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Savaitės 
Įvykiai

PROTESTAI NESILIAUJA
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 62
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AMERIKIETĖS ĮSPŪDŽIAI 
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

Salvadoro prezidentas Jose 
Napoleon Duarte, susitikęs su 
Salvadoro partizanų vadais 
Guillermo Ungo, Ruben Zamora, 
Ferman Cienfugos ir Nidia 
Diaz susitarė sudaryti bendrą 
komisiją po 4 atstovus iš kiek
vienos pusės, kuri ieškotų būdų 
užbaigti 5 metus krašte vykstan
čias kovas tarp vyriausybės ka
riuomenės ir partizanų. Komisija 
numato susirinkti pirmo posė
džio antroj lapkričio pusėj.

Rumunijos prezidentas Ceau
sescu, nepaisydamas Sov. S- 
gos pastangų izoliuoti Vakarų 
Vokietiją, atvyko ten oficialaus 
vizito.

JAV paprašė sušaukti UNES
CO vykdomąją tarybą nepa
prasto posėdžio JAV kongreso 
kaltinimam dėl organizacijos 
veiklos aptarti.

Popiežius Jonas Paulius II 
leido specialiom grupėm laikyti 
Vatikano II susirinkimo nuo 
1963 uždraustas lotynų kalba 
tridentines mišias pagal vietos 
vyskupų nustatytas sąlygas ir jų 
paskirtom dienom. Tokios mišios 
negali pakeisti dabar parapijų 
bažnyčiose laikomų įprastinių 
mišių.

Citizens for Tax Justice pa
skelbė, kad iš keliolikos didžiau
sių Amerikos korporacijų pen
kios korporacijO'S'—Grūmmąfų'' 
Lockhead, General Dvnamics, 
General Electric ir Boeing — 
per 1981, 1982 ir 1983 nemokė
jo federalinių pajamų mokes
čių, nors jos per tą laiką už
dirbo 10.5 bil. dol.

Izraelis tikina, kad JAV suti
kusios atidėti Izraeliui 500 mil. 

' dol. skolos grąžinimo terminą 
tolimesniam laikui, bet valstybės 
departamentas tai neigia. Atro
do, kad, išrinkus naują kongre
są, skolos grąžinimas bus arba 
atidėtas, arba ši skola bus dova
nota.

Sirijos kariuomenės štabo vir
šininkas gen. Hikmat Shehabi 
pareiškė, kad Sirija yra pasi
ruošusi pasiųsti tūkstančius sa
vanorių padėti Libanui kovoti 
su Izraelio okupacinėm pajėgom 
pietiniam Libane.

Popiežius Jonas Paulius II 
lankėsi Ispanijoj, Porto Rike ir 
kai kuriose kitose Karibų jūros 
valstybėse.

Šiemet Nobelio premijos buvo 
paskirtos šiem asmenim: litera
tūros — paliegusiam čekoslova- 
kų poetui Jaroslav Seifert; tai
kos — Pietų Afrikos Bažnyčių 
tarybos gen. sekretoriui angli
konų juodosios rasės vyskupui 
Desmond Tutu; medicinos — 
argentiniečiui mokslininkui dr. 
Cesar Milstein, šveicarui dr. 
Georges J.F. Koehler ir danui 
dr. Niels K. Jerne už jų darbus 
imunologijos srity.

Baltųjų Rūmų patarėjų komisi
ja paskelbė vis atidėliojamus 
Sov. S-gos sudarytų sutarčių pa
žeidinėjimo faktus, liečiančius 
ginklų kontrolės sutartis nuo 
1958. Sovietai derybų metu pa
kartotinai apgaudinėjo, klastojo 
ar stengdavosi nukreipti dėmesį 
kitur, nors ir gerai žinojo, kad 
JAV turi priemonių jų apgaules 
pastebėti.

Pagal Sveikatos departamen
to duomenis amerikiečiai svei
katos reikalam per praėjusius 
metus išleido 355.4 bil. dol., 
arba 10.8 proc. visų krašto paja
mų. Kiekvienam amerikiečiui 
šios išlaidos sudarė 1459 dol.

Kinijos faktinasis valdovas 
Deng Xiaoping įspėjo, kad Kini
ja yra pajėgi karinėm priemo
nėm prisijungti Taivaną ar 
įvykdyti blokadą.

TSRS KP CK Generaliniam 
sekretoriui J. Andropovui

Mažeikaitis * Sakalauskienės 
Liudvikos, K., GYV. LTSR, Kau
nas, Taikos pr. 75-47.

Nuorašas: Tikinčiųjų teisėms 
ginti komitetui.

PAREIŠKIMAS
Mane giliai sukrėtė Viduklės 

klebono kun. Alfonso Svarinsko 
įkalinimas ir Kybartų klebonui 
Sigitui Tamkevičiui ruošiamas 
toks pat teisminis procesas. Jau 
pakanka medžiagos, kad galima 
būtų pasidaryti išvadą: Jūs no
rite “susitvarkyti” tikinčiuosius 
ir jų vadovus kunigus taip, kaip 
padarėte Rusijoje. Iš tikrųjų jie 
visai Jums nenusikalto. Juk ir 
TSR įstatymai nedraudžia pa
čiam gintis ir ginti kitus, jeigu 
kas nors neteisingai užsipuldinė- 
ja, skriaudžia.

Teiskite ir ateistus
Šie abu kunigai atliko kilnias 

pareigas: gynė tikinčiųjų žmonių 
asmens teises ir laisves (kartu 
bendražmogiškąsias teises ir 
laisves), nes tarybinė valdžia 
nuolat kišasi į bažnytinius rei
kalus, juos nuolat stengdamasi 
žlugdyti. Jeigu teisiate kunigus, 
tai turėtumėte teisti ir ateistus, 
kurie visais viešais kanalais 
puola religiją, kunigus, kovojan- 
čius-už gyvybinius tikinčiųjų in
teresus. Kunigai juk privalo 
stengtis apsiginti nuo ateistų 
išpuolių, teroro. Tačiau šį gyni
mąsi Jūs laikote nusikaltimu.

Laikas skaitytis su liaudimi
Jūsų vadovaujama tarybų val

džia remiasi bažnyčios atskyri
mo nuo valstybės įstatymu. Ta
čiau Jūs aiškiai matote, kad baž
nyčios atskirti nuo liaudies ne
įmanoma: daug tūkstančių 
žmonių prašo išleisti šiuos du 
kunigus. Atvirkščiai valdžios pa
reigūnams jau laikas susirūpinti 
ir daryti išvadas dėl savo netei
singų poelgių ir imtis skaitytis 
su liaudimi (ar būtų tokia gau
sybė liudytojų už juos, jeigu jie 
ne gero, o blogo žmonėms būtų

Nesiskųsk, nes bus 
dar blogiau!

1983 m. pradžioje aš buvau 
atleista iš darbo neva dėl etatų 
mažinimo (išdirbau Kauno vie
šojoje bibliotekoje, komplektavi
mo skyriuje 11 metų ir 5 mėn., 
jokių nuobaudų neturėjau, iš 
pradžių dirbau bibliotekininke, 
vėliau vyresniąja bibliografe). 
Tai įvyko tuoj po mano laiško 
rašyto Jums, drg. J. Andropovai, 
apsvarstymo darbovietėje. Jame 
aš skundžiausi, kad mane sten
gėsi išvaryti iš darbo, iš namų 
(kooperatyvo pirmininkas A. 
Antanavičius ir jo pagalbininkas 
Lučkaitis). Tačiau Kauno viešo
sios bibliotekos direktorius Pe- 
pienis ir kiti “draugai” sakyda
vo: “Nesiskųsk, nes tik blogiau 
sau pasidarysi”. Savo žodžius 
jie jau ištesėjo, o aš dar labiau 
įsisąmoninau, kad tarybų val
džios pareigūnai gali pasielgti 
labai neteisingai ir imasi net 
žiaurių prievartinių priemonių, 
jeigu jiems neteisėtai nepaklūsti.

Protestuoju!
Todėl, turėdama tam pagrin

do, protestuoju prieš neteisingą 
kun. Alf. Svarinsko įkalinimą, 
prieš ruošiamą teisminį proce
są kun. S. Tamkevičiui. Solidari
zuojuosi su tais, kurie sutinka 
eiti į kalėjimą, kad tik juos iš
laisvintų.

1983.10.14

KUN. J. DANYLOS ATVIRAS 
LAIŠKAS ATEISTUI 

BRONIUI JAUNIŠKIUI

1983 m. birželio 22 dienos 
“Kauno Tiesoje” išspausdintas 
Broniaus Jauniškio “ateisto atvi
ras laiškas ‘Nebijau šmeižto’ ”, 
kurį vėliau Elta, pakeitusi ant
raštę į “Nebijau šantažo”, iš
siuntinėjo rajoniniams laikraš
čiams. Šiame, kaip kituose Jau
niškio straipsniuose, pilna 
kraipymų ir netiesos.

iš-

Kokia buvo šeima?
1. “Nebijau šmeižto” — rašo 

Jauniškis. Su tuo jo tvirtinimu 
visiškai sutinku: Jauniškiui iš 
tikrųjų nėra ko bijoti šmeižto, 
nes niekas jo nešmeižia, tik jis 
nuolatos kitus šmeižia ir rašo 
netiesą.

2. Straipsnio pradžioje Jauniš
kis tvirtina esą augęs “labai 
religingoje šeimoje”. Argi? 
Labai religinga šeima būna tik 
tada, kai abu tėvai yra tikrai 
religingi, ne tokie, kaip Jauniš- 
kių šeimoje, kur vienas tempia į 
vieną pusę, antras į kitą: motina 
religinga, o tėvas visiškai libera
las ar net ateistas. Dėl to Jau- 
niškių šeimą lygia teise būtų ga
lima pavadinti ir visai nereli
ginga.

X- Jis nebuvo tikras 
vienuolis

3. Jauniškis rašo “įstojau į 
saleziečių vienuolyną”. Į vienuo-

Šv. Kazimiero mirties 500 metų jubiliejaus baigiamosios iškilmės Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje Vilniuje rugpjūčio 26. Kairėje — pilna bažnyčia žmonių, vysk. A. Vaičius 
sako pamokslą, dešinėje, procesija aplink bažnyčią.

KALĖJIMAS GRĘSIA 
LIUDUI DAMBRAUSKUI 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Lietuvių Informacijos Cent

ras praneša, kad iš Lietuvos 
atėjo žinia, jog Lindo Dam
brausko teismas turi įvykti š.m. 
spalio mėnesį. Kaltinimas sufor
muluotas pagal BK 68 str., t.y., 
už antitarybinę veiklą ir agita
ciją ir grąsinama nubausti 7 
metais kalėjimo.

LKB Kronika Nr. 63 praneša, 
kad 1984 kovo 20 “Liudo Dam
brausko bute Vilniuje, jo žmonos 
bute Kaune ir sodo namelyje 
buvo padaryta krata.” Kratos 
priežastis neaiški. Dambrauskas 
turi namą Kaune ir dėl darbo 
Vilniuje išsinuomavęs butą. 
Chemijos mokslų kandidatas 

lyną Jauniškis neįstojo; pas 
saleziečius jis buvo tik kaip aspi- 
rantas-siuvėjas, “kriaučiuku” 
vadinamas, ir ėjo pradinės mo
kyklos kursą. Į vienuolyną žmo
gus įstoja tik tada, kai pradeda 
novicijatą, o tikras vienuolis — 
kai padaro įžadus.

Jauniškis novicijate nebuvo nė 
dienos, nepadarė jokių įžadų 
— tai tvirtina jo globėjas kun. 
J. Žemaitis, tai pripažįsta savo 
laiške ir'pats Jauniškis, jog bu
vęs tik aspirantas, o ne vienuo
lis. Tačiau apybraižoje “Dievo 
praradimas” jis tvirtina, jog bu
vo padaręs įžadus ir 1940 metais 
pasikeitus santvarkai, jis rūpi
nęsis nuo įžadų gauti popie
žiaus dispensą (“Žmonės su abi
tais” 47 ir 48 psl.). Taigi čia 
pasirodo tikras Jauniškis: jis rašo 
taip, kaip jam tuo metu pato
giau, nepaisydamas tiesos.

Būtų gera, jei būtų 
rašęs tiesą

O kaip būtų gera, jeigu Jau
niškis iš tikrųjų būtų rašęs tiesą, 
nesigriebęs melo, šmeižtų ir 
klastočių. Visa, ką jisai rašė apie 
Juozą Misiūną melas ir klasto
tės.

Jauniškis net nežino, kur yra 
Silezija, — jis ją nukelia į Olan- 

vo fantazijos — randa ten uolė 

sai nėra, ir akmeninius vėjo ma
lūnus vandeniui pompuoti, kokių 

(nukelta į 2 psl.)

Dambrauskas, gimęs 
1921 balandžio 25, buvo tenno- 
izoliacijos instituto vedėju.

Kovo 20 d. apie 8 vai. ryto, 
į darbą einantį Dambrauską 
Vilniuje sulaikė KGB pulkinin
kas Liniauskas, kuris liepė jam 
grįžti į butą, nes su juo kaip 
liudininku nori pasikalbėti. Prie 
buto jau laukė 4 kiti saugumie
čiai. Liniauskas liepė Dambraus
kui parodyti visą jo turimą an
titarybinę literatūrą. Kai šis pa
aiškino, kad jis tokios neturi, 
prasidėjo krata. Krata tęsėsi 6 
valandas. Tuo pačiu laiku vyko 
kratos Dambrausko name ir so-

laikraštis The Catholic Voice 
spalio 1 atspausdino vienos ko
respondentės įspūdžius ii kelio
nės į Lietuvą. Autorė Monica 
Clark, to pačio laikraščio redak
torė, važiavo į Lietuvą ir Rusi
ją su šiaurės Califomijos tai
kos ekskursija (nuo š.m. rugpjū
čio 16 ligi rugsėjo 1). šiai gru
pei prašant, Lietuvių Informaci
jos Centras prieš kelionę parū
pino vėliausią Lietuvą liečian
čią informaciją.

Jos straipsnis, pasirodęs pir
mame puslapyje, ■ kritiškai ap
žvelgia religinę padėtį Sovietų 
Sąjungoj, skiriant didelį dėmesį 
Lietuvai.

Lietuvių Informacijos Cent
ras pateikia kelias ištraukas:

“Matant pilnas bažnyčias ir 
funkcionuojančias seminarijas 
Sovietų Sąjungoj, manytum, 
kad krikščionybė klesti. Tačiau 
pokalbiai su kunigais ir pasau
liečiais atidengia sudėtingas in
trigas ir įtampas tarp Bažny
čios ir valstybės, kurios glūdi 
užslėptos viešomis apeigomis. 
. “Per mano viešnagę ... aš lan
kiau apeigas Maskvos baptistų 
bažnyčioj, Svč. Trejybės pravos
lavų vienuolyne Zagorske ir Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioj Vil
niuje. .. .Bažnyčios buvo per
pildytos: suaugusieji ir vaikai 
dažnai buvo susispaudę ne tik 
bažnyčioje, bet ir koridoriuose 
bei šventoriuje . . .

“Kunigai Lietuvoj, kur 90% 
trijų milijonų gyventojų yra ka
talikai, mums pasakojo apie ky
lantį susidomėjimą Bažnyčia 
gimnazistų ir. universiteto stu
dentų tarpe. Tačiau vienas kle
bonas sakė, kad konfliktas tarp 
mokyklose dėstomos komunisti
nės ideologijos ir tėvų bei sene- • 
lių tradicinio religinio pamaldu-

pakibusį ore’ nes nei vienas nei 
kitas jo netraukia. Vienas iš Baž
nyčios uždavinių yra rasti būdų 

de Kaune. Antitarybinės litera
tūros nerasta.

Kratos metu saugumiečiai pa
ėmė Dambrausko mašinėle rašy
tus atsiminimus iš kalėjimo bei 
priverčiamųjų darbų stovyklos. 
Anot Kronikos Nr. 63, “L. Dam
brauskas Stalino valdymo laiko
tarpiu buvo nuteistas mirties 
bausme, kuri vėliau buvo pa
keista kalėjimu". Jis kalėjo nuo 
1945 iki 1955 metų. Šalia atsi
minimų saugumiečiai konfiskavo 
jo rašomą mašinėlę, kurią buvo 
įsigijęs oficialiu leidimu.

Dambrauskui uždėjo namų 
areštą ir kasdien tardė. Balan
džio mėn. nuo nuolatinių tardy
mu bei grasinimų Dambrauską 
ištiko širdies infarktas. Tai jau 
antras: 1977 jis turėjo Šir
dies operaciją. N o r s Dam
brauskas buvo paguldytas į 
ligoninę, jis buvo toliau tardo- 

patenkinti jaunimo dvasinius 
reikalavimus, aiškino jis.

*4 A M ------- I—

tartų, jog lankosi amerikiečiai, 

rasti savo darbus, dėl kurių 
išėjo mokslus Vilniaus univer
sitete, jei viršininkai sužinotų, 

talikai. Bet jie taip pat prisi
minė savo mokytojus bei virši
ninkus, kurie tyliai remia sąži
nės laisvę.

“Nes religinis švietimas už 
namų yra uždraustas, kaip ir su
sirinkimai bei religinės organi
zacijos, yra sunku išlaikyti tikė
jimą gyvą, aiškino keli kunigai. 
Pamačius krikštynas vienoj baž
nyčioj) aš paklausiau kunigo apie 
pasiruošimą sakramentams. Jis 
sakė, kad nėra jokios forma
lios instrukcijos: kad šeimos 
perduoda tikėjimą iš kartos į 
kartą. Kai aš išdėsčiau, kad 
Amerikos Bažnyčia veda Šv. 
Rašto, maldos ir sakramentų 
pamokas, jis atsakė: ‘Apie tai tik 
galima svajoti’.

“Aš girdėjau, kad lietuviškos 
šeimos siunčia savo vaikus pas 
pamaldžias moteris tikybos pa
mokom. Tikriausia, jos yra 
viengungės moterys, padariusios 
privačius religinius įžadus, nes 
vienuolijos nuo 1947 m. buvo 
uždraustos Lietuvoj.. Šios ‘po
grindžio vienuolės’ gyvena vie
nos arba su šeimomis ir dirba 
pasauliečių darbus.

“Šitokie sunkumai ne visus 
jaunuos žmones atstumia nuo 
pašaukimo. Dvidešimt du vy
rai šiuo metu studijuoja kata
likų seminarijoj Kaune . ..

“Klierikai nušvietė valdžios 
spaudimą atsisakyti nuo teologi
nių studijų arba kolaboruoti 
pranešinėjant ‘nepriimtiną’ tu-

“Kaip ir visose sovietinio gy
venimo srityse yra daug re
ligiją liečiančių ironijų. Kunigai 
sakė, kad yra komunistų parti
jos narių, kurie krikštija savo 
vaikus ... Klebonai pripažino, 
kad bažnyčios yra prigrūstos, 
nes yra stoka jų dėl valdžios 
konfiskacijų ...”

Autorės antras straipsnis toj 
pačioj laidoj yra užvardintas 
“Žvilgsnis į katalikybę Lietu
voj”. Lietuvių Informacijos 
Centras pateikia ištraukas:

“Aš atsiradau Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioj Vilniuje, Lietuvoj, 
sekmadienį, rugpjūčio 26, vieną 
valandą prieš šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukakties mišias. 
Bažnyčioj buvo tiek prigrūsta 
žmonių, kad vieno asmens men
kiausias judesys sukėlė bangavi
mą, kuris baigėsi vyresnio am
žiaus moterų ir vaikučių pri
spaudimu prie altoriaus grote-

“Kaip nors per bažnyčios 
centrinį taką pasipylė baltai ap
sirengusios mergaitės su gėlė
mis, raudonom palerinom apsi
rengę berniukai su smilkalais, 
ilgas baltas sukneles dėvinčios 
merginos su baltais vainikais, 
dįjakonai, kunigai ir šeši vysku
pai.

“Parapiečiai nutraukė jaus
mingą giedojimą išklausyti jų 
klebono skaitančio solidarumo 
sveikinimą nuo popiežiaus Jono 
Pauliaus II, kurio prašymas da
lyvauti Kazimierinių metų už
baigimo iškilmėse buvo sovietų 
atmestas. Tada mišios prasidėjo. 
Kaip garbės svečiai iŠ Ameri
kos, aš ir du draugai iš Šiaurės

(nukelta j 2 psl.)

mas. Be kita ko. ligoninėj pa
tirta, kad Dambrauskas taip 
pat serga džiova. Šiuo metu jis 
dar gydosi.

Vieno tardymo metu Dam
brauskas. primindamas Helsin
kio susitarimus, reikalavo grą
žinti atsiminimus kaip asmeniš
ką turtą. Pulkininkas Liniaus
kas atkirto: "Tu negyveni Hel
sinkyje. o Tarybų Sąjungoje ir 
ne Helsinkio, bet Sovietų Są
jungos įstatymai čia galioja“.

Liudas Dambrauskas yra a.a. 
prel. A. Jakšto-Dambrausko biv-
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Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas Reagan su žmona ir Lietuvos atstovas dr. 
Stasys Bačkis su žmona diplomatinio korpuso priėmimo metu Baltųjų Rūmų sode.

*^'4SS*****4**Į IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
Savaitės I kultūrinio gyvenimo
Įvykiai

Airijos respublikos armijos te
roristai, siekdami sutrukdyti 
tarp Britanijos ir Airijos vy
riausybių vykstančius pasitari
mus dėl šiaurinės Airijos atei
ties, išsprogdino Brighton mies
to viešbutį, kuriame buvo apsi
stojusi min. pirmininkė Tha
tcher ir kiti ministerial, atvykę 
į vyriausybės partijos konfe
renciją. Per sprogimą žuvo 4 ir 
buvo sužeista 32 žmonės.•j

Pasaulio teismas Haagoi iš
sprendė tarp JAV ir Kanadbs> 
dešimtmečius trukusį ginčą dėl 
sienos pravedimo jūroj nuo 
Naujosios Anglijos iki Nova Sco
tia, priskirdamas 2/3 Maine įlan
kos JAV ir 1/3 Kanadai. Abiejų 
pusių žvejai tokiu sprendimu 
yra nepatenkinti.

Irako prezidentas Saddam 
Husein pareiškė, kad Irakas yra 
pasiruošęs tartis dėl santykių 
su JAV atnaujinimo rinkimam 
JAV pasibaigus.

Sov. S-ga paskelbė, kad ji. 
atsakydama į JAV branduolinių 
raketų išdėstymą JAV karo lai
vuose, aprūpino savo pov. laivus 
ir kovos lėktuvus branduoliniais 
ginklais.

Popiežius Jonas Paulius 11 
paskelbė esąs pasiruošęs aplan
kyti Kubą, jei būtiį paprašytas 
tai padary ti.

Brazilija pasirašė sutartį ap
rūpinti per 5 m. Saudi Arabiją 
ginklais — Astro II raketom. 
T —27 Tucano mokomaisiais 
lėktuvais ir kt. Brazilija ginklų 
pardavimu užima pasauly 5-tą 
vietą.

Sovietų okeanografui, dirbu
siam tyrimo laive prie Spitzber- 
gen salos, pavyko perbėgti į Nor
vegijos laivą.

Valst. departamentas apkaltino 
Sov. S-gą, kad dėl jos nežmoniš
ko elgesio ir nejautrumo spalio 
7 Leningrado kalėjime mirė 
Ukrainos disidentas Valery 
Marčenko, atlikdamas 10 m. ka
lėjimo bausmę.

Popiežius Jonas Paulius II. 
grįžęs iš kelionės į Ispani
ją ir į Karibų jūros valstybes, 
pasiskundė, kad. nežiūrint 
visuotiniai pripažinto religijos 
laisvės principo, nemažas skai
čius valstybių persekioja tikin
čiuosius ir laiko juos antros kla
sės piliečiais.

Sov. S-gos prezidentas Čer
nenkų pareiškė, kad santykiai 
tarp JAV ir Sov. S-gos pagerė
tų, jei JAV susitartų: uždrausti 
erdvės ginklus, užšaldyti turi
mas branduoliniu ginkit/ siste
mas, patvirtinti sutartį, drau
džiančią požeminius branduo
linius sprogdinimus, ir pasiža
dėti pirmiem nevartoti bran
duolinių ginklų.

— Lietuvos valstybiniame jau
nimo teatre spalio 9 teatro vy
riausia režisierė D. Tamulevi
čiūtė pastatė pjesę Brolis Alio
ša”, kurią pagal F. Dostojevs
kio romana "Broliai Karama- 
zovai” parašė dramaturgas V. 
Rozovas. Pagrindinius vaidme
nis atlieka Lietuvos nusipelnęs 
artistas R. Butkevičius, aktoriai 
D. Kuodytė, A. Latėnas.

— Menotyrininkė Irena Alek
saitė rugsėjo 27 Maskvoje. Me
notyros mokslinio tyrimo insti
tuto prie TSRS kultūros mi
nisterijos mokslinėje taryboje 
apgynė daktarinę disertaciją 
“Lietuvių dramos teatro reži
sūros raida 1918 - 1940 m.”. 
Tai pirmoji respubikoje daktari
nė disertacija iš teatrologijos 
srities.

— Lietuvos valstybinio jauni
mo teatro kolektyvas dalyvavo 
tarptautiniame festivalyje 
Belgrade. Rugsėjo 16 spektakliu 
"Pirosmani, pirosmani .. .” ati
darė šią reikšmingą pasaulio 
teatralų šventę. Aštuonioliktą 
kartą Jugoslavijos sostinė suti
ko teatro kolektyvus iš Čekoslo
vakijos, Belgijos, JAV, Malio; 
Vokietijos federalinės respubli
kos ir kitų šalių. Didžiausią ver
tinimo komisijos ir kritikos pri
pažinimą pelnė lietuvių, belgų 
ir Koelno teatralų pasirodymai. 
Nekonkursinėje programoje 
jaunimo teatras parodė S. Šal
tenio “Škac, mirtie, visados 
škac”. Spektaklį “Pirosmani, Pi
rosmani . . .” i videojuostą įsi
rašė Belgrado televizija. Paskui 
teatras gastroliavo Bosnijos ir 
Hercegovinos respublikos mies
tuose Mostare ir Sarajeve.

— Vakarų Berlyne pasibaigė 
Herbert von Karajan fondo tarp
tautinio dirigentų konkurso trys 
turai. Kartu su JAV ir Korėjos 
atstovais j finalą pateko ir tuo 
pačiu konkurso laureato vardą 
iškovojo Lietuvos valstybinės 
filharmonijos simfoninio or
kestro dirigentas Gintaras Rin
kevičius.

— Gargžduose atsirado naujų 
dekoratyvinių akcentų. Klaipė
dos gatvėje prie rajono kultū
ros namų pastatyta uostamies
čio skulptoriaus J. Mišeikio 
skulptūra. Dar viena to paties 
autoriaus skulptūra netrukus 
įsikurs Gargždų miesto parke. 
Uostamiesčio skulptoriai ir 
anksčiau bendradarbiavo su 
Klaipėdos rajonu. Gargžduose 
prie naujosios poliklinikos pa
statyta R. Midvikio skulptūra. 
Šis skulptorius yra papuošęs 
savo kūriniu ir Žemdirby stės 
instituto Vėžaičių filialą.

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

olandai visai nestato; jis mato ir 
raitą policiją, kuri sklaido be
dievių mitingą, nežinodamas, 
kad Olandija yra demokratinė 
šalis ir įvairios partijos niekie
no netrukdomos, laisvai daro 
susirinkimus.

