komisiją, kuriai, kaip 
vėliau paaiškėjo, tik porą kartų

(nukelta į 2 psl.)

MIRĖ KARDINOLAS 
JOSEF SLIPYJ

Kazimieras šventas iš dangaus 
atėjo,

kurį Žalnieriai ant oro regėjo.
Paskui eidami taip gudus

patrėmė,
verkiančius žmones iš nevalios 

ėmė . . .”

(Taip giedojo mūsų protėviai, 
minėdami 1655 metu rusu ant- e

plūdį Lietuvon.)

Neleido šventojo biografijos
Ir šiais laikais, ruošiantis šv. 

Kazimiero 500 metų jubiliejui, 
kai Lietuvos vyskupams buvo 
leista oficialiai išleisti katalikų 
kalendorėlį, bukletą ir jubilie
jinį paveikslėlį, tarybiniai cenzo
riai braukė, neleido juose at-
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KRIKŠČIONYBĖS IR ATEIZMO 
GRUMTYNĖS MŪSŲ TAUTOJE

ŠV. KAZIMIERĄ LIETUVIAI 
PAGERBĖ IR TORONTE —

Dr. J. Girniaus paskaita

Dr. Juozo Girniaus paskaitos 
tema: “Krikščionybės ir ateizmo 
grumtynės mūsų tautoje”. Čia 
spausdinamos santraukinės dr. 
Juozo Girniaus paskaitos mintys, 
kaip jos paskelbtos oficialiame 
kongreso leidinyje.

-o-
Pirmoje paskaitos dalyje au

torius gvildena teorinio pobūdžio 
mintis, antroje — gyvenimiškus 
praeities ir dabarties klausimus. 
Pažvelgęs į esamą įtampą tarp 
krikščionybės ir ateizmo, paskai
tininkas pereina į Lietuvos gy
venimą ir randa, kad ateizmo

mierąs Liščinskis (1634 - 1689). 
Jis kaip toks buvo vienišas iki 
XIX š., kai ateizmo banga žy
miai sustiprėjo, įtampa tarp 
krikščionybės ir ateizmo padi
dėjo. Toliau autorius taip dėsto.

“Galima sakyti, kad lietuvių 
tauta buvo paruošta knygnešių 
gadynei, uždraudus spaudą lo
tyniškaisiais rašmenimis. Naują 
padėtį šiuo metu sudarė bau
džiavos panaikinimas. Pasiturin
tieji ūkininkai pradėjo siųsti savo 
vaikus į universitetus, daugiau
sia pačioj Rusijoj. Tuo būdu jau 
ir nepriklausomos Lietuvos in
teligentijos dauguma, J. Keliuo- 
čio žodžiais, buvo “dar Rusijos 
katile išvirta”. Išvirta ne tik savo 
simpatijomis rusų kultūrai, bet 
ir nutolimu nuo tėvų tikėjimo. 
Sovietiniai autoriai “nesismul- 
kindami” ton pačion ateistų gre-

Basanavičiumi ar ekskunigį V. 
Dembskį su V. Kudirka. O J. Bi
liūno grįžimą į tėvų tikėjimą ig
noruoja. (Biliūnas laiške žmonos 
motinaį^Ą. JanuJąitien.ęį..J§Q7. 
XI.22 rašė: “Ir persitikrinau, kad 
brangiausias ir švenčiausias 
daiktas žmogui yra tikėjimas . .. 
Tai gi žadu šiais metais atbūti 
iš viso gyvenimo išpažintį” —J. 
Biliūno Raštai, t.3, 1981, p. 437).

Romos mieste rugsėjo 7 mirė 
žymusis ukrainiečiu kardinolas 
Josef Slipyj. Jis buvo 92 metų. 
Sovietų kalėjimuose ir stovyklo
se praleido 18 metų.

Jis buvo Lvovo arkivyskupas 
ukrainiečiam katalikam. Buvo 
suimtas 1946. Iš kalėjimo pa
leistas 1963 ir atvyko į Romą.

Iš kalėjimo jis buvo paleistas

Libano mahometonų šiitų va-

intervenciją padarė pop. Jonas 
XXIII ir kiti Europos politikai 
bei vadai.

Irano opozicijos vadai Pary
žiuj paskelbė Khomeini valdymo 
metu nužudyto 10,231 žmogaus 
vardini sąrašą.

Izraelio Darbo partijos blokui 
priklausančios kairiojo sparno 
Mapam partijos 6 atstovai pasi-

Sharon numatyto paskyrimo fi
nansų ministeriu naujoj vy-

Kardinolas Josepf Slipyj

Vyskupas Paulius Baltakis, OFM, išeina iš Portlando kated
ros, kur jis buvo konsekruotas vyskupu rugsėjo 14 d. 2 v. po
piet. Šią nuotrauką įsidėjo “Portland Press Herald" dien
raštis rugsėjo 15 laidos pirmame puslapyje. Iš ten ji ir paimta.

VYSKUPO PAULIAUS BALTAKIO, OFM, 
KONSEKRACIJA PORTLAND© KATEDROJE

Rugsėjo 14. penktadieni, 2 v. 
popiet su didelėm iškilmėm 
Portlando miesto katedroje-. 
Maino valstijoj, vyskupu buvo 
konsekruotas Paulius Baltakis, 
OFM.

Per iškilmingas mišias konse
kravo pats popiežiaus pronunci-

Washington©, asistavo Portlando 
vyskupas Edxvard C. O’Leary ir 
vysk. Vincentas Brizgys.

Konsekracijos iškilmėse- dalv- 
vavo 24 arkivyskupai ir vysku
pai, per 200 kunigų ir pilna ka
tedra žmonių. Labai daug lietu
vių suvažiavo iš Toronto, (net du 
autobusai), iš Bostono, Naujosios 
Anglijos vietovių, iš New Yor- 
ko buvo irgi du autobusai.

Po konsekracijos iškilmių, ku-

ciškonu vienuolyne Kennebunk-

vavo per 900 svečių. Ties di
džiuoju vasarnamiu, prie įėji
mo į sporto salę, buvo pastaty
ta didžiulė palapinė, kuri ir sn-

Nutolti nuo tikėjimo galima 
įvairiai: indiferentiškai visiškai 
juo nesidomėjimu ir jam nesky
rimu reikšmės; agnostiniu nu
sistatymu, jog Dievo buvimo ar 
nebuvimo klausimą gaubia neži
nia; pagaliau ateistiniu apsi
sprendimu—arba ramiu, laikant, 
tikėjimą nepavojingu asmeniniu 
reikalu, arba kovingu, laikant 
tikėjimą blogybe, kurią reikia 
naikinti. Rusijos mokyklose susi
formavusi naujoji lietuviška in
teligentija daugiau ar mažiau li
ko tikėjimui svetima. (Tarp kit
ko neišvengiamai tokio idėjinio 
profilio, ypač iš pradžių, buvo ir 
1922 m. atidarytasis Lietuvos 
universitetas —tik po kokį vieną 
tikintįjį profesorių buvo fakulte
te, išskyrus katalikų išsikovotą 
Teologijos-filosofijos fakultetą).

Vos susidariusi tautiškai susi
pratusi lietuviškoji šviesuomenė 
radikaliai suskilo; iš vienos pu
sės — kunigai patriotai, iš antros
— pasauliečiai inteligentai, ati
tolę nuo tėvų tikėjimo. Tikin
čiųjų pasauliečiuose inteligen
tuose reikėjo su žiburiu ieškoti
— vargu ar buvo galima rasti. 
Iš naujo atsivėrė praraja tarp 
šviesuomenės ir liaudies, tik 
kitokio pobūdžio, nebe tautinio, 
o pasaulėžiūrinio. Kaip anks-

čiu ir vakare bus o vėžiu va
karienė. (Platesnis aprašymas 
kitame Darbininko numeryje).

PREZIDENTO RONALD REAGANO 
SVEIKINIMAS VYSK. PAULIUI BALTAKIUI

Reagan per Romą Keži vysk. 
Pauliui Baltakiui atsiuntė tokią 
sveikinimo telegramą:

los proga.
\ įsi amerikiečiai džiaugiasi.

parinko amerikietį vyskupą vision 
lietuviam katalikam už Lietuvos 
ribų. Jūsų parinkimu v pač

džiaugiasi visi lietus’iai-ameri 
kiečiai katalikai.

Aš žinau, kad lietuviai Lietu
voje taip pat džiaugiasi Jūsų 
konsekracija ir tai yra jiem mo-

geriausio. Te Dievas Jus laimina. 
Ronald Reagan.

čiau Šviesuomenė stengėsi liaudį 
lenkinti, taip dabar — ją “pa- 
žanginti”. Vieni tik apgailestavo 
liaudies skendėjirną “prieta
ruose”, o antri ėmėsi aktyviai 
prieš tikėjimą kovoti. Pagaliau 
ateizmas pasiekė Lietuvą.

Visos lietuviškosios pajėgos 
susitelkė į Aušrą (1883 
86), bet jos jau buvo labai skir
tingų pažiūrų. Pirmasis redakto
rius buvo tolerantus indiferen
tas dr. J. Basanavičius, antrasis 
— kovingas ateistas dr. J. Šliū
pas (1861 - 1944), tikrasis lietu
viškojo ateizmo pradininkas. 
Nors ir trumpalaikis J. Šliūpo 
redagavimas “pabaigė pačių auš
rininkų skilimą” (Ve. Biržiška, 
LE, I, 1953, p. 467). Ir Šliū
pui pasitraukus, bandymai laik
raštį gelbėti nebepavyko. Atski
ros pasaulėžiūrinės srovės pradė
jo leisti savo atskirus laikraš
čius. Jų gilūs skirtingumai atsi
spindėjo ir Didžiajame Vilniaus 
seime 1905 m. Atgavus spaudos 
laisvę, labai pagausėjo ir perio
dinių leidinių ir knygų. Kadan
gi Lietuva vis tebebuvo Rusi
jos okupacijoje, ribotasi tik idė
jine kova.

-o-
Prasidėjus I pasauliniam karui, 

dauguma lietuvių inteligentų 
bei moksleivių pasitraukė į Ru
siją. Kokia gili politinė įtampa 
buvo išaugusi tarp politinių sro
vių, matome iš Petrapilio lietu
viu seimo 1917 metais.

Rusijos bolševikų revoliucija 
patraukė ir dalį, nors mažą lie
tuvių. Rusai bolševikai 1918. 
XII. 16 sudarė V. Kapsuko “re
voliucinę” Lietuvos valdžią, bet 
netrukus (1919.1.30) įsakė so
vietinei Lietuvai susijungti su 
sovietine Gudija. Hibridiaiė 
Lietbiela (tuo metu ir spaudoj 
vartota Lietuvos ir Gudijos, arba 
Bielorusijos, samtrumpa) for
maliai gyvavo nuo 1919.11.27 
iki IX. 11, nors jau nuo 1919. 
VII. 14 tik nominaliai palikus

Nepriklausoma Lietuva vos 
kūrėsi: pirmasis ministeriu ka
binetas sudarytas 1918.XI.il, o 
jau už mėnesio (XII.12) Raudo
noji armija pasiekė Lietuvos te
ritoriją. Buvo spėję užimti du 
trečdalius teritorijos. Pavojaus 
valandą visi lietuviai patriotai 
pamiršo savo politinius skirtu
mus ir vieningai stojo ginti lais
vės — 1919.VIII.31 raudonar
miečiai jau buvo išstumti už 
Dauguvos.

Tačiau ir laisvės kovų metu 
buvo tokių, kurių antireliginis 
nusistatymas buvo toks stiprus, 
kad “klerikalinės” Lietuvos už 
viską labiau baisėjosi. Iš Mari
jampolės žinoma, kad, kai vieni 
moksleiviai vykdavo savanorių 
palydėti, kiti ateidavo iš jų šai
pytis. Toj pačioj Marijampolėj 
leidžiama Aušrinė buvo tiek su- 
kairėjusi, kad B. Sruoga, pats 
anksčiau buvęs jos redakcijoje, 
dabartinę Aušrinę apibūdino 
“rusu nihilizmo mvlimiausiu <r
vaiku". Laikydamas mūsų rusiš- • c
kiausia žyme “be jokių ceremo
nijų koliotis". dėl Aušrinės nuo
latinio plūdimosi ironiškai nusi
stebėjo. kad “tai rašo ne Z. Alek- 
sa-Angarietis Komuniste, bet 
mūsų jaunimas savo organe“.

Šioje perspektyvoje iškyla di
delė reikšmė Pr. Dovydaičio, 
nepritapusio prie Aušrinės (ėju
sios nuo 1910 m. pradžios), 
suorganizuota ir redaguota Atei
tis (nuo 191 1 vasario mėn.). Atei
tininkų sąjūdis' išaugino tikin
čiuosius inteligentus. Pr. Dovy
daičio neužmirštamas nuopel
nas. kad sulaukėme ir katalikiš
kosios inteligentijos (gėda net jo 
pavardės baimintis!). Ateitinin
kai nesvyruodami stojo į sava
norius ir pirmąsias karo mokyk
las, išaugo i stipriausią studentų 

ir antrajame nepri- 
, dešimtmety jo pa- 
's dxasinj veidą, 
skis sax o laiku taip 

'".brėžė Aušros n Ateities san-
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Elena Bukelienė, literatū
ros kritikė ir Vilniaus valstybinio 
V. Kapsuko universiteto lietuvių 
literatūros katedros docentė, už 
nuopelnus lietuvių literatūrai ir 
aktyvų dalyvavimą visuomeni
niame gyvenime apdovanota 
Aukščiausios Tarybos prezi
diumo garbės raštu.

— Klaipėdos paveikslų galeri
joj atidaryta respublikinė restau
ruotų muziejinių vertybių pa
roda. Joje eksponuojami įvairių 
epochų skulptūros, tapybos, gra
fikos, taikomosios dailės ir liau
dies meno kūriniai, kuriuos at
naujino dailės muziejaus P. Gu- 
dyno meno vertybių restauravi
mo centro specialistai.

— Laikrodžių muziejus ati
darytas Klaipėdoje, M. Gorkio 
gatvėje. Muziejus atspindi laiko 
matavimo prietaisų raidų nuo 
trečio tūkstantmečio prieš Kris
taus gimimų iki šių dienų.

I Savaitės |
| Įvykiai I

Kinija numato sumažinti savo 
konstrukcijų projektus per 1986 
prasidedantį penkmetį, kad su
taupytų pinigų ir pasiruoštų 
ekonominiam suklestėjimui per 
1990 prasidedantį penkmetį.

J.T. susirūpino Vietnamo vyk
domu didelio masto vietnamie
čių įkurdinimu Kambodijoj.

Popiežius Jonas Paulius II, 
pirmų kartų atvykęs į kataliky
bės lopšį šiaurinėj Amerikoj, 
buvo iškilmingai sutiktas Ka
nados vyriausybės ir pažadėjo 
kalbėti apie katalikybės tiesas 
ir ryšius tarp religijos ir kultū
ros.

Valst. sekr. Shultz pareiškė, 
kad JAV yra pasiruošusios tartis 
su Sov. S-ga dėl erdvės ginklų 
bandymų bendro moratoriumo, 
bet atmetė Sov. S-gos siūlymų 
tokius bandymus nutraukti tom 
derybom dar net neprasidėjus.

Demokratų partijos kandidatas 
į prezidentus Walter F. Monda- 
le pasiūlė planų sumažinti iki 
1989 biudžeto deficitą 2/3. Tam 
pasiekti jis numato padidinti 
mokesčius korporacijom ir di
desnius atlyginimus gaunantiem 
ir sumažinti gynybos, sveikatos 
ir žemės ūkiui skiriamas išlai
das.

Pamokslininkas Billy Graham, 
per ankstyvesnį lankymąsi Sov. 
S-goj nepastebėjęs religijos var
žymų, vėl išvyko į Sov. S-gų. 
kus jis per 12 dienų lankysis 
Leningrade, Taline, Maskvoj ir 
Novosibirske ir jų bažnyčiose 
sakys pamokslus.

— Lietuviškos muzikos kon
certas, užtrukęs ketvertų valan
dų, buvo transliuojamas per Šve
dijos radijų. Koncertų transliavo 
rimtosios muzikos stereo stotis. 
Iniciatyvos ėmėsi Sygvardas 
Hamaras, vienas žymiausių Šve
dų muzikinių žurnalistų. Kon
certo programoj nuskambėjo M. 
K. Čiurlionio simfoninė poema 
“Miške”, V. Laurušo vokalinis 
ciklas, F. Bajoro “Žalias ąžuo
las”, B. Kutavičiaus oratorija 
“Paskutinės pagonių apeigos”, 
A. Rekašiaus Penktoji simfonija 
ir kt. Transliacijos metu apie 
Lietuvą ir jos žmones pasakojo 
norvegų filologas, studijavęs 
Vilniaus universitete lietuvių 
kalbų, H. Reinmanas, o jauni 
švedų kompozitoriai komentavo 
klausomų muzikų.

— Apžiūros laureatų vardai 
suteikti Akademinio operos ir 
baleto teatro baleto solistam Ne
lei Beredinai, Petrui Skirmantui 
ir Jaunimo teatro režisieriui Ei
mučiui Nekrošiui. Už sėkminga 
jaunųjų talentų ugdymų apžiū
ros diplomai ir premijos taip 
pat paskirti Kauno dramos teat
rui bei Akademiniam operos ir 
baleto teatrui. Gerai Įvertinta 
Jaunimo teatro vyriausios reži
sierės Dalios Tamulevičiūtės, 
kūrybinio jaunimo globotojos, 
veikla.

— Pedagoginės literatūros lei
dykla “Š vieša” baigė leisti vi-

Valst. sekr. Shultz pareiškė, 
kad susitikimai tarp JAV ir Sov. 
S-gos prezidentų yra nereikš
mingi, jei jų metu jokių susita
rimų nepasiekiama.

Prezidentas Reagan antrų kar
tų Pennsylvanijos lenkam pakar
tojo, kad Jaltos sutartis nesutei
kė Sov. S-gai teisės dominuoti 
Rytų Europai ir Lenkijai.

Sov. S-gos užs. reik, ministe- 
ris Gromyko rugsėjo 28 susi
tiks ir su prezidentu Reagan.

JAV nutarė viešai paskelbti 
Ginklų kontrolės ir nusiginkla
vimo patariamojo komiteto už
registruotus Sov. S-gos ginklų 
kontrolės pažeidimus.