Ir pats Misiūnas, pagal Jau- 
niškį, nuvykęs į tą Olandijos 
Sileziją, padaro tiesiog stebuklą; 
nesimokęs olandų kalbos, laisvai 
susikalba su vietiniais olandais, 
o išgirdęs, ateistų vado* MTnau- 

‘fio iš Hagos kalbą, pajunta norą 
jį sukritikuoti, tik pabijo, kad 
nesugebės taip gerai kalbėti, ir 
už tai, kad Minaurio nesukirto, 
Misiūną, pusiau apnuogintą, 
pririša prie stulpo ir nuplaka iki 
apalpimo ir apakimo.

Po to persiunčia jį į Kauną, 
Kipas sutinka jį nedraugiškai ir, 
grasindamas karceriu, įsako ra
šyti prašymą, kad būtų atleistas 
iš vienuolyno. Misiūnas parašo 
ir, vos regėdamas dienos šviesą, 
apleidžia vienuolyną.

Nėra nė lašo tiesos
Visoje toje istorijoje-nėra-nė 

-lašo tiesos, o tik prasimanymai 
ir šmeižtai. Kad Jauniškis yra 
prasimanymų “meistras”, tai 
nurodė ir rašytojas komunis
tas Julius Butėnas: “Malonu, 
kad Br. Jauniškis nori geru žo
džiu prisiminti savo buvusius 
profesorius, dėstytojus, bet ap
maudu, jog tos išvykos prasima
nytos . . . Operuojant prisimini
mais, reikėtų bent kiek pagalvoti 
apie teisybę ir logiką”. (Li
teratūra ir menas, 1983 m. Nr. 
49.

(Bus daugiau)

AMERIKIETĖS ĮSPŪDŽIAI 
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
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VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 Larkfieid Road., Earn > 
4orthporth, N.Y. 11731. TeL 516 368-3740. Namų telefonas vakpral*-^ 

tik lemtinais atvejai* 516 757-2671. Now Yorko ofisas Lito patalpose: B 
86-01 114th St, Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 212 441-2811. 'į

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 HlghUmd Mvd., g«N«M įsigyti 
itetuvlikų Ir angUėkų knygg apie Lietuvą, ptokfttetty, ąvatkinlmo kor
telių, gintaro, baitlnukų, medaus, Įvairių auvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Inc., 84-02 Jamaica Ave. (prie Forest 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbinga* iaidotuve*. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

QUEENS COLLISION CENTER, INC. Export auto body worfca-painting- 
welding, etc. John R. Chlcavlch, 131-13 HiNaldo Avo^ Richmond HW,: 
N.Y. 11418. Towing phone HI 1-6666. After 6 PM — 843« 6677.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- f 
ark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Ave.), telef. 344-5172. Pa- 7 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Dauo vietos automobiliam pastatyti.

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

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin
non Securities Inc., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruota* 
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 FMX Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WŠDU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DIF. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef.. (201) 753-5636.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl pareiškė, kad Va
karų Vokietija neturi jokių teri
torinių reikalavimų, bet pabrė
žė, kad vakaru ir rvtu vokiečiai 
gerai supranta, jog Vokietijos pa
dalinimas yra dirbtinis.

Granadoj prasidėjo teismo by
la 19 pareigūnų, kaltinamų buv. 
salos min. pirmininko Maurice 
Bishop ir 10 kitu pareigūnų nu
žudymu.

Pak istanas nori iš JAV pirkti 
elektroninės žvalgybos lėktuvą 
krašto saugumui sustiprinti.

Egipto prezidentas Mubarak 
paprašė JAV' parduoti Jordanui 
priešlėktuvinių raketų, kurių 
pardavimas dėl Izraelio ir kong
reso opozicijos buvo sulaiky
tas.

(atkelta iš 1 psl.)

Californijos taikos ekskursijos, 
buvom įgrūsti į šventovę apie 
tris pėdas nuo altoriaus.

“Aš mintimis grįžau į jau
nystės dienas, kai kunigai tais 
laikais irgi celebravo šv. Mišias 
nugarom į kongregaciją . . .

“Čia Vilniuje, septynerių ir 
aštuonerių metų vaikai, kurie 
pajėgė nusprukti į patį priekį, 
pamaldžiai klūpėjo per dviejų 
valandų apeigas. Viena raudonai 
apsirengusi šviesiaplaukė, sudė
jusi rankutes maldoj, 30 minu
čių nepajudėjo . . .

“Buvau sujaudinta, kai silpna 
senutė atsisėdus ant prigrūsto 
suolo, pastebėjus, kad pavargau 
nuo tvankumo ir oro trūkumo, 
man siūlė atsisėsti ant jos ke
lių.

“Mišiom baigiantis, supratau, 
kad apeigos dar nebaigtos. Dau
gybė tautiniais rūbais apsiren
gusiųjų jaunuolių pro mane pa
sipylė į zakristiją. Vienas iš ku
nigų liepė man sekti. Tuoj at
sidūriau didžiulėje masėje, kuri 
klūpaudama ant drėgnos žemės 
adoravo Švč. Sakramentą, kuris 
su procesija buvo nešamas ap
link šventorių. C

“Trimitams trimituojant, 
jaunos baltai apsirengusios 
mergaitės barstė gėles prieš 
monstranciją, nešamą po broka- 
tiniu baldakimu.

“Kai procesijos vadai sugrįžo 
į bažnyčią, pamačiau, kad lietu
viai maldininkai-jau buvo išėję, 
o toks pats skaičius lenkų ka
taliku buvo atėjęs. Apeigos iš 
naujo prasidėjo ju kalba.

‘‘Kai mūsų taikos grupės na
riai į bažnyčią užsuko popiet, 
apeigos dar tebesitęsė. Aš suži
nojau, kad išpažintys buvo klau
somos visą dieną. Vienas kuni
gas pasakojo, kad jis klausė iš
pažinčių aštuonias ištisas valan
das tik su 15 minučių pertrau
ka.

"Nors milicija stovėjo prie

bažnyčios visą dieną, nebuvo 
pastangų kliudyti apeigom kaip 
buvo daryta kovo 3 per šv. Ka
zimiero minėjimą, per kurį gar
siakalbiai, skirti tūkstančiam, 
į vidų netilpusiem, buvo oficia
liu įsakymu uždaryti.

“Dieną prieš .. . jaunos poros 
vedėsi, o tėvai buvo atvedę 
vaikus krikštyti—Tą—šeštadieni 
buvo bent 15 vestuvių ir pa
našius skaičius krikštynų. Kol 
vienas kunigas teikė moterystės 
sakramentą, kitas krikštijo.

“Krikšto sakramento liturgi
nės knygutės puslapiai buvo 
sulipdyti, nes knygos įrišimas 
jau buvo nusidėvėjęs. Naujas 
kopijas galima spausdinti tik su 
valdžios leidimu. Vienas kunigas 
man parodė maldaknygę, kuri 
neseniai buvo valdžios aprobuo
ta, bet paaiškino, kad nuolat 
yra sunkumų gauti pakankamai 
liturginių ir religinių knygų bei 
reikmenų.

“Tai ne vienintelė problema. 
Vilniaus katedra, kur buvo lai
komi šv. Kazimiero palaikai, bu
vo 1953 konfiskuota. (Palaikai 
dabar guli Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje.) Vilniaus arkivysku
pui Julijonui Steponavičiui yra 
uždrausta eiti pareigas nuo 
1961. Du kunigai, Sigitas Tam- 
kevičius ir Alfonsas Svarinskas, 
buvo nuteisti praeitais metais 
įkalinimu už Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti Katalikų Komiteto veiklą, 
inkriminuojančius pamokslus. 
Vėlinių procesijas į kapines, pa
galbą kaliniam ir Kalėdų eglu
tės organizavimą.”

Autorės straipsnius iliustruoja 
kelios nuotraukos. Vienoje Šv. 
Kazimiero procesija Sv. Petro ir 
Povilo šventoriuje, kur dalyvavo 
daugiausia jaunimas su tauti
niais drabužiais. Kitoje — klū
pančios ir besimeldžiančios mo
terys, o paskutiniojo — Vilniaus 
katedra.

Iš kito šaltinio patirta, kad šv. 
Kazimiero baigiamosiose iškil
mėse Vilniuje dalyvavo per 
25.000 tikinčiųjų.

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

> UETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolino 
MEMORIALS

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

TAJ MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS

’ DANTŲ GYDYMO CENTRAS
■į — . , _

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

Į LIETUVA

MOKĖTI GAL.MA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO V'ž PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN. N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300 (
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Rugsėjo LAIŠKAI LIETUVIAMS
Prieš pradėdamas per žurna-

lo puslapius bristi primenu, kad 
šis numeris atėjo pačioje rugsėjo 
pradžioj. Jis, perskaitytas ir pa
stabom aprašinėtas, ant mano 
rašomojo stalo apie Šešias savai
tes gulėjo, laukdamas kitų žur
nalų. O keli kiti ėmė rinktis tik 
į spalio vidurį artėjant.

A. Tyruolis rašiniu “Dvi tau-

NAUJIEJI ŽURNALAI
ALFONSAS NAKAS

Vienas puslapis paskirtas ke
turiems eilėraščiams iš Lietuvos. 
Eilėraščiai sklandaus, tradi
cinio ritmo, išradingai surimuo
ti, kupini dvasinės bei religinės 
rimties. Gal būtų neprašai, kad

diena — pagarbiai). Vardinių 
nešvenčia ne tik protestantai, 
bet ir vakariečiai katalikai. Jų 
šventimas neturi nė logikos, nes 
vardas dažnai parenkamas tik 
dėl skambumo, net mažamečių 
ar broliukų. Neturėdamas šioje 
apžvalgėlėje vietos ilgai ginčy
tis, nurodysiu tik vieną nesu-

Nykštukai, pagalvokime!

ios Šventės” prisimenama Rug
sėjo aštuntoji (numatyto Vytau
to vainikavimo karalium diena) 
ir Spalio devintoji (Vilniaus ne
tekimo). Rašoma sklandžiai te
kančiais sakiniais, ramiu tonu,

<LL imtų pastoviai, ne atsitik
tinai, poezijos teikti, nes gerų 
poetų abiejose Atlanto pusėse 
turime apsčiai.

P. Dauginčio ministudijėlė (at
leiskite išsireiškimą) “Jėzaus

griaunamą argumentą: visas 
krikščioniškasis pasaulis švenčia 
Kristaus gimtadienį — Kalėdas, 
bet ne jo (Jėzaus) vardadienį 
(kurį neseniai, dirbtinai, įvedė, 
bet kuris niekaip neprigyja). Kuo

perpinant poezijos posmais. istoriškumo klausimu”, gaila, greičiau nuo lenkiškos tradicijos

Amerikoje jau tokia mada, 
kad, rimtesniem rinkimam ren
giantis, ir savoj partijoj kan
didatai dėl tos pačios vietos 
besigrumdami, išdergia vienas 
kitą nebūtais nusikaltimais ir 
kaltina neįvykdytų darbų neat
likimu.

Ką bekalbėti kai susikauna 
demokratai su respublikonais 
tame pačiame lygyje. O kai jau 
susikimba JAV prezidentiniai 
kandidatai, tai tada išknisamos 
ir atskleidžiamos ir tokios vals
tybinės paslaptys, už kurių su
žinojimą Sovietų Sąjunga ir kitos 
.Amerikai priešiškai nusistačiu- 
sios valstybės sumokėtų daug 
daugiau, negu mokama šnipam. 
O dabar, rinkiminiame svaiguly, 
visa tai gaunama nemokamai.

Kai kuri informacija, iškelta 
priešrinkiminėj propagandoj, į- 
domi ne tik užsienio politikam 
ir šnipam, bet ir vietinei Ame
rikos publikai.

Priešrinkiminėj propagandoj 
gaudomi įvairūs kandidatų pa
sisakymai aktualiom temom. 
Amerikoj yra gana apčiuopiamas 
katalikų balsuotojų (katalikų gy
ventojų skaičius žymiai dides
nis) skaičius — šiuo metu 30 
milijonų. Tad ir jie rūpinasi 
prezidentinių kandidatų pasisa
kymais.
■ Štai:kaip apie katalikus pasi
sako demokratinis prezidentinis 
kandidatas Walter Fritz Mon
dale:

“Catholic school parents are 
nothing less than political pyg
mies. Because of their total lack 
of clout in Congress, President 
Reagan could not persuade a 
single senator or congressman to 
co-sponsor his tuition tax credit 
bill. American Catholic school 
parents are chumps, patsies, 
dopes, bom-every-minute suck
ers, they are political pygmies. 
And everyone in Washington 
knows it. From President Rea
gan down to the lowliest page.”

Citata paimta iš Fr. Virgil 
C. Blum, SJ, Marquette uni

versiteto politinių mokslų pro
fesoriaus, straipsnio, atspaus
dinto Brooklyno laikrašty “The 
Tablet” 1983 vasario 26.

Tekstas duotas originale, kad 
demokratai nekaltintų, jog iš
kraipyta mintis. Jei kas žodyno 
neturi, tai kai kurių žodžių ver
time galime patalkinti: “pyg
mies” — nykštukai, “chumps” 
— mulkiai, “dopes” — apkvai
šėliai ... Ar jau aiškus Monda- 
le žodynas? ...

Walter F. Mondale nusistaty
mas prieš katalikus jau labai 
įkyriai akibrokštus. Jis sulaužė 
40 metų tradiciją, atsisakydamas 
dalyvauti 1984 spalio 18 New 
Yorko iškilmingame Waldorf- 
Astoria viešbutyje įvykusioje 
tradicinėje vakarienėje. Tradi
cija įsteigta New Yorko kardi
nolo Francis Spelmano prieš 
40 metų. Pelnas skiriamas kata
likų labdarai. Tai visada rengia
ma prieš pat prezidentinius rin
kimus, ir visada dalyvauja abu 
prezidentiniai kandidatai. Tuo 
prisimenama Al Smith atmeti
mas, nes jis buvo pirmas katali
kas, kandidatavęs į Amerikos 
prezidentus. Dėl tuometinių iš
sigimusių nuotaikų jis nebuvo 
išrinktas.

Keistos nuotaikos siaučia ir 
Geraldine Ferraro kalbose. Nors 

ji sakosi esanti gera katalikė; 
ir sutinka su medicinos pri
pažinimu, kad apvaisintas ge
malas jau yra žmogaus gyvybė, 
bet ji pritartų abortui, jei jos 
kuri dukra to pageidautų:

“If either one of my girls 
came to me and said, ‘Mom, 
I’m pregnant, and I’m not gonna 
have that baby.’ I would sav. 
‘Here’s the money. Please go see 
a doctor.” Citata iš “The Wash
ington Post”, 1984 rugsėjo 4, 
psi. 3A.

Taigi ji būtų pritarianti savo 
anūko ar anūkės žudikė.

Nykštukai katalikai, prieš rin
kimus pagalvokime, kur mus 
nori nuvesti Mondale ir Ferraro!

Kun. Kazimiero Vaičionio ra
šinys “$v. Kazimiero liga ir mir-

stokoja konkrečių faktų, miglo
ta, abejojančio neįtikinanti, ne-

44-TŲ METŲ VASARA
Didysis egzodas

PAULIUS JURKUS
8.—

Rugsėjis darė savo — rude- 
nėjo. Sodai metė lapus ir visa 
šlamėjo, gūdžiai ošė naktimis 
didieji medžiai. Ir mes buvome 
kaip tie medžiai, lamdomi sve
timų vėjų, pilni baimės, lauki
mo, kad ateis geresni laikai, o jie 
— neatėjo. Ir negalėjo ateiti, nes 
buvo karas, karas mūsų žemė
je.

Rugsėjis buvo įpusėjęs, kad 
žmonės ėmė kalbėti — kas apka
sus. Nejaugi frontas ateis čia, 
iki mūsų? Ir tikrai — per kaimų 
seniūnus buvo sušaukti visi prie 
apkasų kasimo. Iš kiekvieno na
mo turėjo eiti žmonės.

Kasa apkasus
Ir kur tuos apkasus kas? Kur? 

Mūsų namai, mūsų sodybos dar 
turi likti čia, toje pusėje. Bus vi
sai pafrontė, bet gal išsilaikysi
me.

Ir paaiškėjo, kad apkasus kas 
visai kitur, toli už miestelio į 
vakarus. Taigi, jei Raudonoji 
armija pajudės, šios visos apy
linkės ir miestelis bus atiduoti 
Sovietų Sąjungos kariuomenei. 
Čia privažiuos kariuomenės, o

vokiečiai, įsitvirtinę apkasuose, 
pradės mus apšaudyti. Viskas 
bus sunaikinta.

Žemaičių Kalvarija yra Žemai
čių kalvų šiauriniame pakraš
tyje. Visas miestelis yra kalnuo
tas, nėra net futbolui aikštelės, 
bet užeik už klebonijos ir prasi
deda didžiulės pievos ir lygu
mos. Ten ramiai teka Varduva. 
Tos lygumos nueina iki pat 
Latvijos, iki Mažeikių. Apkasų 
lygumos pakraščiuose nekasa. 
Juos kasa tik kalnuotose vieto
se, kalnų šlaite, kad už apkasų 
dar būtų kalnas ar krūmelis ir 
dengtų kareivių judėjimą. Jei 
apkasus iškasi kalno viršūnėje, 
tai priešas matys ten kareivių 
judėjimą, o kai Šlaite į priešo 
pusę, priešas jau nebegali tiks
liai sekti viso judėjimo.

Atokiau nuo Žemaičių Kalva
rijos į Plungės, į Platelių pusę 
prasideda gražios kalvos. Viena 
už kitą gražesnės, apaugusios 
pušynėliais, kai kur ir lapuo
čiais. Tarp tų kalvelių buvo ir 
ežeriukų, čia galėjo atostogauti 
Žmonės sveikame ore, tarp pušy
nėlių, bet Lietuvoje tuomet

tis”, perspausdintas iš Lietuvoje 
išleisto 1984 metų “Katalikų ka
lendoriaus”, lyginant su eibe 
perdėm abstrakčių sukaktuvinių 
rašinių, laikytinas truputį 
kontroversišku. Tai dėl džiova 
susirgusio šventojo lytinio jus
lingumo ir dvaro gydytojų jam 
siūlytos sugulovės. Ir dar kas. 
Ištisi metai, kai mūsų spauda 
mirga rašiniais apie Šv. Kazi
mierą. Daugelyje straipsnių ir 
reportažų minima jo pamėgta 
(Bernardo de Morley) giesmė 
“Omni die die Mariae”, bet nie
kur nepastebėjau giesmės pa
vadinimo lietuviško vertimo. Ne
paaiškinta nė šiame rašinyje, 
nors tik retas jaunesnis Lietu
vos katalikas lotyniškai besu
pranta.

paisant nė tuzino naudotų šal
tinių.

Mano mėgiama Danutė Bin- 
dokienė klausia “Ar tai tikrai lie
tuviškos tradicijos?” ir, nuro
džiusi, kur su tradicijomis pra
silenkiama, skatina prie jų grįž
ti, jų laikytis. Sutinku beveik 
su viskuo, ką autorė įtaigoja, 
tik nesutinku su vardadienių 
šventimu, jų pirmenybe prieš 
gimtadienius, nors tai ir oku
puotoje Lietuvoje puoselėjama. 
Vardadieniai atėjo iš sulenkė
jusių dvarų ir jais nėra ko di
džiuotis. Gimimas ir mirtis, kuri 
tikinčiajam reiškia gimimą am
žinybei — štai didžiausios su
kaktys, kasmet minėtinos (gim
tadienis — linksmai; mirties

— vardadienio šventimo — nu
teisime, tuo geriau.

Kunigas Jonas Ilgame laiške 
ar straipsny su jaunimu kalba
si apie lytinius dalykus (“Sek
sas — dovana ir uždavinys”). 
Įdomus tai rašinys ir naudingas. 
Tokių, kaip ir poezijos, turėtų 
būti daugiau ir dažniau.

Nepaprastai įdomiu, įžvalgiu 
rašiniu, pavadintu “Vis tie varg
šai tėvai kalti..Juozas Vaiš- 
nys, SJ, kaip tik visų pirma 
tėvams ir įkrečia į kailį už vaikų 
nulietuvėjimą, lietuvių kalbos 
nususinimą, arba visišką išguji- 
mą. Toks rašinys turėtų ne vien 
LL, bet ir kitų mūsų žurnalų 
bei laikraščių puslapius pa
siekti, kad kuo daugiau tėvų 
perskaitytų, susimąstytų, susi
gėstų, gal kai kurie pasistengtų

savo laikyseną keisti.
Logiškas ir sklandus jaunos 

žurnalistės “Snieguolės Zalato- 
riūtės rašinys “Kas man tikėji
me maloniausia ir kas sunkiau
sia”. Autorės pagrindinė mintis 
ir išvada: pasitikėti begaline 
Dievo meile.

“Knygų” skyriuje A.T. recen
zuoja Bronio Railos “Raibas 
agavas”. “Kalbos” skiltis teikia 
daug naudingų kalbos taisymų. 
Skiltis “Tėvynėje” šį kartą už
pildyta vienintelio įdomaus ra
šinio apie senosios Lietuvos 
vaistines, tik • nenurodyta, iš 
kurio Lietuvos leidinio jis paim
tas.

KARYS Nr. 7
Jo metrikoj įrašyta rugpiūtis 

(t.b. rugpjūtis) — rugsėjis. Bet 
tai klaidina: numeris 48 pusla
pių, kaip ir kiti, o du mėne
siai surašyti todėl, kad vasaros 
laiku neišeina kas mėnuo.

Kas būtų, jei Kazimieriniais 
metais nerašytų apie Šv. Kazi
mierą ir KARYS! Pirmieji šeši 
puslapiai paskirti dr. Povilo 
Rėklaičio referatui “Šventasis 
Kazimieras karys / Šv. Kazimie
ro militariniai paveikslai”. Prieš 
kalbėdamas apie paveikslus, 
vaizduojančius Šv. Kazimierą 
— karį, arba tarp karių (straips
nis net aštuoniais tokiais pa
veikslais iliustruojamas!), istori
kas tarp kitko pastebi: “Žmonės 
kurie tikėjimą, vaizdus ir idea
lus, legendas ir mitus, nes jie 
jiems reikalingi: paguodai, su
tvirtinimui, padrąsinimui.” Ir 
toliau nurodo, kad pokario me
tais “numitinimo” mada atnešė 
jaunajai kartai beidėjiŠkumą, 
narkotikus, bytnikus, pysnikus 
ir kitokį išsigimimą. Gerai pa
sakyta! Aplamai, dr. P. Rėk
laičio straipsnis labai įdomus ir 
vertingas. Tik jame apstu gra
matinių klaidų :judėsiu (t.b. ju
desiu), pasėkoje (t.b. pasėkoje), 
didžiąjame (t.b. didžiajame), ka- 
rališkąjame (t.b. karališkajame). 
Įtariu, kad šios klaidos ar tik 
ne redaktoriaus įveltos, nes jis 
tebevartoja rugpiūtį (vietoj rug
pjūčio) ir, tiek šiame numery, 
tiek visuose kituose visuomet 
rašoma vienintelis, užuot rašius 
vienintelis, judesys, vietoj jude
sio, etc. Prie kitų straipsnių 
kalbos nebesikabinsiu, tik turiu 
priminti, kad redaktoriai kartas 
nuo karto privalo pavartyti žo
dynus ir butinių būtiniausiai 
perskaityti kiekviename LAIŠ
KŲ LIETUVIAMS numery “Kal
bos” skiltį.

Prezidentas palaiko ryšius su tautinių laikraščių redaktoriais. Po vienos spaudos konferen
cijos dalyvius pakvietė pietų Baltuosiuose Rūmuose. Prezidento dešinėje Darbininko 
redaktorius kun. dr. Kornelijus Bučinys. Nuotr. Baltųjų Rūmų oficialaus fotografo

nebuvo kada atostogauti. Niekas 
ir negalvojo apie tas kalvas, kad 
jas galima paversti kurortine 
vieta. Reikėjo vargti, žemelę 
purenti.

Tų kalvų keterose ir buvo ka
sami apkasai. Reikėjo eiti ir 
man į šią didelę prievartinę tal
ką. Neisi, tik į vargą pakliūsi.

Iš mūsų miestelio žmonės 
traukė kolonomis, nešdamiesi 
savo kastuvus. Žmonės buvo 
kaimiečiai, daugiausia jaunesnio 
amžiaus. Linkę bravūriškai juo
kauti, pasirodyti prieš kitus. Su
sirinkome visi į Gegrėnų dvare
lį. O tas dvarelis buvo vokiečio 
valdomas. Dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais čia gyveno vo
kietis ir čia vertėsi žemės ūkiu. 
Paskui jis repatrijavo ir 
greičiausiai vėl atsirado vokiečių 
okupacijos metais.

Vokiečiai prižiūrėtojai
Apkasų darbam iš Rytprūsių 

buvo atvykę kokia dešimts vo
kiečių. Jie visi civiliai, visi moky
tojai. Visi vyresnio amžiaus. Tik 
vienas buvo kiek jaunesnis, ku
rio ir pavardę atsimenu — Rich
ter. Jų dauguma, o gal jis tik vie
nas buvo iš Allensteino.

Jiem reikėjo susikalbėti su 
žmonėmis, taip atsidūriau ver
tėjo vaidmenyje. Taip ir buvo 
proga arčiau susipažinti su tais 
vokiečiais.

Pirmiausia jie nužymėjo, kaip 
ir kokius kasti apkasus, paskirs
tė žmones, parodė darbus. Ir 
žmonės sujudo. Kalvų šlaituose, 
kiek akim užmatei, visi dirbo ir

dirbo, kasė žemę, o ta žemė buvo 
prie smėlio. Žemę metė į vieną 
pusę, kad būtų pylimas. Tie ap
kasai buvo vingiuoti, turėjo savo 
takus, kad būtų galima į juos 
patekti.

Vakare visi grįždavom namo 
ir vėl ryte keliavom į laukus. 
Visi suprato, ką tai reiškia, kad „ 
vokiečiai traukiasi.

Buvau tik tame Gedrėnų dvaro 
sektoriuje. Nuolat teko eiti su 
vokiečiais per apkasus, o paskui 
jie ir taip mane pasivadindavo 
kur patogesnėje vietoje pasikal
bėti.

Visos tos grupės vadas buvo 
minėtas mokytojas Richteris. Jis 
buvo partietis, nacis, ir kiti jo 
bijojo, nieko nesakė, o tik klausė 
jo įsakymų.

Tas Richteris buvo greitas, 
energingas, žvalus ir įtaigus. 
Vienas jis greitai aplėkdavo savo 
ruožą ir vėl atsirasdavo. Jis jau
tė, kad žmonės netiki tuo. ka 
jis daro, netiki vokiečių kariuo
menės jėga.

Tada ką nors pasakyti prieš 
nacius būtų buvęs skandalas. 
Visi lenkė galvas ir visi tylėjo. 
Kalbėjo tik vienas Richteris.

Kartą jis, kažkokio įkvėpimo 
pagautas, ėmė man aiškinti, kad 
karo pergalė Čia pat, čia pat. Vo
kiečiai išras tokį ginklą, kad 
beregint sutriuškins ir Angliją ir 
Sovietų Sąjungą. Tas darbas vi
sai prie pabaigos, naujo ginklo 
išradimas. Tad ir reikia pakentė
ti, reikia stiprinti Žmonių mora
lę, kad jie atliktų savo pareigas.

Ir man įsakė eiti ir nuteikti 
žmones. Tada tai bus gerai. . .

Žinoma, negalėjau nieko jam 
atsakyti, nes būtų galėjęs sulik- 
viduoti. Tylėjau.

Mes kalbėjomės tokioje atšlai
tėje. Kiek atokiau buvo lazdy
nų krūmas ir po juo sėdėjo ki
tas vokietis, gal iš jų grupės 
vyriausias. Jis buvo pamaldus 
katalikas ir ten sėdėdamas, kal
bėjo rožančių. Gal net viešai de
monstravo prieš kokį aštresnį 
nacį. Jis buvo šiltas, mielas, 
visada besišypsąs. Kažkokia 
gudrybe ir įžvelgimu jis pasižy
mėjo.