Izraelio Darbo partijos centro 
komitetas patvirtino sudarytų 
tautinės vienybės koalicinės vy- 
riausvbės susitarimą. Ši vvriau- 
sybė nebandys aneksuoti oku
puoto vakarinio Jordano kran
to ir Gazos, ruožo ir numato 
pasitarimus su Jordanu dėl 
taikos.

Bulgarijos prezidentas Todor 
Živkov atšaukė savo numatytų 
vizitų į V. Vokietijų.

Fiziko Sacharovo draugas ma
tematikas Juri Šichanovič Mask
vos teismo buvo nuteistas 5 m. 
kalėti ir 5 m. tremties už prieš- 
sovietinę veiklų.

Šv. Patriko katedroje brolis Danielius Yenkcvičius, OP M, 
Marian Skabeikis, abu atlikę reikiamus liturginius skaitymus 
mišių metu. Už jų iš k. kun. Domininkas Pocius ir kun. Anta
nas Masaitis. Nuotr. John Siūtis

dūrinių mokyklų vadovėlius 
naujiem mokslo metam. Vado
vėlių fondas papildytas 82 pava
dinimų leidiniais bendru 2,4 
milijonų egzempliorių tiražu.

— Vilniuje, dailės parodų sa
lėse K. Požėlos gatvėje, atidary
ta paroda - publikacija, supa
žindinanti lankytojus su vertin
giausiais liaudies meno pavyz
džiais, saugomais Lietuvos dai
lės muziejuje. Stenduose dau
giau kaip 500 eksponatų. Tai 
įvairiausiais raštais išdabintos 
kraičio skrynios, senoviniai bal
dai, buitinė keramika ir teksti
lė, drabužiai, medžio skulptūrė
lės, dekoratyviniai geležies dar
bai, didžiulė pintų krepšių ko
lekcija.

— Juozo Grušo pokalbis su
L. Lavrova, pavadintas “Novelė 
apie Grušų, papasakota jo pa
ties”, išspausdintas laikraštyje 
“Literatumaja gazeta” (Nr. 31). 
Rašytojas prisimena jaunystę, 
studijas Kaune, jaunųjų literatų 
susibūrimus V. Mykolaičio-Pu
tino namuose, pasakoja apie vo
kiečių okupacijų, apie savo isto
rines dramas, nūdienį žmogų.

— V. Petkevičiaus apybrai
žų knygų “Yra šalis” išleido 
Talino leidykla “Esti Ramat . 
Į estų kalbų knygų išvertė T. 
Juodkienė. Leidinys pavadintas 
“Mano Lietuva”. Šiais metais iš
ėjo ir M. Sluckio romanas 
"Saulė vakarop” (serijoje “Šiuo
laikinis romanas”), kurį išvertė
M. Lodus, ir J. Mikelinsko ro
manas “Genys yra margas” (iš
vertė L Vananurmas). Pernai lei
dykla supažindino Estijos skai
tytojus su V. Bubnio romanu 
“Nesėtų rugių žydėjimas”, D. 
Mušinsko novelių knyga “Vaka
ras, kurį užrašė Mickus” ir K. Sa
jos pjesių rinkiniu "Liepsno
janti kriaušė”. Iš viso pokario 
metais į estų kalbų išversta be
veik 60 lietuvių rašytojų knygų.

— Saulius Saladūnas, Lietu
vos fotografijos meno draugi
jos Panevėžio skyriaus atsakin
gasis sekretorius, laimėjo tre
čiųjų premijų — taurę, kurią į- 
steigė Prancūzijos geležinkelie
čių kūrybinių organizacijų sąjun
ga. Tarptautinėj “Autoeurop 84” 
fotoparodoj Prancūzijoj dalyvavo 
atrinkti 38 autoriai su 162 nuo
traukomis. Parodai beveik 300 
autorių iš 20 skirtingų valstybių 
atsiuntė 1588 fotografijas. Foto- 
parodoje taip pat buvo ekspo
nuoti vilniečių V. Bubelytės, 
V. Butyrino ir klaipėdiečio A. 
Maldučio darbai.

— Ukmergė, Anykščiai, Utena 
— šiuose miestuose vyko “Rie- 
duvos” respublikinio techninio 
klubo ir Lietuvos automėgėjų 
draugijos surengtas senovinių 
automobilių vairuotojų sąskry
dis. Jame dalyvavo ir svečiai iš 
Latvijos, Maskvos ir Leningrado.

— Kėdainių centre išaugo ori
ginalus, prie senamiesčio archi
tektūros priderintas, pastatas, 
kurį suprojektavo Miestų staty
bos projektavimo instituto Kau
no filialo specialistai. Erdviose

patalpose “Technikos” parduo
tuvė. Pirkėjus aptarnaus dvide
šimt prekystalio darbuotojų.

— Prienuose, ant gražaus Ne
muno kranto, Šio šimtmečio pra
džioje buvo pastatytas vandens 
malūnas. Jo girnas suko nedide
lio Revuonos upeliuko vande
nys, kritę į senąjį Nemuną. Dau
giau kaip pusę Šimtmečio suko
si girnos, bet ilgainiui malū
nas prarado savo vertę. Buvo 
nutarta sename malūne įrengti 
viešbutį. Rekonstrukcijos projek
tų paruošė kaunietė architektė 
V. Paleckienė. Kauniečiai daili
ninkai V. Valentas ir R. Ručins
kas sukūrė gražias reklamines 
freskas, patraukliai apipavidali
no vestibiulį. Viešbutį pavadino 
“Revuonos” vardu. Atjaunėjęs 
senasis pastatas neseniai priėmė 
pirmuosius svečius. Naujame 
viešbuty 46 vietos.

— Jurgio Račkaus, Kanadoje 
gyvenančio dailininko, kūrinių 
paroda atidaryta Lietuvos dailės 
muziejaus centriniuose rūmuo
se. Parodoje eksponuojamos ke
lios dešimtys akvarelių, grafikos 
darbų ir piešinių. Tai atskiri 
lakštai iš ciklo “Dangus ir žemė”, 
Ispanijos ir Anglijos peizažai, 
kompozicijos. Tai jau antr oji per
sonalinė J. Račkaus kūrinių pa
roda Vilniuje. Jų surengė Lie
tuvos dailės muziejus kartu su 
“Tėviškės” draugija.

— Petras Keidošius, laikraš
čio “Literatumaja gazeta” nuola
tinis korespondentas Lietuvoje, 
respublikos nusipelnęs žurnalis
tas, už nuopelnus lietuvių lite
ratūrai, ilgametį žurnalistinį dar
bų ir aktyvų dalyvavimų visuo
meniniame gyvenime šešiasde
šimtųjų gimimo metinių proga 
apdovanotas Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo garbės 
raštu.

— Dimitrijui Gelpemui, Vy
riausiosios enciklopedijų redak
cijos gamybos skyriaus viršinin
kui, už nuopelnus poligrafijos 
pramonei ir aktyvų dalyvavimų 
visuomeniniame gyvenime su
teiktas nusipelniusio inžinieriaus 
garbės vardas.

— Kauno gatvėse atsirado 
naujoviškos pašto dėžutės. Jos 
ne tik dailesnės, bet ir aprū
pintos techniškais patobulini
mais: jose įmontuotas įrenginys, 
kuris laiškus dailiai suguldo į 
specialias kasetes. Dabar pašti
ninkai jau nebesinaudos daugelį 
metų tarnavusiais maišais, į 
kuriuos laiškai buvo sukratomi 
kaip pakliuvo, užteks tik pakeis
ti kasetę. Naujosios pašto dėžu
tės suprojektuotos Kaune. Pro
jekto autoriai — ryšių minis
terijos specialaus projektavimo 
ir konstravimo biuro Kauno filia
lo konstruktoriai K. Kuprys ir G. 
Šuimanovas.

— Šiauliuose Vilniaus gatvės 
bulvaras pramatomas padaryti 
pėsčiųjų zona.

S.L.K.

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
(atkelta iš 1 p.sl.)

Visa katalikiška Lietuva ren
gėsi tinkamai sutikti vienintelio 
oficialiai paskelbto šventuoju 
Lietuvos kunigaikščio Šv. Ka
zimiero 500 mirties jubiliejų. 
Pagrindinės jubiliejaus ati
darymo iškilmingos pamaldos 
buvo paskirtos kovo 3 d. \ ilniaus 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
kur ilsisi žemiškieji šv. Kazimie
ro palaikai.

Tikinčiųjų veiduose matėsi 
skausmas

Tų dienų maldininkai iš visos 
Lietuvos rinkosi į Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčių. Bažnyčia ir 
šventorius netalpino žmonių, ne
maža jų dalis stovėjo už šven
toriaus ribų. Nuo ryto girdėjosi 
lenkiškos ir lietuviškos maldos. 
Pagrindinės pamaldos buvo 
pradėtos 12 vai. Mišias aukojo 
vyskupai — L. Povilonis, A. \ ai- 
čius, |. Steponavičius. V. Slad
kevičius. Pamokslų lietuvių kalba 
pasakė Panevėžio vyskupijos 
valdytojas kun. Kazys Dulksnys, 
lenkams kalbėjo Vilniaus vys
kupijos valdytojas kun. Algirdas 
(hitauskas.

Ir vis tik daugelio tikinčirijų 
veiduose matėsi skausmas: 
didelė jų dalis negalėjo pilnai 
dalyvauti iškilmėse. Šventoriuje, 
kur meldėsi gausi minia tikin
čiųjų. tų dienų pamaldų metu 
viešpatavo tyla — neveikė gar
siakalbiai, nors jau geras de
šimtmetis, kai garsiakalbiai toje 
bažnyčioje veikia, veikė jie net 
pačiam remonto įkarštyje. Paaiš
kėjo, kad garsiakalbiai nustojo 
veikti išvakarėse bažnyčių ap- 
žiūrinėjusios komisijos pagei
davimu.

Pamokslų negirdėjo ne tik ti
kinčiųjų minia šventoriuje ir už 
jo, bet ir presbiterijoje buvę 
kunigai. Kad tai neatsitiktinu- 
rūas, verčia galvoti ir tas faktas, 
jog šiemet Marijampolėje per 
Garbingojo Dievo tarno arkivys
kupo Jurgio Matulevičiaus mi
nėjimą panašiai " atsitiktinai 
užsitrenkė sakyklos durys ir nie
kas negalėjo surasti raktų, todėl 
pamokslų sausakimšai bažnyčiai 
teko sakyti nuo altoriaus laiptu.

daugiau)

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfield Road., East 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 366-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose: 
86-01 114th St, Richmond HiU, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2811.

*

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highland Blvd., galima įsigyti 
llotuvlikų ir angliškų knygų apia Lietuvę, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltlnukų, medaus, įvairių suvenyrų.

..............................................................      ■ ■ » —.... ji ...............-

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

QUEENS COLLISION CENTER, INC. Expert auto body works-palntlng- 
welding, etc. John R. Chicavlch, 131-13 Hillside Ave., Richmond Hill, 
N.Y. 11418. Towing phone H11-6666. After 6 PM — 843 - 6677.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visą 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 SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin
non Securities inc., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 

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

LIETUVIŲ 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.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

asolino
MEMORIALS

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

TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

- kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

) LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KB1.DITO KORTELĖMIS 
JOKIO ĖKS FRA-MOKl .SC 1O l Z PATARX A\ IM A 

PILNAI APDILAI STA IR AKRĖDITVOTA AGėNTCRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

W<'-
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Dar nepasibaigė jubiliejiniai metai
Buvo įsivyravusi nuomonė, kad 

šv. Kazimiero jubiliejaus me
tai baigiasi su iškilmėm Toron
te. Po tos šventės jau galima 
užskleisti lapus ir padėti lenty- 
non kaip istorijos vieną įvykį. 
Jau nieko geresnio nesugal
vosime, nieko geresnio nebe- 
įvyks. Ir nebereikia.

Bet New Yorke iš anksto pla
nuotas šv. Kazimiero minėjimas 
įvyko po šventės Toronte. Ši 
New Yorko šventė aiškiai paro
dė, kaip yra naudinga ir pras
minga vietoje surengti kuo iš
kilmingiausius, įspūdingiau
sius tokius minėjimus. Kas buvo 
Toronte ir New Yorko iškilmėse, 
tas sakė, kad New Yorko iškil
mės buvo įspūdingesnės ir gra
žesnės. Jos išjudino dideles ma
ses žmonių. Žmonės, kurie va
žiavo iš Pennsylvanijos, New Jer
sey ar Connecticut© valstybių, 
jau pačia kelione darė auką, no
rėjo patys prisidėti prie iškil
mių, jas paremti savo dalyvavi
mu ir norėjo patys šį tą gauti. 
Visada tokios iškilmis pakelia 
žmogaus nuotaiką, jei jos gerai 
suorganizuojamos.

Ta žmonių daugybė negalėjo 
nuvažiuoti į Toronte Ją taip 
palikti irgi neapsimokėjo. Taigi 
— reikėjo ir vietinio šv. Kazi
miero minėjimo, kad pakeltų 
žmonių dvasia, e

New Yorko minėjimas pasi
sekė net ir labai. Visą laiką juk 
buvome nepastebėti, lyg kokios 
antros eilės piliečiai, o čia ėmė 
ir pakėlė į bičiulystės lygį, ir dar 
daugiau — parodė daug respek- 
to ir meilės. Ir tas paveikė visus 
susirinkusius i katedra. V-

Dabar minėjimas rengiamas 
Bostone. Reikia tikėtis, kad ir 
ten jis praeis iškilmingai ir su
trauks kuo daugiau žmo
nių, pašauks tuos, kurie gyvena 
nutolę nuo lietuviški! centrų ir 
lietuviškų reikalų.

New Yorko atvejis parodė, 
kad tokiom iškilmėm reikia skir
ti daugiau laiko. Jeigu jos būtų

44-TŲ METŲ VASARA
Didysis egzodas

PAULIUS JURKUS

Gaudymo nuotykiai Sedoje

Liepos mėnuo jau svėrėsi 
į antrą pusę, kai mudu su kun. 
Pranu Garšva, MIC, išsikėlėm 
kelionei į Sedą.

Žemaičių Kalvarijos parapiją 
tvarkė tėvai marijonai. Jie čia 
atsikėlė 1928 sausio 1. Prieš tai 
parapiją valdė įvairūs klebonai. 
Paskutinis toks buvo puikus ad
ministratorius kun. Povilas Pli
kys, kurį iš Kalvarijos tada iš
kėlė į Plungę ir kuris Plungėje 
pastatė gražią ir didelę mūrinę 
bažnyčią.

Žemaičių Kalvarija buvo do
mininkonų vienuolių tvirtovė. 
Jie čia turėjo ir gimnaziją, ku
rią lankė Motiejus Valančius ir 
Simanas Daukantas. Vienuoly
nas išsilaikė per 250 metu. Ru
sų administracija, slopindama 
Katalikų Bažnyčią. 19 amžiaus 
gale uždarė eilę vienuolynų. Jų 
tarpe ir Žemaičių Kalvarijos do
mininkonus. Parapiją valdyti pa
vedė vyskupui, ir šis skirdavo 
jau eilinius kunigus

sugrūstos į vieną dieną, būtų 
sunku pakelti. Reikia akademiją 
ir kokį koncertą rengti vieną 
dieną, o kitą dieną — iškilmin
gas pamaldas su aukštąja dva- 
siškija.

Visą tą jubiliejų reikia pakel
ti aukščiau, nepalikti jį kasdie
nybėje. Kai bus stengiamasi jį 
papuošti ir praturtinti, tai pa
veiks žmones ir visa aplinkumą. 
Gyvename krašte, kur mėgsta
mos visokios iškilmės, jų cere
monijos. Tai galime sutelkti ir į 
šv. Kazimiero minėjimą.

Bažnyčioje kartais lengviau 
pasiekti tokio iškilmingumo, o 
salėje — sunkiau. Salėje kažkaip 
nukrypstama į paprastą stilių. 
Pasidaro lyg koks eilinis rengi
nys. o ne jubiliejaus šventė.

Rengiant akademijas salėse, 
reikia paieškoti, kas būtų ne kas
dieniška, kas patrauktų žiūrovų 
dėmesį. Čia galima pradžiai į- 
jungti mokinius, jaunimą, ir jie 
padeklamuos šv. Kazimiero eilė
raščių, kurių yra visas pluoštas. 
Galima ir kokia giesme pradėti, 
šv. Kazimiero paveikslo įnešimu.

Seniau buvo madoje įvairūs 
gyvieji paveikslai. Ir dabar jau
nimas galėtų padary ti ir suvai
dinti keletą gyvųjų paveikslų iš. 
šv. Kazimiero gyvenimo. Tie pa
veikslai galėtų įvesti į paskaitą.

Jau susidarė ir nemaža lite
ratūros apie šv. Kazimierą. Ga
lima surengti tos kazimierinės 
literatūros parodėlę, kur būtų 
galima išstatyti leidinius, šv. 
Kazimiero biografiją kitomis 
kalbomis.

Minėkime šv. Kazimierąjauni- 
mo organizacijose. Čia yra tiek 
daug įvairių skaitinių šv. Kazi
miero antologijoje, kad daug 
jaunimo galės įsitraukti į teksto 
skaitymą. Mėginkime jauniem 
ir referatus pavesti. Svarbiausia, 
surenkime diskusijas, pokalbius 
su jaunimu. Tokių pokalbių metu 
galima aptarti šv. Kazimiero 
minėjimus, iškeltas idėjas, kaip

Gi įkūrus Lietuvos bažnytinę 
provinciją 1926, buvo įkurta ir 
Telšių vyskupija. Jai palikta tik 
mažoji dalis buvusios garsiosios 
Žemaičių vyskupijos.

Telšių vyskupas Justinas Stau
gaitis mėgino prikelti praeitį 
arba bent su ja susitikti jau nau
jose formose. Kadangi Žemaičių 
Kalvarija yra žymi ir garsi vie
ta, turi čia Stebuklingą Dievo 
Motinos paveikslą bažnyčioje, 
čia yra garsūs Kryžiaus Keliai, 
kuriuos žmonės vadina Kalnais, 
tai Telšių vyskupas ir pavedė 
parapiją tvarkyti vienuoliam. 
Tada domininkonų Lietuvoje 
nebuvo. Jie daug vėliau atsikū
rė Raseiniuose. Žemaičių Kalva
riją jis pavedė marijonam, ku
rių centras buvo Marijampolėje 
ir kurių jis asmeniškai daug pa
žino.

Taip į Žemaičių Kalvariją at
vykdavo daug šaunių klierikų 
marijonų. Čia jie atostogaudavo. 
Su jais ir susipažinau. Drauge 
kartais keliaudavome, rengdavo
me kokius renginius parapijos 
salėje. Iš tos gražios jaunystės

Vardai Ir aplinka
Vos pirmąkart išgirdus apie 

krikščionybę, tuojau atkyla šv. 
Juozapo vardas, — buvęs geras 
vyras, idealiai rūpinęsis šeima. 
O kuris lietuvis, net ir neleisti- 
nan linksmuman truputį linkęs, 
nenorėtų matyti tvarkingos sū
naus šeimos? Kelis žingsnius 
metę krikščionybės mokslam 
upokšnyje matome šv. Joną, ant 
Kristaus galvos vandenį pilantį. 
Sunku jį pamiršti, berniuką ren
giant krikštam Truputį vėliau 
šioje istorijoje mus pasitinka 
šventieji Petras ir Povilas, dide
li pasiryžėliai, kokių iš savo vai
kų kiekvienas tikisi.

Apie artėjantį rytą lietuviui 
ūkininkui praneša paukščiai, to
dėl jis net šeimyną, ragindamas 
darban, jais gundo: “Kelkite, ne
gražu miegoti. Jau visi kampai 
čiulbėjimo pilni.” Išėjus į lau
kus, ramybės neduoda vyturys, o 
draugiją artojui laiko varnėnai, 
iš paskos vagoje žygiuodami. 
Todėl nenuostabu, kad šie žmo
nės pamilsta šv. Pranciškų, pa
veiksluose sparnuočių aptūptą 
matydami.

Ilgus Šimtmečius senoje Lie
tuvoje vykstant mažesniems ir 
didesniems karams, atsirasdavo 
įvairių pasaulio perėjūnų, kurie 
nevengdavo naktimis pasisavinti 
vieną kitą nieką. O visus dingu
sius daiktus padėdavo atrasti 
šv. Antanas.

Ir taip gyvenimo kasdiena 
Lietuvoje priaugino būrius An
tanų, Juozų, Jonų, Petrų, Povilų, 
Pranų. Iš sulenkėjusių dvarų 
dar įsiveržė Vladai su Broniais, 
dėl įvairumo atsirado Mečių, 
Feliksų.

Mūsų Kazys yra vėlyvas. Juk 
Kazimieras buvo šventuoju ap
skelbtas tik 1602 metais.

Tačiau ir tuo laiku krikščio
nybė Lietuvoje dar nebuvo tvir
ta. Dvasiškija, maty t, bijojo lies
ti daugiau komplikuotus tos die
nos klausimus, kad nesumaišytų 
žmonių, ir tenkinosi patraukles
ne, seniausia Bažnyčios istorija. 
Juk atrodė lengviau — daugiau
sia net svetima kalba — prabil
ti apie Erodo ar žydų vyres
niųjų žiaurumus, kaip šviesti 
apie kilnų jaunuolį. Be to, dėl 
tvirtesnių pozicijų tada kovojo 

buvo paminėta Lietuvoje. Gali
ma pakalbėti apie didesnį reli
gingumo įsisąmonimą, apie pa
reigas savai tautai ir Bažny
čiai.

Prašome dar nebaigti šv. Ka
zimiero jubiliejaus minėjimo. 
Kviečiami jį paminėti visur, vi
sur, kiekvienoje lietuviškoje 
kolonijoje ir kiekvienoje lietuviš
koje jaunimo organizacijoje.

atėjo ir kunigas Pranas Garšva, 
dabartinis Draugo redaktorius- 
moderatorius. Pažinau, kai jis 
buvo klieriku seminarijoje. Kai 
jis baigė seminariją, jį čia pa
skyrė vikaru. Klebonu buvo Kle
mensas Kačergius, MIC, labai 
mielas ir išmintingas vyras. Su 
kun. Pranu Garšva draugavo
me ir daug ką bendrai atlikome. 
Mėgome keliauti, nueiti pėsti į 
tolimus taškus. Taip aplankėme 
ir Panų kalną, kurio koplytėles 
1982 balandžio pradžioj su trak
toriais nuvertė įvairūs kolchozų 
administratoriai, sukeldami daug 
triukšmo.

Taip mudu su kun. Pranu 
Garšva sumanėm nukeliauti į 
Sedą. Kelionė paprasčiausia. Yra 
tik kokia 9-10 km. Kelias gana 
puikus. Ką tai reiškia su dvira
čiu tokį keliuką nušveisti.

Į Sedą kartas nuo karto už
sukdavome. Ten prie Šv. Jono 
mažosios bažnytėlės buvo kitas 
kunigas Vaclovas Paulauskas, 
mokyklų kapelionas. Visada pa
sirengęs tokius keliauninkus pri
imti. Dabar kun. Vaclovas Pau
lauskas gyvena Thompson, 
Conn., ir yra kiek paliegęs.

Seda yra lyg kita mano tėviš
kė, ten lankiau vidurinę mo
kyklą, ten mokiausi ketverius 
metus, kol baigiau keturias kla
ses. Kiek atsiminimų, kiek nuo
tykių slepia ten kiekvienas kam
pelis aplink mūsų mokyklą.

Seda išaugo prie Varduvos 
upės, prie tos pačios, kuri teka 
per Žemaičių Kalvariją. Ten ji 
dar mažas upelis, o čia ji vingiuo-

TIKROVĖS ŽMOGUS

Vytauto Volerto, šv. Kazimiero mirties 500 metų 
sukakties minėjimo centrinio komiteto pirminin
ko, paskaita, skaityta rugsėjo 8 KuttOros Židi
nyje, Brooklyne, rugsėjo 8 New Yorko lietuviam 
pagerbiant šv. Kazimierų.

pravoslavija, iš Vakarų sunkėsi 
protestantizmas, ir sąžiningam 
dvasiškiui darbo užteko. Naujus 
Šventuosius liesti stigo laiko.

Bet legenda apie įvykį prie 
Dauguvos?

Ji taip pat greitai neplito. Ka
riuomenė buvo samdoma, kaimo 
žmogus jon nesiveržė, tad neži
nojo, kokios nelaimės, kokie 
stebuklai veikia kareivio gyve
nimą.

Šv. Kazimiero garsą — gali
ma spėti — tildė ir kilmė. Ka
raliaus sūnus, ponas; o valstie
čiui kilmingasis jau buvo iš
naudotojas.

Kaip tada su šv. Kazimiero 
šalpa pavargėliams?

Lietuvos ūkininkas nesupra
to miesto skurdo. Be to, kiekvie
nam, vieškeliu praeinančiam, 
elgetai pats neatsakė duonos 
gabalo, tad kas nuostabaus su 
šalpa? Kitaip šį šventojo bruožą 
vertina Venecueloje, kur badas 
nebuvo retenybė. Ir šiandien 
kovo 4 Šv. Kazimiero bažny
čioje, San Casimiro miestelyje, 
dalinamos bulkutės, primenan
čios šventojo dosnumą.

Aktualijos
Savo kantrumu laikas pradili

no carų galybę ir prikėlė miru
sią lietuvių sąmonę. Staiga su

Paskaitininkas Vytautas ValertasNuotr. L. Tamošaičio

ja ir gilėja. Pasiekusi Sedos mies
tą, ji daro kilpą, išsilenkia į šo
nus ir vėl grįžta. Tarpas tarp tų 
vagų yra visai mažas. Taip se
nokai ten buvo prakastas kana
las ir pastatytas vandens malū
nas. Varduva buvo užtvenkta, 
pakeltas vanduo, kad didesnis 
vandens kiekis suktų malūną. 
Ta kilpa buvo lyg kokia sala, 
apsupta iš visų pusių vandens.

Ten buvo valsčiaus valdybos 
namai. Ten buvo ir du dideli 
sandėliai, pastatyti dar senosios 
Rusijos administracijos. Į sandė
lius pildavo grūdus kaip atsargą 
bado metam.

Kai Lietuva kūrėsi ir kai ati
darė daugybę lietuviškų mokyk
lų. iš,tokio vieno sandėlio pa
darė ir patalpas mūsų vidurinei 
mokyklai. Toje mokykloje mokė
si daug šviesių žemaičių. Čia 
mokėsi ir poetas Lenardas And- 
riekus, poetas V’ytautas Mačer
nis. Tikriausiai ją bent trumpai 
lankė ir dail. Paulius Augius.

Kun. Vaclovas Paulauskas gy
veno gražiame name, kur. kai aš 
lankiau mokyklą, gyveno mūsų 
direktorius Jurgis Košys. Kiek 
prisiminimi! turėjo tie namai, ta 
gatvelė, tas malūnas! Netoli ma
lūno pylimo, kurį mes vadino
me išpūsku, buvo ir mano name
lis, kur kadaise gyvenau.

Taigi, kaip niekur nieko, dvi
račiais ir nublizginome į Sedą 
pas kun. \ aelovą Paulauską. Sė
dime salonėlyje, plepame ir pa
stebimi' gatvėje keistą judėjimą. 
Kažkas nubėga į vieną pusę, į 

žibo garbinga Lietuvos istorijos 
dalis su Algirdu, Kęstučiu, Vy
tautu. Kas po Jogailos vyko, gal 
teisingai buvo ignoruojama, šios 
nuotaikos laikėsi iki nepriklau
somybės praradimo. Tik kai So
vietų Sąjunga pradėjo slėpti 
mūsų praeitį, už domėjimąsi ja 
persekiodama, kai išeivijoje jau
nesnieji pabūgo anglosaksams 
sunkesniais atrodančių vardų, 
vėl ėmė nykti Kęstučiai, Vytau
tai okupuotame krašte ir emigra
cijoje. Jų vietoje ateina Tomai 
su Andriais, o Kazys nepajėgia 
įsiterpti. Sunkius, nepalankius 
krislus didesnian gniužulin buria 
lietuvio šventojo ‘valdiškas’ ry
šys su lenkais. Ši tauta, nepa
mirštant ir mūsų didikų kaltės, 
per kelis šimtmečius stengėsi 
lietuvius atskiesti, po Pirmojo 
pasaulinio karo tapo atviru prie
šu, ir šiandien, pati būdama 
po sunkia Sovietų Sąjungos slėg- 
timi, tik labai retai parodo nuo
širdesnį mostą.

Nors iš Kazių su Kazelėmis 
galėtume sudaryti didoką LB 
apylinkę ir laisvame pasaulyje 
turime apie 20 šv. Kazimiero 
vardo parapijų, kuriose skautai 
retkarčiais pelnui ir pramogėlei 
rengia muges, šiais laikais entu
ziazmo šventajam nerodome. Jo 
vardo bažnyčiose yra stipriau 

kitą. Kažkoks keistas subruzdi
mas ir triukšmas.

Buvom girdėję, kad vokiečiai 
apsupa miestelius, miestelio 
aikštes, sugaudo visus vyrus ir 
išveža darbam į Vokietiją. Bet 
negi jie palies Sedą?!

Tačiau pasidarė kiek neramu, 
nes gatvėje vis kažko bėgiojo 
žmonės. Kun. Vaclovas Paulaus
kas sumanė pasiųsti šeimininkę 
bent iki malūno, kad patirtų, kas 
dedasi.

Šeimininkė greitai parbėgo 
išsigandus ir uždusus.

— Gaudo, vokiečiai gaudo! 
Apsupo miesto rinką ir visus 
gaudo!

Iš karto mūsų visi juokeliai 
pasibaigė. Čia _tpje Varduvos 
kilpoje taip lengva pagauti. Ateis 
kokie du trys ginkluoti vokiečiai 
ir mus visus supakuos, sukraus 
į sunkvežimius.

Pradėjome galvoti, kad kunigų 
tai tikrai neims. Dar nepasitai
kė. kad būtų kur pasigavę ir iš
vežę. Bet kaip su manim? Aiš
ku. kad paims.

Ir ką daryti? Ką daryti? Pa
bėgti negali, nes keliai gali bū
ti saugomi. Iš karto pateksi į jų 
rankas.

Nežinau, katras, ar kun. Pra
nas Garšva, ar kun. Vaclovas 
Paulauskas, klausimą išsprendė 
visai kitaip.

— Juk tu pusė kunigo, drau
gauji su kunigais nuo senų seno
vės. Še sutaną!

Taip mane apvilko kun. V. 
Paulausko sutana, padavė ir 
brevijorių kad vis vis laikyčiau 

pabrėžiamos kitos progos, kaip 
globėjo šventė.

šv. Kazimieras, nors nesveti
mas, į pirmąsias eiles nesiveržė, 
o mes patys jo nekvietėme. Net 
atžymint mirties 500 metų sukak
tį, didelis entuziazmas neišaugo. 
Tiesa, daug prirašyta apie iškil
mes Romoje, laikraščių redakto
riai yra perpykę dėl Toronto 
kongreso dažno minėjimo, bet 
kur pats Šventasis? Apie jį gir
dime retai. Išleidome lengvas 
brošiūrėles lietuvių ir anglų kal
bomis, bet jos neperkamos ir, 
aišku neskaitomos, šv. Kazi
mieras neatkreipia dėmesio. Jis 
nedalyvauja Bendruomenės rin
kimuose, nei gerai, nei blogai 
nerašo apie Vliką, neaukoja fon
dams. Tylus, lėtas, tarsi renginy 
toliau atsisėdęs, tik iš matymo 
žinomas, neįdomus pilietis. 
Šiandien reikia paslaugaus šven
tojo, kuris padėtų gyventi, — nuo 
kriminalistų išvalytų gatves, iš
spręstų socialines problemas, vi- 
suomenėn grąžintų moralę ir, ži
noma, staiga sunaikintų komu
nizmą. Skaistumas, pamaldumas, 
šalpa yra abstrakčios sąvokos, dvi 
pirmosios jau nesuprantamos, 
trečioji suvalstybinta. Tad nuo 
aktualijų pasislėpęs jaunuolis 
brutaliai aplinkai netinka. Jį pa
liekame ‘specialistams’, kaip 
dvasiškiams, istorikams, maldynų 
sudarinėtojams, o visi kiti, lyg 
žydai Kristaus laikais, laukiame 
išradingo karaliaus, kurio leize- 
riai automatiškai rastų kiekvieną 
komunistą ir Lietuvai priešišką 
lenką.

Tikri ar netikri paveikslai
Taip, šv. Kazimieras mums at

rodo per lėtas. Šį įspūdį sudarė 
klasikai dailininkai, jį pradėję 
nerealiai vaizduoti. Įspūdį tiršti
no džiovos liga, pamaldumas ir 
istorikai, jį atskyrę nuo gyveni
mo triukšmo.

Dailininkai — jų reikalas. 
Džiova — Dievo valia. O yįsa ki
ta į minkštus patalus netelpa.

Karaliaus sūnui tarp apšepusių 
elgetų landžioti negalėjo būti 
malonu, ir jo artimieji šių eks
kursijų turbūt nelaimino, bet šv. 
Kazimieras nebijojo aplipti nei 
apdriskėlių purvais, nei bak
terijomis. Krokuvos rūmuo
se — istorija kalba — Už
teko pokylių, šokių, trenksmo. 
Abu praktiški tėvai — taip pat 
istorija liudija — nebūtų džiau
gęsi, kai jų gabiausias, sostui 
skirtas, sūnus, pasilinksmini
mams ūžiant, tamsiuose kam
puose lindėtų. Šv. Kazimieras 
turėjo ten dalyvauti, bet apie tai

(nukelta į 4 psl.)

rankose. Kad kartais padėtis ne
susikomplikuotų, kun. P. Garš
va sėdo prie rašomosios maši
nėlės ir parašė pažymėjimą, kad 
aš, toks ir toks, esu Žemaičių 
Kalvarijos vikaras. Kaip keista, 
tą lapelį ir dabar dar kažkur 
turiu. Atkeliavo jis su manim 
tokius kelius kaip prisiminimas 
anų sunkių ir baimingų dienų.

Dabar jau sėdėjom trys “ku
nigai” ir vis žiūrėjome į gatvę, 
laukėme, kada pasirodys vokie
čių pilkos uniformos ir šalmai.

Kažkaip gatvė pamažu ėmė 
nurimti. Nebesigirdėjo šūkavi
mų, niekas nebėgiojo. Papra- 
šėm šeimininkės, kad vėl nuei
tų bent iki malūno ir apsidairy
tu. «*

Šeimininkė taip ir išėjo ir 
greitai sugrįžusi apsakė, kad 
mieste neliko nė vieno vokie
čio kareivio, nė vienos jų maši
nos. Visi išbildėjo į Mažeikius. 
Ką sugavo, išsivežė, kas pabėgo, 
tai ir pabėgo.

Tai patvirtino ir kiti žmonės, 
kurie atėjo iš miestelio centro. 
Jau didžioji medžioklė baigta.

Taip ir aš baigiau savo trum
pą “kunigystę“. Vėl pakabinome 
sutaną į spintą. Pavalgėme, pa
sikalbėjome. Kažkaip norėjosi, 
kad tamsa i>aliestų kelią, nes ta
da bus saugiau iš miestelio iš
važiuoti.

f Rm.s tltiugitiuj
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KRIKŠČIONYBĖS IR ATEIZMO 
GRUMTYNĖS MŪSŲ TAUTOJE

(atkelta iš 1-psl.)

tykį: “Jei su Aušra yra surištas 
mūsų tautinis atgimimas, tai su 
Ateitimi dera rišti dvasinis mūsų 
atgimimas .. . Ateitis taip laikosi 
Aušros, kaip gyvenimo turinys 
laikosi gyvenimo lyties, arba 
formos. Aušra pasistatė tikslų 
atnaujinti mūsų gyvenimą tauti
nėje lytyje; Ateitis ryžosi atnau
jinti mūsų gyvenimą dieviš
kajame turinyje” — Ateitininkų 
ideologija, 1954, p. 65 - 66).