Po to pokalbio su Richteriu 
jis man pamojo prie jo prieiti. 
Priėjau. Jis ir sako:

— Neklausyk to nacių propa
gandisto. Iš kur laimėsime karą, 
kai jau viskas pralaimėta. Tik 
galvelę išneškime per tas audrin
gas dienas . . .

Ir jis nuneigė visokius gink
lus, tai žmonėm užliuliuoti. Bet 
supranti, reikia išsilaikyti, negi 
tuoj ir draskysi kokiem naciam 
akis.

Čia tas Richteris kalbėjo apie 
atominę bombą, kuri buvo ga
minama Norvegijoje. Hitlerio 
štabas painformuodavo tokius 
propagandistus, kaip kalbėti, 
kur nusukti kalbą. Ir tas Rich
teris tiesiog sušilęs mum aiški
no. kad jie laimės karą. Jų gru
pėje buvo tokių, kurie tuo tikė
jo. lu buvo dauguma, mažuma 
buvo tokių, kurie sėdėjo po laz
dynu ir kalbėjo rožančių ir iro

niškai šypsojosi — kokie jūs 
kvailiai.

Sugrįžo į tolimą praeitį
Grupėje buvo toks neaukšto 

ūgio mokytojas, buvęs atsargos 
karininkas, artileristas. Jis aiš
kino, kad dalyvavęs Varšuvos 
apsupime, šaudęs iš sunkiosios 
artilerijos į miestą. Taip bešau- 
dant, buvo paskelbta Lenkijos 
kapituliacija, ir jis nebegalėjo 
daugiau šaudyti.

Jis buvo savo pabūklą užtai
sęs ir jau rengėsi Šauti, kai atėjo 
įsakymas sustabdyti ugnį.

Vokietis visada drausmingas. 
Nustojo šaudęs, bet paskui su
darė didelį vargą, kol iš patran
kos išėmė sviedinį. Sako, reikė
jo ir karo belaisvius pasi
šaukti. nes sviedinys galėjo 
sprogti.

Su tuo neaukšto ūgio Žmogum 
užlipom ant kalniuko, iš kur pa
simatė Žemaičių Kalvarijos baž
nyčios bokštai. Jie baltavo tarp 
kalniukų ir. tas vokietis sustojo. 
Žiūrėjo, kažką kalbėjo ir paskui 
atsisuko į mane.

Jis kalbėjo:

— Per Pirmą pasaulinį karą 
aš buvau artileristas ir ėjau su 
savo daliniu į Lietuvą, kaip tik Šį 
vaizdą ir mačiau. Matai, kaip 
nutinka pasaulyje.

(Bus daugiau)
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riuos elementus. Labai sumaišy
to libreto čia neatpasakosiu sa
vais žodžiais, bet perspausdin
siu pilną tekstą, koks paduo
tas oficialiame kongreso leidiny:

“Veiksmas vyksta praeities 
šimtmečiuose, dabartyje ir atei
tyje. O kartais visos tos laiko 
dimensijos susilydo į šv. Kazi
miero gyvenimo ir tautos istori-

Po “Dux Magnus” operos antrojo spektaklio scenoje dirigentas su artistais. Nuotr. Vlado Bacevi- 
čiaus

DIDYSIS APVYLIMAS
ŠV. KAZIMIERĄ LIETUVIAI 
PAGERBĖ ir TORONTE — 5

čia atrodo — katalikų laikraš
tis drįsta pasisakyti prieš kata
likų kongresą dar jam neprasi-

Opera prasideda penkiolikto 
amžiaus Sekminių švente Vil
niuje. Lietuva jau pakrikštyta, 
bet dar pusiau pagoniška. Pa
čioje aikštėje prie katedros Bur
tininkė, dar atlikdama pagoniš
kas apeigas, kursto minią prieš 
krikščionis. Vilniaus vyskupui 
žengiant į katedrą iškilmingoms 
Sekminių Mišioms, krikščionys 
ir pagonys prieina iki muštynių. 
O Mergaitė (operoje simboli
zuojanti Lietuvos dvasią ar ir 
pačią Lietuvą) apgailestauja 
brolių nesantaiką, maldauja Lie
tuvai šventumo ir šventojo.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. šv»lk«u*kl«nė sutiko 
item* laikraityjs duoti paslikmimy 
Ir patarimų totetatoto klausimais Dar* 
blnlnko skaitytojai** Klausimai siųs* 
tini Jos adroau: Dr. M. L. Švei
kauskas — Atkomoy-at-Law, Boston 
Five Bank Bldg., 1895 Centra St, 
Boston, MA 02132

SANTAUPOS KITO SĄSKAITOJE

Lietuviškame gy venime rekla
ma ne visada sočiau panaudo
jama, kai norima išgarsinti kurį 
stambesnį renginį. Rengiant Pa
saulio lietuvių katalikų kongre
są, reklama buvo paremta ne 
tiek apmokamais ir įrėmintais 
skelbimais (kai kurioj kanadiš- 
kėj lietuvių spaudoj jų netrū
ko), kiek komiteto atsiųstais ne
va informaciniais blankiais raši
niais. Ypač buvo keliama D. 
Lapinsko opera ir visi raginami 
bilietus įsigyti iš anksto!

Sužinojus, kad kazimierinei 
operai libretą parašyti pakvies
tas Kazys Bradūnas, o muziką 
sukurti sutiko Darius Lapins
kas, "Darbininkas” 1983 kovo 4, 
Nr. 9 psl. 3 vedamajame straips
nyje pasisakė: "Buvo skelbta, 
kad bus parašyta opera. Ją rašąs 
muzikas Darius Lapinskas. Lib
retą rašąs poetas Kazys Bradū
nas. Čia norisi suabejoti ar ver
ta užsimoti tokiam žygiui — su
kurti operą. Juk šis kompozito
rius gali sukurti modernius 
ekstravagantiškus kūrinius,

kurie eina ir nueina ir lieka 
kaip eksperimentai. Poetas Bra- 
dūnas nėra dramaturgas, jam 
svetima libretų sritis. Jis gali su

kąri tatai . 
paraš\ tii 
bet var
guli su-

reso esmę sudaro neaiškios pri
gimties opera? Tačiau "Darbi
ninkas” liko pritildytas ir skelbė 
ištikimai kongreso komiteto 
siunčiamus propagandinius, 
kad ir labai vargingus, straips
nelius be jokio užmokesčio, ne
gaudamas nė džentelmeniškos 
rengėjų padėkos.

Toliau veiksmas persikelia 
Vavelio pilin, Krokuvon. Iškil
mingai sutinkamas karalius. 
Karalaitis Kazimieras, grįžęs iš 
Vengrijos, nenori nė kalbėt apie 
karališkąsias karūnas, nors ka
ralienė pageidautų, kad sūnus 
nebūtų abejingas imperatoriaus 
dukrai. Rytuose Maskva graso

KLAUSIMAS
Mano geras draugas, važiuo

damas mašina, užgavo žmogų, 
ir jį sužeidė. Kadangi turėjo 
nedaug draudimo (insurance), 
bijodamas, kad nebūtų uždėtas 
areštas ant jo santaupų banke, 
jis išsiėmė tuos pinigus iš ban
ko ir padėjo juos mano vardu. 
Aš esu jau senas žmogus, ga
liu mirti, tai tokiu atveju jam

padaryti kokius popierius, be 
advokato, tik su Notary' Public 
ir liudininkais, kad tie pinigai 
ne mano, o draugo. Be to, ar 
galėtų mano sūnus būti liudi
ninku. Ar mano draugas turėtų 
pasirašyti? Būsiu dėkingas už 
atsakymą.

kurti tekstą oratorijai. 
Gal tokia kantata ir v
modernistas Lapinskas 
giai kas tiki, kad jis
kurti operą, kuri turėtų išliki
mo vertės. Ir kiek tokios operos 
parašymas ir jos pastatymas at
sieitų? Juk tai didžiulė suma 
pinigų. Ar verta juos skirti tokiai

Hetuvhi bendruomenės ir di
desnio ženklo nepaliks ateičiai?! 

kronikos žinių skilty- 
tokie jvvkiai kadaise

Liks tik
se, kad

Sulaukėm kongreso. Vykau į 
Torontą, dalyvavau paskaitose, 
jaunimo simpoziume ir "Dux 
Magnus” operoj.

Kad nieko rimto nebus — jau 
pranašauta "Darbininko” veda
majame prieš pusantrų metų, 
nes kiek D. Lapinskas bekurtų, 
jis vis eina modemyn — barška

tąs jos ginti. Ir karalaitį šau-

taria: “Karaliau Tėve! Važiuoju

Pakeliui į Vilnių karalius ir 
Lietuvos didikai medžioja Mer
kinės giriose. Karalaitis Kazi
mieras sužeidžiamas lokio. Ta
čiau žaizda, Mergaitės nuplauta 
Lietuvos šaltinio vandeniu, už-

Vaje, vaje, kaip rengėjai pa
sijuto prieš plauką pabraukti. 
Su skundais dr. Juozas Sungai- 
la skubėjo pas Toronto Prisikė
limo parapijos kleboną kun. Au
gustiną Simanavičių. OFM, ir 
kun. Pauliu Baltakį, OFM. (tuo- 
metini lietuviu pranciškonų 
provincijolą). Girdi. “Darbinin-

Operos klausant buvo baisu. 
Šiaip sau opera turi kai ku- (nukelta i 5 psl.)

ATSAKYMAS
Tamsta gali pasirašyti vekse

lį (promissory note) toj sumoj, 
kurią Tamstai įteikė draugas. 
Vekselis turi būti taip surašy
tas, kad suma būtų aiški, ter
minas Tamstos atveju — turėtų 
būti “on demand”, t.y. iki pa
reikalavimo. Be to, jei susitarėte 
dėl procentų, — jie turi būti 
nurodomi taipogi. Tamstos pa
rašas turi būti paliudytas. Taip,

Tamstos sūnus gali būti Tamstos- ||||; 
parašo liudininku. Vekselis turi § 
būti įteiktas tamstos draugui 
dabar. Tamstos mirties atveju,. Jt6- 
Tamstos draugas turėtų pri-i g 
statyti vekselį Tamstos palikimo 
tvarkytojui, kuris turės vekselį 
apmokėti. • ; J

Bendrai kalbant, vekselis (pro
missory note) yra pats savaime 

' įrodymas, kad jį pasirašęs asmuo 
yra skolingas asmeniui, kurio 
naudai vekselis yra sudarytas. 
Būna retų atsitikimų, kai susi
daro tam tikrų komplikacijų 
arba dėl vekselio autentiškumo 
arba dėl kitų “skolininko” iš
keliamų “priekabių”. Patarčiau 
Tamstai, jei Tamstos draugas 
Tamstai buvo įteikęs savo san
taupas grynais (manau, kad 
taip greičiausiai įvyko), jam, 
be vekselio, reikia dar duoti 
kvitą, datuotą tą dieną, kurią jis 
Tamstai įteikė savo pinigus, kad 
išvengus galimų komplikacijų.

Jei Tamsta paliktum Tamstai 
įteiktus pinigus savo draugui 
testamento būdu, būtų kompli
kacijų su palikimo mokesčiais 
(estate tax).

Manau, kad pirmasis būdas, 
kurį miiiėjau, yra paprastesnis 
ir Tamstai patogesnis.

NAUJIEJI ŽURNALAI
(atkelta iš 3 psl.)

Trumpa, tik vieno puslapio

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

nė bando rehabilituoti Jogailą, 
jo 550 metų mirties sukaktį mi
nėdama (“Lietuvos didysis kuni
gaikštis ir Lenkijos karalius Jo-

faktų, rodančių, jog Jogaila iki 
mirties išliko Lietuvos patriotu, 
ir net bandė nuo unijos su

AUKOS
LITUANISTIKOS KATEDRAI

Aukos gautos 1984 
rugsėjo mėnesį:

m. Masiulionis, Buffalo, NY (iž viso 
$50.00).

$1,000.00: Dr. Jonas Balys, 
Sliver Springs, MD (iŠ viso $1,- 
100.00, Juozas Materas, Agoura, 
CA.
$770.00: Knights of Lithuania, 
Council 29, Newark, NJ (iŠ viso 
$1,170.00).

$500.00: Dr. K. ir M. 
Jablonskiai, Westchester, IL (iš 
viso $1,000.00); Lithuanian 
Catholic Alliance, Wilkes-Barre, 
PA (iš viso $1,000.00).

$200.00: Bronius ir Maria Gu- 
rėnai, Hayward, WI.
. $110.00: Sofija Butkūnienė, 
St; Charles, IL.

$100.00: Viktoras ir Eugenija 
Bačinskai, Oak Park, IL (iš viso 
$200.00); Irena Bulgarauskaitė, 
Worcester, MA; Charles Čėsna, 
Worcester, MA; A. ir J. Jad- 
viršiai, Chicago, IL; Jonas Lio- 
rentas, Hollywood, FL $100.00 (iš 
viso $400.00); Antanas Ragelis, 
GulĄ>ort, FL (iš viso $300.00); 
Vladas ir Nijolė Užubaliai, 
Chicago, IL (iš viso $200.00); Vy
tautas ir Branislava Vaičiuliai, 
Woodhaven, NY (iš viso $600.00); 
Juozas Vaineikis, Chicago, IL (iš 
viso $200.00); Rūta Klevą Vidžiū- 
nienė, Valencia, CA (iš viso 
$350.00).

$50.00: a.a. Mato Brazio-Bra- 
zausko atminimui — Vytautas ir 
Ona Baltučiai, Sunnyhills, FL (iš 
viso $150.00); Juozas Jakštas, 
Lakewood, 
Dr. Jonas 
PA.

$25.00: 
Chicago, II
viai, Chicago, IL (iš viso $45.00); 
Eugenija Liaugaudienė, Pnrsip 
pany, NJ (iš viso $75.00); Romos

Pagal pasižadėjimus gauta:
$1,000.00: J. V. Danys, Ot

tawa, Canada (iš viso $1,000.00); 
Antanaš Dundzila, McLean, VA rijai, 
(iš viso $600.00); Juozas ir Pranė 
Masilioniai, Chicago, IL (iš viso 
$500.00); Pranas ir Hortenzija 
Šapalai, Lemont, IL (iš viso $1,- 
025.00).

$500.00: a.a. Onos Tonkū- 
nienės atminimui — Ritonė ir 
Teodoras Rudaičiai, Oak Lawn, 
IL (iš viso $500.00); Vincent ir 
Sofija Tuskenis, Palm Springs, 

' CA (iš viso $300.00).
$300.00: Bladas Daukantas, 

St. Petersburg Beach, FL (iš viso 
$225.00).

$250.00: Juozas ir Genovaitė 
Mažeikos, Chicago. IL (iš viso 
$450.00).

damas labai ryškus, ir istorikės 
manymu autentiškas, Jogailos 
portretas.

Aviacijos entuziastas E. Jasiū- 
nas pasakoja (str. “Iš Lietuvos 
išeivijos aviacijos istorijos už
rašų") apie Lituanicos II skry
džio organizavimą, jam anga
žuotus lakūnus, cituoja jų ir ki-

turima geros medžiagos JAV 
lietuvių — lakūnų veiklos isto-

nio dedamas Juozo Žygo raši
nys, kuriame paaiškinama, kad 
jau išėjusi E. Jasiūno 262 pus
lapių knyga "Darius - Girėnas 
/T933 - 1983". Autorius ragina 
tautiečius šią albumo formato, 
gerai iliustruotą knygą paskleis
ti po platųjį pasaulį ir po visas

OH (iŠ viso $350.00); 
MeAkauskna, Meri on.

Julius Karsn*, 
Jonas ir Stasė lait-

Aukų rugsėjo mėnesį sur
inko:

JAV LB Worcester apylinkė 
$200.00 (ifi viso $1,395.00).

LietuviSkosioa visuomenės 
aukų dėka §.m. spalio 5 d. buvo 
įmokėtas Illinois universitetui tre
čiasis $100,000. Pradedame telkti 
ketvirtoji $100.000. Labai dėko
jame už kiekvieną auką, didelę ar 
mažą. Aukodami ir aukas rink
dami, pasiekėme pusiaukelę. Visų 
aukomis ir darbu ištesėsime ligi 
galo. Čekius raflyti ir siųsti: Litu
anistikos katedra arba Lithua
nian World Community Founda
tion, 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636. Aukoe nu- 
rnftomos nuo mokesčių.

Jonan KavaliŪnaa,
, LėSų telkimo komiteto

pirmininkaa

puslapių 3-čio dragūnų Geleži
nio Vilko pulko kasdienybės 
epizodų. Paantraštėje sakoma, 
jog tai medžiaga istorijai. Gal
būt. Tik ta istorijos pradžia bus 
labai liūdna, su rusiškai kalban
čiais karininkais, jų nežabotom 
ambicijom, vienas kito ėdimu.

P. Karaliaus “Ekonominės, 
politinės ir strateginės proble
mos Karibų jūros srityje" — 
įdomus reportažas, perkimštas 
enciklopedine informacija, su 
pora grafiškų žemėlapiukų. Tik 
kai kalbama apie dabartines po
litines bei strategines bėdas, bū
tinai reikėjo nurodyti šaltinius, 
iš kur duomenys surinkti.

tins lytuvenis daugiau 
metus tęsia atsiminimus 
savo išgyvenimus Lietu- 
ne priklausomybei žlugus 

("Lietuvos karininko keliai”). 
Šio numerio skirsnis pats įdo
miausias, nes autorius enkave
distų naguose, tąsomas po ka-

Su žurnalo 25-tu numeriu.pra
sideda “Tremties trimito” terito
rija ir čia pirmuoju rašiniu de
damas šių metų balandžio 5 
mirusios Sofijos Putvytės-Man- 
tautienės jautrus laiškas buvu
sioms, esančioms ir būsimoms 
šaulėms, perspausdintas iš 1958 
balandžio mėnesio KARIO. Jau
ti, kokios kilnios moters tai bū
ta, kaip degta Lietuvos meile 
bei šaulės idealizmu.

Ilga, net 19 ketureilių posmų 
velionio Antano Miškinio odė 
motinai “Pasimatymai su mo
tina” perspausdinta iš TĖVIŠ
KĖS ŽIBURIŲ. Kadangi šios ap
žvalgėlės autorius su dėmesiu ir 
ne kartą poemą ten skaitė, da
bar tokio didelio įspūdžio nebe
juto. Ji turi būti ypač brangi 
tiems KARIO skaitytojams, ku
rie TŽ neskaito.

Nujerio antroj pusėj randa
ma daug šauliškų koresponden
cijų, šaulių bei jų draugų nuo
traukų, petitu surašytų karinių 
žinių, mokslo bei technikos nau
jienų, pora nekrologų, pora skai
tytojų laiškų.

Rugsėjo LIETUVIŲ DIENOS
Kadangi pirmajame viršely 

audimo menininko Kazio Barta- 
šiaus ir jo žmonos Idos veidai, 
visų pirma ieškau apie šiuos 
žmones reportažo. Jį randu 
angliškoj žurnalo daly. Tai “The 
Love and Life of Weaving: A 
Focus on Kazys Bartašius”, by 
Rūta Skirius. Autorė (viena iš šio 
žurnalo redaktorių) K. Barta- 
šiaus meną aprašo naudodama
si Elenos Bradūnaitės reportažu 
FOLKLIFE CENTER NEWS lei
diny. Duodama ir Chicagoj gy
venančio audėjo biografijos su 
keturiomis nuotraukomis. Re
portaže pastebima, kad visoj 
Amerikoj esama gal tik 10-15 
tokių pilnalaikių audėjų ir kad 
visi jie pensininkai. Pats Barta
šius jau einąa.s devintą dešimtį. 
Tikiu, kad K. Bartašium ir jo me
nu labiausiai domėsis tik ang
liškai bepaskaitan tieji trečios- 
ketvirtos kartos lietuviai.

Grįžtant į žurnalo pradžią, 
pirmasis puslapis paskirtas Pa
vergtų tautų savaitės proklama
cijos pasirašymo iškilmėms 
Washingtone 1984.VI 1.1. Deda
mos dvi nuotraukos ir "Prezi
dento kalbos mintys", kurios ne-

Suprantama, LD redakcija atlie
ka reverensą. Čia, ir paskuti
niam puslapy, paskelbdama pro
klamacijos tekstą.

Rūtos Klevos Vidžiūnienės 
reportažas pavadintas “Šventės 
prisiminimas tebėra su mumis”. 
Kokios šventės? Nagi, Septinto
sios tautinių šokių. Autorė gai
la, neproporcingai daug rašo 
apie jaunųjų dailininkų parodą, 
o kai prieina prie reportažo 
šerdies, tai tik šitaip: “Šokių 
buvo daug, visų neišvardysi 
(. . .)” Kodėl ne? Tiek prikalbė
jus apie jaunus fotografus, buvo 
galima surašyti ir 22 šokių pava
dinimus. Keisčiausia, ir čia jau 
redakcijos kaltė, kad reporta
žas nepailiustruotas nei viena 
šokančiųjų nuotrauka, o sudėtos 
net septynios kitus šventės mo
mentus vaizduojančios. Tik pas
kutiniam viršely randame du 
gražius šokančiųjų vaizdus. Ačiū 
Dievui!

“Baltajam vienuoliui 70 metų”. 
Taip užvardija savo rašinį Pra- 
nys Alšėnas. Čia pat ir tas bal
tasis vienuolis, kun. dr. Tomas 
Žiūraitis, OP, gal trim dešimt
mečiais jaunesnis, žvelgia iš ge
ros portretinės nuotraukos. O 
biografijoje skaitome: “(...) 
gimė 1915 m. kovo 18 d. (...)”. 
Data pabraukta šios apžvalgėlės 
autoriaus. Valio P. Alšėnui ir 
LD redakcijai! Dauguma su
kaktuvininkų prisimenami pus
mečiu vėliau, ne pusmečiu anks
čiau.

Reikėjo daug kantrybės ir 
daug, daug laiko, kol atidžiai 
perskaičiau Nelės Mazalaitės- 
Gabienės trijų gabalų, beveik 
trijų didelių puslapių literatū
rinę mozaiką “Gera turėti tė
viškę”. Pirmasis gabalas pava
dintas "Šviesa”. Jame —apie tė
viškės upelį, tiltelį, o šviesos tai 
esama lūgnės žiedely (beje, prie
šingai Dl.k. žodynui rašytoja 
augalui teikia vyriškąją giminę 
— lugnis). Antrajame skirsny, 
vardu "Muzika dominuoja sal
dinė obelis ii jos vaisiai, dar tos

“Šviesos” vidury net buvo pa
gunda mesti. Bet ištesėjus iki ga
lo pasidarė gera ir šilta. Užliejo 
savos vaikystės, savos tėviškės 
vaizdai. To turbūt rašytoja ir 
norėjo? . . .

Pradedama spausdinti “kazi- 
mierinė” Prano Pusdešrio dra
ma “Ne žemės horizontai”. Apie 
veikalą kaip tokį dar sunku ką 
pasakyti, kai išspausdinta jo tik 
pradžia. Palauksime.

Paskutinis lietuviškos žurnalo 
dalies rašinys — Alės Rūtos 
“ ‘Petras Karuža’ — memoria
linė knyga”. Tai gal ne recenzi
ja, o tik neseniai išėjusios kny
gos pagarsinimas.

Jau bene trečiam LD numery 
kartojama dr. Donald L Temp- 
ler’io studija “The Personality 
of Lithuanians” ir Los Angeles 
įžymesnių lietuvių pasisakymai.

ka (pritariančiai), Margis Matu
lionis (labai abejojančiai) ir Jur
gis Gliaudą (griežtai atmetan
čiai). Daktaro Templer lietuvių 
charakteristikas parūpino ir la
bai įdomų dialogą tarp jo ir iš
kilųjų tautiečių užvedė LD re
daktorė Rūta Skirius.

Dėmesio vertas ir Ramunės 
Bartkus (Viešpatie, man liežu
vis lūžta nuo tų vyriškų mote
rų pavardžių galūnių!) reporta- 
žėlis “Unity in Diversity”. Ra
šoma apie metinį tarptautinės' 
moterų Sąjungos (General Fe
deration of Women’s Clubs — 
GFWC) suvažiavimą Las Vegas 
1984 biržely. Ten dalyvauta lie
tuvaičių ir gerai išnaudotos pro
gos pagarsinti lietuvių tautą bei 
Lietuvos tragediją.

berželis, o muzika — tai inedi-

ragą (autorės tarime: "seno

NAUJAUSIOS KNYGOS
Darbi n i nko adm i n istracijoj 

gaunamos Šios naujausios kny
gos:

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

M. Krupavičius Visuomeniniai 
klausimai. Įrišta. 10 dol.

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

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

Persiuntimui pridedamas l

das" — tai apie gandralizdį

ir vėjus. Sunkus čia beletristės 
stilius. Klupdamas, paknopstom 
šlitinėji per jos sakinius. Pačiam

gos. lietuviškos muzikos plokš
telės bei įvairūs suvenyrai gau
nama Drabininko administraci
joj. 341 Highland Blvd., Brook-
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DIDYSIS APVYLIMAS

(atkelta iš 4 psl.)

gyja. Karalaitis, girdėdamas ru
giapjūtės dainų melodijas ir va
karinius Merkinės bažnyčios 
varpus, jaučiasi lyg paties Die
vo siųstas j savo protėvių kraš
tą.

Ir štai Kazimieras jau tėvo 
vietininkas Vilniuje. Marijos gi
mimo šventės išvakarių mišpa
rai katedroje. O pilyje karalai
tis klausosi, ką pasakoja ryti
nio valstybės pakraščio bėgliai 
apie maskolių daromas skriau
das. Mišparams pasibaigus, 
aikštėje prie katedros šurmu
liuoja marga vilniečių minia ir 
mezgasi šmaikštus Vilniaus vai
vados ir elgetų dialogas. Po to, 
nakties tyloje ateina prie kated
ros ir karalaitis. Šventovė jau 
užrakinta. Meldžiasi prie durų ir 
užmiega. Lietuvė motina aikštė
je ieško savo žuvusio sūnaus 
partizano. Ir karalaitis jai atro
do kaip sūnus.

O kai 1484 metų pavasarį 
Nemunas neša ledus, karalaitis 
Kazimieras su motina karaliene 
lūkuriuoja Gardino pilyje. Kara
laitis jau serga, bet nenori palik
ti Lietuvos ir vykti Krokuvon. 
Jis reikalingas Lietuvai. Atvyks
ta lenkų didikai ir karalius, bet 
jie Kazimiero neperkalba.

Ir mirusio švento karalaičio 
garsas sklinda po Lietuvą. Jo 
vardas ir lietuvių karių lūpose, 
kariuomenės stovykloje, prie 
Polocko. Praeis naktis, prasidės 
mūšis su maskoliais. Bet ru
sai staiga puola naktį. Lietuvių 
stovykloj panika, kariuomenė 
traukiasi, bėga. Tada visi išvysta 
baltą raitelį — Kazimierą! Jį 
sekdami, lietuviai mūšį laimi.

Operos finalas vėl vyksta prie 
Vilniaus katedros. Sakraline 
prasme bedieviškojo pavergėjo 
ji sugriauta, ir šv. Kazimiero 
palaikai iš katedros ištremti An-

ros, rasdami vien griuvėsius. Bet 
laikas nesustabdomai eina. Ir 
katedros durininkas atrakina 
jam duris. Visa tauta iš visur 
renkasi ir atstato Vilniaus ka
tedrą, kurion triumfališkai grįžta 
šv. Kazimiero karstas.

Ir taip atsiskleidžia operos 
idėja, kad šventumas buvo ir 
yra didelis veiksnys asmeninia
me žmogaus gyvenime ir tautos 
bei visos žmonijos istorinėje rai
doje.”