Vargu ar buvo laiminga, kad 
idėjinė diferenciacija buvo per
kelta ir Į politinį gyvenimą: 
nepriklausomybės metais mūsų 
partijos liko išsiskyrusios visų 
pirma kaip tik religiniu atžvil
giu. Nors ligi 1924 m. vyriausy
bė buvo koalicinė, partijų kova 
visą laiką liko neįtikimai aštri, 
tiesiog fanatiškai vedama, de
magogijos kupina. Tai demorali
zuojančiai veikė visuomenę. Pa- 
linkusieji į kairiąsias partijas, sa
vaime tolo ir nuo Bažnvčios.*

Atšalimas nuo Bažnyčios kai ku
riose Lietuvos srityse buvo stip
riai jaučiamas. Krikščionys de
mokratai ne tik laikė save vie
nintele katalikiška partija, bet ir 
skelbė, kad katalikai turi princi
piškai tik vieną partiją turėti. Ogi 
faktiškai daug tikinčiųjų buvo ir 
tautininkuose, nors jų režimas ir 
atkakliai kovojo su katalikų or
ganizacijomis (moksleiviai atei
tininkai nuo 1930 m. buvo pri
versti veikti pogrindyje, kaip 
kad pogrindyje buvo pradėję 
savo veiklą ir caro metais). Net 
ir kairiosios valstiečių liaudinin
kų partijos eiliniuose nariuose, o 
ypač tik jos simpatikuose tam 
tikra dalis buvo ir tikinčiųjų. Jei
gu 1926 m. rinkimus laimėjo kai
riosios partijos, tai nieku būdu 
nereiškė, kad jau būtų krašte su
sidariusi netikinčiųjų dauguma. 
O kad krikščionys demokratai, 
nesupratę, jog demokratinėj san
tvarkoj reikia ir kantrybės, prisi
dėjo prie 1926 gruodžio 17 per
versmo, pradėjusio autoritetinio 
režimo metus, buvo didelė klai
da. Tik St. Šalkauskis suprato 
šios klaidos žalą ir atvirai pa
smerkė ir katalikų jaunimo pri
sidėjimą prie šio nelemto prie
vartinio sąmokslo, c.

-o-
1940 m. okupavę Lietuvą so

vietai drauge su dešiniaisiais į- 
kalino ir tuos kairiuosius visuo
menininkus, kurie buvo pasirodę 
nepalankūs vadinamajam 
liaudies frontui. Pastarieji buvo 
iškelti į viršūnes; vadinamųjų mi antireliginiam nusistatvmui
kairiųjų liaudininkų veikėjas J. 
Paleckis buvo išaukštintas net 
“prezidentu”. Išskyrus patį 
ideologą J. Šliūpą, kolaborantai? 
tapo antireliginei propagandai 
skirtos Laisvamanių etinės kul
tūros draugijos (1924 - 41) nariai. 
Kadangi komunistų buvo per 
maža, kairesnių pažiūrų žmonės 
buvo sodinami į vadovaujančius 
postus. Dalis jų, kiek galėdami, 
tauriai laikėsi, bet dalis be išly
gų parsidavė okupantui (ryškiau
sias pavyzdys — J. Žiugžda).

1941 birželio sukilimas vėl 
suvienijo visus be pažiūrų skir
tumų. Deja, jau po poros mėne
sių buvo išsiskirta į skirtingas 
grupes ir būtent visų pirma iš 
“klerikalų” nepakantos. Net po 
keturiasdešimt metų nepajė
giama savąją organizaciją apra
šyti be priešingosios organiza
cijos kaltinimo pasidavimu “bai
mei ir panikai” (net kartojamas 
šis priekaištas), “nuolaidžia
vimo linija”, linkimu “į oportu
nizmą” (A. Vokietaitis leidinyje 
Laisvės besiekiant, 1983, p. 257 
ir 285, 257, 258). Rašoma, lyg 
atsibudus iš miego ir nesuvo
kiant, kad stojama kovon, kuri 
buvo kovota prieš dešimtis metų.

-o-
Išeivijon atvykta su ta pačia 

nuotaika, kuria gyventa tėvy
nėje, nors svetur jau kita padė
tis. VLIKc tuojau pat buvo pa
siskirstyta į “laicistų" ir katalikų 
blokus. Atitinkamai buvo nutei
kiama ir visuomenė.

Savo laiku senuosiuose Ame
rikos išeiviuose buvo labai bru
taliai vedama kova prieš tikėji
mą. Dabar tiesioginė ateistinė 

propaganda nevedama. Daugiau 
netiesiogiai nuvertinamas krikš
čioniškasis tikėjimas: pavyz
džiui, kalba apie pokrikščioninę 
epochą, lyg krikščionybė jau bū
tų tik praeities dalykas. Užuot 
tiesiogiai puolus krikščionybę 
ir atvirai skelbus ateizmą, labiau 
tenkinamasi nuolatiniu atskirų 
asmenų kandžiojimu. “Intelek
tualiau” kandžioja mas i; vietoj 
“pirmeivių’ ir "atžagareivių” 
kalbama apie save kaip "ieškan
čiuosius”, o i tikinčiuosius žvel- V
giama kaip į "misionierius”. Va
dinasi, kai jie patys vis nenu
ilstamai ieško tiesos, tai kiti 
tik savo pasenusias tiesas propa
guoja.

Nesivaržoma atskiru asmenų 4, A-
grubaus puolimo. Pvz. pats 
spaudoj aiškinęsis jog turi “šio
kios tokios teisės būti vadinamas 
istoriku”, jau 70 metų perkopęs 
istorikas vieną savo poleminį 
straipsnį tiesmukai įvardino— 
“Yla meluoja”. Mokslinėje pole
mikoje, rodos, neįprasta šitaip 
“melu” švaistytis. Bet, matyt, 
pratinarnės: kitąkart tas pats is
torikas vėl švaistėsi inkvizici
ja ... O kai pats buvo paliestas, 
jau moralizavo, kad dėl skirtin
gų nuomonių "nebūtinai mes 
turime taip bartis, ypač taip pik
tai”.

Stebina tai, kad, "melaginant” 
ar verčiant "inkvizitoriais” ka
talikus autorius, imamasi rasti 
religinės laisvės, kur jos tikrai 
nėra. Visiems pasipiktinus dėl 
Billy Graham religinės laisvės 
aptikimo Sovietų Sąjungoje, bu
vome aiškinami, kad ten iš tiesu ' c
religinės laisvės yra daugiau ne
gu politinės. O dėl religinės 
laisvės Lietuvoje buvome in
formuojami, kad ten “į vadina
mą pogrindinę katalikų spaudą 
žiūrima pro pirštus”. O visi ži
nome, kad vien dėl LKB Kro
nikos kalėjo ar tebekali net 14 
asmenų. C

Skirtingai nuo senosios išeivi
jos pasaulėžiūrinių kovų dabar 
išpuolių prieš tikėjimą ar atskirus 
tikinčiuosius imasi nebe išretė- 
ję socialistai, o kovingieji libe
ralai. Amerikiečiai liberalu ter- C 
miną paprastai vartoja politine 
reikšme — atsiriboti nuo kon
servatorių. O mūsų kovingieji 
liberalai save tokiais vadina pa-
saulėžiūrine religinio (teisingiau 
— antireliginio) indiferentizmo 
reikšme. Senosios kartos mūsų 
kovingieji liberalai yra "konver
titai”: Lietuvoje buvo autorite- 
tin inkai, dabar atsivertę į demo
kratus, bet ir toliau liko ištiki-

Liberalizmo pagrindinė moralinė 
prasmė, kuria yra tolerancija, ne 
vienam šių “konvertitų” yra li
kusi svetima, nesgi ne taip jau 
lengva iš tikrųjų persiauklėti. 
Fanatiškas, t.y. tolerancijos sto
kojęs liberalas lieka savyje prieš
taringas. Kas neįstengia savy
je nugalėti fanatizmo, kitų nepa
kantos, tas negali būti nė tikras 
liberalas. Todėl ir reikia skirti 
tikruosius liberalus — vis vien 
ar vieni jų yra tikintieji, o kiti 
netikintieji, nuo tų kovingųjų 
liberalų, kuriems liberalizmas 
tėra etiketė fanatiškam antireli-
giniam nusistatymui. O kaip tik 
vienas iš tokių "konvertitų pir
masis šaukė liberalus vienytis. 
Nenuostabu buvo, kad jis barba
riškai drįso ir popiežių Joną 
XXIII vadinti Ivanu'

-o-
Tolerancija yra tapusi visų 

demokratu esminga savvbe. Do- 
vydaitis ir Šalkauskis yra įdiegę 
mumyse toleranciją ir konkrečiai 
ją patys parodę į savo redaguo
jamus žurnalus sutelkdami ir 
priešingų pažiūru autorius. Ta
čiau tolerancijai priklauso m* tik 
kitiems, bet ir sau patiems pa
garba. Savigarbos tolerancija ne
paneigia. Kas pats savęs neger
bia, to negali gerbti nė kiti. Sa
vigarbos praradimas veda i be- 
principingumą, abejingumą, pa
simetimą. Tokio pasimetimo 
grėsmė mums na iškilusi. Sto
kojame drąsos ginti, k is mums 
brangu. Greičiau norime ilsiems 
įtikti, laimėti palankumą ir tu. 
kurie iš tiesu mus niekina. No
rėdami pasirodyti supertoleran- 
tais, leidžiame mūsų spaudoje 

demonstruoti savo “tolerantiš
kumą” ir tiems, kurie savo 
spaudoj mus tik nuolat kandžio
ja. Pavedame jiems recenzuoti 
knygas, kurias reikėtų kritiškai į- 
vertinti, o ne išliaupsinti. Pasi
rodome iš tiesų ne tolerantai, o 
tik bestuburiai.

Besąlyginė tolerancija virsta 
vertybes paneigiančiu visko lei
dimu. Į katalikų jaunimo žur
nalą dėdamas blasfeminį eilėraš
tį, redaktorius kunigas turėjo 
pergalvoti, kad ne viską galima 
satyruoti. Kad buvusios vienuo
lės tuo eilėraščiu žavėjosi, irgi 
turėjo psichologui šį tą pasakyti. 
Stebina ir pornografinio romano 
aiškinimas moralinėmis alegori
jomis. Ne katalikų spaudoj buvo 
vieta net pakartotinai skirti vie
tos pagonizmo idėjų skelbimui.

Žmogaus be Dievo pasauliui 
būdinga moralinė erozija. Oaze 
sunku būti. Stengiamės skyrybo
mis neatsilikti ir nuo amerikie
čių, ir nuo tautiečių tėvynėje. 
Tarp skautų ir ateitininkų Šiuo 
atžvilgiu varžybos vyksta lygio
mis. Galima būtų ironizuoti, kad 
tiktu ateitininkams šeimynišku
mo principą sumoderninti skyry
bų teisės įrašymu. Po “sekso re
voliucijos” įsiviešpatavusi skyry
bų mada (taip — mada!) grau
žia ir lietuviškąsias šeimas. Savo V-
metu viena mūsų organizacija 
buvo nutarusi jog reikia “da
ryti įtakos, kad renkant ar ski
riant bendruomenės pareigūnus 
būtų atsižvelgiama į jų viešąjį 
moralinį padorumą” ir “kelti vie
šąją opiniją prieš šeimos pa
laidumą”. Kada amoralizmas 
mūsų dienomis taip išpopuliarė
jęs, kad “nebepažangu” nesusi
gundyti naujos šeimos sukūrimu, 
ir tos pačios organizacijos žmo
nės paskutiniame PLB seime 
buvo tai pamiršę (vesdami agi
taciją už kandidatą, ne tik ne- 
bepaisė savo ankstesnio nusista
tymo, bet nesivaržė griebtis tie-

TIKROVĖS ŽMOGUS

(atkelta iš 3 psl.)

nepasakojama. Viduramžių isto
rikai nesutiko, kad šventas jau
nuolis. mažas būdamas, su vai
kais pasibartų, auklių nepa
klausytų. drabužį supurvintų, o 
vėliau savo vienaamžių paaug
lių tarpe pasimaišytų. Kad jį be
simeldžiantį užtikdavo, garsiai 
skelbiama, lyg būtų nieko nevei
kęs. tik visą laiką praklūpojęs. 
Tuo metu karaliaus dvarą apsu
pusi dvasiškija domėjosi valdžia, 
politika, pasauliu ir atsiskyrėlio 
gyvenimui jo neskatino. O pa
garba skaitybei ? Kodėl ne? Kam 
bristi purvam sekant kokią nors 
išlepintą aukštos kilmės neišma
nėlę?

§v. Kazimieras, to laiko įpro
čiams atsispyrės, dvejus metus 
karalijos iždą tvarkęs ir jį su
tvarkęs. bardamasis su didikais, 
privilegijų ieškančiais, negalėjo 
būti išpūsto stiklo žmogus. Jo 
elgesį turėjo lemti apsisprendi
mas. tesėjimas, užsispyrimas, ne 
baikštumas ar pastumdėlišku- 
mas. Šventieji inkubatoriuose 
neauga, jie yra pasaulio žmonės, 
vvkda Dievo valia, kuri ne tokia * C c ■
žiauri, kad reikėtų laboratory- 
niuose vamzdeliuose lindėti ir iV 
liepsnojančius pragaro langus 
žvalgytis.

Evangelijose ir mene Kristus 
yra daug arčiau tikrovės. Jis ko
vojo už savo mokslą, ginčijosi 
gatvėse, kiemuose, jo veidas ne
dvelkia kvepalais, o šv. Kazi
mierą istorikai ir dailininkai 
mums rodo ne tokį, koks žemėje 
vaikščiojo, bet kaip jį įsivaiz
duoja Amžinosios Palaimos bu
veinėse. Karališkas rūbas, vai
nikas. lelijos sudaro patogų foną, 
tačiau niekas su lelijomis kas
dien nevaikšto, ypač neturtingų
jų gatvelėse lankydamasis. Jauno 
žmogaus vaizdo — ne šešiolik
mečio, ne septyniolikmečio, 
bet jau dvidešimties su viršum. 
— susirūpinusio gyvenimu, tegul 
tvarkingai, bot kasdieniškai ap
sirengusio, tuo metu visur pasi
taikančius apgavikus barančio, 
bet tikriems vargšams padedan
čio. iki šiol nepaieškota.

Į Kazimierą žiūrėkime kaip į 
šventą, jauną mirusį, bet po že
mę vaikščiojusį Jo maldose, aiš
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šv. Patriko katedroje dalis iškilmingos procesijos. Priekyje eina vysk. Patrick Ahem, 
pasakęs pamokslą. Už jo vysk. Paulius Baltakis, OFM, katedros kunigas, prel. Pra
nas Bulovas ir matosi vysk. John O’Connor mitra. Nuotr. John Sidtis

siog ir melo — apšaukė Kana
dos sąrašo žmones “reorgais”). 
Dera priminti: be moralinio tau
rumo netenka vertės ir visuome
ninis veiklumas. Moraliniais pa
grindais remiasi tautinė ištikimy
bė. Moralinis nykimas veda ir į 
tautinį nykimą.”

-o-
Savo paskaitą dr. J. Girnius 

baigia mintimis apie dabarties 
ateizmo ir krikščionybės grum
tynes pavergtoje Lietuvoje, pa
brėždamas vienijančią kataliky
bės jėgą, pirmaujantį jos vaid
menį rezistencijoje ir išeivijos 
užduotį. Esą reikia ryšio, kuris 
gaivintų ir vienus ir kitus.

(Bus daugiau)

ku, pasitaikydavo tuomet ma
dingų lotyniškų himnų, kuriuos 
visi mini, bet galėjo būti ir 
štai kokių žodžių: “Aptramdyk, 
Dieve, sekiojančius globėjus, 
civiliais ir raudonais vyskupų 
rūbais vilkinčius, ir duok kantry
bės, kad ištverčiau, su jais neap- 
sistumdęs. Sudrausmink valsty
bės iždo vagis didikus, sumai
šyk kasdien stiprėjančias Mask
vos kojas, kad jos prie mūsų 
valstybės ’’ bu sukluptų, tolyn 
nepajudėc ,ios. Rask, Viešpatie, 
man laiko, kad galėčiau iš Kro
kuvos maišaties pabėgti ir 
Lietuvos ramybėje pailsėti.”

Aš neįsivaizduoju sau šv. Ka
zimiero nei Vilniuje, nei Tra
kuose, nei Krokuvoje vaikščio
jančio su lelijų pilnomis ranko-A 
mis. Šis apyaukštis — pagal Jo
gailos giminę — jaunas žmogus 
yra atpažįstamesni.s ginče su vys
kupu, nuo dvasiškio stalo pakėlęs 
kryžių ir, dėl ligos pristigda
mas oro. tariąs: “Štai, kas Jums. 
Ekscelencija, atlygins už piršimą 
man nemylimos moters”.

Jis man yra suprantamesnis, 
kai į tėvą būkštauja: “Jei neap- 
valdysime msų. Lietuva ir Len
kija vargs”. Jis man yra arti
mas, kai temstant, pavasarį, siau
roje Vilniaus gatvėje šliaužiojan
čiam bekojui paduoda monetą ir 
iš jo. kaip padėką, ima čia pat. 
piktžolių kupste, nutrauktą žie
delį. o vėliau šalin nuvaro el
geta apsimetusį sukčių, pagaliau, 
dienos ir džiovos išvargintas, 
prisėdęs ant katedros laiptų atsi
kvėpti, mąsto: “Visagali, leidęs 
skurdą ir prabangą, auką ir godu
mą, ugdyk tiesą. Avė Maria, iš
melsk ir man sveikatos. Jei nega
lima. savo stebuklinga ranka 
man skirtą dalį išdalink kitiems 
ligoniams."

Štai kaip lengviau suprantu 
šio visą dieną besirūpinusio, ne
sveiko jaunuolio prisnūdimą 
salia katedros durų ir prie jo jau 
pravvtusį. elgetos įduotą, pa
prastą žiedą. Traukia šventas 
Dievo žmogus, ne dailus pa
veikslėlis.

Š\. Kazimierą laiky kime savo 
žmogumi. Lietuvoje kelerius 
metus gy venęs. Lietuvoje palai 
įlotas. Lietuvą ir jos jaunimą 
globojąs. Kas už jį, apsupta {ūks

ST. PETERSBURG, FLA.
St. Petersburgo Amerikos Lie

tuvių klubas leidžia biuletenį 
"Lietuvių Žinios”. Su 1984 rug
pjūčio 30 data pasirodė šio biu
letenio šimtasis numeris. Šis 
biuletenis jau aštuonerius metus 
su viršum informuoja ne tik 
vietos lietuvių visuomenę, bet 
taip pat ir kitas lietuvių kolo
nijas apie St. Petersburgo lietu
vių veiklą. Biuletenis siunčiamas 
lietuviškų laikraščių redakcijom. 
Eltai, Amerikos Balsui, o taip 
pat sulaukiama prenumeratorių 
iš įvairių JAV vietovių. Paštu 
siunčiama apie 160 egzemplio
rių. Pirmasis “Lietuvių Žinių” 
numeris pasirodė 1976 gegužės 
23. Pirmąjį biuletenio redakci
nį kolektyvą sudarė K. Grigaitis, 
A. Kamiene, K. Kleiva ir dr. H. 
Lukaševičius. Per šiuos aštuone
rius metus septyniuose redakci
jos kolektyvuose dirbo 26 asme
nys. Du iš jų iškeliavo amži
nybėn — tai Bronius Kliorė ir 
Felicijus Prekeris. Šios sukak
ties proga klubas ruošia minėji
mą rugsėjo 23, sekmadienį, pie
tų metu. Bus pagerbti visi asme
nys, dirbę redakciniuose kolek
tyvuose.

Klubo sezono atidarymas įvyks 
Lietuvių klube spalio 20, šešta
dieni. 6 vai. vak. Bus duodama 
karšta vakarienė. Meninę pro
gramą atliks aktorius Vitalis Žu
kauskas iš New Yorko.

“Nemunas”, Brazilijos lietu
vių tautinių šokių grupės, dalis 
šokėjų, pakeliui į namus iš 7- 
osios tautinių šokių šventės Cle- 
velande, svečiavosi Russ-Mary 
motelių savininkų Dirsių globo
jami. Rugpjūčio 5, sekmadienį,

tančiai.s kitų, nežinomų lietuvių 
šventųjų, gali mums būti arti
mesnis?

Gal Dauguvos įvykių legenda 
yra pranašystės užuomina apie 
ateitį. Svarbu, kad mes. oku
puotoje Lietuvoje ir išeivijoje 
ateities laukdami, patys sau ne- 
nesumaišvtume gaivu. Retai 
ivvksta stebuklai, kad išgelbėtu 
apsileidimo, neišmanymo ir tin
ginio sukurtą nepakenčiamą pa
dėtį. Retai virsta sienos, kai jas 
nesuderintais smūgiais ir skirtin
gose \ietose atakuoja paiieniai 
būreliai.

Dvi sukaktys
Prieš penkiasdešimt ketverius 

metus, vasarą, sėdėjau virš 
minios, ant tėvo pečiu užkeltas 
vaikas Seirijų miesteli. Už ža
lios ti oros siebėsi nedidelė baž
nyčia. Prie pat mano nosies ka
bojo užrašas skardoje, kuri ir 
šiandien atsimenu: Laikrodinin
kas Pitliukas. 1 visas puses lie
josi ki'pmiu ir skarelių ežeras, o 
virš jo. gal pusmetriu iškilę'', 
ramiai plaukė \ ytauto Didžiojo 
portretas. Api skurdžiui Dzūkijos 
ūkininkų minioje keliavo seno
sios Lietuvos didvyris. Jį sutiko 
ir išlydėjo pačių austais milukais, 
gal ne! šarokais. apsirėdžiusi, 
iš itsu kampu subėgusi, nuo 
džiaugsmo u pasididžiai nuo ap 
siašarojitsi kaimiečiu ima

jie lankėsi Lietuvių klube, kur 
jiem pietus apmokėjo LB St. Pe
tersburgo apylinkės valdyba. 
Nemuniečių kelionei paremti 
pietų dalyviai suaukojo per 300 
dol. Grupės vadovas J. Lukoše
vičius padėkojo už aukas ir ap
gailestavo, kad negali pasirodyti 
su savo šokiais, nes esą dalis 
šokėjų jau yra išvykę namo.

Dariaus ir Girėno tragiškojo 
skridime iš New Yorko į Lietu
vą minėjimas įvyko Lietuvių 
klube liepos 29 pietų metu. 
Po klubo pirm. A. Gudonio į- 
žanginio žodžio kalbą-pasakė 
Kazys Urbšaitis. St. Vaškys pa
deklamavo eilėraščius: Nado 
Rastenio “Dariui ir. Girėnui” ir 
Vinco Greičiaus “Dariaus ir Gi
rėno fantazija”. Minėjime daly
vavo apie 200 asmenų.

St. Petersburgo “Saulės” li- 
_ tuanistinės mokyklos tėvų komi

tetas praneša, kad visi lietuvių 
kilmės vaikai, gyveną St. Peters- 
burge ir apylinkėse, kviečiami 
lankyti lituanistinę šeštadieni
nę mokyklą. Mokykloje veikia 
vaikų darželis, pradžios mo
kyklos 8 skyriai, aukštesnioji 
lituanistikos mokykla ir dvikalbė 
klasė nekalbantiem lietuviškai. 

' Mokyklai vadovauja mokytoja 
M. Peteraitienė. Jos telef. 367- 
4700.

LŠST Romo Kalantos kuopa 
spalio 11 Veteran’s Parko 4-ame 
paviljone rengia gegužinę — 
pikniką. Pradžia 11 vai. Pietūs 
12:30 vai. Bus ir įdomi progra
ma. — L.Ž.K.

Šiemet, kovo 3, prie šv. Ka
zimiero karsto, netoli Gedimino 
pilies, kukliai meldėsi okupuotos 
Lietuvos dvasiškija ir būrys 
baikščių tikinčiųjų. Netoliese 
stūksojo paminklas religiją pra
keikusiam Leninui. Kitą dieną iš 
Vatikano, iš romėnų koliziejaus 
kaimynystės, popiežiaus Jono 
Pauliaus II žodžiai apie šv. Ka
zimierą ir Lietuvą užkliudė pa
sauli. Visus metus įvairiu konti
nentu katedrose vvko iškilmin
gos pamaldos, kalbėjo kardino
lai. Mūsų susibėgimas Toronte 
(rugsėjo 1 ir 2) ši’. Kazimierą 
priartino Kanadai. Tautų ir rasių 
skliaute ryškėjo šventasis.

Vytautas Didysis buvo nepri
klausomos Lietuvos žmonių, jų 
kuklių miestelių ir laukų sve
čias, nepalietęs užsienio. Sv. Ka
zimieras. Lietui oje tik nedrąsiai 
prisimintas, susilaukė šilto 
priėmimo garsiausiose pasaulio 
vietovėse. Abu jie tos pačios gi
minės, abu iškilūs. Bet skiriasi 
laikai. Prieš penkiasdešimt ket
verius metus Lietuvoje iąra\'O 
Laisvės statulos. Jas nustūmę ir 
jų vietoje atsistoję, šiandien pui
kuojasi svetimų žmonių \eidai. 
Ir tų svetimų sukurta tautos 
i orgija.

Šventasis Kazimierai, kokias? 
iškilmes, kokias sukaktis žymė
sime artimoje ateityje? Ar mums 
tik Raoien Birželiai palikti?
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ŠV. KAZIMIERO JUBILIEJUS NEW YORKE

Didžiulis, iš įvairių organi
zacijų sudarytas komitetas su
rengė nepaprastą šventę — šv. 
Kazimiero mirties 500 metų su
kakties minėjimą. Tam iškilmin
gam jubiliejui pašventė net dvi 
dienas, rugsėjo 8 ir 9. Šeštadie
nį buvo akademija Kultūros Ži
dinyje, o sekmadienį iškilmingos 
pamaldos Šv. Patriko katedroje 
Manhattane.

B

■

H

Minėjimas salėje
Kultūros Židinyje minėjimas 

prasidėjo truputį po šešių vaka
re. Į minėjimą buvo padarytas 
savotiškas įvadas. Vargonų muzi
kai skambant, Paulius Jurkus gy
vu žodžiu priminė Vilniaus ka
tedrą, šv. Kazimiero kapą ir 
karstą, priminė, kad, toli nuo 
tėvynės būdami, prisimename 
savo tautos šventąjį ir globėją. 
Tegu mus stiprina jo šventas 
prisiminimas.

Atidarymo žodį tarė rengimo 
komiteto garbės pirmininkas 
prel. Pranas Bulovas, prisimin
damas šventąjį ir jo sukaktį. To
liau programai vadovauti pa

‘\v

Ji programą pravedė sumaniai 
ir tvarkingai.

Poetinę invokaciją sukalbėjo 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, Brooklyno pranciškonų 
vienuolyno viršininkas. Specialų 
žodį tarė ir du garbės globė-
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LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
LITERATŪROS PREMIJA
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JAV7 Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos, Kultūros tarybai 
pasiūlius, 1980 metais įsteigtoji 
3,000 dolerių literatūros premija 
1984 skiriama už lietuvių išeivi
jos grožinę kūrybą, išleistą 1984, 
arba už bet kada parašytus 
rankraščius. Tebegalioja kitais 
metais skelbtos taisyklės.

Pirma. Premija skiriama atsi
žvelgiant tik į svarstomojo kūri
nio meninę vertę. Jei nebūtų 
gauta premijuotino lygio veika
lo, vertinimo komisija pasiūlys 
Kultūros tarybai tris išeivijos ra
šytojus, premijuotinus už bend
rąjį įnašą į grožinę lietuvių lite
ratūrą. Vienam iš jų Kultūros ta
ryba, susitarusi su vertinimo 
komisija, skirtų 1984 metų pre
miją.

Antra. Premijai veikalus at
siųsti paskutinė data — 1984 
gruodžio 31.

Trečia. Premijai veikalai siun
čiami Kultūros tarybos vicepir
mininko adresu: Viktoras Mari ti
nas, 1994 Beverly Hills Dr., 
Richmond Hts., Ohio 44143, tel. 
(1-216)481 -4534.

Apie gautus rankraščius bus 
pranešta siuntėjams. Už paštuose 
užkliuvusias ar dingusias siun
tas Kultūros taryba neatsako. 
Spaudinius siųsti tik paprasta 
siunta, nereikalaujančia gavėjo 
parašo.

Ketvirta. Rankraščių pakanka 
atsiųsti po vieną nuorašą. Jei po 
daugiau, palengvintų komisijai

s•i į- DAIL. ANTANO TAMOŠAIČIO
PARODA DETROITO UNIVERSITETE
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aliejumi, daro litogr 
piešia tušu, pieštuku ir 1.1.

Jau 57 metai, kaip jis kuria 
ir Ex libris — tai yra lapelis, 
įklijuojamas į knygą. Lapelis 
nusako, kam ši knyga priklauso. 
Ex Libris yra lotyniškai, lie
tuviškai šis posakis būtų — iš 
knygyno to ir to. čia įrašoma

iI
1
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Ex librisu menas vra labai se- 
nas. Susidarė atskiri kolekto
riai, kurie yra surinkę didžiau
sius rinkinius.

Dail. Antanas Tamošaitis pir
mą Ex libris sukūrė 1927. Jis 
buvo skirtas Pauliui Galaunei, 
lietuvių liaudies meno tyrinėto
jui ir tos srities profesoriui. Čia 
dailininkas ir panaudojo visą 
eilę liaudies meno atributų — 
liaudies statulėlė, medžio raiži
niai, lėkštė, keramikos švilpu
kas, skrynių ornamentai.

Jis yra sukūręs per HM) to

jai — vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, kuris buvo sutiktas su 
audringais plojimais, ir Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis. 
Jis prisiminė, kad mes turime ir 
daugiau asmenų, vertų šventumo 
aureolės, tai vyskupas Merkelis 
Giedraitis, vyskupas Motiejus 
Valančius, vyskupas Jurgis Ma
tulaitis.

Visus pagaudamas ir šventiš
kai nuteikdamas, skaitė paskaitą 
Vytautas Volertas, centrinio šv. 
Kazimiero komiteto pirmininkas, 
tikrai labai daug pasidarbavęs 
rengiant šv. Kazimiero jubilieji
nį minėjimą Romoje. Jo paskaitą 
spausdiname Darbininke ištisai.

Jaunatviškos dainos
Antroje dalyje pasirodė solis

tė Angelė Kiaušaitė, mum jau 
gerai pažįstama, ne kartą daina
vusi Kultūros Židinyje. Ji dar vis 
studijuoja ir lavina balsą ir vis 
daro gražią pažangą. Tad tikrai 
buvo malonu išklausyti jos su
dėtingo ir įvairaus repertuaro. 
Pradėjo lietuviškomis daino
mis: J. Tallat-Kelpšos — Mano 
sieloj šiandien šventė, Salomė
jos Čerienės — Kada girdžiu 
aš dainą ir Rauda. Toliau buvo 
dvi prancūziškos dainos: F. Pou
lenc — Les Chernies de L’amour 
ir Leo Delbes — Les Silles de 
Cadix. Antru išėjimu padainavo 
dvi vokiškas dainas — Gustav 

darbą. Jie bus grąžinami. Kny
gų atsiunčiama po penkias. Pa
geidautina, kad rankraščiai būtų 
rašyti mašinėle, bet bus priima
mi ir lengvai išskaitomi ranka 
rašyti kūriniai.

Penkta. Vertinimo komisijos 
sudėtis bus paskelbta vėliau.

Šešta. Prie siuntos pridedama 
autoriaus tikroji pavardė, adresas 
ir telefono numeris.

Premiją laimėjusio rankraščio 
autorius galės tartis su Kultūros 
taryba dėl jo išleidimo.

Pastaba. 1985 premija bus ski
riama už lituanistinės tematikos 
mokslo veikalą.

JAV LB Kultūros taryba

JAV LB KULTŪROS TARYBOS 
RADIJO KONKURSAI

Reportažo konkursas
Tema: laisva apie lietuvišką 

įvykį, organizaciją, asmenį.
Laikas: neribotas, ne trumpes

nis kaip 15 minučių.
Premijos: pirmoji — 200 dol., 

antroji — 100 dol.
Gali dalyvauti visi radijo dar

buotojai, bet kiekvienas tik su 
vienu reportažu.

Proginės programos konkursas
Tema: Lietuvos, lietuvių tau

tos ar lietuvio asmens istorinė 
ar kultūrinė proga.

Laikas: neribotas, bet ne trum
pesnis kaip 25 minutės.

Dail. Antanas Tamošaitis yra

JURG15UAATKUŽ.
PAU L1AJ V G ALAUWEJT

Dail. Antano Tamošaičio 
pats pirmasis sukurtas Ex 
libris prof. Pauliaus Galau
nės bibliotekai.

kių kūrinių. Čia visada domi
nuoja kokie nors simboliniai 
daiktai, dramatinė linija. Dažnai 
mėgsta temą spręsti simetriškai, 
ieškoma balanso.

Tokia Ex libristų paroda da
bar vyksta Detroito universi

Mahler — Ich atmet’ einen 
Linden Duft ir Liebst du uni 
Schoenheit. Pabaigai atliko vėl 
dvi lietuviškas dainas — J. Stan
kūno Irenos valsą ir J. Žilevi- 
žiaus — Mano deimantas. Bisui 
—Kas tų mergelių dainavimas.

Angelė Kiaušaitė turi stiprų 
ir malonaus tembro balsą. Tegu 
ji tik auga įr dainuoja su dideliu 
pasisekimu. Ją pianinu taikliai ir 
gražiai palydėjo Dalia Sakaitė.

Kad dainininkė galėtų atsi
kvėpti, buvo įvesta literatūrinė 
dalis. Vida Jankauskienė parin
ko ir parengė tris jaunuolius: 
Niną Jankauskaitę, Vidą Penikai- 
tę ir Antaną Vainių. Jie pa
deklamavo kaži mielinių eilėraš- 

nardo Andriekaus ir Leonardo 
Žitkevičiaus. Visos eilės pa
imtos iš antologijos Šv. Kazimie
ro garbei “Vainikas, kryžius, le
lija”.

Pabaigoje pasirodė New Yor
ko tautinių šokių ansamblis

NEW BRITAIN
CONN.

Atvyksta Perkūno choras
Vasara jau baigiasi. Praėjo 

atostogos. Pasitikdama rudeni. 
LB apylinkės valdyba rengia 
įspūdingą koncertą, kurio pro
gramą atliks pagarsėjęs ir daug 
kur jau koncertavęs New Yorko 
vyrų choras Perkūnas, vadovau
jamas muziko Viktoro Ralio.

Tas koncertas bus rugsėjo 29. 
šeštadienį, 6:30 v.v. Koncerto 
pelnas skiriamas LB apylinkės 
valdybos kultūrinei veiklai pa
remti.

Visi kviečiami dalyvauti šia
me koncerte ir pasigerėti kaip 
puikiai dainuoja vyrų choras 
Perkūnas.

Šv. Andriejaus 
parapijos šventė

Kaip kasmet, taip ir šiemet ^^nišių'bus blynų festivalis.
Spalio 12, penktadienį, 6 v.v. 

ir rugsėjo 13, šeštadienį nuo 11 
vai. r. toje pačioje bažnyčios sa
lėje rengiamas bazaras. Bus pilna 
įvairiausių prekybos stalų, kur

Šv. Andriejaus lietuvių parapi
ja rengia savo rudeninę šventę, 
kuri tęsiasi visą mėnesį. Praei
tais metais mes gautą pelną ati
davėm sumažinti skolas, kurios 
pasidarė remontuojant bažnyčios 
salę. Skolos buvo 100,000 dol. 
Šiemet norime remontuoti pačią 
bažnyčią iš lauko.

Proginė programa turi būti 
transliuota per radiją tarp 1984 
metų sausio 1 ir gruodžio 31.

Gali dalyvauti visos JAV lietu
vių radijo programos, bet tik su 
viena progine programa.

Premijos: pirmoji — 500 dol., 
antroji — 200 dol.

Premijų mecenatas — Lietuvių 
Fondas.

Konkursui skirtas juostas arba 
kasetes siųsti adresu: Juozas 
Stempužis, 4249 Lambert Rd.. 
Cleveland, Ohio 44121.

Gavimo data: 1985 sausio 31.
JAV LB Kultūros taryba

Dail. Antano Tamošaičio 
sukurtas Ex libris rašytojui 
Jurgiui Jankui.

teto didžiojoje bibliotekoje. Iš
statyta 66 jo Šios rūšies kūri
niai. Išleistas ir katalogas su 
palydos Žodžiu apie šios rūšies 
meną ir apie A. Tamošaičio kū- 
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Tryptinis. To ansamblio senjorų 
ir jaunių grupės labai efektin
gai pašoko tris tautinius šokius 
— karklai, blezdingėlė, kalatinis. 
Po vasaros atostogų dar ansamb
lis nepradėjo repetuoti. Gerai, 
kad jaunimas pakluso, susidraus- 
mino ir atskubėjo su savo šokiu 
į sceną. Ansambliui vadovauja 
Jadvyga Matulaitienė. Šokiai 
buvo grojami iŠ garso juostelės.

Pabaigoje rengimo komiteto 
pirmininkas Aleksandras Vakse- 
lis padėkojo eilei žmonių, kurie 
padėjo šį renginį surengti.