Tai K. Bradūno mišrainei 
D. Lapinskas bandė pritaikyti 
savo nuotaikų “šiuolaikinę” 
operą. O apie tai jis turėjo gana 
garbias sąvokas. Štai “Drauge”, 
1984 liepos 21 kultūrinio prie
do trečiame puslapy jis aiški
na:

“Mano atlikėjų kolektyvas yra 
visiškai profesionalus, kitaip 
nepajėgtų nė pradėti to darbo, 
kuris yra reikalingas šiuolai
kinės operos pastatymui. Savo 
entuziazmu ir pasišventimu jie 
yra profesionališkesni net už to
kias pasaulinio masto žvaigždes 
kaip Pavarotti, kurio reper
tuare neteko pastebėti nieko 
šiuolaikinio.”

“Šiuolaikinės” operos sąvoką, 
atrodo, buvo labai įsikandęs ir 
libretistas K. Brad finas. Po 
premjeros spektaklio, rugsėjo 1, 
grįžus į Royal York viešbutį, 
užsukau į viešbučio skiepe esan
čią pačių klijentų pasitarnauja
mą kavinaitę. Prie kasos eilėje 
sutikau ir K. Bradfiną. Išsireiš
kiau: “Mielas laureate, reiškiu 
užuojautą, kad D. Lapinskas taip 
sudirbo Jūsų libretą.”

Tai žinot, mieli skaitytojai, 
ką tas barzdočius libretistas 
atsakė: “Aš tokios operos ir no
rėjau. Aš nebūčiau davęs savo 
libreto tokiam kompozitoriui, 
kuris man būtų sukoręs 'Tra
viatą’.”

Tai bent nuovoka! Tai bent 
puikybė! Verdi —- nulis, o La-

takalnin. Gūdžią naktį visi ope- pinskas — viskas! 
ros veikėjai renkasi prie kated- O kas gi dar buvo toj iŠ

garsintoj ir ginamoj “Dux Mag
nus” operoj? Dekoracijos, su
kurtos Ados Sutkuvienės, buvo 
kuklios, bet patrauklios. Kostiu
mai, sukurti Clotilde de Lilas, 
gana iškilmingi proginiam spek
takliui. Solistų gausa, bet iš tos 
tarptautinės masės, beveik kaip 
iš Jungtinių Tautų ansamblė- 
jos, dėmesį patraukė tik Gina 
Čapkauskienė (vargšė pirmame 
veiksme turėjo gadinti savo bal
są raganos vaidmenyje nežmo
niškais garsais), Jonas Vazne- 
lis, Rimas Strimaitis ir Algis 
Simanavičius.

Režisierius D. Lapinskas ne
turėjo daug laiko artistam tvar
kyti, nes dar ir gaidos nebuvo 
pilnai orkestruotos. O be gaidų 
nėra ir muzikos. O be muzikos 
nėra ir operos. Tad, va, kur šuo 
pakastas. Po operos pirmosios 
pusės, o gal ir anksčiau dideliais 
tarpais orkestro dalyviai galėjo 
barškinti pagal savo skonį iki 
soties. Vienas vyrukas dešinėje 
pusėje pabarškindavo laikas 
nuo laiko su dviem lentgaliais. 
Tai bent “šiuolaikinė” muzika.

Lietuvių masė (per abu. šešta
dienio ir sekmadienio, spektak
lius galėjo atsilankyti apie 2,400 
asmenų) vaidinimo metu nedrįso 
judėti. Bet po pirmo veiksmo 
prasidėjo bėgimas “į laisvę”. Po 
antro premjeros veiksmo “išsi
laisvino” dar daugiau. Ištvėriau 
iki galo, nes tik dėl Šios ope
ros ir skridau į Torontą.

Na, ir ištęsimas vvagnoriškas. 
Bet R. Wagnerio galima klausy
tis. Tai ne D. Lapinskas. “Dux 
Magnus” premjeroj prasidėjo 
porą minučių po 8 vai. vak. ir 
baigėsi 10 minučių prieš vidur
naktį. Buvo dvi trumpos per
traukėlės. Kiti sako, kad sekma
dienį spektaklį dešimčia minu
čių sutrumpino.

Lietuvių liaudies patirtis tvir
tina, kad iŠ tam tikrų košių 
vaško neišsunksi, lai tvirtina 
lietuvių tautosaka. Tai ilgų 
šimtmečių patirtis, o ne “šiuo
laikinės” nuotaikos.

Kalbant apie “Šiuolaikines 
nuotaikas, neturiu blogų intenci
jų. Daug kas keičiasi, bet visom

In 1980, Ronald Reagan opened his 
campaign for president with a pledge 
to all Americans for a new beginning, 
one filled with hope and promise and 
secured by a stable and lasting peace, 
economic vitality and a return to 
basic family values Americans of all 
nationalities, races and backgrounds 
have contributed greatly to America’s 
new beginning and continue to exem
plify the qualities President Reagan 
and Vice President Bush believe are 
essential for a strong and free nation.

Opportunity, hard work and faith in 
God and family are the building blocks 
of the future and the basis of President 
Reagan’s new beginning for America.

Working together, we can build a 
brighterfuture.

ReaganBW84
Leadership That’s Working

naujom kryptim užtenka klausy- 
tojų ir žiūrovų, jei jie ten at
randa meninės atgaivos, o ne 
vien tik neatbaigtą barškalynę. 
Keičiasi pažiūros ir srovės fil
muose, tapyboje, muzikoje, kaip 
ir visuose menuose.

Operų srityje kitiem prie šir
dies klasikinės, romantinės ar 
vvagnerinės operos, kitiem mie
lesnis itališkas “verismo” laiko
tarpis (G. Puccini, R. Leoncaval
lo, A. Cilea, U. Giordano, P. 
Mascagni) laikotarpis. Gal ge
riausiai lygsvaros klausimą iš
sprendžia Metropolitan Opera 
New Yorke. Kiekvieną sezoną 
tarp 20 - 23 statomi^ operų yra 
visokių žanrų. Visada įjungia
mos bent 2-3 “šiuolaikinės” 
operos. Jos turi savo stilių, pil- 
jai orkestruotos, ir iš jų klausy
tojai nebėga lauk po I ar II 
veiksmo kaip iš D. Lapinsko 
barškalynės.

Grįžęs iš operos ar koncerto, 
programos knygutės neišmetu į 
šiukšlių dėžę, bet pasidedu pri
siminimui. Malonu pavartyti ir 
vėliau. Pavarčius keletos pasku
tinių sezonų programas, pasise
kė rasti ir “šiuolaikinių” operų, 
kuriose nesibijojo dainuoti ir pa
saulinės garsenybės. Tai ne D. 
Lapinsko išgirtos žvaigždės, bet 
pasaulinio garso solistai tikrąja 
to žodžio prasme:

1977 - 78 m. sezone: Ben
jamin Britten ‘“Peter Grimes”— 
Jon Vickers, Lili Chookasian, 
Betsy Norden.

1978 - 79 m. sezone: Benja
min Britten “Billy Budd — Ri
chard Stilwell, James Morris, 
John Cheek.

Francis Poulenc “Dialogues 
of the Carmelites” — Regine 
Crespin, Leona Mitchell. Bet
sy Norden, Jerome Hines.

1979 -80 m. sezone: Kurt Weil 
“Rise and Fall of the City of 
Mahagonny” — Teresa Stratas. 
Cornell Mac Neil, Paul Plishka. 
Alan Berg “Wozzcck” — Hilde
gard Behrens, Jose van Dam.

1980 - 8! m. sezone: Alban 
Berg “Lulu" — Teresa Stratas, 
Frank Mazūra, Ara Berberian.

1981 - 82 m. sezone: Igor Stra
vinsky “An Evening of Stra
vinsky” — Tatiana Trojanos, 
Richard Cassilly.

1982 - 83 m. sezone: Francis 
Poulenc “Les Mamelles de T tie
sias” — Catherine Malfitano.

1983 - 84 m. sezone: Benja
min Britten “Billy Budd” — 
Richard Cassilly, James Morris, 
James Courtney.

1984 - 85 m. sezone: Geor
ge Gershwin “Porgy and Bess” 
— Grace Bumbry, Florence Qui- 
var, Simon Estes.

Taigi Metropolitan opera pa
teikia ir “šiuolaikines” operas, 
kai jos pilnai suorkestruotos ir 
jų autoriai turi kompozitoriam 
prigimtą muzikinę nuojautą. 
Apie sėkmingumą sprendžia ne 
tik operos vadovai ir laikraščių 
muzikos kritikai, bet taip pat ir 
klausytojai, nuo kurių lankymo
si išsilaiko didieji teatrai.

Pagaliau, jei D. Lapinskas 
nepajėgia sukurti jokio žanro 
operos, kodėl čia veržiasi? Juk 
yra ir operetės ir Broadway 
“musicals”. Toks Andrew Lloyd 
Webber sukūrė muziką “šiuolai
kiniam” muzikiniam pastaty
mam kaip “Evita” ar “Cats”. 
Abu veikalai eina po kelerius 
metus keliuose didmiesčiuose. 
Bilietai išpirkti kiekvieną vaka
rą. Patenkinti ir kritikai ir klau
sytojai.

Žiauriai lietuvišką publiką 
apgavo operos organizatoriai, 
pasikviesdami D. Lapinską. Tu
rėjom J. Gaidelį, V.K. Banaitį, 
J. Žilevičių, V. Jakubėną. Dar 
turime Br. Budriūną, A. Jurgutį, 
V. Marijošių. J. Kačinską. Jų 
kūrinių beklausydami, klausyto
jai iš salės prieš laiką nebėga.

Ciceronas išsireiškė: "Quo 
usque tandem. Catilina. abutte- 
re patientia nostra?”. Parafra
zuojant būtų galima sakyti: 
“Iki kada. D. Lapinskai, pikt- 
naudosi mūsų kantrybę?”

Nuo karo, maro, bado ir D. 
Lapinsko, apsaugok mus. Vieš
patie!

Kornelijus Bučinys

JŽSįg
— Heagan-Bush priešrinkimi

nėj akcijoj talkina 46 tautybių 
atstovai. Jie yra užpildę talki
ninko korteles. Kortelių dau
giausia atsiuntė ukrainiečiai. Po 
jų eina korėjiečiai ir lietuviai. 
Dar toliau Kinija ir Vengrija.

— Arūnas Pemkus, dr. Kazio 
ir Irenos Pemkų sūnus, dirba 
Washingtone Reagan-Bush per
rinkimo kampanijoje Amerikos 
lietuvių už Reagan-Bush egze- 
kutyvinio direktoriaus titulu. Į- 
vairiais rinkimų reikalais jis pa
siekiamas telefonu 202 385- 
5459.

— Alfonsas Šešplaukis, poe
tas ir vertėjas, pasirodys su sa
vo kūryba Lietuvių Rašytojų 
draugijos rengiamame literatū
ros vakare spalio 28, šį sek
madienį, 4 vai. popiet Chicagos 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj. 
Vakaras rengiamas literatūrinių 
premijų įteikimo proga.

— Muz. Stasio Gailevičiaus 
80 metų amžiaus sukakties pro
ga spalio 28 rengiamos pagerb- 
tuvės Anapilio salėj. Mississau
ga. Ontario (prie Toronto). Kon
certo programą atliks visi To
ronto solistai ir kai kurie instru
mentalistai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Zupko. Howard Beach. 
N.Y., S. Dalius, Hamilton, Ont.. 
Canada. Vietoj a.a. Onos Po 
niatowski prenumeratą perėmė 
duktė Helen P. Budriek, Mas- 
peth, N.Y. Sveikinam naujus 
skaity tojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytokun Dar
bininko prenumerata pirmiem 
metam tik 12 dol. Atnaujinant 
I * ■ f ■

— visiem 15 dol. metam.
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ARTĖJA LB TARYBOS SESIJA
Amerikos Lietuvių Bendruo

menės X tarybos prezidiumas 
spalio 10 į PLB būstinę Chi
cagoj buvo sukvietęs spaudos 
atstovus, kad per spaudų supa
žindintų su Lietuvių Bendruo
menės tarybos prezidiumo atlie
kamais darbais. Tarybos prezi
diumo sukviestoje konferencijo
je dalyvavo 7 spaudos atstovai 
(ne visuomet tiek besusirenka). 
Pranešimus padarė tarybos pre
zidiumo pirm. dr. Kazys Ambro
zaitis, sekr. Birutė. Jasaitienė ir 
vicepirm. spaudai — Mykolas 
Dranga.

Pirm. dr. K. Ambrozaitis savo 
pranešimą pradėjo tardamas, 
jog turime reikalą su didžiau
sia organizacija Amerikoje, nes 
didesnės nėra. Turime apie 
20,000 bendruomenininkų, o 
apygardomis renkant LB tary
bas, rinkimuose dalyvauja 7- 
9000 balsuotojų. Publika domisi, 
bet iš spaudos apie mūsų dar
bus ne daug ką tesužino ... 
Šiam trūkumui sumažinti tary
bos prezidiumas ir pasikvietė 
spaudos atstovus.

Pirmininkas čia painformavo 
apie LB X tarybos trečiąją se
siją, kuri įvyks lapkričio 3 ir 4 
dienomis Ramada viešbutyje, 
Hartforde, CT. Sesiją globos 
Hartfordo apylinkė, pirm. I. 
Budrys, suvažiavimą sveikins 
Connecticut apygardos pirm. A. 
Lipčienė. Prezidiumo pirm, 
dr. K. Ambrozaitis vadovaus 
sesijai ir supažindins su sve
čiais. Pranešimus dar padarys 
PLB valdybos pirm. Vytautas 
Kamantas , JAV LB krašto val
dybos pirm. dr. A. Butkus ir visi 
krašto valdybos nariai. Į sesiją 
bus kviečiami ir LB apylinkių

pirmininkai, kurie dalyvauja 
pranešimuose bei diskusijose, 
bet sprendimuose nebalsuoja.

Pirm. Ambrozaitis toliau dar 
paaiškino, kad LB tarybos pre
zidiumas, ne mažiau kaip iš 
3 tarybos narių, ir LB krašto 
vaidybos pirmininkas visuomet 
būna renkami po naujų rinki
mų pirmoje tarybos sesijoje. 
Naujasis krašto valdybos pirmi
ninkas savo sudarytą valdybą 
pristato tarybai tvirtinti. Pre
zidiumas yra kaip įstatyminė 
vadovavimo institucija, o krašto 
valdyba kaip vykdomoji institu
cija. Į krašto valdybą gali būti 
renkami ir ne tarybos nariai. 
LB taryba, garbės teismas, 
kontrolės komisija, 10 apygardų 
valdybų ir kt. renkami trejų metų 
terminui. JAV Lietuvių Bendruo
menės taryba yra renkama per 
LB apylinkes pagal tose apy
linkėse sudarytus balsuotojų 
sąrašus. Viso krašto balsuotojai 
būna paskirstomi į atskirus ra
jonus. Rinkimam vadovauja LB 
krašto valdybos sudaryta vy
riausioji rinkimų komisija. Nau
ja JAV LB-nės XI-ji taryba bus 
renkama 1985 gegužės mėnesį. 
Diena bus parinkta tarybos se
sijoj, įvyksiančioj lapkričio 3 ir 
4.

LB vicepirm. M. Dranga pa
aiškino, jog LB X taryboje yra 
59 slaptu balsavimu išrinkti ta
rybos nariai. Turime 10 LB apy
gardų, kurių pirmininkai turi 
balsavimo teisę. Taip pat ir visa 
krašto valdyba turi balsavimo 
teisę, išskyrus po rinkimų pir
mąją sesiją, kuomet renkamas 
krašto valdybos pirmininkas ir 
kiti LB organai. Šis nuostatas 
įsigalioja pradedant XI tarybos

WORCESTER, MASS
Dalyvavom minėjime

Šv. Kazimiero mirties 500 
metų sukakties minėjimas Bos
tono katedroje įvyko spalio 14. 
Iš Worcesterio vyko du pilni 
autobusai. Daugelis vyko savo 
privačiomis mašinomis. Daug 
moterų buvo pasipuošusios tau
tiniais drabužiais. Gausiai da
lyvavo Lietuvos vyčiai, unifor
muoti šauliai, katalikių moterų 
kuopa su vėliava.

Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choras įsijungė į bendrą chorą 
ir prisidėjo prie iškilmių.

Mišias koncelebravo Bostono 
arkivyskupas B. Law su kitais 
vyskupais ir gausiu kunigų bū
riu.

kai, kitų vienuolijų kunigai, se
selės, gausiai susirinkę tikin
tieji. Palaidotas Šv. JonO kapi
nėse.

Velionis su žmona Agniete 
rugpjūčio mėnesį atšventė vedy
binio gyvenimo 71 metų sukaktį.

Nuliūdime liko žmona Agnietė, 
sūnūs kun. Vincas, Jonas ir Eu
genijus su šeimomis, septyni vai
kaičiai, keturi provaikaičiai ir 
daug kitų giminių.

terminą. LB taryba yra lyg sei
mas, išrinktas tiesioginiu ir slap
tu žmonių balsavimu, šioje sesi-

— įstatų ir taisyklių keitimas 
bei papildymas.

Prezidiumo sekretorė B. Jasai
tienė pranešė, kad tarybos sesi
jos Šeštadienio posėdyje bus vi
sų 8-nių tarybos darbo komisijų 
posėdžiai atskirose savo gru
pėse. Yra sudarytos X-tos tary
bos terminui šios komisijos: 
švietimo reikalų, Kultūros, So
cialinių, Religinių reikalų, Poli- 
tinių-Informacinių, Ekonomi
nių-Finansinių, Jaunimo ir Or
ganizacinių reikalų. Komisijom 
vadovauja išrinkti tarybos na
riai. Šių komisijų pirmininkai 
paaukoja daug kieto darbo va-

landi). Sekmadienį plenumo po
sėdyje bus tų komisijų siūly
mai, diskusijos ir nutarimų 
priėmimas.

| spaudos atstovo paklausimą 
apie pajamų-išlaidų biudžetą B. 
Jasaitienė paaiškino, kad JAV LB 
1985 metų pajamų-išlaidų biu
džeto projektas yra 185,500 dol., 
kurį tarybos ši sesija svarstys. O 
apie tarybos narių amžių ji sa
kė, kad didžioji dalis narių 
yra jauno amžiaus, kas užtikri
na LB ateitį. Spaudos atstovai 
prezidiumo nariam padarė įvai
rių paklausimų.

Pagal lietuviško vaišingumo 
tradiciją atsilankę spaudos 
žmonės buvo prezidiumo pavai
šinti užkandžiais bei atsigaivini
mu.

KUNIGŲ VIENYBĖS NAUJOS
CENTRO VALDYBOS NAUJI
UŽMOJAI IR DARBAI

Kariuomenės šventė
Lietuvos kariuomenės šventės 

minėjimas įvyks lapkričio 18. Už 
karius, savanorius, partizanus 
ir kitus, žuvusius už Lietuvos 
laisvę 10 vai. ryto bus aukoja
mos mišios. Jas užprašė Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopa.

Minėjimas 3 vai. popiet Mairo
nio Parke.

Sukaktys
Šv. Kazimiero parapijos 90 

metų ir mokyklos 60 metų į- 
steigimo sukaktys bus minimos 
lapkričio 25. Banketas Maironio 
Parke 5 vai. popiet.

Mirė a.a. V. Parulis
J. Matulaičio vardo senelių 

namuose Putname spalio 9 mirė 
Vincas Parulis, sulaukęs 93 m. 
amžiaus.

Laidotuvės vyko VVorcestery. 
Spalio 11 už jo sielą mišias 
aukojo 12 kunigų. Pagrindinis 
koncelebrantas buvo velionio 
sūnus kun. Vincas Parulis, MIC, 
Marianapolio namų vyresnysis, 
Thompson, Conn. Pamokslą 
anglų ir lietuvių kalbomis pa
sakė kun. A. Miciūnas, MIC.

Kronikos rėmėjai
Chicagoj leidžiama Lietuvių 

Katalikų Bažnyčios Kronika ki
tomis kalbomis ir atskirais to
mais. Leidžia LKB Kronikom 
leisti Sąjunga. Sąjungos vadovas 
kun. K. Kuzminskas buvo atvy
kęs į Worcesterį steigti vietinio 
rėmėjų skyriaus.

Rugsėjo 20 S. ir E. Rudžiai į 
savo namus sukvietė grupę žmo
nių, kurie išklausė kun. K. Kuz
minsko pranešimo apie Kroni
kų leidimą kitomis kalbomis, į- 
kūrė rėmėjų būrelį ir dosniai 
paaukojo.

Rėmėjų būrelio valdybon iš
rinkti: S. Rudys, E. Rudienė. 
J. Tamašauskas, J. Raškys, E. 
Meilus, Sr.

Sąjungos rėmėjais gali būti 
visi, kurie aukoja kįekvieneriais 
metais 5 dol., amžinieji nariai 
100 dol., mecenatai 1000 dol. 
Įrašant mirusius, aukojama 25 
dol.

Išvyksta vikaras
Spalio 6 ir 7 po mišių 

salėje po bažnyčia vyko atsisvei
kinimas su Šv. Kazimiero para
pijos vikaru kun. B. Uždaviniu, 
MIC, kuris iškeliamas į Chica- 
gą. Kun. B. Uždavinis šioje pa
rapijoje dirbo 9 metus. Atsisvei
kinimą surengė vyrų klubas.

Velionis buvo vienas iš pir
mųjų Šv. Kazimiero parapijos 
steigėjų, prie jos priklausė visą 
savo gyvenimą ir rėmė ją savo 
darbu ir aukomis. Taip pat pri
klausė prie Lietuvių labdaros 
Draugijos, kurios atstovai daly
vavo laidotuvėse.

Per mišias giedojo Šv. Kazi
miero parapijos vyrų choras, 
vargonavo O. Valinskienė. Da
lyvavo Marianapolio gimnazi
jos mokiniai, mokytojai, klicri-

Skautų pobūvis
Maironio Parko didžiojoj sa

lėj rugsėjo 29 vyresnės skau
tės surengė pirmą rudeninį po
būvį, kurį pavadino “Vakaruš
kos”. Programą atliko vokalinis- 
muzikinis vienetas “Jinai ir trys 
gintarai” iš New Yorko. Vie
netui vadovauja V. Daugirdas.

Prisirinkus pilnai salei svečių, 
visus pasveikino ir vakaro pro
gramai vadovavo Neringos tunto 
skaučių tuntininkė N. Prancke- 
vičienė.

Programa buvo labai patrauk
li ir klausytojų mielai sutikta.

Juozas Šlajus

PLJS valdyba, suvažiavusi Califomijos kalnuose, rugsėjo 8-9 
diskutavo pereitų metų veiklą ir ateinančių metų darbo planą. .

D. POLIKAIČIO PLOKŠTELĖ
PLJS Valdyba rugsėjo 8 - 9 iš

važiavo į kalnus projektų plana
vimo savaitgaliui. Buvo disku
tuoti! Dariaus Polikaičio plokš
telės išleidimas ir ta proga nu
matytos koncertinės kelionės, 
Pabaltiečių Laisvės ir Taikos 
ekskursija, jaunimo veiklos ži
nių perteikimo būdai, lėšų telki
mas ir ateinančio kongreso Aust-

Darius Polikaitis koncertuos 
su Vidu Neverausku, Linu ir 
Audrium Polikaičiu lapkričio 
mėnesį Toronte, gruodžio mėne
sį Chicagoje, sausio mėnesį Los

Angeles ir, tikimės, Clevelande 
1985 metų pavasarį. Dariaus Po- 
likaičio plokštelės pristatymas 
įvyks gale spalio pradžioj lapkri
čio Chicagoje. Sveikinu Dariui

Galima užsisakyti Dariaus Po- 
likaičio plokštelę iš anksto. Če
kius rašyti: World Lithuanian 
Youth Association.

Adresas: PLJS: Dariaus Poli- 
kaičio plokštelė, 5559 Modena 
Pl., Agoura, CA 91301.

Kaina S10 ir S2 persiuntimui.

Rita Bureikaitė
PLJS vicepirmininkė

IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
(atkelta iš 2 vsl.)

— Naujų knygų lentynoje. 
“Vaga” išleido Antano Pakalnio 
humoristiniu ir satvriniu kūri
nių rinktinę “Parašyk feljetoną” 
(374 psl., 10,000 egz., sudarė 
O. Gudžiūnienė, iliustr. V. Ju
cys), Romualdo Lankausko ro
manus “Vidury didelio lauko” 
(392 psl., 20,000 egz.), Stasės 
Gruodienės atsiminimus apie 
kompozitorių J. Gruodį “Iš mūsų 
gyvenimo knygos” (143 psl., 
5,000 egz.). Iš verstinės literatū
ros pasirodė Roberto Merlio ro
manas “Protingas gyvūnas” (335

Po vakarienės svečiai iš New 
Yorko dainavo ir grojo šokiam.

Mirė D. Seiliuvienė
Skaudžios ligos iškankinta, 

apsupta vyro Albino, motinos ir 
kitų artimųjų, rugsėjo 26 Šv. 
Vincento ligoninėje mirė Darata 
Seiliuvienė, sulaukusi 59 metus 
amžiaus.

Visą savo gyvenimą velionė 
praleido Worcestery, priklausė 
prie Šv. Kazimiero parapijos.

kykloj dirbo kaip vaikų darže
lio mokytoja. Priklausė prie pa
rapijos motinų gildos ir Lietuvos 
vyčių 26 kuopos.

Atsisveikinimas buvo rugsėjo 
28 laidotuvių namuose", o kitą 
dieną Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj gedulingas mišias už 
ją aukojo kleb. kun. A. Miciū
nas, MIC. kun. B. Uždavinis. 
MIC. asistavo marijonas dijako- 
nas. Giedojo parapijos vyrų cho
ras. Palaidota Notre Daine ka
pinėse.

Nuliūdime liko vyras A. Sei
lius, sūnus aviacijos leitenantas 
Rapolas, duktė Morta su vyru, 
senutė motinėlė, du broliai, dvi 
seserys ir daug kitų giminių.

Otelo. J ago

psl., 30,000 egz., iš prancūzų 
kalbos vertė S. Banionytė, “Ze
nito” serija), Milano Flušto ro
manas “Mano žmonos istorija: 
kapitono Šero užrašai” (335 psl., 
20,000 egz., iš vengrų kalbos 
vertė J. Išganaitytė), M. Dide- 
varo romanas “Netvarus stebuk
las” (295 psl., 20,000 egz., vertė 
G. Ferencienė), A. Čechovo apsa
kymų ir apysakų rinkinys “Po
nia su šuniuku” (277 psl., 30,000

lo Loveiroso romanas “Chua- 
nas Kreolas” (311 psl., 20,000 
egz., iš ispanų kalbos vertė 
L. Snukiškytė ir P. Račius). 
“Minties” naujienos — Edvardo 
Džordžo Bulverio-Litono ro
manas “Paskutinės Pompėjos 
dienos” 2-as leidimas (269 psl., 
30,000 egz., iš anglę kalbos ver
tė F. Jukna ir R. Zagorskienė), 
Valterio Skoto istorinis roma
nas “Puritonai” (406 psl., 20,000 
egz., iš anglų kalbos vertė V. 
Petrauskas), humoristinių mi- 
niatflrų rinkinio “Gabrovo šyp
senos” 2-ras pataisytas ir papil
dytas leidimas (109 psl., 30.000 
egz., vertė G. Ferencienė, iliust
ravo A. Cvirka), Igno Pikturnos

“Balta jūros spalva” (238 psl.. 
15,000 egz.. serija “Žmogus tarp 
žmonių").

— Vilijos Šulcaitės poezijos 
rinktinę “Kraitis” išleido leidyk
la “Sovetskij pisatel". Kone de
vyniasdešimt eilėraščių ir poemą 
“Karolis" į rusų kalbą išvertė 
Vladimiras Mikuševičius. Kny
gos tiražas — 10,000 egz.