Buvo išleista programa su 
sveikinimais, linkėjimais, su 
rengimo komiteto nuotrauka. 
Leidinį suredagavo P. Jurkus, 
jis taip pat papuošė ir sceną. Čia 
buvo pakabintas dail. Adomo 
Galdiko tapytas šv. Kazimiero 
paveikslas ir papuoštas atitinka
mais atributais.

Po visų iškilmių dar žmonės 

džiavo mažojoje salėje. Progra
mos dalyviam rengėjai surengė 
vaišes. Gaila, kad žmonių atsi
lankė tik apie porą šimtų, p.j.

Laimėjimų bilietai jau pasiųsti 
parapiečiam. Kaip praeityje, taip 
ir dabar didžiausias laimėjimas 
yra 1200 dol. kelionei. Laimėjęs 
šią sumą, žmogus galės kur nors 
keliauti.

Metinė programa prasidės 
rugsėjo 30, sekmadienį. Iškil
mingos mišios bus 12:30 v. Gie
dos parapijos choras, vadovau
jamas Geraldine Ganzer. Taip 
pat dalyvaus ir liaudies choras. 
Po pamaldų bus pietūs parapi
jos salėje, kuri bus papuošta ba
lionais.

Spalio 5, penktadienį, bažny
čios salėje 6:30 v.v. bus arklių 
lenktinių vakaras. Bus rodomi 
filmai iš arklių lenktynių. Žmo
nės taip pat galės eiti lažybų, 
kuris arklys laimės. Taip pat bus 
galima pavalgyti ir gerą vaka
rienę.

Spalio 7, sekmadienį, po visų 

ti. Taip pat bus galima ir paval
gyti. Vaikam bus atskiras vai-

MOKSLE PASIŽYMĖJĘS 
JAUNUOLIS

Arūnas E. Gudaitis, Rimos ir 
Antano Gudaičių sūnus, yra lai
mėjęs valstybinę Fulbrighto 
premiją 1984 - 1985 metų uni
versitetinėms studijoms užsie
nyje. Ši premija — stipendija 
jam suteikta už paruoštą projek
tą, kuriame nagrinėja buv. Vak. 
Vokietijos kanclerio Willy 
Brandt rytų politiką. Savo pro
jektą turėjo pirmiausia apginti 
prieš Williams kolegijos grupę 
profesorių, kurių nutarimu jo 
projektas buvo perduotas Ful
brighto komisijai Washingtone 
dalyvauti visos Amerikos varžy
bose. Premija dengia visas vie- 
nerių metų studijų ir pragyveni
mo išlaidas užsienio universite
tuose.

Arūnui pasirinkus V. Vokieti
ją, tęsti studijoms priimtas j 
Koelno universitetą. Ten jis ir iš
vyko rugsėjo 7. Vokietija Arūnui 
nėra svetima, nes ten jis vokie
čiu kalbos kursus ir dali kole
gijos studijų yra praėjęs anks
čiau Goethe Institute ir Frei
burg© universitete. Koelnc toliau 
gilinsis politiniuose moks
luose. kuriuos čia studijavo M il- 
liams kolegijoj (Williamstown.

buvo aktvvus

metu pavasarį.
Kolegijoj keletą metų dirbo 

kaip asistentas Politiniu Moks
lų Departamente bei Williamsia- 
na archybe. Salia akademiškų 
įsipareigojimu per visus 4 moks
lo metus Arūnas 
ir studentiškoje veikloje: vedė 
dalį muzikinės programos per 
kok'gijos radiją, jam buvo pa
vesta ruošti koncertus bei koor
dinuoti studentu socialinius — 
kultūrinius įvykius. 1983 - 84 
metam išrinktas valdybos pirmi
ninku visai studentų pramoginei 
veiklai organizuoti ir jai pra-

Be to,
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Prel. Pranas Bulovas, New 
Yorko komiteto garbės pirmi
ninkas, atidaro šv. Kazimie
ro minėjimą rugsėjo 8 Kul
tūros Židinyje. Nuotr. L. Tarno- 
šaičio

kiškas skyrius. Visą bazarą or
ganizuoja Virginija Liudžiūtė- 
Seaburg.

Spalio 14, sekmadienį, 8 v. 
bus mišios aukojamos už Varpo 
klubo mirusius narius.

Spalio 20, šeštadienį, 6:30 
\ .v. bus lietuvių puota — vaka
ras. Bus įvairiausiių valgių, ku
rie bus atnešti prie stalo. Kaip 
ir praeityje, bus pagerbti 80 
metų amžiaus parapiečiai. Bus 
laimėjimų traukimas ir šokiai. 
Įėjimo auka — 7.50 dol.

Mūsų programa baigsis Hallo
ween tema. Bus įrengtas vai
duoklių namas. Tai bus spalio 
28, sekmadienį, 6 v.v. Spalio 31, 
Visų Šventųjų išvakarėse, 
mišios bus 5:30 v.

Rengimo komitetą sudaro: 
klebonas kun. Jonas Rikteraitis 
— pirmininkas, Jonas Matulis, 
Donald Le May, Kotrina Salka, 
Jacqueline Coffey, Ona ir Betty 
Rutkauskas, Donald ir Violet 
Johnson, Juozas Balčiūnas.

Mes tikime, kad atsilankys į 
šią šventę daug parapiečių ir taip 
pat žmonių iš kitų Connecticu- 
to vietų. Taip sustiprės mūsų 
parapijos veikla.

Juozas Balčiūnas

Arūnas E. Gudaitis

Amnesty International grupę ir 
jai vadovavo, koordinuodamas 
veiklą su Williamstown mieste 
veikiančiu Amn. Int. skyriumi.

1982 vasarą buvo priimtas į 
New Yorko miesto Interim pro
gramą ir dirbo kaip teisinis asis
tentas V aiku Globos skyriuje.

1983 vasarą praleido dirbda
mas Amnesty International New 
Vorko skvriuje, ruošdamas me

nuli Rytų Vokietijoj ir Syriioj.
1984 vasarą asistavo adv. Pau

liui Žmnbakiui jo vedamoj Eth
nic Community Services 
goję. Chicagoje.

įstai-

Regis
aukštesniąja ir Maironio litua- 
nistinę mokv klas. Aktv v iai rei.š- 

ša- sporte
koi<

grupėje ir dainavo Sutarti* 

skautais. o rugpjūčio
o o

Arūnas
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— Washingtone rugsėjo 12 
buvo susirinkę Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos atstovai — S.A. 
Bačkis, A. Dinbergs ir E. Jaak- 
son, atvykęs iš New Yorko. Jie 
pasitarė aktualiaisiais klausi
mais, paminėjo 50 metų sukaktį 
Pabaltijo Santarvės sutarties, 
pasirašytos 1934.9.12 Ženevoje. 
Rūpindamiesi aktualiais Pabal- 
tiečiam reikalais, jie tą pačią 
dieną lankėsi Valstybės Depar
tamente, kur juos priėmė Mark 
Palmer Valstybės Sekretoriaus 
padėjėjo Europos Reikalams pa
vaduotojas, su kuriuo kartu buvo 
Dale Herspring, Rytų Europos 
Skyriaus direktoriaus pava
duotojas, John W. Zerolis, Balti
jos skyriaus vedėjas, Ms. Mary 
Beth West ir Ken Hillar.

— Dr. Kazys Šidlauskas, Ame

bos pirmininkas, išvyksta visam 
laikui apsigyventi į St. Peters
burg, Fla.

— Gen. Vlado Nagevičiaus 
mirties 30 metų sukakties minė
jimas įvyks rugsėjo 23 Clevelan- 
de. Ruošia Korp! Fratemitas Li- 
tuanica, Ramovėnai ir Birutie- 
tės.

— Sol. Aldonos Stempužienės 
rečitalis su nauja, Chicagoj dar 
jos nedainuota programa įvyks 
rugsėjo 23, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Jaunimo Centre.: Kopcertą 
rengia JAV LB Socialinių rei
kalų taryba. Pelnas skiriamas 
“Lietuvių namų” įgyvendinimui.

— Prof. dr. Bronius Vaškelis, 
lituanistikos katedros vedėjas Il
linois universitete, Chicagoje, 
darbą pradėjo nuo šių mokslo 
metų pradžios.

— Tradicinis Anglijos lietuvių 
sąskrydis šiemet rengiamas rug
sėjo 22 Nottingham© ukrainiečių 
salėje. Turtingą meninę progra
mą atliks jaunimas. Sąskrydžio 
ruoša rūpinasi DBLS Notting
ham© skyrius ir kultūrinės veik
los komisija. Sąskrydyje bus pa
minėta Tautos šventė.

— Sol. Marytės Bizinkauskai- 
tės ir sol. Algirdo Brazio kon
certą Chicagos Jaunimo Centre 
spalio 7 rengia “Margučio” ra-
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Muz. Jonas Petrauskas, sirgęs 
vėžiu, širdies smūgio pakirstas, 
liepos 17 mirė London, Ont., 
Kanadoj. Velionis buvo gimęs 
1912 gruodžio 16, 1941 baigė 
Kauno konservatoriją. Grojo 

B

S--

valstybinėj filharmonijoje. Ka
nadoje ilgai buvo muzikinės da
lies iškilmių vadovas. Jis va
dovavo dvigubam kvartetui, gie
dojo bažnyčioje ir ėjo vargoni
ninko pareigas.

— Rimas Gylys, 26 metų jau
nuolis, gyvenęs San Francisco, 
Calif., išvyko į Washington© 
valstijos kalnus ir ten belaipio- 
damas nukrito nuo kalno ir už
simušė. Jo visą savaitę ieškojo 
lėktuvais, helikopteriais. Rastas 
tik rugsėjo 10. Palaidotas rugsė
jo 14. Tėvai gyvena prie Syra- 

■■

fi
&

Sjs

i
£.

— Kanados Lietuviu Dienu 
programoje yra ir jaunimo Šokiai. 
Jie įvyks Jaunimo Centre. spalio 

48 Dundurn/

t įg fe
Šokiam suruošti sudarytas komi
tetas: K. Aušrotaitė. D. Cipary-

s 
f

A. Pleinytė, ir E. Rukšėnaitė. 
Organizatc'riai kviečia visą jau
nimą iš arti ir toli atvykti į 
šiuos šokius ir praleisti smagų 
vakarą. Šeštadienį. sjxdio6, vyks 
krepšinio, golfo ir ledo ritulio 
rungtx nės. Dėl nakvynių ir dau
giau intonnaeijos teirautis pas

4

f
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LAIŠKAI REDAKCIJAI

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau!
Kaipgi Lietuvos Katalikų Baž

nyčia atsidūrė Sovietų Są
jungoje?

Turbūt, nė vienas kitas mūsų 
laikraštis nesudvailijo taip 
dailiai prezidento Ronald Rea- 
gano Pabaltijo Laisvės dienos 
pareiškimo su Vliko Eltos apra
šu, apžvelgiančiu Valstybės de
partamento leidinį apie žmogaus 
teisęs įvairiuose kraštuose
1983 m. (Laisvės dienos pareiš
kimas vienoje, o žmogaus teisių 
aprašas kitoje pirmojo lapo pu
sėje), kaip “Darbininkas” (Nr. 26.

1984 m. birželio 29 d.).
Prezidento pareiškimas teigia, 

kad “Jungtinės Valstybės nieka
da nepripažino Pabaltijo valsty
bių prievartinės inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą ir ateityje to 
nedary s”. Tačiau Vliko aprašas 
skelbia: “Nepaisant Sovietų 
valdžios represijų, Lietuvos Ka
talikų Bažnyčia tebėra “viena 
aktyviausių” religinių bendruo
menių Sovietų Sąjungoje”.

Kaip čia atsitiko, kad Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia atsidūrė So
vietų Sąjungoje?

Tamstai, redaktoriau, pagar
bus

Bronius Nemickas

DĖL D. LAPINSKO 
BARŠKALYNĖS

Gerb. Redakcine Komisija,
Kur buvote, kai šitokia ko

respondencija (šv. Kazimierą 
lietuviai pagerbė ir Toronte — 
“Darb.” Nr. 35, 1984 rugsėjo 
7) į “Darbininką” praėjo? šitoks 
žanras laikraščiui garbės ne
daro.

Ir aš ten buvau ir Lapins
ko opera gėrėjausi nuo pirmo 
barkštelėjimo iki paskutinio.

Pagarba?
O. Šilėnienė

-o-
Gerb. Redaktoriau,
Ačių už teisingą D. Lapinsko 

kūrinio, pateikto Toronte lietu
vių katalikų kongreso proga, 
trumpą apibūdinimą. Tokia mu
zikinė kūryba tai pasityčiojimas 
iŠ šv. Kazimiero, iš muzikos, iš 
klausytojų. Kaip daugelis kitų 
klausytojų, ir aš norėjau išbėgti 
iŠ salės po pirmo veiksmo, bet 
žmona užsispyrė kentėti iki 
“operos” galo. Laukiame, kad 
šituo klausimu pasisakytumėte 
išsamiau.

Su pagarba
Z. Prialgauskas

ATSPAUSDINTA NEPAPRASTA KNYGA
L .Atspausdinta nepaprasta knyga TIKROJI LIETUVA, 

aiškinanti Lietuvos žemėlapį. Knygos parengimas truko 
daug metų. Knyga yra didelio formato — 11 x 8.5 inčų 
arba 28 x 22 centimetrų, kietais viršeliais, puikiame 
popieriuje, yra 79-ių senų Lietuvos ir Pabaltijo žemėlapių 
atspaudai ir dar 172 ilistracijos. Kaina 20 dol. ir 2 dol. 
persiuntimas.

2. Lietuvos žemėlapis. Mastelis 1:1.000.000. Šio žemėla
pio aiškinimai knygoje TIKROJI LIETUVA. Parengė Al
girdas Gustaitis. 12 dol.

3. 1595 metų Lietuvos žemėlapis su aiškinimais. 
6 dol.

4. 1749 metų Lietuvos žemėlapis su aiškinimais. 7 
dol.

5. 14-ka Lietuvos miestų herbų. Kiekvienas ant at-., 
skiro lapo. 3 dol.

Aiškinimai lietuvių kalba. Spausdinta juoda - balta. 
Išleido žinomos lietuvių organizacijos.

Užsakymus amerikiečių doleriais siųsti leidinių pla
tintojui: S. Bernatavičius, 1513 South 48th Court, Cicero, 
Illinois 60650, U.S.A.

NAUJAUSIOS 
KNYGOS
J. Puzino, Rinktiniai raštai.

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

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

E. Juciūtė, I g ar ko s 
Naujamiestis. Lietuvių tremti
nių gyvenimas Sibire. Įrišta. 10 
dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II Pasaulio Lietuvių Dienos. 
5 dol.

Br. Raila, Kitokios Lietuvos 
ilgesys. 5 dol.

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

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

VĖL GAUNAMOS 
MELODINGOS 
PLOKŠTELĖS

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

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

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

GAUNAMAS PILNAS 
“AUŠROS”TEKSTAS

“Auszra”, Lietuvos atgimimo 
laikraštis, pilnai perspausdin
tas dviejuose tomuose. Tai Lie
tuvių Istorijos Draugijos reda
guotas leidinys. Du didžiuliai 
tomai, įrišti, kainuoja po 20 dol. 
Persiuntimui pridedama po 1.50 
dol. už kiekvieną tomą. Šis svar
bus leidinys, o taip pat ir kitos 
lietuviškos knygos, lietuviškos 
plokštelės, suvenyrai gaunama 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn,N.Y. 
11207.

Savo vaikams, kurie, baigi 
mokslus, išsikelia gyventi į kitus 
miestus,užprenumeruok Darbi
ninką. Tai bus jiems geriausia 
dovgna.

1984 KELIONĖS J 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 Verkių muziejuj, kanklių muzi
kos koncertas, DRUSKININKUOSE — apsilankymas gintaro 
apdirbimo fabrike, RUMŠIŠKĖSE — išvyka į Liaudies 
Buities Muziejų ir liaudies muzikos koncertas.

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

10 dienų Vilniuj, 2 Helsinky
No. 128: Naujų Metų sutikimas Lietuvoj
gruodžio 28 - sausio 11 ........................................ ; $1,449.00

10 dienų Vilniuj, 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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1984 metam

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

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

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

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

IŠPARDAVIMAS
Trys knygos su persiuntimu 

už 2 dol. Tai P. Narvydo pa
sakojimai iš Lietuvos laisvės ko
vų, J. Jaškausko apysaka iš Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo 
pradžios, A. Žemaičio “Lietuvos 
vaizdeliai“ arba to paties au
toriaus “Nutolusios dienos”. 
Gaunama Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S. Raštikis, Lietuvos likimo 
keliais. 18 dol.

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

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

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

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

Publius Vergilius Maro, Geor
gikos, vertė A. Nyka-Niliūnas. 
Albumo formatas, įrišta. 10 dol.

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

Erlėnas, Girių sargai, apy
sakos. 3 dol.

V. Nemunėlis, Mažųjų dienos.
8 dol.

P. Razminas, Kražiai. Ilius
truota, įrišta. 12 dol.

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

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

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

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

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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

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

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

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

Šv. Kazimiero medalis, išleis
tas jubiliejui rengti komiteto, jau 
gaunamas Darbininko administ
racijoje. Medalis bronzinis, įdė
tas į plastikinę dėžutę. Kaina I0 
dol. Persiuntimui pridedamas 
dar 1 dol.

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

Agronome# Iz. Sinkevičiūtė* paraiyts lletuvliky valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlnlniu aplanku, nugarėlė patogiai auverta. 318 pusi. Kaina • 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11287.

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

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

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

Mlestar, valstija, Zip ........................................................................... .

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

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

J. Budrys. Kontražvalgyba 
Lietuvoj. 3 dol.

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

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

Auszra — 1 tomas. Įrištas.-: 
20 dol.

Auszra — II tomas. Įrištas. 
20 dol.

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

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

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

J. Kaributas, Kelionė aplink 
pasaulį. 4 dol.

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

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

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

Vysk. V. Brizgys, K. K a ūpai- 
tė, motina Marija. 5 dol.

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

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

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

K. Pažėraitė, Svetimi vėjai. 6 
dol.

A. Landsbergis, Muzika įžen
giant į neregėtus miestus. 6 
dol.

Persiuntimui pridedamas l 
dol.