—» Lietuvos valstybinio akade
minio operos ir baleto teatro

reika ir E. Kaniava, nusipelniu
sios artistės 1. Milkevičiūtė ir A. 
Stasiūnaitė neseniai viešėjo 
Rygoje. Jie atliko pagrindinius 

Dezdemonoj ir

JAV Kunigų Vienybės metinis 
seimas 1984 rugpjūčio 29 Toron
te, Kanadoje, išrinko trejiem 
metam naują centro valdybą, 
kuri pirmam posėdžiui susirin
ko spalio 16 Brooklyne, L.K. Re
liginės Šalpos būstinėje, kun. K. * 
Pugevičiaus globoje.

Posėdyje dalyvavo kunigai: 
Albertas J. Contons-Kontautas, 
Vald. Cukuras, Viktoras J. Da- 
bušis, Juozas J. Matutis, Kazi
mieras Pugevičius, Jonas E. Rik- 
teraitis, Paskalis J. Sabas. Kun. 
Zenonas Smilga dėl tūtinų pa
reigų parapijoje posėdyje daly
vauti negalėjo.

Naujai išrinktoji centro valdy
ba pareigonąis pasiskirstė taip: 
kun. A. J. Contons — pirmin., 
kun. V. Cukuras — sekretorius, 
kun. Zenonas Smilga — iždinin
kas. Valdybai glaudžiai talkint 
sutiko kun. V. J. Dabušis, kun. 
V. Pikturna, kun. Alf. Petraitis 
ir kun. R. Krasauskas (Public 
Relations Committee). Kun. R. 
Krasauskas redaguos sekmadie
nių bei šventadienių mišiolėlius, 
kun. Alf. Petraitis juos admi
nistruos — ves atsiskaitymą su 

" juos užsisakiusiais klebonais ar 
pasauliečiais pavieniais asmeni
mis bei religinių bendruomenių 
vadovais. Iždininkui teks tik 
telkti įvairiais būdais lėšas sąs
kaitom apmokėti. Todėl visais 
sekmadieninių mišiolėlių reika
lais —jų siuntimo adresų pakei
timais, skaičiaus padidinimo ar 
sumažinimo reikalu rašyti kun. 
Alf. Petraičiui, Immaculate Con
ception Convent, R.F. D. 2, Put
nam, Conn. 06260; JAV Kunigų- 
Vienybės kontrolės komisijon 
seime išrinkti: kun. Matas Čy- 
vas, kun. Juozas Grabys ir kun. 
Justinas Steponaitis.

Pasaulio Lietuvių Kunigų Vie
nybės valdybos pareigas trejus 
metus eis Kanados Kunigų Są
jungos valdyba, pirm. kun. Aug. 
Simanavičius, OFM.

1983 ir 1984 metų JAV Kunigų 
Vienybės suvažiavimų darbai — 
protokolai, paskaitos, valdybos 
narių pranešimai, piniginės 
apyskaitos bus išleista atskiru 
biuleteniu ir išsiuntinėta visiem 
kunigam.
’ Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikas anglų kalba atskirais 
numeriais, nuo 1 iki 61 nr. lei
do JAV Kunigų Vienybė. Gi nuo

62-jo numerio L.K.B. Kronikų 
leidimą su visom teisėm ir privi
legijom perima leisti Amerikos

Emilijos vaidmenis Latvijos 
valstybinio akademinio teatro 
scenoje. Dirigavo Lietuvos nu
sipelnęs artistas V. Viržonis. Tai 
atsakomasis lietuvių menininkų 
vizitas pas kaimynus. Pavasarį 
pagrindinius vaidmenius “Ote
lo” spektakly Vilniuj atliko sve
čiai iš Rygos.

— Panevėžyje gastroliavo 
Novosibirsko filharmonijos aka
deminis simfoninis orkestras. 
Šiam orkestrui jau tris dešimt
mečius nuo pat jo įsikūrimo 
dienos vadovauja liaudies artis
tas profesorius A. Kacas. Ko
lektyvo repertuare — Vakarų 
ir rusų klasikų kūriniai, tarybi
nių kompozitorių muzika. Or
kestras yra daugelio sąjunginių 
apžiūrų ir konkursų nugalėtojas, 
gastroliavo didžiuose šalies 
miestuose, užsienio šalyse. Su 
kolektyvu koncertuoja žymūs 
dirigentai ir atlikėiai.

— Penktoji Pabaltijo filateli
jos paroda “Baltfil-84” atidary
ta Vilniuje, Respublikiniuose 
profsąjungų kultūros rūmuose. 
340-yje stendų eksponuojama 
65 kolekcijos, kurias pateikė 
trijų Pabaltijo respublikų, taip 
pat Leningrado miesto bei Ka
liningrado srities filatelistai. 
.Lankytojai supažindinami su 
ryšių istorija nuo tų laikų, kai 
dar nebuvo pašto ženklų, 
mūsų dienų.

— M. Sluckio romana "S;* 
vakarop" šiais metais išl< 
Talino leidykla "Eesti raamat 
Iš lietuvių kalbos vertė M. Lo-

bet modernios priemonės Kro
nikų paskutiniesiem sąsiuvi
niam leisti uoliai tarnavo, kartu 
su Katalikų Informacijos Cent
ru.

Jubiliejiniame 75-kerių metų 
Kunigų Vienybės seime buvo 
siūloma visuotinai minėti LIE
TUVIŲ KANKINTŲ DIENĄ, 
kaip jau daroma Kanadoje ir ki
tur atskirose parapijose. Kunigų 
Vienybės centro valdyba dės pa
stangų, kad ši diena būtų visuo
tinai minima ir JAV7. Tuo rei
kalu bus išsiuntinėtas specia
lus aplinkraštis kunigam.

Rekolekcijos lietuviam kuni
gam, kaip ir pereitais keletą 
metų, 1985 metais bus Švč. M. 
M. Nekalto JPrasidėjimo seselių 
vienuolyne, Putname, birželio 
10 - 14. Rekolekcijom vadovau
ti kviečiamas kun. Feliksas Ju
cevičius, iš Toronto, Kanados.

Kunigų Vienybės seimas 
(76-sis) ateinančiais metais nu
matytas šaukti kartu su Lietu
vos vyčių metiniu seimu New 
Haven, Conn., rugpjūčio 8-11.

Posėdyje pasidžiaugta, kad 
prieš ketvertą metų K.V. centro 
valdyboje kilusi mintis (ji buvo 
iškelta a.a. kun. St. Ylos) suda
ryti Šv. Kazimiero mirties 500 
metų minėjimui rengti centrinį 
komitet rado jautrų atgarsį 
Lietuvių Katalikų Federacijos 
seime Detroite ir jos pirm. adv. 
Saulius Kuprys pasirūpino pri
kalbinti Vyt. Volertą tokį komi
tetą sudaryti, ir kad visos šių 
kazimierinių metų iškilmės nuo 
Romos (kovo 3 - 4) iki Bostono 
(spalio 14) nubangavo per visą 
pasaulį ir mūsų tėvynę Lietu
vą su dideliu iškilmingumu ir 
dėmesiu mūsų tautos šventajam 
globėjui. Ypač gražiai pavykęs 
ir praėjęs Katalikų Kongresas 
Toronte, Kanadoje, rugsėjo 1 -2.

DIDŽIOJI SAVAITĖ—mišio
lėlis ir apeigos, suredaguotas 
prel. V. Balčiūno, jau atiduotas 
spaustuvei ir bus laiku atspaus
tas. Knygelėje tilps Verbų sek
madienio mišios ir apeigos, Di
džiosios Savaitės kiekvienos 
dienos mišios ir apeigos, Vely
kų ryto Prisikėlimo apeigos ir 
mišios. Knygelė bus naudinga 
ne tik kunigam ant altoriaus, 
bet ir tikintiesiem, dalyvaujan- 
tiem Didžiosios Savaitės apei
gose.

Sekmadienių bei šventadienių 
mišiolėliai nuo gruodžio mėn. 
— Advento pirmo sekmadienio 
(Ciklo B) bus spausdinama vie
name sąsiuvinyje dviejų mėnesių 
mišios. Suprantama, ir jų kaina 
bus kitokia, ji bus paskelbta 
pačiame mišiolėlyje.

Jau atspausti kun. Vytauto 
Pikturnos pamokslai — ŠVIESA 
IR GYVENIMAS — Išleido Ku
nigų Vienybė, spaudė Pranciš
konų spaustuvė Brooklyne. Tuo 
reikalu bus išsiuntinėtas spe
cialus laiškas kunigam. 78 pa
mokslai, kaina — 20 dol.

Pereitais metais Kunigų Vie- 
nvbė vra išleidusi Šiokiadieniu r' V
Mišios du sąsiuvinius: — Ad-

vėnios-Velykų, iki Sekminių. 
Skaitiniai ir visi kiti kasdieni
niai tekstai gali būti labai pri
imtini ir pasauliečiam kasdieni
niam pasiskaitymui. Ger
biamieji klebonai prašomi tai 
parapiečiain priminti. Užsisaky-

iki

te Conception Convent. Putnam. 
Conn. 06260.

Kunigu Vienybės CV taip pat 
s\arstė ir Lietuvos Krikšto 6(X) 
metų sukakties minėjimo reika
lą. Nutarta laukti suvienodintų 
vyskupų nuomonių, kaip čia. 
taip ir 1 ,ietux-oje. Centra valdy
bos sekretorius pasirūpins tuos 
klausimus galimai greičiau išsi- 

suda-
ryti organizacinį komitetą. Dul
kiama daugiau 
samdoje.

aiškinti. Jau pats

atsiliepimų

kvd
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SV. KAZIMIERO VARDAS 
TĖVYNĖJE IR PASAULYJE

REAGAN — BUSH
Mes, Californijos Lietuvių REAGAN-BUSH 

komiteto nariai, balsuojame už REAGAN — 
BUSH ir už visus respublikonų kandidatus 
į Senatą ir Kongresą, nes jų pagelba yra labai 
reikalinga REAGAN užsibrėžtiems darbams 
įvykdyti. 

♦
Prašome visus lietuvius pasekti mūsų 

pavyzdžiu ir vieningai pabalsuoti už juos.
Californijos Lietuvių REAGAN-BUSH 

komiteto nariai:

Rūta Lee, Garbės pirmininkė 
Liucija Mažeikienė, Pirmininkė 
Vytautas Vidugiris 
Antanas Skirius 
Vincas Bernotą 
Albinas Markevičius 
Vincas Skirius
Aldona Vasaitytė-Sehgal 
Vincas Juodvalkis 
Nijolė Trečiokienė 
Romas Nelsas
Felicija Prekeryte-Brown

PAID BY LITHUANIAN AMERICAN REPUBLICAN ASSOCIATION OF 
CALIFORNIA. TREASURER - V. JUODVALKIS 14659 LIME DALE ST. — 
PANORAMA CITY, CA, 91402

(Tąsa iš praeito numerio)

Shenandoah. PA, lietuvių Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 1907 
buvo įrengta 10 įvairaus dydžio 
varpų. Vienas iš jų sveria 850 
svaru ir turi įraša “St. Casimi- 
rus .

1967 Bavarijoje. Bad W oeris- 
hofeno naujamiestyje, Šv. L 1- 
richo bažnyčiai buvo pašventin
ti keturi dideli varpai. Iš jų 
antrasis dedikuotas “šv. Kazimie
rui, prispaustųjų globėjui”.

1920 Lietuvos ribose šv. Ka
zimiero garbei buvo pastatyta 13 
bažnyčių.

Laisvajame pasaulyje bažnyčių 
ir koplyčių su šv. Kazimiero var
du priskaitoma 29. Jauniausia 
lietuvių koplyčia pavadinta šv. 
Kazimiero vardu Adelaidėj, Aust
ralijoj, 1960 lapkričio 20.

Kiek daug dar nesuskaitomų, 
įvairių pašalpinių draugijų savo 
laiku buvo Įsikūrusių Amerikoje 
prie parapijų, mokyklų, kapinių, 
pavadintų šv. Kazimiero vardu!

Chicagoje 1907 Įsikūrė lietu
vaičių seselių vienuolija, pasiva
dinusi Sv. Kazimiero kongrega
cija.

1945 Romųje lietuviams klieri
kams auklėti buvo įsteigta Šv. 
Kazimiero kolegija.

Kai pranciškonai 1951 ba
landžio 14 Įsikūrė Brooklyne, 
N Y, jie savo koplyčią ir vie
nuolyną pavadino šv. Kazimiero 
vardu. Dail. Ad. Galdikas 1955 
vienuolynui nutapė šventojo pa
veikslą, o dail. V. Jonynas kop
lyčiai sukūrė jo vitražą 1959.

Amerikos ir laisvojo pasau
lio lietuviams minint Šv. Kazi
miero gimimo 5<M) m. sukaktį, 
prie bendrų iškilmių prisidėjo ir 
pranciškonai,. 1955 išleisdami 
prof. Z. Ivinskio veikalą “Šv. 
Kazimieras . Autorius tanu* vei
kale tarp kitko pastebi, kad ir 

XVII-XVIII amžių Lietuvos 
pranciškonai yra išspausdinę 

leidinių šv. Kazimiero garbei”.
Vatikano paštas 1958, minėda

mas šv. Kazimiero 500 meti} gi
mimo sukaktį, gruodžio vidury
je išleido du pašto ženklus su 
šventojo atvaizdu: 100 lirų ir 50 
lirų. Priešakyje matome Vilniaus 
katedrą, Gedimino kalną su 
bokštu ir paties šventojo at
vaizdą, kurio aureolėje įrašyta: 
“S. Casimirus Primarius Litua- 
niae Patronus“.

Lietuvos pasiuntinybė prie 
Vatikano pagal Vatikano kurijos 
1969 gegužės 9 nuosprendžius 
paskelbė: “Kulto Kongregacijos 
oficialiu nutarimu, Lietuvos glo
bėjas vėl paskirtas Lietuvai, ir 
dar svarbiau, jo vardas išimtas 
iš lenkų šventųjų vardų”.

Istorikas A. Kučas monografi
joje apie kun. A. Staniukyną 
tarp kitko pastebi: “ . . .Paduvos 
šv. Antano bazilikoje Staniuky- 
no dėmesį patraukė vadinamoji 
lenkų koplyčia, kuri atrodžiusi 
daugiau lietuviška negu lenkiš
ka. Nuo altoriaus dešinėje pu
sėje yra šv. Kazimiero ir šv. Vai
tiekaus paveikslai: šoninės sie
nos viršuje yra angelų neša
mas Aušros Vartų paveikslas, o 
iš šalių ‘herbai Lietuvos ir Že
maičių: Meškinas ir Raitelis’ 
(p- 54).

Florencijoje yra šv. Kazimiero 
relikvijos. Puošniame relikvio- 
riuje Įrašytas šventojo skaistybės 
šūkis: ‘‘Malo mūri quam foe 
dari — Geriau mirti, negu 
nusidėti! Taip pat užrašyta: “S. 
Casimirus Magnus Dux Litua- 
niac — Šv. Kazimieras Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis.

-<>-
Kompozitorius Br. Budriūnas 

1967 sukūrė “Mišias šv. Kazi
miero garvei .

Mišių šv. Kazimiero garbei 
“Summa Sancti Casimiri" (teks
tas lotynų kalba) premjera įvy
ko 1978 birželio men. Los An
geles, CA, lietuvių Šv. Kazimie

ro bažnyčioje, liturginės muzikos 
rubrikoje. Kompozicija — kun. 
Br. Markaičio, SJ.

Kompozitorius Br. Budriūnas 
1984 sukūrė giesmę šv. Kazimie
ro garbei. Žodžiai — Irenos 
Fridmanaitės. Tos giesmės gai
das spausdinimui paruošė kun. 
Ladas Budreckas. Giesmę plati
na Liet. Religinė Šalpa.

Prof. Simas Sužiedėlis 1983 
parašė knygą “Šventas Kazimie
ras”, penkių šimtų metų jo mir
ties sukaktį minint.

Philip Skabeikis 1984 anglų 
kalba išleido iliustruotą knygelę 
“Saint Casimir”.

Muz. Darius Lapinskas sukū
rė operą “Dux Magnus” apie 
šv. Kazimierą. Libretą parašė 
Kazys Bradūnas. Operos pasauli
nė premjera įvyko rugsėjo 1 To
ronte.

Laureatas rašytojas Jurgis 
Gliaudą parašė romaną apie 
paskutiniąsias šv. Kazimiero die
nas “Kovo ketvirtoji”. Išleido 
Darbininko savaitraštis.

Dail. A. Galdiko 1955 tapytas 
paveikslas “Šv. Kazimieras”, 
kuris kaba pranciškonų vienuo
lyne Brooklyne, išleistas spal
votas ir didesnio formato.

Šv. Kazimiero 500 metų jubi
liejinis medalis (dail. P. Vaškio 
projektas) nukaltas 44 mm plo
čio (sidabrinis ir bronzinis); tuo 
pasirūpino Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa ir Lietuvių Ku
nigų Vienybė.

Vatikano paštas vasario 28 
išleido dviejų ženklų seriją 
(1200 ir 550 lirų). Ženkluose 
vaizduojamas šv. Kazimieras Vil
niaus katedros fone, rankoj lai
kąs Trijų Kryžių paminklą Vil
niuje. Projekto autorius —- dail. 
Romas Viesulas.

Toronto lietuvių filatelistų 
draugija ryšium su šv. Kazimiero 
metais nutarė surengti ne tik 
pašto ženkit} parodą (balandžio 
14 - 15 Toronto Lietuvių Na
muose), bet ir pasirūpino ofi
cialiu kažimieriniu Kanados 
pašto antspaudu, kuriuo buvo 
antspauduojami laiškai kovo 4 
data. Tam buvo išspausdinti ir 
specialūs vokai su šv. Kazimiero 

atvaizdu. Toronte vykstant Lie
tuvių Katalikų kongresui rugsė
jo 1-2, taip pat buvo išrū
pintas specialus kazimierinis Ka
nados pašto antspaudas.

Šv. Kazimiero 4 spalvų ženk
liukas buvo suprojektuotas dail. 
Antano Tamošaičio. Išleido 
Lietuviškosios Skautybės Fon
das.

Kultūros žurnalas “Aidai” iš
leidžia specialų kazimierinį nu
merį.

-o-
Ne tik lietuvių, bet ir viso 

pasaulio spaudoje plačiai nuai
dėjo ietuvių iškilmės kovo 3-4 
Romoje, kur popiežius Jonas 
Paulius II priėmė didžiulę lie
tuvių minią specialioj audienci
joj, o sekmadienį aukojo iškil
mingas mišias Šv. Petro bazili
koje, pasakė pamokslą apie šv. 
Kazimierą ir Lietuvą, o taip pat 
ir pats kalbėjo lietuviškai.

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
kongresas vyko Toronte, Kana
doj, rugsėjo 1-2. Pamaldose Šv. 
Mykolo katedroj dalyvavo To-

SUNNY HILLS, FLA.

Susituokė
Spalio 6 Šv. Teresės bažny

čioje Sunny Hills, Fla., susituo
kė Valerija Runšienė su Jonu Zu- 
bavičiumi.

Mišias koncelebravo klebonas 
kun. Pr. Jaraška ir kun. A. Kar
das. Santuoką palaimino ir gra
žų pamokslą pasakė kun. P. Ju
raška. Mišių metu giedojo "Ant
ros jaunystės choras, vadovau
jant muzikui V. Mamaičiui. 
įspūdingai sugiedojo — “Ateik, 
Šv. Dvasia.” Skaitymus skaitė 
K. Žukauskas.

Besituokančius palydėjo: \ a- 
lerijo.s sesuo Stasė Eskienė su 
P. Grigalausku ir Em. Kielienė 
su J. VeblaiČiu.

Bažnyčia buvo pilna žmonių. 
Kelios dešimtys svečių buvo iš 
kitur — iš Chicagos, New Jer- 

ronto kardinolas Gerald Emmett ’ 
Carter.

Chicagos Šv. Vardo katedroj 
šv. Kazimieras pagerbtas vasa
rio 25, dalyvaujant kardinolui 
J. L. Bemardin.

Los Angeles, Calif., Šv. Kazi
miero bažnyčioj kovo 4 iškil
mėse dalyvavo kardinolas Ti
mothy Manning.

Hartfordo Šv. Juozapo ka- I 
tedroj kovo 4 mišias su kitais 
vyskupais ir kunigais konceleb
ravo arkivysk. John F. Whealon.

Philadelphijos katedroj kovo 
18 iškilmėm vadovavo kardinolas 
John Krol.

Paryžiaus Notre Dame kated
roj kovo 25 kazimierinėm iš
kilmėm vadovavo kardinolas 
Lustiger.

New Yorko Šv. Patriko kated
roj iškilmės rugsėjo 9, o Bosto
no Šv. Kryžiaus katedroj — spa
lio 14.

Pietų Amerikos lietuviai irgi 
neatsiliko. Visos didesnės lietu
vių kolonijos surengė Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero minėji
mus.

Paruošė T. Benvenutas, OFM

sey, St. Petersburgo, Detroito. 
Kanados.

Vaišės įvyko Community Cen
ter salėje. Čia susituokę buvo 
sutikti su duona ir dniska. Vi
sai programai vadovavo ir Sun
ny Hills gyventojų vardu pa
sveikino K. Žukauskas. Žodžiu 
sveikino klebonas P. Jaraška, 
Lietuvių Bendniomenės vardu 
V. Dėdinienė, Lietuvos dukterų 
vardu — Em. Kielienė, golfo klu
bo vardu V7. Balutis, New Yorko 
vardu H. Kačinskas. New Jersey 
vardu — J. Veblaitis ir žemai
čiu vardu P. Grigalauskas. Gau
ta sveikinimų ir raštu.

Elena I .ukienė pravedė jauna
jai vestuvių apeigų linkėjimus, 
choras sudainavo keletą dainų 
ir kupletus jauniesiem, vado
vaujant muzikui N . Mamaičiui. 
Ik'sibaigiant vestuvių puotai, 
visiem padėkojo Jonas Zubavi- 
čius. V.
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— V. Jokūbaitis, Vliko vice
pirmininkas tarporganizaciniam 
reikalam, dalyvaus Australijos 
Lietuvių Dienose, kurios vyks 
gruodžio 26 - sausio 1 Canber- 
roje. Ta proga V. Jokūbaitis ap
lankys ir kitas lietuvių koloni
jas Australijoje.

— Dr. Henrikui Nagiui Mont- 
realyje rugsėjo 28 padaryta ge
rai pavykusi širdies operacija.

— “Pasaulio Lietuvio”, PLB 
mėnesinio žurnalo jaunimo sky
rių nuo šių metų rugpjūčio-rug
sėjo numerio pradėjo redaguoti 
veikli lietuvaitė Rita Bureikaitė, 
Glendale, Calif.

— Rašytojo J. Kralikausko 
knyga “Ąžuolai piliakalnyje” jau 
išleista. Knygos leidėjų komite
tas nutarė šio leidinio sutiktu
ves rengti Toronte, Lietuvos 
kankinių parapijos salėje lapkri
čio 4. sekmadienį, po kapinių 
lankymo, 4:15 vai. popiet.

— Prof. dr. Birutės Ciplijaus- 
kaitės paruoštą “Eglės, žalčių 
karalienės” pasakos versiją ispa
nų kalba “Eglė, reina de culeb- 
ros”, išspausdino Kolumbijos oro 
linijos dvimėnesinis žurnalas 
“ Avianca” 1984 gegužės - birželio 
numeryje. Pasakos tekstas ilius
truotas dail. Pauliaus Augiaus 
grafika iš “Eglės, žalčių kara
lienės” ciklo.

— Lituanistikos katedrai remti 
susikūrė įvairiuose kraštuose 
specialūs lėšų telkimo komitetai. 
Dr. Antanas PaceviČius yra Ka
nados lėšų telkimo komiteto pir
mininkas, Jaras Alkis — Angli
joje. Narcizas Prielaida — Švei
carijoje. Kolumbijoje lėšas telkti 
pasižadėjo Begotos Lietuvių 
Moterų draugija, kurios pinni- 
ninkė yra Nijolė Stasiukynie
nė. Vokietijoje aukas renka LB 
krašto valdyba, kurios pirmi
ninkas Juozas Sabas. JA\ vy
riausio komiteto pirmininkas vra 
Jonas Kavaliūnas.
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PATERSON, N.J.

Nepaprasti svečiai
Šv. Kazimiero parapijoje

į Šv. Kazimiro parapiją netru
kus atvyksta dideli svečiai. Lap
kričio 20 atvyksta iš Indijos 
Deijeelingo diecezijos vyskupas 
Eric Benjamin. Jis apsistos pa
rapijos klebonijoje ir iš čia 
lankysis kitose vietose įvairiais 
reikalais. Jis išbus Amerikoje iki 
gruodžio 1. Vieną dieną jis bus 
Patersono vyskupo Frank Rodi- 
iner svečias, o lapkričio 25 lai
kys mišias Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje ir susitiks su 
parapiečiais.

Dabartinis parapijos admi
nistratorius kun. Jokūbas Palli- 
hukkal yra čia atvykęs iš Indi
jos, kaip tik iš Daijeelingo die
cezijos, kuriai vadovauja vys
kupas Benjamin. Parapijos tary
ba rengia šiam vyskupui priėmi
mą ir kartu kun. Jokūbui pager
bimą, nes jis gan greit Šv. Ka
zimiero parapiją paliks. Mat, 
jis buvo Patersono vyskupo čia 
paskirtas tik laikinu parapijos 
administratorium, kol gausim 
lietuvį kunigą.

Antras dar didesnis Šv. Ka
zimiero parapijos svečias bus 
mūsų pačių vyskupas Paulius 
Baltakis, kuris, eidamas savo 
ganytojiškas pareigas, yra pra
dėjęs lankyli lietuviškas parapi
jas. Mūsų Šv. Kazimiero parapi
ją jis lankys gruodžio 2, sekma
dienį, ir suteiks jaunimui sutvir
tinimo sakramentą. Tą patį sek
madienį jau turės būti atvykęs 
naujas parapijos administrato
rius kun. Antanas Bertašius iš Ei 
Paso, Texas. Šitokia nepaprasta 
proga, parapijos tarybai ir kun. 
Jokūbui vaodvaujant, parapie- 
čiai rengia vyskupui P. Balta
kiui pagerbti banketą, kuriame 
jau dalyvaus ir naujasis para
pijos administratorius. Tai bus 
kartu ir jo sutikimas.

Šv. Kazimiero parapijos žmo
nės yra laimingi, kad vieną kar
tą pasibaigs jų rūpesčiai ir neri
mas, kas bus su parapija, jei jie 
visai negaus lietuvio klebono. 
Dabar jau visi lengviau at
siduso, ir tikisi, kad parapijos 
ateitis bus užtikrinta ilgesniam 
laikui. Jie laukia kun. Antano su 
nekantrumu ir pagarba, kad jis, 
jau išėjęs į pensiją, apsispren
dė, patersoniškių prašomas, nu
traukti savo užpelnytą poilsį ir 
grįžti į aktyvią tarnybą vien tik 
iš noro padėti išlaikyti lietuviš
ką parapiją tokią, kokia ji, iš tik
rųjų turėtų būti. Jam už tai pri
klauso Šv. Kazimiero parapijos 
parapiečių meilė ir pagarba.

Pagarba ir meilė priklauso 
taip pat ir kun. Kazimierui Pu- 
gevičiui, kuris labai uoliai para
piją per beveik ištisus tuos dve
jus metus, kol neturėjome nuola
tinio lietuvio kunigo, šią parapi
ją lankė, drąsino parapiečius sa
vo parapijos neapleisti ir labai 
daug prisidėjo prie parapijos iš
silaikymo. Kai jis negalėjo į Pa- 
tersoną atvykti, nes jo parei
gos kartais pareikalaudavo iš jo 
kur nors toliau išvažiuoti, jį pa
vaduodavo Tėvai pranciškonai, 
dažniausiai Tėvas Leonardas 
Andriekus, OFM. Jiem taip pat 
priklauso didelė padėka.