šios ir kitos lietuviškos nau
jos knygos, lietuviškos muzi
kos plokštelės ir įvairūs suveny
rai gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd.. 
Brooklyn, N.Y. 11207.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

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

Tel. (212) 441-6799

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

SUMA TERMINAS METINIS 
PRIEAUGLIS

KURSAS

6 mėn. 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%

— $50.00!) IR DAUGIAU — PAGAL SUSITARIMA --------- *

IRA CERTIFIKATAI:

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
iki 6 metų 12.55% 12%

REGULIARIOS SANTAUPOS:
I"-....................... .............— ' ------- ---------------

METINIS PRIEAUGLIS 9.42%
DABARTINIS KURSAS 9%

APSKAIČIAVIMAS

KASDIEN

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100.000.
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368 West

atliks rašvt. Stasys Santvaras

Kazys Stankūnas

vertinę dalį—- solistė"Daiva 
Mongirdaitė, akomp. dr. Saulius 
Cibas, solist. Benediktas Povilą- 
vičius, akomp. prof, jjseruninjas 
Kačinskas. Po programos vąišės.

prie savo darbo stalo Western Electric 
Bendrovėje Keamy, N.J.

Lietuviam sol. Vyt. Paulionis 
yra dainavęs Chicagoje, Hart
forde, Cleveland^, Jęronte ir ki
tur. Jis ttHp“paf dalyvavo Chi- 
cagos lietuvių operos pastatyme

■ U Lituani” ir Dainavos ansamb-
Giesmė Šv. Kazimierai dio -paruoštame muz. Aloyzo 

Bostone šv. Kazimiero mirties Jurgiičio ^sukurto “Čičinsko” 
500 metų jubiliejaus minėjimas skeptaklyje. 
pradedamas kultūriniu vakaru, 
kuris pavadintas “Giesmė"^v. 
Kazimierui”. Vakaras įvyks’’ rug
sėjo 29, šeštadienį, 7 vaJ. vaka
ro. So. Bo: 
čių D-jos 
Broadway.

Sol. Vyt. Paulionio balsas yra

kad jis yra labai gilus žemuti- 
. nėse,gaidose. Jo repertuaras ap
ima religines giesmes, oratori
jas, operas, operetes ir lietuvių 
liąudies dainas. Laisvės Varpo 
koncerte jis atliks mūsų kūrėjų 
ir pasaulinių kompozitorių kūri
nius' bei ištraukas iš operų, 
įskaitant “I Lituani” ir “Čičins-
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Berklee muzikos kolegijos trio 
atliko gražią muzikinę dalį.

Solistė Onutė Aleksaitė, 
akompanuojant prof. J. Kačins
kui, padainavo kelias dainas ir 
ariją iš operos. Solistė Aleksaitė 
jau senokai nebuvo girdėta. Jos 
balsas stiprus, labai muzikalus 
ir gražiai valdomas.

Visiem menininkam publika 
nepagailėjo katučių.

TRAGIŠKAI ŽUVO KAZYS STANKŪNAS

Rugsėjo 2, sekmadienį, 6:05 
Lindene, N.J., tragiškai žuvo Ka
zys Stankūnas, .50 m. muziko- 
"kompozitoriaus Juozo Stankūno 
sūnus.

Palaidotas rugsėjo 7, penkta
dienį, Evergreen kapinėse Eli- 
zabethe, N.J., šalia savo sesers 
— Irenos Stankūnaitės-DeSilva, 
žinomos solistės, mirusios 1981 
spalio 27, ir šalia savo motinos, 
mirusios prieš 13 metų. Palaido
tas iš Šv. Patriko bažny
čios Elizabethe. Toje bažnyčioje 
vargonininkauja Juozas Stankū
nas.

Buvo gimęs Sao Paulo Bra
zilijoje, į Ameriką su tėvais 
atvyko 1949 m. Čia gyveno Lin
dene, Bayonnėje, paskui vėl per- 
sėkėlė gyventi į Lindeną.

Liko žmona Agnes Dulkytė- 
Stankūnas, du sūnus - Raimon
das, Juozas ir dukra Linda. Visi

jau suaugę. Liko taip pat ir tė
vas — muzikas-kompozitorius 
Juozas Stankūnas.

Velionis per 20 metų crirbo

Sol. Vytautas Paulionis
Šiuo metu turime trisz lietu

vius dainininkus profesiorialus. 
kurie stipriai reiškiasi šio krašto, 
Kanados ir Europos muzikinia
me gyvenime. Tai sol. Lilija'Šu-

nininkavo.

ELIZABETH, N.J.
Mirties- metinės

priklausė lietuviu 
■. Kadaise dainavo 
tose ir net vargo-

. Vytautas Paulionis. Laisvės 
•pas supažindino' Bostono 
apylinkės lietuvius su sol. 
ketaičiu 1959 surengtame 
įcertc, su sol. šukvte — 1964

WORCESTER, MASS.

4.

IN

Ictll

surengtame
Vvtautu Pa

koncerte, 6 su sol. parapijos baž 
lioniu supažindins

no Lietuviu Piliečiu D-jos 
rengiamame ---kdneerte, 

bus jau 50-tas Laisvės Var- 
Itūrinis .renginys-.
\ ’ ..tas Paulionis m'okė- 
navimo Karališkoje Kana-

Inž. V. Izbckas sveiksta jau 
namie

Inž. Vytautas Izbickas po 
sunkių operacijų ir kelių savai
čių ligoninėj, jau sugrįžo į na
mus ir stiprėja, globojamas žmo
nos Felicijos, dukters Daivos ir 
sūnaus Vytenio.
Gražiai paminėta Tautos šventė

Lietuvių Bendruomenis Bos
tono apylinkė, vadovaujama 
Danieliaus Averkos, Tautos 
šventės — Rugsėjo 8 minėjimą 
surengė rugsėjo 9, sekmadienį. 
10:15 vai. ryto Šv. Petro lietuvių 

įžnyčioje buvo auko
jamos mišios Lietuvos intencija. 
Organizacijos dalyvavo su vėlia
vomis. Labai gražiai per mišias 
„solo giedojo solistė Onutė Alek
saitė. Po mišių salėje po bažny
čia dar buvo vaišės.

3 vai. popiet minėjimas buvo

Velionio Beniaus Lokio, gyve
nusio Elizabeth, N.J. atminimui, 
rugpjūčio 26 buvo atlaikytos iš
kilmingos mišios lietuvių Šv. 
Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Ta 
proga pamokslą pasakė kum 
Juozas Pragulbickas. Mišių metu 
giedojo parapijos choras, vado
vaujamas Liudo Stuko, jo paties 
parašytas mišias. Jų metu Stra- 
dellos Pieta Signore lietuviškai 
gražiai pagiedojo Balys Miški
nis, o smuiku Tomaso Albinonio 
Adagio jautriai pagrojo Julius 
Veblaitis.

Po pamaldų velionio brolis 
Petras Lukas su žmona Brone ir 
seserim Valerija Janavičiene pa
kvietė gausius mirusiojo bei sa
vo bičiulius pietum į parapijos 
salę. Besivaišinant kilo mintis 
paremti Darbininką, kuri a.a. 
Benius uoliai skaitydavo. Po 10 
dol. Darbininkui aukojo: Julius 
Veblaitis, Kazys Ožalas, Mikas 
Macys. Regina Čiurlienė; po 5 
dol. Vaclovas Budnikas ir Albi
na Normantienė.

Šv. Kazimiero mirties 500 
metu sukakties minėjimą Massa
chusetts valstijos lietuviai ir 
tuvių parapijos minės spalio 
sekmadienį. Bostono I imdr; 
vai. popiet iškilmių; 
aukos Bostono arkiv 
Law. Su juo kone*, 
viai vyskupai ir kūnų
užbaigiama banketu. Pripildyki- 
me katedrą ir salę. Junkimės su 
pavergtaisiais broliais ir sese
rimis bent bendroje maldoje. 
Gausiu dalyvavimu parodykime 
savo tautinį ir religinį susipra
timą.

“Aušra”? lietuvių'radijo pro
grama, spalio 20. šeštadienį' 7 
vai. vak. Maironio Parko didžio
joje salėje mini veiklos 10 m etų 
sukaktį. Bus tiekiama vakarienė. 
Meninę programą atliks Mont- 
realio vyrų oktetas, vadovauja
mas muz. A. Stankevičiaus. V yks 
ir šokiai.

Bazarą, kurio pelnas skiriamas 
Šv. Kazimiero mokyklai, spalio 
27. šeštadieni, visa diena rengia 
Motinu iii Ida.

Naujosios Anglijos Lietuvos 
vyčiai spalio 28, sekmadienį, 
Maironio Parke rengia kultūrini 
festivalį su programa, šokiais, 
pietumis ir kitais įvairumais. 
Pradžia 12 vai.

Koncertą Maironio Parko pa
talpose lapkričio 4, sekmadienį, 
rengia Marijos Nekalto Prasidė
jimo Putnamo seselių rėmėjai. 
Programą atliks Montrealio stu
denčių choras “Pavasaris”, ku
riam vadovauja sol. Gina Čap- 
kauskienė. Pietus gaminti, pačios 
rėmėjos. \'yks taip pat dail. Ado
mo Galdiko meno kūrinių paro-

rsiteto muzikos 
fakultete, o taip pat pas tokius 
iškilius dainavimo mokytojus

Piliečių D-jos salėj. Minėjimą 
pradėjo pirm. Danielius Averka. 
Buvo įneštos vėliavos, sugiedoti

Ir. Ferro iš New Yorko Malda sukalbėjo parapijos kleb. 
Singher iš Los. Angeles, '’kuri: Albertas Kontautas.

Prelegentas inž. Almis Kuolas 
kaip Resident Artist Kana- ’ kruopščiai paruoštoj paskaitoj 

pažvelgė į pasaulio dabartį, 
ir>-praeitį. Palietė tautiš- 

^'Irlimą,’ 'kalbas; ekonomiją, susi- 
grupavimus tautii ir valstybiii. 
Kiek ilgiau sustojo ties Afrikos 
Nigeria ir Europa.

Iioms athko į\airius vaidirienis Aktorė-režisorė Aleksandra
' Gustaitienė su giliu jausmu pa
skaitė šiai didžiai šventei pri
taikytus B. Brazdžionio, St. 
Šantvaro ir F. Kiršos eilėraščius.

ir Mr
Jis tik ką baigė pirmuosius me

<’• operoje, kur dalvvavo tokiu 
perųi:afbkpii<> kaip- "iĘucda di

I .am me r moor”Į ’ “Ibi • Bajlo, ?in 
"Maschera", "Tales’ ’of <Hoff- 
mann . "Barber of Seville’ , ".La 
I raviata " ir "Jenufa”. V. Pku-

"Toronto Opera in .Concert ’, 
Vancouver operoje su Toronto 
simfoniniu orkestru ir. “Nation-

Sol. Vytautas Paulionis

BOSTONO RENGINIAI
Rugsėjo 29 kultūrinis rengi

nys šy.Kazimięro garbei So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos sa-

■ Spalio 7 Laisvės Varpo rudens 
renginys So. Bostono Lietuvių

Spalfo 13 - 14 — Montrealio 
audėjų ir tautodailės grupės 

'* "“Vaivorykštė” parbcbt^Lietuvių 
Piliečių d-jos Il-ro aukšto salėj.

Spalio 14 Sv. Kryžiaus Bosto- 
5 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 Vašyliūno vargonų koncer-j.p.v.

KELIAUTOJŲ DĖMESIUI .
i.-

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. ■ .■ •

DEXTER PARK

RIMUI GYLIUI

taip tragiškai žuvus Washington© valstyjos kalnuose, 
reiškiame giliausią užuojautą jo tėveliams, sesutėms ir 
kitiem artimiesiems.

Mes visi Rimą labai mylėjome.

Sigitas. Kristina, Liudytė, Darius, 
H rinitą, liesina Novickiai

San Francisco, California

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

Woodhaven, N.Y. 11421 , 
WE DELIVER

296-4130

tas šv. Kazimiero garbei First & 
Second Church salėj Bostone.

Lapkričio 3 — Balio banke
tas Brocktone, Sandaros klube.

Lapkričio 11 — Šv. Petro pa
rapijos bazaras.

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

> rius.. i -

BOSTON MASS — WLYN 1380
AM bango* Mkm. nuo 8 Ik! 8:45
ryto. Vada S. Ir V. Minkai. 502 E.
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 288-0489. Parduoda- 

__ma* Darblnlnka*. Didst l* I Istuvlškų 
knygų ps*trinkima*.

LAISVĖS* VARPAS Mkmadla- 
nlal* 9:00 -10:00 vsl. ryto Iš WCAV-

I FM banga 98.0. Vedėja* — Potra*
Viščini*, 173 Arthur St., Brockton.. 

Į MA 02402. Talafona* (817) 588- 
'i 7109. ,
: U • n. -J

ADVOKATĖS BIRUT&ŠIMKllTĖS 
darbo įstaigos adresai: •

HALLORAN AND CHAEFER LAW FIRM 
300 UNION ST.
NEW BEDFORD, MASS. 02740
TELEF. 617 999-1332 !

LB apylinkės vicepirm. Hen
rikas Čepas padėkojo visiem, 
prisidėjusjein prie šios Šventės 
rengimo ir atsilankymo į ją. 
Mildos Norkūnienės vadovauja
mos ponjos paruošė užkandžius, 
kuriais visi skaniai vaišinosi.

Reikia pripažinti, kad šios 
garbingos ir didelės šventės mi
nėjimas Bostone labai kultūrin
gai ir labai gražiai paminėtas.

ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ 
JUBILIEJAUS MINĖJIMAS BOSTONE

I. KULTŪRINIS VAKARAS “GIESMĖ ŠV. KAZIMIERUI“. 
Rugsėjo 29, šeštadienį, 7 vai. vak. Lietuvių Klube, 368 W. 
Broadway, So. Bostone. Programoje: žodinę dalį atliks 
rašyt. Stasys Santvaras, Gidą ir Aidas Kupčinskai. 
Koncertinę dalį atlieka solistė Daiva Mongirdaitė, akomp. 
dr. Saulius Cibas, solist Benediktas Povilavičius, akomp. 
prof. Jeronimas Kačinskas. Po programos vaišės.

II. IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS.
Spalio 14, sekmadienį, 3 vai. p.p. Šv. Kryžiaus katedroje, 
1400 Washington St, Boston. Šv. Mišias koncelebruos 
arkivyskupas Bernard Law, vysk. Paulius Baltakis, kiti 
vyskupai ir kunigai. Komp. Žilevičiaus mišias giedos 
Barklee muzikos kolegijos choras. Lietuviškas giesmes 
giedos parapijų jungtinis choras. Vargonais gros dr. Vyte
nis Vasyliūnas.

III. JUBILIEJINIS BANKETAS.
Tuoj po pamaldų 5 vai. Freeport salėje, 256 Freeport St., 
Dorchester (2 mylios nuo katedros) banketas. Programą 
atliks: solistė Marytė Bizinkauskaitė, Brocktono parapijos 
choras, Onos ir Gedimino Ivaškų Tautinių šokių 
ansamblis.

IV. VARGONŲ KONCERTAS.
Spalio 21, sekmadienį, 3 vai. p.p. First & Second Church 
salėje 66 Marlboro St. Boston, įvyks dr. Vytenio Vasy- 
liūno vargonų koncertas Šv. Kazimiero sukakčiai.

Svarbiausioji minėjimo dalis yra iškilmingos pamaldos 
katedroje. Tad visi lietuviai iš arti ir toli yra kviečiami 
dalyvauti pamaldose ir pripildyti katedrą. Čia dalyvaus 
ne tik bažnytinė vyresnybė, bet taip pat ir gubernatorius, 
senatoriai, Bostono meras ir kiti svečiai. Gausus dalyva* 
vimas bus mūsų reprezentacija, su kuria amerikiečiai 
skaitosi.

aį

fe;

JUBILIEJAUS KOMITETAS

te

ALFREDW ARCHIBALD PPESlDENT

BnnKBvmmi 

Prjstage paid bath mays 
Fast, ranuementprivate, safejree! 
That's what BHIIKinG BV411HIL is
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings įj[

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- 
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
traukla sumą j sąskaitą. Prisideda ir užtikrini

mas, kad jūsų pinigai Pe*no aukščiausius
procentus, - -~y 

leidžiamus įstatymų. «
Dėl lengvo taupymo bū-. * 

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

atba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE 
460 West Broetfway
Sovfh Bo«ton
9 A V to 3 30 ° 

tft'u F
Saturday *0 ai 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
’4C GaJ«*an Blvd
8 30 AV to 5 30 PM

Thu-s. - 8 30 AM to 7 30 pM 
Satu'Oay 8 30 AM to > 2 Noo"

sm uj e/ijuas š? v1'

South Boston 
Savings Bank1

Mziurs THE LEADER*

‘Ąnjber Holiday5” gB
1984 M. EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

Spalio 3 —$1268.00

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 j LIETUVĄ jau patvirtin
tos, pirmoji grupė išvyksta BALANDŽIO 17 d. Registraci
jos reikalu skambinkite:

1 - 800 - 722 — 1300 (Toll Free)
Iš Ma**achusett» ir Kanados: 1 - 617 • 268 • 8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE. INC.
393 West Broadway, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentu*.
Prices are based on double occupancy and are subject to change
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YORKE F
Kultūros Židinyje šį savaitga

lį: rugsėjo 22 ir 23, šeštadienį 
ir sekmadienį, dail. Giedrės 
Žumbakienės ofortų paroda ma
žojoje salėje, rugsėjo 22, šešta
dienį, 4 v. popiet advokato Povi
lo Žumbakio paskaita apie spe- 

renginius rengia New Yorko atei
tininkai.

Vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM. konsekruotas rugsėjo 14 
Portland© katedroje, Maino vals
tijoje, šį savaitgalį atvyksta į 

nuolyną Brooklyne. Jis dalyvaus 

rodos atidaryme, o sekmadienį 
atlaikys pamaldas Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje ir dalyvaus 
Tautos šventės minėjime. To 
minėjimo metu bus ir naujo vys
kupo pagerbimas su eile sveiki
nimų.

Leonardas Žitkevičius, Dar
bininko redaktorius, rugsėjo 17, 
pirmadienį, vos atėjęs į darbą, 
buvo ištiktas dalini© paraly
žiaus. Tuoj buvo greitosios pa
galbos mašina išgabentas į ligo
ninę. Paguldytas Baptist 
Medical Center ligoninėj, 2749 
Linden Blvd., specialios prie
žiūros skyriuje.

Br. Viktoras Biveinis, OFM, 
gimęs 1902 balandžio 26. dau
gelį metų dirbęs pranciškonų 
spaustuvėj ir ėjęs įvairias parei
gas pranciškonų vienuolyne 
Brooklyne, rugpjūčio 30 krisda
mas nusilaužė klubo kaulą. 
Buv© nuvežtas į Baptist Medical 
Ceųter ligoninę, kur mirė rugsė-

Pašarvotas Mary Shalins laido
tuvių namuose. Laidojamas rug
sėjo 20, ketvirtadienį, 10 v.r. iš 
vienuolyno koplyčios Šv. Jono 
kapinėse, pranciškonu skyriuje.