Dabartinis parapijos admi
nistratorius kun. Jokūbas, nors ir 
napažindamas giliau mūsų reli
ginių ir tautinių papročių, taip 
pat stengėsi mums padėti, kiek 
jis tik išmanė. Jis kelis kartus 
yra mėginęs net ir mišias atlai
kyti lietuviškai, kai parapiečiai 
negaudavo lietuvio kunigo, ku
riam nors sekmadieniui. Jis buvo 
su visais malonus ir draugiš
kas ir atsiradusią dviejų metų 
spragą, kol gavome nuolatinį lie
tuvį administratorių, gražiai 
užpildė.

Mūsų mirusieji
Balandžio 15, Verbų sekma

dienį, sulaukusi 87 metų am
žiaus, mirė Valerija Svime-
lytė-Lekavičienė. Ji buvo kilusi iš 
Merkinės parapijos ir atvyko į šį 
kraštą, būdama tik 16 metų. Va
lerija ir jos vyras Juozas buvo 
Šv. Kazimiero parapijos kūrėjai 
ir taip pat senosios ir naujo
sios bažnyčios statytojai. Jie 
pirmieji ir buvo sutuokti pirmo- 

jį je pastatytoje bažnyčioje. Va-

lerija priklausė prie visų tuo me
tu veikusių parapijos organiza- 
cijų-draugijų iki gyvos galvos, 
būtent, Šv. Onos, Tretininkių ir 
šv. Rožančiaus. Ji buvo ir lietu
viškos spaudos ir labdaringų or
ganizacijų rėmėja.

Prieš maždaug 25 metus ji tu
rėjo labai stiprią širdies ataką ir 
buvo paraližuota. Atsigavusi 
tiek, kad jau su lazdele arba 
vyro padedama galėjo ateiti į 
bažnyčią, niekad nepraleisdavo 
sekmadienio pamaldų. Vyrui 
prieš 9 metus mirus, ją į baž
nyčią vežiodavo sūnus Karolis.

Valerija paliko tris sūnus, vie
nas jau buvo prieš ją miręs, 
6 vaikaičius ir 5 provaikaičius. 
Ji buvo palydėta iš Šv. Kazi
miero bažnyčios į šv. Kapo ka
pines.

Kita našlė, Adelė Kasperskie- 
nė, mirė rugpjūčio 12. Ji mirė ne
tikėtai, ir buvo rasta mirusi 
namuose. Taip atsitiko dėlto, 
kad ji, daug kartų vaikų kvie
čiama apsigyventi pas juos, ne
norėjo iš savo namų niekur eiti 
ir gyveno viena, nors taip pat dėl 
nesveikų kojų blogai vaikščiojo. 
Tai buvo nepaprasto ryžto mo
teris ir nepaprastai uoli parapie- 
tė. Vos begalėdama paeiti, be jo
kios pagalbos, paskui pasirams
čiuodama su lazda, o dar vėliau 
net ir su dviem lazdom, ji nie
kad nepraleisdavo sekmadienio 
pamaldų, nei per lietų, nei per 
sniegą, nei šaligatviams esant 
apledėjusiem. Pasiūlius ją par
vežti namo, nes jai buvo apie 
pusė mylios į bažnyčią, ji visuo
met atsisakydavo, teisindamasi, 
kad jai su nelanksčiomis kojo
mis daug sunkiau į automobilį

CHICAGO, ILL.
Cicero “Life” laikraštis rug

sėjo 19 d. numeryje nemaža vie
tos paskyrė iš Cicero kilusiem 
aktoriam — Joe Mantegnai ir 
Vyto Ruginiui, kurie jau yra ge
rokai įsitvirtinę vaidybiniame 
pasaulyje Amerikoje. Yra pažy
mima Ruginio lietuviška kilmė 
bei jo pasireiškimai televizijoje 
ir scenoje. Rašoma, jog jis yra 
baigęs Yale universiteto dramos 
mokyklą. Teigiama, kad New 
Yorke (čia jis paskutiniu laiku 
gyvena) tik trumpai Ruginis yra 
vairavęs taksi, o šiaip pastoviai 
reiškiasi kaip aktorius. Ypatingai 
iškeliama jo rolė jau pagarsėti 
spėjusiame Broadway vaidini
me “The Real Thing”.

Romas Šileris, pastoviai gyve
nąs Frankfurte, V. Vokietijoje, 
kelių savaičių viešnagės metu 
JAV, buvo keturiom dienom už
sukęs ir į Chicagą bei Cicero. 
Čia buvo apsistojęs pas Ed. Šu- 
laitį. Aplankė eilę asmenų bei 
lietuviškų renginių. Atgal į 
Frankfurtą pajudėjo rugsėjo 29. 
Šileris, kuris yra lankęs Vasario 
16-osios gimnaziją, jau seniai 
bendradarbiauja lietuviškoje 
spaudoje, ją aktyviai skaito bei 
remia.

“Chicago Celebration” — 
tokiu vardu per WGN (9-jį ka
nalą) rugsėjo 30 buvo parodytas 
pusantros valandos filmas apie 
įvairius praėjusią vasarą Chica- 
goje buvusius festivalius. Apie 4 
minutės čia buvo skirtos ir Brigh
ton Parko lietuvių festivaliui. Čia 
kiek ilgiau buvo matoma Rūta 
Juškienė, kurios tautiniai drabu
žiai atkreipė reporterės Barbara 
Stanik (iš WGCI FM radijo 
stoties) dėmesį. Toliau ji buvo 
matoma prisėdusi prie lauko 
valgyklėlėje cepelinus bevalgan
čių — Vyt. Bikulčiaus ir Ed. 
Šulaičio, kurių ji paprašė papa
sakoti apie šį patiekalą ir pati 
panoro cepelinų paragauti. Šios 
vaišės cepelinais užėmė daugiau 
negu pusę Brighton Parko lietu
vių festivaliui atžymėti skirto 
laiko.

Rota Vabalaitytė su pasiseki
mu žaidžia Cicero Morton East 
vid. mokyklos tinklinio rinktinė
je. Jos pavardė bei nuotraukos 
dažnai telpa Cicero "Life" laik
raštyje. Rugsėjo 14 šio laikraščio 
laidoje ji buvo aprašyta kaip vie
na iŠ dviejų geriausių savaitės 
sportininkų iš abiejų — Morton 

įlipti ir iš jo išlipti negu pa
lengva pareiti namo. Koks pa
vyzdys tiem katalikam, kurie 
net turėdami automobilius kar
tais apleidžia sekmadienio pri
valomą pareigą!

Adelė Kasperskienė mirė, su
laukusi 67 metų amžiaus. Paliko 
3 sūnus, dukterį ir 2 vaikai
čius. Palaidota iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios Kalvarijos kapinėse.

Šiais laikais kiekvienas susi
pratęs lietuvis ir sąmoningas ka
talikas brangus parapijai, kada 
mūsų eilės ar tai dėl fizinės 
ar dvasinės mirties retėja, bet 
didžiausias nuostolis Šv. Ka
zimiero parapijai ir lietuviškajai 
visuomenei buvo netekimas 
dviejų be galo veiklių veikėjų: 
Prano Naujokaičio literatūros 
srityje ir Antano Rugio visuo
meninėje veikloje. Apie juos jau 
buvo nekrologai mūsų spaudoje, 
tad tik porą žodžių pridėsiu apie 
Praną Naujokaitį, apie jo ne
paprastą darbštumą ir norą gy
venti.

Kurie sekame lietuvių spaudą, 
esame pastebėję, kad dar po Pra
no mirties buvo pasirodęs vienas 
kitas dalykėlis spaudoje, nes jis 
rašė ir siuntė juos spaudai 
iki paskutinės savo gyvenimo 
dienos. Kai žinai, kiek jam toks 
darbas kainuodavo jėgų ir dva
sios pastangų, negali atsistebė
ti jo dvasios stiprybe ir geležine 
valia. Juk paskutiniais metais jo 
regėjimas buvo taip nusilpnėjęs, 
kad jis nematydavo rašomosios 
mašinėlės klaviatūros raidžių 
ir vistiek rašė, paskui žmona jo 
padarytas klaidas pataisydavo. 
Aišku, netalėjo ir skaityti, tad 
jam žmona ir skaitydavo, o jis 
prisiklausęs, po to rašydavo.

Kadangi Pranas dar ir vaikš-

East ir Morton West mokyklų 
(“Athletes of the Week”).

Aktorė Laima Šulaitytė iŠ Ci
cero rugsėjo 1 ištekėjo už akto
riaus, kompozitoriaus bei rašy
tojo Kingsley Day. Kaip prane
šė didysis Chicagos laikraštis 
“Chicago Tribune” jie susipaži
no pernai be vaidinant jaunave
džio parašytame veikale — 
“Summer Stock Murder”, kuris 
Chicagoje ėjo 18 mėnesių. Jau
navedžiai žiedus sumainė 
Evanstone prie Chicagos esan
čiame “Rožių sode”. O vestuvi
nės vaišės vyko netoliese esan
čioje bažnyčios salėje. Čia daly
vavo apie 200 svečių, nemaža 
aktorių iš įvairių vietų. Susirin
kusius pasveikino jaunųjų tėvai 
— dr. L. Day ir Ed. Šulaitis. 
Gražių dainų padainavo tuo 
metu Chicagoje viešėjęs Vilniaus 
operos solistas Vidas Bakas. 
Amerikiečiai artistai suvaidino 
lietuviškų vestuvinių papročių 
ištraukų. Vaišių programai vado
vavo Illinois universitete Chica
goje lituanistiką studijuojąs Vi
lius Dundzila. 4 *

PAS MIAMI
LIETUVIUS *
Miami Lietuvių namuose rug- 

sėje 30 įvyko neeilinis renginys. 
Su solistės Dalios Kučėnienės 
koncertu įvyko ir Miami Lietuvių 
namų sezono atidarymasrKoncer- 
tas pavyko labai gerai. Progra
ma buvo atlikta meistriškai. So
listė Dalia Kučėnienė yra gražiai 
pasirodžiusi ir pasaulinėje sce
noje Pietų Amerikoje, Taiwane 
ir Europoje.

Miami Lietuvių namai prisipil
dė didoku dainos meno mėgė
jų būriu. Koncerto programa bu
vo gerai ir įdomiai parengta. 
Solistė ją atliko su didžiausiu 
įsijautimu, stipriu ir apvaldytu 
balsu.

Programoje buvo penki skirs
niai. Pirmoje dalyje solistė atli
ko W. Glueck ariją iš operos 
“Alceste”. Antroje dalyje skam
bėjo lietuviškų dainų pluoštas: 
M. K. Čiurlionio "Oi, giria, gi
ria”, J. Tallat-Kelpšos "Ne margi 
sakalėliai", A. Kačanausko "Kad 
aš našlaitėlė”. Trečioje dalyje 
buvo sudainuotos trys C. Buch- 
ardo, A. Ginastera ir F. Barbie
ri dainos. Ketvirtoje dalyje nu
skambėjo lietuviškų dainų gro
žis: V. Jakubėno "Tėvas su mo-

čiodavo gana sunkiai, tai jau re
tai jį matydavome paren
gimuose. Dėlto tekdavo su juo 
dažnai kalbėtis telefonu. Jis la
bai vertino visokias informaci
jas ar tai iš šokių šventės ar 
tai iš viso mūsų kultūrinio gy
venimo, ypač iš didesnių rengi
nių ir apie svarbesnius įvykius. 
Vieną kartą tokiu atveju aš jam 
norėjau duoti draugišką patari
mą, kad jis tuos savo darbus 
mažintų iki minimumo arba vi
sai nustotų rašęs, nes jam tas 
kainuoja baisias pastangas ir 
alina jo ir taip nestiprią svei
katą. Jis man atsakė, kad jei 
jis taip nedirbtų, visai susmuk
tų. Tas jo darbas tik ir palai
kąs jo sveikatą ir geresnę savi
jautą. Ir vis dar ieškojo visokių 
būdų ir aparatų, su kurių pa
galba galėtų pats skaityti. Vieną 
kartą, gal jau porą mėnesių 
prieš mirtį, jis man skambina- 
ir sako suradęs tokį aparatą, 
panašų į televizijos, po kuriuo 
padėjus laikraštį ar knygą galė
siąs skaityti, nes to aparato ek
rane jis matysiąs raides gero
kai padidintas. Jis jam kainuo
siąs apie 2400 dol., bet, jei bus 
didelė pagalba, apsimokėsią. 
Vėliau vėl skambino, kad iš to 
nieko neišeisią, nes iš karto būsią 
tegalima matyti tik apie porą 
knygos ar laikraščio eilučių.

Toks buvo Prano Naujokaičio 
noras gyventi ir dirbti iki pasku
tinio atodūsio. Užtat jis ilgai 
liks atmintyje tų, kurie jį paži
nojo ir su juo bendravo. Liks 
kaip šviesus ir sektinas pavyz
dys.

A. Masionis

STASIUI BALSIUI —
ILGAMEČIU! KYBARTŲ GIMNAZIJOS
MOKYTOJUI — 85 METAI

Apreiškimo parapijos bažny
čios artumoje ■ sutiksime Stasį 
Balsį. Jis čia gyvena buvusioje 
mokykloje, vienoje klasėje. Iš to 
kambario jis ir tvarko parapi
jos ūkio reikalus, prižiūri pasta
tus. Jis prižiūri ir bažnyčią, 
ten eina zakristijono pareigas. 
Anksčiausią rytą jis jau juda, 
patikrina kas dedasi bažnyčioje. 
Ir nakties metu pereina kaip pa
naktinis.

Retas kas žino, kad Stasys 
Balsys buvo ilgametis Kybartų 
gimnazijos mokytojas, inspekto
rius, ėjęs net direktoriaus parei
gas. Jis buvo šviesus ir jaunimo 
mylimas mokytojas, nes tą jau
nimą suprato ir skatino į gerą — 
gerai mokytis, pasirengti savo 
profesijai, būti idealistu ir kitiem 
šviesti, visada ištikimai tarnauti 
Lietuvai.

čiute savo”, J. Gaižausko “Sė
jau rūteles” ir S. Stankūno “Pa
laukėj”. Pabaigoj nepaprastai 
gražiai nuskambėjo G. Puccini 
arija iš operos “Madama Butter
fly” ir G. Verdi arija iš operos 
“La Forza del Destino”. Priedui 
solistė padainavo Kuprevičiaus 
“Lakštingalos giesmę”.

Solistei puikiai komponavo 
pianistė Danutė Liaugminienė.

-o-
Šio renginio proga tmmpai 

buvo prisiminta Lietuvos Tautos 
šventė. Lietuvių namų kultūri
nių renginių vadovas Jonas Vai- 
čekonis pakvietė Paulių Leoną 
paskaitai.

Paulius Leonas savo paskaitoje 
trumpai paminėjo Tautos šventės 
reikšmę Lietuvai. Paminėjo Vy
tauto Didžiojo galingąją Lietuvą 
ir Vytauto Didžiojo karūnacijos 
Lietuvos karaliumi reikšmę. Pa
minėjo ir žalą Lietuvos kaimynų, 
kurie sutrukdė Vytauto Didžiojo 
pastangas tapti Lietuvos karaliu
mi.

Programos pabaigoje Lietuvių 
namų pirmininkė p. Šeputienė 
širdingai dėkojo renginio progra
mos vadovui, programos atlikė
jam bei dalyviam ir visus pakvie
tė bendrų pietų.

Pranas Daina — Banas

Baltas laukia
Jūsų aukos!

Neuždelskite!
Paskubėkite!

KETVIRTOJI
i -įį. ■■ ■ ■■■_.
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Jurgio Gliaudos naujo romano “Kovo ketvirtoji” viršelis. 
Piešė Paulius Jurkus. Romanas vaizduoja šv. Kazimiero 
paskutines dienas. Išleido Darbininkas, paremtas eilės me
cenatų. Knyga gaunama Darbininko administracijoje. Kaina 
8 dol.

Stasys Balsys

Dabar štai tas Stasys Balsys 
spalio 26 mini savo gyvenimo 
85 metų sukaktį. Gražus tai am
žius. Sveikiname jį šios sukak
ties proga ir linkime daug svei
katos, geros nuotaikos!

-o-
Stasys Balsys gimė 1899 spa

lio 26 Stoškų kaime, Žvirgž
daičių valsčiuje, Šakių apskrity
je. Tai gražioji Zanavykija. Jo 
tėviškėje tekėjo ir garsioji upė 
Šešupė.

Tėvai buvo pasiturintys ūki
ninkai. Iš devynių vaikų išaugo 
septyni. Jis buvo trečias šeimo- 
Je‘Šeimoje buvo ir vienas kuni
gas. tai ketvirtas sūnus Vaclo
vas, kurį bolševikai nužudė 
drauge su kitais dviem kuni
gais, su Petriku ir Dabrila, Bu
davonės miške, Bartininkų vals
čiuje, Vilkaviškio apskrityje.

Mokyklose
Į Vilkaviškio gimnaziją Stasys 

išvažiavo 1913 metais. Po meti; 
prasidėjo karas ir mokslą nu
traukė. Karo audrai praūžus, 
jis lankė Marijampolės gimna
ziją. Čia tuo metu organizavo
si ateitinininkai. Su dabartiniu 
vyskupu \ . Brizgiu, su dr. A. 
Kučiu, V. Akeliu sudarė pirmuti
nės kuopos branduolį.

Sąlygos privertė persikelti į 
Kudirkos Naumiesčio gimnazi
ją. Ten susitiko su dr. Pra
nu Dielininkaičiu ir dr. J. 
Zubricku, veikliais ateitininkais.

\'ėl grižo į Vilkaviškio gimna
ziją ir ją baigė 1924 metais. 
Tais pačiais metais, globojant 
St. l'ušiui-Sakf'LM. Įstojo i Kauno

universitetą. Pradžioje studijavo 
mediciną, o paskui perėjo į gam
tos-matematikos fakultetą, nes jį 
traukė mokytojo darbas.

Dirbo gimnazijoje
Dar tebebuvo studentu, kai 

jį 1927 pakvietė mokytojauti į 
Kybartų Žiburio gimnaziją. 
Ten mokytojojaudamas jis baigė 
ir studijas universitete. Gimna
zijoje dėstė fiziką ir matemati
ką.

Kybartuose jam teko pergy
venti pirmąją bolševikų okupa
ciją. Teko eiti nedėkingas gim
nazijos inspektoriaus pareigas; 
kur reikėjo visa koordinuoti, kad 
nenukentėtų mokytojai. Vokie
čiam okupavus Lietuvą, laikinai 
ėjo ir gimnazijos direktoriaus 
pareigas. Paskum direktoriumi 
buvo paskirtas L. Čepulis. Bal
sys ir toliau liko inspektoriumi.

Jo pastangų ir sumanumo dė
ka buvo atremontuoti gimna
zijos pastatai. Iš čia jis 1944 
pasitraukė į Vokietiją. Pokario 
metais gyveno Augsburge ir 
buvo ten veikusios lietuvių gim
nazijos mokytojas.

Atvyksta Amerikon
Į Ameriką atvyko 1949 ir įsi

kūrė Brooklyne. Čia ėmėsi fizi
nio darbo, dirbo fabrike nakti
nėje pamainoje, tai lietuviškoje 
veikloje nebuvo kada dalyvauti. 
Bet jis įsijungė į Lietuvos vy
čius, kurių veiklą parėmė auka. 
Priklauso prie ateitininkų sen
draugių ir Lietuvių Bendruo
menės.

Į pensiją pasitraukė 1964. Ap
sigyvenęs Apreiškimo bažnyčios 
artumoje, jis pradėjo reikštis 
kaip darbštus ir sumanus žmo
gus. Jis gražiai išdažė kleboni
ją. .Atėjo ir į Darbininko re
dakciją, išdažė trečio aukšto 
didelį kambarį, antrame aukšte 
sudėjo langam veneciškus pri- 
temdymus.

Darbe jis neskuba. Dirba pa
juokaudamas, prisimindamas 
Kybartus, gimnazijos dienas. Ir 
kiek daug mokinių perėjo per jo 
klases. Kiek daug gero jis yra 
jiems padaręs. Ar šie jo auklėti
niai prisimina jį dabar, šios su
kakties proga? O būtų gražu, 
kad Šioje apylinkėje gy veną jo 
mokiniai neužmirštų savo buvu
sio mokytojo, padraugautų prie 
pietų stalo, prisimintų Kybartus 
ir ten buvusius mokytojus, mo
kinius. (p.jA
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Tuoj po metinio suvažiavimo Kultūros Židinio tarybos ir 
valdybos nariai susirinko posėdžio pasiskirstyti pareigoms. 
Iš k. A. Žumbakienė, V. Kirkyla, J. Vainius, V. Kulpa, 
A. Mičiulis, V. Sidas, A. Vakselis ir A. Šilbajoris. Trūksta M. 
Jason-Jakulio, V. Alksninio ir K. Nemicko.

ŽIDINIO PASTOGĖJE
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Spalio 13 Įvykęs Kultūros Ži
dinio rėmėjų — Lietuvių Kultū
ros Centro, Ine., narių metinis 
susirinkimas sutraukė Įprastą 
būreli žmonių, kurių veidus tan
kiai matome ir Židinio parengi
muose ir susirinkimuose. Deja, 
nesimatė taip labai pageidauja
mų jaunesnių žmonių irtų, kurie 
gali prisidėti prie Židinio dar
bų, bet "neturi laiko”, bijo, ar
ba nenori. Jie visada pasilieka 
tik dirbančiųjų kritikais.

Nežiūrint to, Į Židinio tarybą 
pavyko Įtraukti tris naujus as
menis, iš kurių galima tikėtis 
našaus darbo ne tik dabar, bet 
ir ateityje. Būdami daug jaunes
nio amžiaus, gal jie pajėgs Į- 
jungti ir daugiau jaunųjų kolegų 
Į Židinio išlaikymo darbus. Iš tų 
trijų — inž. Viktoras Kirkyla, 
taryboje jau pernai “apšilęs pa
dus”, tapo išrinktas jau 3 metų 
kadencijai. Tam pačiam termi
nui buvo išrinkti ekonomas Jo
nas Vainius ir inž. Kęstutis Ne- 
mickas. Savo kadenciją baigę, 
iš tarybos pasitraukė Jonė Pum
putienė, išbuvusi 3 metus ir Al
girdas Šilbajoris, taryboje ištar
navęs 8 metus. Naujųjų tarybos 
narių “medžioklėje” daugiau
sia pasitarnavo pats pirminin
kas Aleksandras Vakselis, Židi
nio korporacijos vežimą trau
kiąs nuo pat Įsikūrimo dienų.

Metinio susirinkimo eigoje 
buvo du pranešimai — dabarti
nio tarybos pirmininko ir laiki
nai buvusio valdybos pirminin
ko A. Vakselio ir iždininko V. 
Kulpos. Juos panagrinėsime at
skirai.

Tarybos kompetencijoj per 
pereitus metus buvo atlikti šie 
uždaviniai: sukurta nauja Židi
nio korporacija, gautas nuo mo
kesčių atleidimo (tax exempt) 
statusas, specialiam narių susi
rinkime pervestas iždas ir narys
tės teisės Į naująją korporaci-

Rašytojas Jurgis Šlekaitis 
lapkričio 3 literatūros vakare 
VVashingtone, D.C., kalbės 
apie poetą Nyką Niliūną ir 
skaitys jo poeziją.

WASHINGTON, D.C.

Literatūros vakaras
Rašytojas Jurgis Blekaitis kal

bės apie poetą Nyką Niliūną ir 
skaitys jo poeziją lapkričio 3, 
šeštadienį, 7:30 v.v. Latviu na
mų mažojoje salėje, 4(H) Hurley 
Ave.. Rockville, Md. Vakarą ren
gia Washington© K. Donelaičio 
lituanistinės mokyklos tėvų ko
mitetas.

- ... ... .......... . ....

ją, sutvarkyti finansinės atskai
tomybės reikalai, pratęsta su
tartis su pranciškonais dėl Ži
dinio valdymo, perorganizuota 
vadovybės struktūra ir pertvar
kytos Židinio naudojimo bei 
priežiūros gairės.

Valdybos apimtyje buvo at
likti svarbūs pataisymo darbai 
— uždengtas naujas stogas, su
stabdytas pavojingas vandens 
sunkimasis Į elektros jungiklių 
lizdą, sutvarkyti atsarginių švie
sų reikalavimai bei formalumai 
ir atlikta daug kitų remonto bei 
priežiūros darbų. Valdybos ad
ministracinėj plotmėj buvo pa
samdyti nauji priežiūrėtojai, su
tvarkyta patalpų naudojimo už
sakymų eiga, pertvarkytos iždi
ninko pareigos, surengti 2 Židi
nio parengimai ir išleistas Ži
dinio 10 metų sukaktuvinis lei
dinys.

Baigdamas pranešimą, A. 
Vakselis padėkojo tarybos ir 
valdybos nariam už įdėtas , pa
stanga s bei darbą, bingo grupių 
darbuotojam už nuolatinį triūsą 
telkiant lėšas Židinio išlaikymui 
ir tėvam pranciškonam už prie
globstį ir kantrybę. Jis apgailes
tavo, kad didelis skaičius Židi
nio rėmėjų yra nepasirašę nario 
pareiškimų ir tuo būdu neįsi
jungę į teisėtų narių tarpą. Sa
vo pranešimą A. Vakselis baigė 
šiais žodžiais: “Laukiame vidu
rinės kartos, ypač tėvų, kurių 
vaikai Židiniu naudojasi, kad 
stotų aktyviais nariais—ne tiktai 
stebėtojais. Lietuvių Kultūros 
Židinys yra visų lietuvių namai, 
todėl įtaigokim mūsų jaunąją 
kartą, kad padėtų mum prižiū
rėti Židinį, kaip jie prižiūri savo 
namus.”

Iždininkas Vytautas Kulpa 
susirinkimui pristatė naujosios 
Židinio korporacijos — Lith
uanian Cultural Center, Inc. 
pirmojo pusmečio apyskaitą. 
Korporacijos finansinė sąskai
tyba prasidėjo 1984 sausio 1, 
todėl pranešimas apėmė laiko
tarpį tik nuo sausio pirmos iki 
birželio 30. Iš pateiktų duomenų 
paaiškėjo, kad per tą pusmetį 
buvo $32,939.55 pajamų ir 
S31,478.03 išlaidų. Iždas padi
dėjo $1,461.52 suma. Palyginus 
su pereitu pusmečiu (nuo 1983 
liepos 1 iki gruodžio 31), paja
mos sumažėjo $3,403.14 suma, o 
išlaidos pakilo $5,893.64. Iždo 
reviziją atliko ekonomas Petras 
Minkūnas, kurio patvirtinimo 
aktas buvo perskaitytas susirin
kusiu dėmesiui.

Jeigu tarybos ir valdybos 
veiklos pranešimas buvo priim
tas be jokių pastabų, tai iždo 
pranešimas susilaukė daug 
klausimų ir diskusijų. Susirin
kimas rūpinosi augančiom išlai
dom ir mažėjančiom pajamom. 
Jeigu išlaidos bus panašios ir 
antrąjį pusmetį, tai Židinio iš
laikymas per metus kainuos apie 
60 tūkstančių dolerių, o seniau 
buvo apskaičiuojama, kad 
užteks ir 40 tūkstančių. Atsi
žvelgiant i šiuos faktus ir pra- 
matymus, susirinkimo dalyviai 
kėlė pasiūlymus dėl pelninges
nio iždo kapitalo investavimo, 
priežiūros išlaidų sumažinimo 
ir pakeitimo rezervinio fondo 
formulės, pagal kurią kas pus
metį 15% nuo visų pajamų pa
dedama i atskira, jungtiniai 

pranciškonų ir Židinio korpora
cijos kontroliuojamą rezervinį 
fondą. Daugumos siūlytojų 
nuomone, rezervinio fondo pro
centas turėtų būti apskaičiuo
jamas ne nuo pajamų, bet nuo 
pelno.