New Yorko vyr. skaučių Ži
dinio Vilijos sueiga bus rugsėjo 
26, trečiadieni, 7:30 vai. vak. 
pas Ireną Vilgalienę, 36 Hicks 
Lane, Great Neck, N.Y. Tel. 516 
482-6684. Visos sesės prašomos 
sueigoje dalyvauti.

LIETUVIAI RINKIMINĖJ 
VEIKLOJ

Jau kuris laikas visos Ameri
kos plotmėje lietuviai veikia 
prezidento Reagano perrinki
mui. Centrinis Reagan-Bush ‘84 
komitetas lietuviu rinkiminei c.
veiklai koordinuoti pirmininku 
visoje Amerikoje paskyrė Ana- 
tolių Miliūną iš Chicagos.

A. Miliūnas New Yorko valsti
joje šiai akcijai vesti pakvietė 
Romą Kezį ir dr. Mariją Žu
kauskienę.

Lygiagreičiai su šia oficialia 
rinkimine organizacija šen bei 
ten iškyla privati iniciatyva. To
kia iniciatyva yra sveikintina ir 
remtina, jei ji prisideda prie 
bendro tikslo, ir jei ta iniciaty
va prisideda prie nuopelnų lie
tuviam centrinėse įstaigose 
Washingtone. Būtų gera, kad vi
sos tos privačios pastangos New- 
Yorke būtų koordinuotos su 
aukščiau minėtais asmenimis.

Reagan-Bush ‘84 
lietuvių sekcija

Redakcija .....  (718) 827-1352
Administr.......  (718) 827-1351
Spaustuvė ....  (718) 827-1350
Vienuolynas .. (718) 235-5962
K. Ž. salė .... (718) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
rugsėjo 23, sekmadienį, 11 vai. 
aukos mišias. Bus paminėta 
Tautos šventė. Mišių metu bus 
krikštijamas Gedeikų sūnus 
Aidas. Po mišių vaišės ir naujo

joje mokyklos salėje.
Advokatas Ivars Bėrzinš, sėk

mingai apgynęs Juozui Kungiui 
OSI iškeltą bylą, tars atidary
mo žodį rugsėjo 22, šeštadienį, 
prieš advokato Povilo Žumbakio 
paskaitą tema “OSI tikrasis 
tikslas”. Advokatas Ivars Ber
zinš gyvena New Yorke, o advo
katas Povilas Žumbakis atvyks
ta iš Chicatos.

Dail. Giedrės Žumbakienės 
darbų paroda rengiama rugsėjo 
22 ir 23 Kultūros Židinio ma
žojoje salėje. Bus išstatyta apie 
50 oforto technika atliktu dar- C 

nuo 1 iki 9 v.v., sekmadieni nuo 
1 iki 4 v. popiet. Parodos ati
daryme šeštadieni 7:30 v.v. kal
bės dail. Vytautas Ignas. Paro
dą rengia New Yorko ateitinin-

Advokatas Povilas Žumbakis 
atvyksta iš Chicagos ir čia rug
sėjo 22, šeštadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinyje kalbės apie 
specialių investigacijų bylas, 
kurios ne vienam lietuviui yra 
sukėlusios daug rūpesčio. Šiuo 
klausimu adv. P. Žumbakis jau 
yra kalbėjęs Kultūros Židinyje,

Visuomenė kviečiama atsilan
kyti ir pasiinformuoti vėliausio
mis šią temą liečiančiomis ži
niomis. Paskaitą rengia New 
Yorko ateitininkai.

Reagan - Bush ‘84 rinkiminė 
lietuvių sekcija rugsėjo 23, šį 
sekmadienį, prie Apreiškimo 
parapijos bažnyčios turės stalą, 
kur kiekvienas galės gauti baisa- <3? O

vimo formas. Tai vra lietuviu* u

pildę tas formas ir įsiregistravę, 
galės balsuoti kaip kas norės.

Jinai ir trys gintarai — dai
nuojantis vienetas — šį rudenį 
turi visą eilę koncertų. Rugsė
jo 16 koncertavo Bostone, rug
sėjo 29 dainuoja Worcesterio 
Maironio parko Neringos tunto 
vvr. skaučių metiniame kon- *
certe, spalio 20 — Waterbury 
Moterų klubo 30 metų minėji
me bankete, lapkričio 3 dainuo- 

certe Kultūros Židinyje, lapkri- 

niame baliuje Chicagoje.
Lietuvos vyčių 12 kuopos 

veiklos 70 metu sukaktuviu 
minėjimas įvyks sekmadienį, 
spalio 28. Aušros Vartų parapi
joje 11 vai. aukojamos padėkos 
mišios. Po mišių vaišės ir šo-C, 

kiai parapijos salėje. Kuopos 
dvasios vadas ir prapijos kle
bonas bei nariai kviečia visus 
dalyvauti šioj džiaugsmingoj

Maironio lituanistinės mokyk
los rudens balius bus spalio 20 
Kultūros Židinyje.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
atvyksta į New Yorką ir rugsėjo 
22, šeštadienį, 7:30 v.v, dalyvaus 
dail. Giedrės Žumbakienės paro-t 
dos atidary me.

New Yorko moksleivių jaunių 
ir jaunučių ateitininkų pirmosios 
sueigos įvyks rugsėjo 22, šeš
tadienį, 1:30 v. popiet Kultūros 
Židinyje. Po trumpo susipaži
nimo dail. G. Žumbakienė pa
aiškins savo parodoje išstatytus 
darbus.

Maironio lituanistinės mokyk
los rudens balius bus spalio 20 
Kultūros Židinyje. Balių rengia 
mokyklos tėvų komitetas.

Maironio mokyklos gegužinė 
bus rugsėjo 30, sekmadienį, Vy
tauto ir Vandos Vebeliūnų sody
boje, 304 Bayville Rd., Locust 
Valley, N.Y. 12 vai. bus mišios, 
1 vai. užkandžiai, pašnekesiai, 
žaidimai. Vaikam sus įvairios 
sportinės varžybos erdviose so
dybos pievose. Gegužinę rengia 
Maironio šeštadieninė mokykla 
ir lietuviška KASOS kredito 
unija. Visas pelnas skiriamas 
Maironio mokyklai. Kviečiami 
dalyvauti visos apylinkės vaikai, 
tėvai, seneliai ir mokyklos drau
gai.

Kun. Paulius Rabikauskas, SJ, 
mgsėjo 18 ir 19 dienomis sve
čiavosi pranciškonų vienuoly
ne Brooklyne. Jis yra Gregoria- 
numo universiteto profesorius 
Romoje, buvęs vicerektorius, 
istorijos fakulteto dekanas. Uni
versitetui vadovauja jėzuitai. 
Kun. prof. P. Rabikauskas šv. Ka
zimiero jubiliejinėje šventėje 
Toronte skaitė paskaitą apie šv. 
Kazimierą.

Tautos šventė bus paminėta 
rugsėjo 23, šį sekmadienį, Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Šventėje dalyvauja ir naujasis 
vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, kuris 11 vai. konceleb- 
ruos mišias. Tuoj po mišių di
džiojoje parapijos mokyklos sa
lėje bus Tautos šventės minėji
mas ir naujojo vyskupo pagerbi
mas. Paskaitą skaitys kun. Vy
tautas Pikturna, meninę progra
mą atliks parapijos choras. Bus 
ir literatūrinė dalis. Bus ir vai
šės. Rengia parapijos klebonas, 
kunigai ir taryba.

Rinkliava Liet. Kat. Religinei 
Šalpai Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje bus šį sekmadienį, 
rugsėjo 23 per iškilmingas mi
šias, kurias aukos vysk. Paulius 
Baltakis, OFM.

Lietuvą paminėjo Long Island 
laikraštis Newsday rugpjūčio 6, 
pirmadienio laidoje. Per
sispausdino iš Washington Post 
jų korespondento Dusko Doder 
straipsnį “Lithuania Keeps 
Unique Identity”. Įdėtas situaci
nis žemėlapis ir didoka nuotrau
ka iš Vilniaus. Nuotraukoje vaiz
duojama Gorkio gatvė ir Vinco 
Mickevičiaus-Kapsuko statula, 
kuri yra priešais Dailės Muzie
jų. Straipsnyje pateikiama daug 
istorinių žinių ir dabarties gy
venimo analizė. Straipsnį re
dakcijai atsiuntė Audronė Mely- 
nienė iš Nesconset, N.Y.

Lietuvišku papročiu šelpti pa
degėlius dar aukų atsiuntė: J. 
Kapočius, Dorchester, MA, A. 
Šeduikis, Brockton, MA, J. ir H. 
Shatas, Waterbury', CT, Z. ir E. 
Degutis, Chicago, IL, W. Jan
kauskienė, Woodhaven, N.Y. Vi
siem nuoširdžiai dėkoja Tėv. 
Petras Baniūnas, OFM.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS,
DALYVAUJANT
VYSKUPUI PAULIUI BALTAKIUI, OFM, 
APREIŠKIMO PARAPIJOJE BUS 
RUGSĖJO 23.
11 vai. — pamaldos, kuriom vadovaus vyskupas
12 vai. — minėjimas parapijos mokyklos didžiojoje salėje

• Pagerbimas vysk. P. BALTAKIO
• Kun. VYTAUTO PIKTURNOS paskaita
• Dainuoja HARMONIJA
• LlteratOrinė dalis
• Sveikinimai
• Vaišės

Vaišėms auka — 5 dol.

VISUS ATSH.ANKY77 KVIEČIA PARAPIIOS KLEBONAS, 
KUNIGAI IR 7'ARYBA
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Kun. Algimantas Bartkus, gi
męs ir augęs Apreiškimo parapi
joj Brooklyne, čia aukojęs pirmą
sias mišias, dabartinis Šv. Ka
zimiero lietuvių koletijos Ro
moje prorektorius, vasaros atos- 
gogas praleido pas motiną ir se
sers Nijolės šeimoje. Rugsėjo 
16, sekmadienj, jis Apreiškimo 
parapijoj atlaikė sumą ir pasakė 
pamokslą, o pavakarėj išskrido 
atgal į Romą. Rugsėjo 14 jis 
dalyvavo vysk. Pauliaus Balta
kio konsekracijos iškilmėse, 
Portland, Maine. Šeštadienį grį
žo iš tų iškilmių į Jamaica, 
N.Y., kur vyko jaukios išleis
tuvės. Šalia motinos, sesers Ni
jolės ir jos vyro Petro Baltru- 
lionių, iš Washington, D.C., bu
vo atvykusi kita sesutė dr. Da
nutė su savo vyru. Išleistuvių 
vaišėse dar dalyvavo Henry ir 
Elena Andruškos, kun. J. Pakal
niškis, kun. dr. P. Stravinskas, 
kun. D. Staniškis, kun. V. Palu
binskas, klierikas W. Cornelias, 
talkinąs Aušros Vartų parapijoj, 
Tėv. K. Bučmys, OFM, ir kiti 
svečiai.

Lilė Milukienė buvo susirgu
si ir turėjo atsigulti ligoninėn. 
Iš ligoninės grįžo rugsėjo 14.

Šv. Kazimiero šventę, kuri 
buvo rugsėjo 9 Šv. Patriko ka
tedroje, gražiai paminėjo New
ark© vyskupijos laikraštis The 
Advocate, rugsėjo 12 numeryje. 
Paminėti pagrindiniai faktai, 
kad buvo meldžiamasi už reli
gijos persekiojimą Lietuvoje, kad 
daug apsirengę tautiniais dra
bužiais. Prisiminė ir Tėv. Pau
lių Baltakį, kad jis esąs paskir
tas vyskupu.

Namie keptus karštus, gar
džius užkandžius, bus galima į- 
sigyti Kultūros Židinyje tuoj po 
advokato Povilo Žumbakio pa
skaitos rugsėjo 22, šeštadienį. 
Paskaita prasideda 4 v. popiet. 
Veiks ir baras.

Lietuvių Moterų Federacijos 
New Yorko klubo susirinkimas 
bus spalio 26, trečiadienį, įpras
tinėje vietoje, Congregational 
bažnyčios salėje, 91 St. Wood- 
havene. Pradžia 7:30 v.v.

OSI TIKRASIS TIKSLAS

Teisingumo Departamento Of
fice of Special Investigations 
(OSI) vedamos aktyvios išpilieti- 
nimo ir deportavimo bylos prieš 
rytų europiečius šiuo metu virši
ja trisdešimt. Dvylika jų yra 
prieš lietuvius. Keturios naujau
sios bylos buvo iškeltos šią va
sarą. Jose lietuviai kaltinami 
dalyvavimu savisaugos batalijo- 
ne vokiečių okupacijos laikotar
pyje.

Dvejose bylose teismas nu
sprendė deportuoti išpilietintus 
asmenis į Sovietų Sąjungą. Yra ir 
trečia byla — esto Kari Linnas, 
kur mums gręsia pavojus praras
ti Pabaltijo neteisėto inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą nepripa
žinimą. Ši byla ir jos ateitis 
spręs mūsų politinę ateitį Jung
tinių Amerikos Valstybių politi
niame gyvenime. OSI šioje by
loje reikalauja, kad p. Linnas 
būtų deportuojamas į Sovietų 
Sąjungą, teigdami, kad Estija 
nebeegzistuoja ir p. Linnas yra 
be valstybės. Mūsų politinė ak
cija ir žygiai sekančių 30 dienų 
laikotarpyje parodys mūsų efek
tingumą ir pajėgumą apginti 
savo valsybės ir tautos tolimes
nę egzistenciją.

Advokatas Povilas Žumbakis 
iš Chicagos yra asmuo, kuris vi
sur ir visuomet yra aiškiai iškė
lęs OSI įstaigos neteisėtus pra
sižengimus Amerikos politinėje 
sistemoje. Pilnas dinamiškos 
energijos, jis yra apkeliavęs 
įvairias mūsų kolonijas, supažin
dindamas su šia tema. Jo straips
nius apie vėliausius prasižengi
mus dažnai randame mūsų 
spaudoje. Jo balsą esame girdėję 
per radijo programas.

Bet jo pasisakymai ir nusista
tymai nėra likę tuščiais žodžiais. 
Jis veda gynybą ir yra atstova
vęs eilę apkaltintų bei apklausi
nėtų lietuvių. Jis yra viešai ame
rikiečių tarpe kategoriškai pasi-

J. A. Milukas, Garden City. 
N.Y., vietoj metinės prenumera
tos spaudai paremti aukojo 100 
dol. Spaudos rėmėjui nuoširdi 
padėka.

MAIRONIO MOKYKLOS 
LIETUVIŠKA 

GEGUŽINĖ
ĮVYKS RUGSĖJO 30, SEKMADIENĮ, 

p. VEBELIŪNŲ SODYBOJE 
304 BAYVILLE RD., 

LOCUST VALLEY, N.Y.
12 vai. pamaldos, 1 vai. popiet užkandžiai, 

gėrimai, muzika, pažnekesiai ir žaidimai
Vaikams įvyks sporto varžybos erdviose sodybos pievose

Visos apylinkės valkai, tėvai, seneliai ir draugai kviečiami 
dalyvauti.

Gegužinė rengia Maironio šeštadieninė mokykla ir 
lietuviška KASOS Kredito Unija. Visas pelnas 
skiriamas Maironio mokyklai.

sakęs prieš OSI ir KGB kolabo
ravimą. Šių metų kovo mėnesį 
jis išleido 140 puslapių doku- 
mentinų knygą, kuri vaizdžiai 
įrodo šį nepriimtiną suokalbį. 
Jo knyga buvo išdalinta visiem 
Amerikos kongresmanam ir se
natoriam bei valdžios įstaigom. 
Taip pat, jis yra dalyvavęs eilėje 
susitikimų ir svarstybų šiuo 
klausimu su įvairiais valdžios 
pareigūnais.

Adv. P. Žumbakis vra dažnas 
patarėjas ir skatintojas Ameri
cans for Due Process veiklos. Jo 
paskutiniausias žygis pasirodė 
rugsėjo 7 d. “Draugo” dienraš
tyje, kur yra anglų kalba per
spausdintas jo išsamus atviras 
laiškas prezidentui Reaga- 
nui, kuriame klausiama: ar gali 
būti tiesa, kad prezidentas neži
no apie OSI/KGB kolaboravimą, 
apie šios įstaigos nepripažinimo 
politikos tramdymą ir pan. Jis 
yra ne tik žodžių, bet ir akcijos 
žmogus.

Šeštadienį, rugsėjo 22, 4 vai. 
popiet bus proga išgirsti adv. 
Povilą Žumbakį kalbantį tema: 
“OSI tikrasis tikslas”. Kiekvienas 
lietuvis, susirūpinęs šiom ne
paprastom skriaudom, daromom 
mūsų tautiečiam, mūsų tautai, 
mūsų valstybei, turėtų šioje pa
skaitoje dalyvauti.

Įvadinį žodį tars latvis advo
katas Ivars Bėrzinš. Jis yra sėk
mingai apgynęs didelį skaičių 
OSI iškeltų bylų prieš Pabaltie- 
čius. Tačiau ne visos bylos yra 
sėkmingai užsibaigusios. Tarp 
tų nesėkmingųjų yra kaip tik p. 
Linno byla, kurią reprezentuoja 
p. Bėrzinš. Teisiškai buvo ir yra 
daroma kiek tik galima. Tačiau 
laimėjimas priklausys nuo mūsų 
politinių pastangų. Nuo jų pri
klausys ne tik p. Linno ateitis, 
ne tik kitų OSI apkaltintųjų 
ateitis, bet ir mūsų istorijos 
ateitis.

Visuomenė ir organizacijos 
kviečiami kuo gausiau daly
vauti. Rengia New Yorko ateiti
ninkai. Įėjimas laisvas.

Rasa

DAIL. GIEDRĖS ŽUMBAKIENĖS

OFORTŲ PARODA

Rugsėjo 22, šeštadienj, 1 - 9 vai. vak.
Rugsėjo 23, sekmadienį, 1 - 4 vai. popiet

Kultūros Židinyje

Parodos atidarymas 7:30 vai. šeštadienį
Apie dailininkę kalbės Vytautas Ignas

RENCJIA N.Y. APYLINKĖS ATEITININKĄ!