Buvo iškeltas įdomus pasiūly
mas vieneriem metam leisti 
visom lietuviškom organizaci
jom savo parengimam naudoti 
Židinio patalpas nemokamai, 
idant sužadinti organizacijų 
veiklą ir pastiprinti jų finansi
nę padėtį. Pasiūlymas sukėlė 
daug diskusijų ir priešingų nuo
monių. Nepasiekus nutarimo, 
buvo nuspręsta pavesti tarybai, 
arba specialiai komisijai ištirti 
šio pasiūlymo galimybes ir taip 
pat su pranciškonais padisku
tuoti rezervinio fondo principus.

Klausimų ir sumanymų eigoje 
iškilo priekaištai dėl Židinio 
švaros, tvarkos bei priežiūros, 
dėl perilgai užsitęsiančių balių, 
dėl nesilaikymo tvarkos bei 
nuomos nuostatų ir panašių kas
dieninių Židinio problemų. Siū
lymų eilėje gal ryškiausi buvo 
ieškojimas Židiniui paramos 
iš valdžios įstaigų, transportaci- 
jos Į Židinį palengvinimas se
nesnio amžiaus žmonėm, šešta
dieninės mokyklos perkėlimas Į 
Židinio patalpas ir kt.

Pasibaigus narių susirinki
mui, tuoj Įvyko tarybos posėdis, 
kuriame buvo pasiskirstyta pa
reigomis ateinančių metų laiko
tarpiui. Kaip buvo minėta, tary
bos pirmininku pasiliko Alek
sandras Vakselis, o valdybos 
pirmininko pareigas sutiko pa
imti Antanas Mičiulis. Tarybos 
ir valdybos pareigų pasi
skirstymo detalės buvo paskelb
tos pereitoje Darbininko laido
je.

Alg. 8.

NAUJAS BRIDGES NUMERIS
Spalio mėnesio Bridges žur

nalas jau išsiuntinėtas skaityto
jam. Pirmame puslapyje įdėtas 
naujasis vyskupas iš jo konse
kracijos. Demie Jonaitis, vyr. re
daktorė, ir rašo apie jį ir konse
kraciją, šv. Pranciškų. Toliau Pat 
Nyhan, Maine Times korespon
dentė, rašo apie pranciškonų 
vienuolyną Kennebunkporte — 
A symbolic Center, Lithuanians 
have passed from being refu
gees to becoming a nation-in- 
exile, perspausdinamas Tėv. Vik
toro Gidžiūno straipsnelis — 
Peace and the Franciscans, su
pažindinama su dabartiniu Lie
tuvos jaunimu, Dalia Bulvičius 
rašo — Symphony of Praise
— apie šv. Pranciškų, straipsne
lis apie Lietuvos vyčius, apie jų 
veiklą ir seimą, spausdinamas 
Eltos paruoštas — The Myth of 
Christian Marxism, kun. Sigito 
Tamke vi čiaus kredo, Alek
sandras Plateris rašo apie suki- 
lėlę Emiliją Platentę, Jane Tho
mas rašo apie seserį Baptistą
— A Modern Model For Hero
ines, spausdinamas Jono Biliūno 
Brisiaus galas, išvertė Stepas 
Zobarskas. Lietuvos vyčių pir
mininkė Loretta Stukas rašo, 
kaip buvo įteiktas žyminys se
sutei Ann Gillen, skelbiami laiš
kai. Žurnalą leidžia Lietuviu 
Bendruomenės Amerikos krašto 
valdyba, redaguoja Demie Jonai
tis. talkina Dalia Bulvičiūtė, Ed
mundas Vaičiulis. Administ- 
tuoja Tėv. Petras Baniūnas, 
OFM.

Juzės Fondas

Maironio šeštadieninės mo
kyklos labui KASOS Kredito 
Unija paskyrė 500 dolerių, kurie 
bus padėti į “Juzės Fondą”, 
įkurtą š.m. rugsėjo 30 mokyk
los pikniko metu. Fondą įsteigė 
Kasos prezidentas Vytautas Ve- 
vcliūnas, savo motinos atmini
mui paskirdamas 10,000 dol. su
mą fondo tikslam. Nuo fondo 
indėlių priaugę procentai bus 
kasmet skiriami lietuviškos mo
kyklos augimui ir išlaikymui.

“Juzės Fondo” dalininku gali 
būti kiekvienas asmuo, padėjęs 
nors ir mažiausią sumą į fondo 
sąskaitą. Žinoma, kuo daugiau 
Ims fonde pinigų, tuo didespė 
procentii suma eis mokyklos la
imi. 8iuo metu “Juzės Fondo“
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JAV prezidentas Ronald Reagan su žmona Nancy

VISI LIETUVIAI, 
REMKIME AMERIKOS VYRIAUSYBĘ, KURI
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LAPKRIČIO 6 IŠRINKIME RONALD

REAGAN IR GEORGE BUSH.
CONNECTICUT LIETUVIAI UŽ REAGAN - BUSH
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kapitalas duoda 15% palūkanų, 
ir yra saugiai investuotas.

Būtinam reikalui esant, 
fondo dalininkai galės savo in
dėlius išsiimti, nes tai jiem pri
klauso. Žinoma, dalininkai gali 
indėlius ir paaukoti Maironio 
mokyklai, jeigu jie to pageidau
ja.

Dėl smulkesnių informacijų 
apie “Juzės Fondą” prašoma 
skambinti V. Vebeliūnui,. tel. 
(718) 441-2811. Visi New Yorko 
ir apylinkės lietuviai kviečiami 
telkti lėšas lietuviškos mokyk
los fonde ir tuo būdu konkre
čiomis pastangomis prisidėti 
prie lietuvybės išlaikymo 
Amerikoje.

Kun. Antanas Rubšys, Man
hattan© kolegijos profesorius, 
parašė trečiąjį tomą apie Seną
jį Testamentą. Knyga vadinasi 
“Raktas Į Senąjį Testamentą 
— trečioji dalis — Tiltai ar sie
nos?”. Knyga leidžiama “Krikš
čionis gyvenime” knygų serijoje. 
Spaudos darbus atlieka Putnamo 
seselių spaustuvė. Autorius šią 
vasarą lankėsi Mažojoje Azijoje 
ir dabar rengasi rašyti naują 
veikalą apie šv. Paulių.

Kun. Ladas Budreckas buvo 
išvykęs Į Romą, kur tarėsi gies
myno reikalais. Tas giesmynas 
yra skirtas šv. Kazimiero garbei, 
i jį yra sutelkta daug kazimie- 
rinių giesmių. Giesmyną spau
dai parengė kun. L. Budreckas. 
Būdamas Romoje, jis taip pat 
dalyvavo ir prel. L. Tulabos 50 
metų kunigystės jubiliejuje. Iš 
Romos grįžo spalio 1. Trumpai 
pasisvečiavęs Apreiškimo para
pijoje, jis išvyko Į Providence, 
R.L, kur pastoviai gyvena.

— Dešimtasis Amerikos lietu
vių kongresas, rengiamas Ame
rikos Lietuvių Tarybos, įvyks 
spalio 26 - 28 Chicagoje.

— “Antras Kaimas” su humo
ristinių škicų programa lapkri
čio 17 gastroliuos Toronte, Pri
sikėlimo parapijos salėj. Vakarą 
rengia parapijos jaunų šeinių ir 
visuomeninė sekcijos.

— Solistė Marytė -Bizinkaus- 
kaitė lapkričio 18 atliks pagrin
dinį vaidmenį Philadclphijoje 
statomoje G. Puccini operoje 
"Suor Angelica”.

— “Ateities” akademinio sa
vaitgalio vakaronė Chicagos 
Jaunimo Centro kavinėje įvyks 
spalio 26.

— Elena Jasaitienė paaukojo 
500 dol. apmokėti neturtingo 
lietuvio jaunuolio mokslą Va
sario 16 gimnazijoje Vokietijoje.

LIETUVIŲ FONDO VAJUS 
NEW YORKO APYLINKĖJE

Nuo pat Lietuvių Fondo įsi- 
steigimo ir per visą jo 20 su 
viršum metų gyvavimo laiko
tarpį naujų narių ir įnašų va
jai turėjo daug reikšmės Fondo 
augime! Vajai — vakarienės ar 
banketai su gerom meninėm 
programom buvo organizuojami 
didesnėse lietuvių bendruome
nės apylinkėse. Laikui bėgant, 
kai kurios vietovės pavargo, ten 
vajai susilpnėjo ar visai sustojo. 
Viena iš tokių buvo New Yorko 
lietuvių apylinkė. Ten gyvai vei
kęs Lietuvių Fondo skyrius nu
stojo egzistuoti.

Nors Lietuvių Fondas yra iš
augęs į milžinišką ir stiprią fi
nansinę instituciją, vis dėlto dar 
negali patenkinti visų prašan
čiųjų. Paskutiniame, 1984 kovo 
mėnesį įvykusiame, metiniame 
narių suvažiavime Lietuvių 
Fondo atstovas inž. Bronius Ga
linis iš Bostono paskelbė min
tį, kad reikia skelbti visuotinį, 
didįjį vajų sutelkiant 10 mili
jonų dolerių kapitalą, kurio pa
jamų užtektų visai lietuviškai 
veiklai. Lietuvių Fondo vado
vybė, gerai apsvarsčiusi tą min
tį, ryžosi šį rudenį užbaigti 
trečią milijoną ir siekti sutelk
ti 5 milijonų dolerių kapitalą. 

•Tikimasi, kad sukaupus 5 mili
jonus, pajamų užteks visai lietu
viškai veiklai finansuoti ir tuo
met visai nereiktų kitų rink
liavų. C

Šiuo metu Lietuvių Fonde yra 
5395 nariai. Dalies jų jau ne
bėra gyvųjų taiąie, bet jų at
minimas yra gyvas jų įnašuo
se. Jų dėka Lietuvių Fondas 
yra išdalinęs 1 milijoną ir 356 
tūkstančius dolerių švietimui.

KUN. A. RAČKAUSKO

Kun. Antanas Račkauskas ge
gužės 27 šventė savo kunigys
tės 50 metų sukaktį. Ta proga 
buvo iškilmingos padėkos mišios 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje ir Lc Cordon Bleu salėje 
banketas. Jubiliejaus iškilmes 
surengė specialus komitetas.

Atsidėkodamas visiems komi
teto nariams ir kitiems vieno
kiu ar kitokiu būdu prisidėju
sioms prie šio jubiliejaus suren
gimo. kun. Antanas Račkauskas 
spalio 21, sekmadienį. 2 v. po
piet Durrow s restorane surengė 
padėkos pietus, kuriuose daly
vavo 34 žmonės. Pietų pradžio
je parapijos tarvbos pirminin- 

kultūriniam bei visuomeniniam 
reikalam.

Praėjusią vasarą Lietuvių 
Fondo vadovybė su džiaugsmu 
paskelbė, kad New Yorko apy
linkėje ,yėl atgaivinamas Lietu
vių Fondo skyrius ir jo yęikla. 
Jo atstove sutiko būti Lilė Mi- 
lukienė, kuri, kaip sumani vi- 
suomenininkė, jau sugebėjo su
daryti komitetą, su kurio pa
galba ruošia pirmą vajaus ren
ginį lapkričio 10 Kultūros 
Židinyje.

Mūsų visų rankose yra mūsų 
išeivijos lietuviška veikla. Nėra 
taip sunku surasti bent vieną 
naują narį — šimtininką. Lietu
vio Fondo nario mokestis, nuo 
pat įsikūrimo yra tas pats — 
viena šimtinė. Šiais laikais toji 
šimtinė daug lengviau sutaupo
ma. Argi tėra tik penki tūks
tančiai lietuvių, kuriem rūpi 
jaunimo ateitis, lietuviškas žo
dis, mūsų kultūrinis išsilaiky
mas. Sukaupus 5 milijonus nu
matoma išleisti antrą, pataisytą 
ir papildytą Lietuvių Fondo na
rių knygą. Įnašus su nuotrau
komis galima siųsti Lietuvių 
Fondui. New Yorko apylinkėje 
siunčiama Lietuvių Fondo 
atstovei Lilei Milukienei, arba 
iždininkui A. Šilbajoriui, 85-00 
107th St., Richmond Hill, N.Y. 
11418. Ten galima gauti ir visą 
informaciją apie Lietuvių Fondą 
ir apie vajaus užbaigtuvių ba
lių.

Kiekvienas lietuvis turėtų pa
justi pareigą tapti Lietuvių Fon
do nariu, šio vajaus proga At
lanto pakraščio lietuviai tetampa 
Lietuvių Fondo nariais, vienin
gai dirbdami kartu lietuvybės 
baruose.

Marija Remienė

VAIŠĖS
kas Alfonsas Samušis pasveiki
no susirinkusius, malda sukalbė
jo prel. Pr. Bulovas, kun. A. Rač
kauskas padėkojo visiem už 
darbą ir prielankumą jam.

Pietų metu buvo prisimintas 
ir kun. A. Račkausko gimtadie
nis. Orkestras sugrojo pasvei
kinimo maršą, o susirinkę su
giedojo Ilgiausių metų, pakėlė 
šampano taures. Pabaigoje dar 
asmeniškai kiekvienam padė
kojo kun. A. Račkauskas ir kiek
vieną apdovanojo spalvota nuo
trauka, kaip jis sveikinasi su 
popiežiumi Romoje. Taip pat 
kiekvienam padovanojo ir šv, 
Kazimiero jubiliejinį medalį.
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KVIETIMAS | RĖMĖJŲ 
SĄSKRYDI

Nekaltai Pradėtosios Marilės Sesarų Vlemsolljos 
rėmėjų ir bendradarbių sąskrydis Įvyta tai. spalio 28 
dieną, Putnam, CT.

DIENOS PROGRAMA:

11:00 — šv. Mišios — koncetobruotos 
Pamokslų sako kun. dr. V. Cukuras

12:00 — Pietūs
1:00 — Akademija:

Žodis apie kun. Stasį Ylą — Inž. A. Kuolas 
ii Peekskill, NY. (įtraukos iikun. Stasio 
Ylos raitų — lz. Zmuldzinlenė, Rochester, 
NY

2:30 — Kapinių lankymas Ir kun. Stasio Ylos 
paminklo šventinimas

3:00 — Mišparai už mirusius
4:00 — Užkandis, kava

Maloniai kviečiame visus rėmėjus, bendradarbius 
dalyvauti šiame sąskrydyje. Apie dalyvavimų malonėki* 
te pranešti iki spalio 20 dienos.
NEK. PR. MARIJOS SESERYS IR RĖMĖJŲ CENTRO V-BA

VIENINTELIAI LIETUVIAI NEW YORKE, 
AUKSO SUPIRKĖJAI Ir PARDAVĖJAI, 
TURĮ DIDELĮ PATYRIMĄ.
Superkam auksų, sidabrų, platinų. Mokamo aukščiausias 
kainas. Apmokėjimas grynais. Niekur nerasta tokio 
patarnavimo kaip pas mus. Nemokamai patariame apie 
investavimų į auksą, sidabrų su soH-back garantija. 
Kalbame lietuviškai. Dėl smulkesnės informacijos 
skambinti:

212 354-2044

212 354-2067

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

KLAUSTI: GENIUS (GENE) BORK

Galite kreiptis raštu:

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

NAUJAUSIOS
KNYGOS
J. Puzino, Rinktiniai raštai.

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

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

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

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

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

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

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

B. Ramanauskas, OFM, 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
puoto] 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

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

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

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.
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DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti jšsiųsti prenumeratą deda

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

Prašau pratęsti prenumeratų 1664 motam

Vardas ir pavardė

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius motus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kltiom prenumerata — 15 dol. 
metam.

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

Prof. Z. Ivinskis, Šv. 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.

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, baig^ 
mokslus, išsikelia gyventi į kitus 
miestus,užprenumeruok Darbi
ninką. Tai bus jiems geriausia 
dovana.

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.

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

Taip pat gaunama Aušros Vartų paveikslo spalvota 
reprodukcija. Dydis 12x9 inčų. Kaina 2 dol.

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

Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

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....................................................................... .

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj 
Ar juos prenumeruoji?

Siunčiu už prenumeratų
Už kalendorių
Spaudai paremti S.—......

Vysk. V. Brizgys, II Vatinano 
mintys ir lietuviai susirinkime. 

. Kietais viršeliais. 6 dol.
A. Šapoka, Lietuvos istorija.

Įrišta. 17 dol.
S. Raštikis, Lietuvos likimo

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.

keliais. 18 dol.
A. Tyruolis, Vainikas, Kry

žius, Lelija. Šv. Kazimiero gro
žinės literatūros antologija. 9 
dol.

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

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

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

LITHUANIAN COOKERY
(In English, 316 pages, pries 8 del.)

Agronomas Iz. SlnkevIČIOtos psrslyts lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
piasttotota apianku, nugerėto patogiai suverta. 318 pusi. Kaina 8 
dol. DarStotoikaa, M1 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 10 
dol. Persiuntimui pridedamas 
dar 1 dol.

Užsakau '‘Lithuanian Cookery" už 8 dol. Persiuntimas* 
Postage Me.

Vardas, pavardė --------

fwwfffWs fwi

Mies toft vatotga, 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. Kaupai
tė, motina Marija. 5 dol.

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

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

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

K. Pažėraitė, Svetimi vėjai. 6 
dol.

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

Persiuntimui pridedamas I ' 
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.

FEDERALINE 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

$500

- 20,000

6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

10.92%
11.03%
11.14%
11.19%

10.50%
10.60%
10.70%
10.75%

$20,000

$50.000

i— $50,00!

6 mėn.

12 mėn.

24 mėn.

36 mėn.

3 IR DAUGIAU

IRA CEF

11.19%
11.35%
11.41%
11.46%

i
— PAGAL SUSIT

ITIFIKATAI:

10.75%
10.90%
10.95%
11.00%

ARIMĄ ----- “J

$2,000 - 4,000 
per metus

Nuo 1 
Iki 6 metų 11.46% 11%

REGULIARIOS SANTAUPOS:

METINIS PRIEAUGLIS 9.42% APSKAIČIAVIMAS

DABARTINIS KURSAS 9% KASDIEN

VISOS SANTAUPOS VALDŽIOS APDRAUSTOS IKI $100.000
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AGR. J. SIRUSĄ ATSISVEIKINANT
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Rudens lapam krentant, kran
tą ir Žmonės, štai spalio 2, ant
radienį, 2 v.r. staigiai ir neti
kėtai, nesiskundęssavo bėdomis, 
amžinybėn iškeliavtrstgronomas 
ir mokytojas Jurgis Sirusas.

Pajutęs krūtinėje skausmus, 
pasiskundė žmonai, ši tuoj pa
šaukė sūnų Saulių, kuris gyve
na netoli. Tuoj nuvežė į ligo
ninę, kur bandė išgelbėti Jurgio 
gyvybę. Daktarai buvo bejė
giai, ir Jurgis mirė.

-o-
Jurgis Sirusas gimė 1906 spa

lio 24 Juodupiu kaime, Baisio- 
galos valsčiuje, Kėdainių 
apskrityje. Jo tėvaė buvo Anta
nas ir Adelė Gailiūnaitė-Sirusai. 
Jie buvo vidutiniai ūkininkai. 
Šeimoje buvo 8 vaikai, Jurgis 
buvo penktas iš eilės.

A.A.
DR. JUOZUI SAVICKUI - PELĖDAI

Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai 
Reginai Bork ir jos šeimai. Liūdime drauge su jumis.

Bukauskų šeima

Mylimam tėveliui

A.A.
DR. JUQZUI SAVICKUI - PELĖDAI

Lietuvoje mirus, jo dukrai Reginai Bork ir jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

Živilė ir Zenonas Jūriai

Mūsų mylimas tėvelis, uošvis ir senelis

A.A.
JUOZAS SAVICKAS - PELĖDA

mirė spalio 18 Kaune. Buvo 89 metų. Medicinos daktaras, 

mokslus buvo baigus Petrapilyje, buvo kilęs iš Utenos

apylinkės.

Nuliūdime liko žmona Elena, dvi dukros Lietuvoje: 
Nijolė ir Birutė, sūnus Lionis, čia New Yorke liko dukra 
Regina Bork su žentu Genium ir anūkais Darium ir Deiviu. 
Lietuvoje liko anūkai Eglė, Aušra, Saulius ir ką tik gimus 
proanūkė.

Už velionį mišios bus aukojamos pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje lapkričio 4, sekmadienį, 11 vai.

Draugus ir pažįstamus kviečiame dalyvauti pamaldose 
ir šią liūdesio valandą pabūti drauge su mumis.

Regina Savickai! ė-Pclėda it ė-Bork 
žentas Genius Bork 
anūkai Darius ir Deivis

Lankė Baisiogalos ir Augu- 
mėnų pradžios mokyklą, baigė 
Šeduvoje "Saulės” progimnazi
ją ir įstojo į Panevėžio moky
tojų seminariją, paskui perėjo į 
Kėdainių profesinių sąjungų 
mokytojų seminariją.

Pasiruošęs mokytojo profesi
jai, pradėjo mokytojauti Dotnu
vos pradžios mokykloje prie ge
ležinkelio stoties. Čia pat buvo 
ir Žemės Ūkio Akademija. Susi
pažinęs su studentais ir profeso
riais, pradėjo domėtis ir akade
mijos mokslu. Taip jis pradėjo 
lankyti akademijoje paskaitas. 
Taip kelerius metus studijavo ir 
drauge mokytojavo. Kaip reikė
jo akademiją baigti, tai atsisakė 
ir mokytojo pareigų ir atsidėjo 
tik akademijos mokslui. Tie me
tai buvo sunkiausi, nes reikėjo 
baigti visus kursus. Akademiją 

baigė, įsigydamas agronomo 
diplomą. Tada jis perėjo dirbti 
į Žemės ūkio Rūmus, dirbo kaip 
mokytojas žemės ūkio mokyklo
se, vėliau kaip mokyklos vedė
jas ir ūkio valdytojas.

Lietuvą okupavus bolševikam, 
mokyklos ir ūkio darbininkai 
organizavo profesines sąjungas 
ir statė visokius reikalavimus, 
bet laikas buvo trumpas, ir jis 
išsilaikė neišvežtas.

Bet vokiečių okupacijos metu 
jau buvo kitaip. Vokiečiai už
simanė iš lietuvių jaunuolių 
sudaryti SS dalinius, kvietė jau
nimą savanoriais stoti. Kai ne
atsirado savanorių, įtarė moky
tojus, kad jie sulaiko jauni
mą. Jurgio vadovaujamoje mo
kykloje buvo keletas jaunuolių 
17-18 metų.

Apskrities žemės ūkio komen
dantas, vokietis, pasiuntė į pro
vinciją savo sekretorių pasidai
ryti. Šis ir atvyko į Jurgio va
dovaujama mokyklą. Pietų metu 
•sekretorius paklausė, kaip jis 
reaguotų, jei jo mokyklos moki
niai būtų pakviesti stoti į SS 
dalinius. Sekretorius buvo jam 
pažįstamas, tai Jurgis, nieko ne
galvodamas, ir pasakė: Va, čia 
pat miškelis . ..

Sekretoriui to ir tereikėjo. Už 
dienos kitos Jurgis buvo pa
kviestas pas apskrities ūkio ko- 
mandantą ir smarkiai išbartas. 
Girdi, jo žmonės fronte kraują 
lieja, o jie čia jų darbam ne
pritaria.

Jurgis suprato, kad gali būti 
blogai. Tuoj nuvyko į Kauną, 
į Žemės Ūkio Rūmus ir papa
sakojo savo bėdas, paprašė per
kelti kitur. Žemės Ūkio Rūmų 
pareigūnas suprato reikalą ir 
Jurgį perkėlė į Žemaitiją, į 
Plinkšių žemės ūkio mokyklą. 
Ši žemės ūkio mokykla ir dide
lis ūkis yra netoli Sedos miš
kų, atokiai nuo didžiųjų kelių. 
Ten jis turėjo ir ūkį administ
ruoti.

Čia jis ir išgyveno iki antros 
bolševikų okupacijos. Artėjant 
frontui, jis, su šeima pasitraukė 
į Vakarus. Sustojo prie Seligen- 
stadto. Po karo ten buvo įkurta 
pabėgėlių stovykla, ten Jurgis 
su šeima ir apsigyveno. Ten jis 
suorganizavo gimnaziją, pats 
jai vadovavo ir mokytojavo, kol 
išvyko į Ameriką.

Į Ameriką atvyko sesers Onu
tės iškviestas. Pradžioje dirbo

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant dėl mūsų 
tautos laisvės.
Paremk ją savo auka!
PROF. ST. YLOS KNYGA 
APIE M. K. ČIURLIONĮ

Ką tik atspausdinta knyga 
“M. K. Čiurlionis kūrėjas ir žmo
gus”. Ją rašyti prieš pat mirtį 
užbaigė prof. kun. St. Yla. Į- 
rišta kietais viršeliais. Kaina 15 
dol. Taip pat dar gaunama to 
paties autoriaus parašytas 
“Ateitininkų vadovas” — 8 dol. 
ir “Jurgis Matulaitis”, biografi
ja — 6 dol. Persiuntimui pri
dedamas 1 dol. Kreiptis: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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

Garbė būti lietuviu
Šv. Kazimiero mirties 500 metų 

jubiliejaus minėjimas, kurį pra
dėjo popiežius Jonas Paulius II 
Romoje, vėliau vyko eilėje ka
tedrų: Chicagoje, Hartforde, 
Philadelphijoje, New Yorke, To
ronte ir vėliausiai Bostone, pra
ėjo ne tik maldos, bet ir lietu
vių susiartinimo dvasioje.

Apie minėjimus kitur jau 
buvo daug rašyta. Bostone vy
ko spalio 14 Šv. Kryžiaus ka
tedroje. Tam minėjimui buvo 
pradėta ruoštis dar praeitą žie
mą. Rengėjų didysis rūpestis 
buvo, kaip pripildyti didelę šv. 
Kryžiaus katedrą, kurion telpa 
apie du tūkstančiai žmonių.

Buvo sudarytas komitetas, 
kviečiant visų artimųjų parapi
jų kunigus ir organizacijas jung
tis į šį šv. Kazimiero minė
jimą. Aktyviai įsijungė: Athol, 
Bostono, Brocktono, Cambridge, 
Lawrence, Worcester, o taip pat 
prisijungė dar ir Haverhill, 
Lowell, Norwood ir kitos para
pijos ir organizacijos.

Ir sudarius tokį didelį komi
tetą darbas nėjo labai sklan
džiai. Susirgo komiteto pirm, 
inž. Vytautas Izbickas. Parei
gas pradėjo eiti vykdomasis vi- 
cepirm. Bronius Paliulis, bet ir 
jį buvo užpuolusi liga. Tačiau su 
didelėmis pastangomis buvo 
dirbama ir taip priartėjome prie 
spalio 14, kada turėjo įvykti mi
nėjimas.

Ties katedra pasirodė pirmieji 
autobusai ir automobiliais atvy
kę lietuviai. Tvarką prie kated- 

įvairius darbus, kurie tik pasi
taikė, nes reikėjo rūpintis šeima 
ir vaikų mokslu. Vėliau pradėjo 
dirbti medelyne, augino mede-' 
liūs* ir puošė naujas sodybas-.-'; 
Paskui jis pasidarė net šios rū
šies rangovas.

Dirbdamas nepamiršo ir Lie
tuvoje likusių artimųjų. Lietuvo
je buvo likusi jo dukrelė, kuri 
buvo gimusi pasitraukimo metu 
ir kurią buvo priverstas palik
ti. Paliko pas žmonos motiną ir 
savo seserį Elenutę. Daug turė
jo rūpintis ir vargti, kol dukrą 
atsiėmė iš Lietuvos.

Velionis Jurgis buvo viduri
nės srovės žmogus. Būdamas 
studentu Žemės Ūkio Akademi
joje, buvo ‘“Jaunosios Lietuvos” 
korporacijos narys, buvo net jos 
pirmininku. Gyvendamas New 
Yorke, buvo ALTS XI skyriaus 
pirmininku, dvi kadencijas buvo 
ALTS valdybos vicepirminin
kas ir iki mirties buvo tarybos 
narys. Buvo Vilties draugijos 
šimtininkas, Lietuvių Bendruo
menės narys, rėmė Balfą, visuo
menines ir kultūrines organiza
cijas, spaudą, lietuviškas radi
jo valandėles.

Mokytojaudamas Kvietiškio 
žemės ūkio mokykloje, susitiko 
agronomę Eleną Nakutytę, ku
rią ir vedė. Išaugino du sūnus 
— Saulių ir Vitali ir dukrą Da
ną. Visi vaikai yra baigę aukš
tuosius mokslus, sukūrę savo 
šeimas.

-o-
Atsisveikinimas su velioniu 

įvyko spalio 3 d. 8 v.v. Kun. 
Jonas Pakalniškis, Apreiškimo 
parapijos klebonas, sukalbėjo 
maldas. Į atsisveikinimą buvo 
atvykę ALTS XI ir I-mo sky
riaus atstovai, taip pat ir žmo
nės iš artimųjų vietovių. Atsi
sveikinime kalbėjo Aleksandras 
Vakselis, LB New Yorko apy
gardos pirmininkas. Jis trumpai 
prisiminė velionio gyvenimą ir 
visai šeimai pareiškė užuojautą.

Kitą dieną kun. J. Pakalniš
kis atlaikė mišias ir palydėjo 
į Flemingtono kapines, (p.j.)

ros palaikė net. jaįtoji policija - 
Dalis atvykstančių rinkosi po 
katedra rikiuotis procesyai, o 
Įriti ėjo tiesiog į katedrą^f’ro- 
cesijoj pirmuoju ėjo“ šv. Kaži-/ 
miero apie 5 pėdų dideliu gra
fikos paveikslas dail. Igno, už 
jo Amerikos įr Lietuvos vėlia-- 
vos, tada inokykįos. vąikyčiai, 
tautinių šokių ansamblis, o pa
rapijos ėjo alfabbetine tvarka. Ir 
taip katedra prisipildė. Bostono 
arkivyskupas Bernard Law, ly
dimas šešių vyskupų tarpe jų 
Paulius Baltakis^ ir Vincentas 
Brizgys, ir kelių dešimčių kuni
gų ėjo per katedrą altoriaus 
link; Priėjęs prie tautiniais dra
bužiais pasipuošusi© jaunimo, 
pasuko galvą į juos, kol .visus 
praėjo. Visa bažnyčia giedojo 
šv. Kazimiero giesmę. , >

Pirmiausia arkivyskupas1 Law 
pasveikino lietuviškai: Garbė Jė
zui Kristui. Žmonės atsakė: Per 
Amžius Amen.

Mišių metu giedojo Berklee 
muzikos kolegijos choras, solis
tė Marytė Bizinkauskaitė-Mar- 
tin, o taip pat parapijų chorai. 
Vargonais grojo dr. Vytenis Va- 
syliūnas. Giedojimui vadovavo 
prof. Jeronimas Kačinskas, o iš 
sakyklos dirigavo irisavo stipriu* 
balsu giedojo kunigas William 
Valkavičius. Buvo suneštos do- 
vanoš' —"ŠV KažTmierb paveiks
las, karūna, lietuviška kryžiaus 
koplytėlė ir daug kitų. Arkivys
kupo pamokslas buvo gražiau
sias, kokį teko kada girdėti. 
Kalbėjo apie šv. Kazimiero jau
nystę, jo pamaldumą, .apie Lie
tuvą, kaip tikintieji šiandien ten 
yra persekiojami.. Kad kunigai 

Alfonsas Svarinskas ir Sigitas 
Tamkevičius buvo nubausti po 
keliolika metų už savo kuni
giškų pareigų ėjimą, vaikučių 
mokymą ir t.t. Tačiau, nepai
sant tų visų persekiojimų, lietu
vių tauta ir toliąų. esanti tikin
ti ir kenčianti už savo tikėjimą. 
Pasidžiaugė tokiu gražiu lietuvių 
susirinkimu į šią katedrą ir taip 
gražiai suorganizuotu šiuo šv. 
Kazimiero minėjinftR-^EiBSi ŠI 
džiaugėsi, kad yra t?e4e *daūg> • 
gražaus jaunimo ir net savo 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sių. Palinkėjo, kad iš to jauni
mo atsirastų pašaukimų dvasi
niam luomui, kaip tai yra pa
vergtoje Lietuvoje. Matėsi, kaip 
daugeliui esančių bažnyčioje 
riedėjo ašaros, kada ■ arkivyskū-. 
pas kalbėjo. Dar trumpą pa
mokslą pasakė lietuviškai vysku
pas Paulius Baltakis, OFM.

Pasibaigus pamaldom, lietuvių 
delegacijai arkivyskupas Ber
nard Law dar kartą pasidžiau
gė tokiu lietuvių gražiu organi
zuotumu ir meile savo globė
jui šv. Kazimierui.

Po pamaldų dalis dalyvių vy
ko į banketą, kuris vyko Free
port Hall. Ten dalyvavo arti 700 
šimtų, nes salė-, tik tiek talpina. 
Bilietai į tą banketą gal prieš 
mėnesį buvo išparduoti ir daug
kas nebegavo.

Į banketą atsilankė lietuviai 
vyskupai Paulius Baltakis ir 
Vincentas Brizgys, o taip pat 
vyskupas Thomas V. Daily.
Trumpam buvo atvvkęs Bostono

“Aipber Holidays” ||
I EKSKURSIJOS į LIETUVĄ

I Paskutinė šių metų ekskursija į LIETUVĄ Išvyksta į GRUODŽIO 26 d. — $1247.00 (su įdomia NAUJŲJŲ METŲI programa VILNIUJE)

I Kelionės maršrutas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, I Helsinkis

I 1985 METŲ EKSKURSIJOS J LIETUVĄ prasideda 
I BALANDŽIO 17 d. REGISTRUOJAME JAU DABAR.I * J

I Registracijos Ir informacijos reikalu skambinkite: 1 * 800-I 722-1300 (Toll Free) iš Massachusetts ir Kanados: 1-
I 617 - 268 - 8764.

I TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.I 393 West Broadway, p.o. box 116I South Boston, Mass. 02127
į įstaigai vadovauji:

I Aldona ADOMONIS Ir Albina RUDŽIŪNASI Norintiems atsikviesti gimines atostogoms sutvarkome Į dokumentus.I Prices are based on double occupancy and are subject I to changes.

burmistraa.JBairinond Flynn su 
ponia ir eilė kitų svečių, čia 
kalbėjo Bostono burmistras, 
vysk. Daily, vyfk.Baltaltis, vysk. 

; Brizgys. Buvo perskaityta prezi
dento Ronald Reagan sveikini
mo telegrama, Massachusetts 
gubernatoriaus Michael Duka
kis proljamacija, skelbianti 
spalio 14 $v. Kazimiero diena, 
Bostono miesto tarybos prokla
macija, skelbianti šv. Kazimie
ro dieną ir eilė kitų sveikini
mų.

Meninėj daly programą atli
ko; šv. Kazimiero parapijos iš 
Brocktono choras, vedamas Vy
tauto Rastonio, solistė Marytė 
Bizinkauskaitė-Martin, akomp. 
prof. Jeronimui Kačinskui. Cho- 

,rui akomp. dr. Vytenis Vasyliū- 
nas. Gedųnino ir Onos Ivaškų 
vedama tautinių šokių ansamb
lis pašoko, tautinius šokius. Vi
sai programai prie garbės stalo 
vadovavo Daiva Izbickaitė.

Tai yra pirmas atsitikimas 
Lietuvos ir net Amerikos istori
joj, kad Lietuvos globėjo šv. Ka
zimiero minėjimo diena buvo 
gubernatoriaus paskelbta spe
cialia proklamacija, kad prezi- 

. -dentas sveikintų ir tiek vyskupų 
laikytų pamaldas. Tad tikrai 
garbė būti lietuviu. Visą įvykį 
aprašė amerikiečių spauda.

P. Žičkus

BOSTONO RENGINIAI
opalio 27 d.<7:30 vai. vakare

Tautinės Sąjungos namuose, 484 
~E. 4-ji gatvė, So. Bostone, 
Kultūrinis subatvakaris. Kalbės 
Gintė Damušytė.

Lapkričio 3 — Balfo banke
tas Brocktone, Sandaros klube.

Lapkričio 4 d. 3 vai. p.p. First
& Second Church salėje Bosto
ne koncertuos solistė Epp-Kari- 

, ke Jūrima Sonin.
Lapkričio 11 — Šv. Petro pa

rapijos bazaras.
Lapkričio 17 įvyks Lietuvių 

^ęnęįęŲomenės Bostono apy- 
^gafdos'“suvažiavimas Maironio i 
‘ Parke, 52 Quinsigamond Ave., 

Shrewsbury, Mass.
Lapkričio 25 kariuomenės 

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

Kovo 3 Skautų rengiama tra
dicinė Kaziuko mugė.

Kovo 24 Minkų radijo valan
dėlės renginys.

Balandžio 21 d. Laisvės Var
po pavasarinis renginys.

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

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sakm. nuo 8 Iki 8:45 
ryto. Vada S. ir V. Minkai, 502 6. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
•2127. Talat 26S-0489. Parduoda
mas Darbininkas. Didelis I istuviikų 
knyOM pasirinkimas.

LAISVES VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10:00 vai. ryto Ii WCAV-. 
FM banga 98.0. Vadijas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton^ MA 02402. Telefonas (617) 58^ 
7209.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: spalio 27, šeštadienį, Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
suvažiavimas. Prasideda 8:30 
v.r. mišiomis vienuolyno koply
čioje, po to — pusryčiai, darbo 
posėdžiai, 7 v.v. iškilminga va
karienė.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjimas bus lapkričio 18 
Apreiškimo parapijoje. 11 vai. 
pamaldos už žuvusius. Tuoj po 
pamaldų minėjimas bus para
pijos salėje. Kalbės Tėv. Placi
das Barius, OFM. Meninėje 
programoje dalyvauja J. Matu
laitienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė Tryptinis, literatū
rinė dalis ir vaišės. Programai 
vadovauja V. Garbauskaitė. Mi
nėjimą rengia New Yorko ramo- 
vėnai.

Milda Lenkauskienė, iš Cleve- 
lando, ilgametė Lietuvių Fondo 
talkininkė, atvyksta į Lietuvių 
Fondo vajaus valių ir bus Lie
tuvių Fondo atstovė. Balius bus 
lapkričio 10 Kultūros Židinyje.

Lietuvių Fondo vajaus baliu
je programą atliks New Yorko 
dainos vienetas “Harmonija”, 
kuriai vadovauja Viktoras Ralys.

Vincas Padvarietis ir Bronius 
Bieliukas automobiliu buvo iš
vykę į Hot Springs, Arkansas, 
kur rugsėjo 13 - 14 vyko Balio 
direktorių suvažiavimas.

Laikrodis šį šeštadienį, naktį 
iš šeštadienio į sekmadienį, at
sukamas vieną valandą atgal. 
Taigi, eidami gulti, neužmirškite 
laikrodžių vieną valandą atsukti 
atgal.

Lietuvos vyčių 29 kuopa New- 
arke, N.J., praeitais metais pa
žadėjo visą pelną, gautą iš jų 
kasmetinio etninio festivalio, 
paskirti Lituanistikos katedrai. 
Praeitais metais jie atsiuntė 400 
dol., o Šiais metais — 770 dol.

Jonas Klivečka, gyvenąs 
Woodhavene, spalio 17 buvo pa
guldytas į ligoninę, kur jam bu
vo padaryta operacija. Ligonis 
sveiksta ir šį savaitgalį grįžta 
namo.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
lapkričio pradžioje persikelia 
gyventi į New Yorką, į pranciš
konų vienuolyną prie Kultūros 
Židinio. Su juo Darbininko re
daktorius Paulius Jurkus padarė 
platų pasikalbėjimą, kuris grei
tai bus spausdinamas Darbinin
ke. Pasikalbėjimas bus iliustruo
tas įvairiom nuotraukom.

Kun. Vytauto Pikturnos pa
mokslų knyga “Šviesa ir gyveni
mas” jau išspausdinta pranciš
konų spaustuvėje ir įrišta. Kny
ga turi 176 psl., didelio formato. 
Viršelį piešė Paulius Jurkus. Iš-

Kun. Rapolas Krasauskas pra
eitą savaitę iš Putnamo buvo

s

■W

į®
-4

■■1

i
i

’F

%.

į

I

a

“Prie Dangaus Vartų“ — 
vieno veiksmo komediją, parašy
tą ir režisuotą Julijos Dantie- 
nės, suvaidins Philadelphijos 
LB dramos mėgėjų būrelis lap
kričio 3 Kultūros Židinyje Lais
vės Žiburio radijo rudens paren
gime. Vaidinime dalyvauja J. 
Stirbienė, A. Šalčiūnas, D. Ruk- 
šytė, E. Badžius, A. Dragūnas, V. 
Rukšys, Virg. Volertas, R. Stir- 
bys, R. Krokytė ir D. Surdėnie- 
nė. Taip pat dalyvaus būrys vai-

Lietuvių Tautodailės Institu
tas New Yorke gruodžio 1-2 
Kultūros Židinyje rengia mezgi
nių parodą ir prieškalėdinį ap
sipirkimą. Su mezginiais daly
vaus garsios mezgėjos: Marija 
Raugienė iš Delran, N.J., Sofija 
Kačinskienė iš Sunny Hills, Fla. 
ir kitos. Apsipirkimo skyriuje 
bus lietuviškais motyvais pa
darytų dovanų, megztų pirš
tinių, kaklaraiščių, šiltų koji
nių, juostų, kilimėlių ir namie 
keptų lietuviškų pyragų.

Lietuvos Vyčių 12 kuopa 
Manhattan, N.Y. 

KVIEČIA į

12 KUOPOS 70 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMĄ

spalio 28, sekmadienį, tuoj po 11 vai. sumos 
Aušros Vartų parapijos salėje 

570 Broome St, N.Y.C.
Šokiams gros JOE THOMAS ORKESTRAS 

Pietūs su atgaiva
Auka —12.50 dol.

MALONIAI KVIEČIAME JUS ATSILANKYTI Į

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS

kuris įvyks 1984 m. lapkričio 10 d. Kultūros Židinyje

Programą sudaro: 
kokteiliai — 7 v.v. 
programa — 8 v.v. 
vakarienė — šokiai 
šokiams gros visų mėgiamas Amour orkestras 
loterija — dali. V. Igno paveikslas, gintaro saga, 
krepšys atgaivos

Bilietus nusipirkti ir stalus užsisakyti prašome pas: 
Malviną Kiivečkienę—718296-0406 
Zina Jankauskaitę — 718 441-5215 
(Skambinti po 6 v.v.) 
Lilę Milukienę — 516 681-6172 po 4 v.v.

Įėjimo auka — 15 dol.

Kviečiame Ir laukiame visų New Yorko ir apylinkės 
lietuvių.

LIETUVIU FONDO VAJAUS 
KOMITETAS

Lietuvių Fondas remia: šeštadieninės mokyklas, 
sporto Ir jaunimo organizacijas, tautinių šoklų ir dainų 
šventes, lituanistinę katedrų ir kitas sritis, surištas su 
lituanistika ir lietuvių kultūros išlaikymu.

Todėl remkime Lietuvių Fondų!

Čekius už bilietus j balių Ir aukas rašyti — Lithuanian 
Foundation, Ine. Čekius siųsti LF vajaus iždininkui A. 
Šllbajorlul — 35 - 00 107th Street, Richmond Hill, N.Y. 
11418.

ną Brooklyne ir čia apžiūrėjo 
istoriko Tėv. dr. Viktoro Gidžiū
no, OFM, palikimą, visą jo bib
lioteką, per eilę metų sukaup
tas ištraukas iš įvairių moksli
nių veikalų, suregistruotus šalti
nius ir kita. Visas Tėv. Vikto
ro Gidžiūno mokslinis paliki
mas — biblioteka, kartoteka ir 
kita bus perkelta į Alkos muzie
jų Putname ir kaip atskiras vie
netas
turtu galėtų pasinaudoti ir kiti 
istorikai. Kun. Rapolas Krasaus
kas yra pažadėjęs jo surinkta 
medžiaga užbaigti pranciškono 
Ambraziejaus Pabrėžos mono-

Gidžiūnas buvo bebaigiąs.

Jūratė Vizbarienė parašė laiš
ką The Boston Globe laikraš
čiui. Laiške reiškia nustebimą, 
kad dienraštis nepaminėjo šv. 
Kazimiero jubiliejinių iškilmių, 
kurios buvo rugsėjo 14 Bosto
no katedroje. Laiške mini, kad 
Lietuva yra okupuota sovietų 
Sąjungos, jos vardas- išbrauktas 
iš žemėlapių, todėl jos nega
lima pamiršti, nes tai kovojan
ti tauta dėl savo laisvių ir tei
sių.

Kun. Vytautas Pikturna, pralei
dęs vasarą New Y’orke ir sekma
dieniais talkinęs Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, spalio 25 
vėl išvyko į Singer Island, Fla., 
kur praleis visą žiemą, aptar
naudamas lietuvius bent keliose 
vietose — Juno Beach, Pompa
no ir kitur.

Aušros Vartų lietuvių parapi
joj Manhattane lietuvių grupė į- 
steigė “Branduoliu” vadinamą 
vienetą, kuris rūpinsis kultūri
niais renginiais parapijos salėje. 
Pradžia padaryta pianistės Al
donos Kepalaitės koncertu rug
sėjo 16.

Gruodžio mėnesį yra orga
nizuojamos dvi neeilinės ekskur
sijos rytinio pakraščio lietu
viam. Viena į Braziliją (gruo-

ir Tahitį (gruodžio 21 - sausio 
6). Kelionei į Braziliją — Rio 
De Janeiro — paskutinė regist
racijos diena yra spalio 22. Ke
lionei į Australiją — lapkričio 
10. Registruotis prašoma kelio
nių agentūroje Vytis — 2129 
Knapp St., Brooklyn, N.Y7.11229. 
Tel. 718 769-3300.

Jaunas lietuvis studentas at
vyksta iš Chicagos į New Yorką. 
Čia jis studijuos meną. Jis nori 
išnuomoti kambarį arba mažą 
butelį lietuviškoje šeimoje. 
Kreiptis į Lietuvos atsiminimų

Išnuomojamas erdvus butas 
prie Clearwater, Fla., 20 mylių 
nuo St. Petersburg. Visai arti 
vandens. Yra laiveliui prieplau
ka. Sezono metu 550 dol. į mė
nesį. Skambinti 813 786-2053.

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas Greenpointe, gražioje vie
toje. Skambinti kasdieną iki 2 
vai. popiet 718 782-8456.

FREE ESTIMATES

1484 — SV. KAZIMIERO METAI

nigų Vienybė.
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Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopa organizuoja ekskursiją 
S.S. Oceanic puikiu laivu į Ber
mudų ir Nassau. Išvykstama 
1985 gegužės 4 ir grįžtama ge
gužės 11. Vyčių grupei suteikia
ma speciali nuolaida. Jei kelion
pinigiai pilnai sumokami prieš 
kovo 15, tai bus dar su
teikta 200 dol. nuolaida dviem 
kabinos keleiviam. Taip pat 
duodamas 10 procentų kelionių 
agento nuolaidą. 150 dol. de
pozitas turi būti sumokėtas da
bar, kad būtų užtikrinta norima 
kabina. Dėl informacijų skam
binti Jonui Adomėnui; 718 497- 
5212.

Pantomimikas Paulius Rajec
kas atliks savo sukurtą progra
mą žinomame Riverside Church 
Teatre spalio 24 - 28 8 v.v. ir

piet. Teatras yra 420 Riverside 
Drive, prie 120 St., arti Colum- 
bijos universiteto. Teatro telefo
nas 212 864-2929.

Antanas ir Aleksandra Masio- 
niai, gyveną Fair Lawn, N.J., 
spalio 28 švenčia savo mote-

proga 11 vai. Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioje Pa- 
tersone bus iškilmingos pamal
dos ir paskui vaišės restorane.

Vytautas Jonas Bakšys Stony 
Brook universitete studijuoja 
muziką ir siekia daktaro laips
nio. Jo mokslo baigiamasis kon
certas bus lapkričio 9 Recital 
Hall Fine Arts Center, Stony 
Brook, N.Y. Programoje — 
Bacho, Brahmso, Beethoveno, 
Dallapiccola, Schumanno kū 
riniai.

Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos 
62 numeris jau išverstas į anglų 
aklbą ir išleistas. Išvertė kun. K.

Šv. Jurgio lietuvių parapija 
Brooklyne lapkričio 4 švenčia 
savo 75 metų jubiliejų. Ta pro
ga išleidžia stamboką jubilieji
nę knygą, kurią spausdina pran
ciškonų- spaustuvė Brooklyne. 
Parapijai dabar vadovauja kun. 
Bruno Kruzas. Tą lapkričio 4 bus 
iškilmingos pamaldos ir ban
ketas. Parapija buvo įkurta 1909 
metais.

G & F PAINTING
INTERtOWEXTERIOR

OREO 
(818) S21-14C7

Dėl Informacijos skambinti 
— 516 921-0692

B ALF o vajaus proga spalio 15 j 
KASOS direktorių posėdyje bu- Į 
vo nutarta paaukoti 500 dolerių j 
Vasario 16 lietuvių gimnazijos 1 
Vak. Vokietijoje remontui. Va
sario 16 vardo gimnazija yra j 
vienintelė lietuviška vidurinė j 
mokykla už Lietuvos ribų. Ją -j 
lanko jaunimas iŠ visų kraštų < 
ir tenai ruošiasi būti naudin
gais ir susipratusiais lietuviais. 
KASA sveikina BALFą, jau 40 
metų remiantį lietuvių šalpos 
projektus ir kviečia visus kiek 
galima daugiau BALFui padėti.

Bridges žurnalas, leidžiamas 
JAV LB krašto valdybos, reda
guojamas Demie Jonaitienės ir 
administruojamas Tėv. Petro 
Baniūno, OFM, Darbininko ad
ministratoriaus, vis labiau įsi
tvirtina ir vis auga jo prenu
merata. Žurnalo prenumerata 5 
dol. metam. Rašyti Darbinin
ko adresu—341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Dr. Eugenijus Savickas, tar
navęs ugniagesių įstaigoje, spa
lio pradžioje išvyko į Romą baig
ti teologijos mokslų, kuriuos 
buvo pertraukęs prieš keletą 
metų. Įsišventinęs kunigu, pla
nuoja dirbti Aušros Vartų para
pijoj, Manhattane.

Lietuvių Fondo vajaus komi
tetas New Yorke kviečia aukoti 
Lietuvių Fondui. Visi paaukoję 
100 dol. ar daugiau, gaus du 
komplimentarinius bilietus į 
Lietuvių Fondo vajaus balių, 
kuris bus lapkričio 10 Kultū
ros Židiny. Baliaus pradžią

Lietuvių Moterų Klubų Fede- 
racijos suvažiavimas bus spalio 
27, šį šeštadienį, Kultūros Židi
ny. 8:30 v.r. vienuolyno koply
čioje Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, aukoja mišias Federaci
jos intencija. Po mišių — pus
ryčiai ir darbo posėdžiai. Vaka
re 7 v. iškilminga vakarienė. Kal
ba garbės narė Janina Simutie
nė. Suvažiavimą globoja LMK 
Federacijos New Yorko klubas.

Julija AleksiOnaitė-Dan- 
tienė, kurios režisuota ko
medija “Prie dangaus vartų” 
bus suvaidinta lapkričio 3 
Kultūros Židinyje, Laisvės 
Žiburio radijo rudens kon
certe.

KASOS taupytojų dėmesiui 
— pagal besikeičiančias rinkos 
sąlygas, procentų kursas ant 
visų naujai pradedamų arba at
naujinamų Kasos certifikatų su
mažėjo pusę %. Nežiūrint to, 
KASA vistiek tebemoka aukštes
nes palūkanas, negu bet kurie 
kiti bankai. Kviečiame pervesti 
santaupas ir išsiimti naujus 
certifikatus Kasoje dabar, kol 
procentai dar nesumažėjo. Ypač 
patartina Kasoje laikyti einamą
sias sąskaitas, kurios dar vis te
beduoda 9%, o kituose bankuo
se tik 5.25%. Patikrinkite naująjį 
procentų kursą Kasos reklamoje, 
arba paskambinkite į įstaigą 
(718)441-6799.

PRANEŠIMAS. Lietuvių En
ciklopedijos leidykloj galima 
dar gauti pilnų komplektų Lie
tuvių Enciklopedijos, 36 tt., kai
na $366.00, Encyklopedia Litua- 
nica, 6 tt., — $125.00, V. Krė
vės Raštų, 6 tt. — $32.60. Už
sisakykite šiandien. Leidyklos 
adresas: J. Kapočius Co., P.O. 
Box 95, South Boston, MA 
02127; telef. vakarais: (617)282- 
2759.

Baltas laukia Jūsų aukos! 
Neuždelskite! Paskubėkite!

LAISVES ŽIBURYS
kviečia visuomenę į tradicinį

RUDENS KONCERTĄ
— BALIŲ
šeštadienį, lapkričio 3 d.

Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

PROGRAMOJE:
1. Philadelphijos vyrų dainos vienetas, vad. Vyto Maciūno. Akom- 

ponuoja Birutė Šnipaitė.
2. Humoristinę kūrybą skaito autorė Julija Dantienė.
3. Philadelphijos dramos mėgėjų būrelis atlieka vieno veiksmo 

komediją “Prie dangaus vartų”. Autorė ir režisierė — Julija Dantienė. 
Dekoracijos ir kostiumai — Gema Kreivėnaitė. Režisierės padėjėja — 
Vida Šalčiūnienė.

ŠOKIAMS GROS JINAI IR TRYS GINTARAI. VAD. V. DAUGIRDAS
IR SPECIALIAI JAUNIMUI — BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS

Maistų gamina Eugenija Kezienė
Valgių ir gėrimų bufetai visose Kultūros Židinio salėse. Turtinga loterija. Baliui 

stalus iš anksto galima užsisakyti pas Živilę Jurienę 441-7831
Visos vietos numeruotos. Bilieto kaina 7 dol. Jaunimui iki 15 metų — 5 dol., 

gaunami prie įėjimo. Patartina bilietus įsigyti iš anksto paštu, čekį atitinkamai sumai 
ir sau adresuotų su pašto ženklu vokų 
217-25 54 Ave., Bayside, N.Y. 11364.

BILIETŲ PLATINTOJAI:

siųsti Lithuanian Radio Club vardu,

NEW JERSEY:
B. P. Macijauskas 998-6797; 892-6415
K. Pralalka 256-5224
D. Dldžbalienė 925-4761
R. Bltėnas 351-7963

A. Diržys 296-7385
Ž. Jurienė 441-7831
E. Kezienė 296-0798
R. Kezys 769-3300; 229-9134
B. V. Labutis VI 7-5550
M. šallnskienė 296-2244
V. Vasikauskas VI 7-1286

NEW YORK:

N. P. Baltrulionis AX 7-0991

Visus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 VAI,. RYTO
LAISVĖS ŽIBURIO




