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Prezidentas Reagan nutarė ir 
toliau gerbti su Sov. S-ga suda
ryto ir JAV senato nepatvirtin
to Salt II susitarimo dėl stra
teginių branduolinių ginklų ap
ribojimo nuostatus, bet su sąly
ga, kad į sovietų padarytus šios 
sutarties laužymus būtų tuoj 
pat tinkamai atsakyta.

Pasaulio žydų kongresas ap
kaltino Vakarų Vokietiją, kad ji 
pakeitė nuo seno vedamą poli
tiką ir atsisako priimti JAV 
teismų nupilietintus nacių 
bendradarbius. Dabar V. Vo
kietija priimanti tik vokiečių 
tautybės nupilietintus asmenis.

Vengrijoj vykusiuose parla
mento ir miestų savivaldybių 
rinkimuose buvo leista į kiek
vieną renkamą postą išstatyti 
bent du kandidatus. Tokiu būdu 
j 387 atstovų parlamentą buvo 
išrinkti 25 komunistų partijai 
nepriklausą atstovai.

Sov. S-gos kariuomenei Afga
nistane, panaudojus tankus, 
šarvuotus autovežimius ir para
šiutininkus, pavyko pralaužti 
partizanų žiedą apie Afganista
no armijos Barikot miesto įgulą, 
kuri per 4 metus dažnai turėjo 
būti aprūpinama tik lėktuvais.

Nežiūrint gandų apie Kubos 
karių pasitraukimą iš Afrikos, ji 
visą laiką savo veiklą Afrikos 
valsty bėse plečia, todėl abejoja
ma, kad ji greitai pasitrauktų iš 
Angolos. Šiuo metu Kuba' laiko 
savo Įvairias misijas 15 Afrikos 
valstybių ir tariasi dėl žemės 
ūkio ir sveikatos misijos pasiun
timo į Barkina Faso.

Sov. S-gos aviacijos žurnalas 
Aviacija i Kosmonautika paskel
bė, kad bombardavimo praktiką 
jūroje atliekąs lakūnas vos ne
paskandino pratimus kontrolia
vusio laivo dėl oro kontrolierių 
padarytos klaidos — lakūnas 
nebuvo įspėtas, kad jis nukry
po nuo nurodyto kelio. Tokių 
klaidų ypač būna tada, kai la
kūnas yra aukšto laipsnio karys, 
nes tada kontrolieriai vengia nu
rodyti lakūno daromas klaidas.

Argentina, nors didžiuojasi 
galvijų bandų gausumu, bet ir 
ten didėja skaičius žmonių, o jų 
tarpe ir vaikų, kenčiančių nuo 
nepakankamos mitybos. Prezi
dentas Raul Alfonsin nuspren
dė išdalyti daugiau kaip milijo
nui šeimų kiekvieną mėnesį po 
30 svarų maisto.

Sov. S-gos tyrimų laivas Mi- 
chail Somov su 53 žmonių įgula 
yra įstrigęs 12 pėdų storumo le
dyne. Jo išvaduoti buvo pa
siųstas 13.000 tonų ledlaužis 
Vladivostok.

Izraelio min. pirmininkas Shi- 
mon Pėrės paskelbė savo planą 
taikai .Art. Rytuose pasiekti. Pa
gal planą JAV ir toliau turėtų 
palaikyti santykius su Izraeliu. 
Jordanu. Egiptu ir PLO nepri
klausančiais palestiniečiais; 
sudaryti iš Jordano ir palesti
niečių bendrą delegaciją darbo
tvarkei paruošti; gauti J. T. Sau
gumo tarybos pritarimą delega
cijos pasitarimam su Izraeliu ir 
paskirti “autentiškus” palesti
niečius iš okupuotų sričių taikos 
konferencijai pradėti per 3 mėn.

Kambodijos princas Noro- 
dom Sihanouk paragino JAV 
panaudoti savo įtaką Kambodi
jos koalicinei vyriausybei iš ko
munistų ir antikomunistų suda
ryti ir suteikti Kambodijai tarp
tautinę garantiją.

Italijos gyventojai referendu
mu atmetė komunistų partijos 
siūlymą darbininkų atlyginimą 
susieti su infliacija. Prieš tai 
min. pirmininkas buvo įspėjęs, 
kad. siūlymui pritarus, jis tuoj 
pat atsistatydintų.

Už Klaipėdos bažnyčią 
siūlo kitą

Klaipėda. 1984 m., renkant pa
rašus po pareiškimu (žr. “LK 
BK” Nr. 63), reikalaujančiu grą
žinti Klaipėdos Taikos Karalie
nės bažnyčią, milicijos ir saugu
mo darbuotojai pradėjo įvairiau
siais būdais terorizuoti parašų 
rinkėjus: atiminėti iš jų tekstus, 
prievarta trukdyti jiems rinkti 
parašus, gąsdinti. Tikintieji pik
tinasi tokiu pareigūnų elgesiu: 
“ ... kreipiamės į savo vyriausy
bę, o ne kur kitur, argi jau ir 
prašyti atitaisyti padarytą 
skriaudą uždraudė?”

Paskutiniu metu gautas iš 
Maskvos atsakymas, jog vietoj 
atimtos bažnyčios tikintiesiems 
leidžiama padidinti esamą baž
nyčią. Tikintieji nesutinka su 
tokiu pasiūlymu: bažnyčios pa
didinimas neįmanomas, nes ji 
neturi tam reikiamų pamatų. 
Remonto metu tikintiesiems rei
kėtų išsikelti. Sklinda kalbos, 
jog būtų pasiūlyta naudotis už 
13 km nuo Klaipėdos esančia 
Plikių parapijos bažnyčia. Toks 
pasiūlymas Klaipėdos tikintie
siems kelia nerimą: “Tikinčiųjų 
lėšomis ir darbu pastatytą baž
nyčią atėmė. Ko galima tikėtis 
iš naujo pasiūlymo?! Ar neliksi
me visai be bažnyčios ?”

Kiekvieną vakarą Klaipėdos 
bažnyčios tikintieji .rožančiaus 
malda.prašo Marijąužtarimo 
padėti atgauti atimtą bažnyčią.

Antrą kartą nusiaubė 
kapinaites

Žarėnai - Latveliai (Šiaulių 
raj.). 1984 birželio mėnesį, iš 
22 į 23 naktį, buvo visiškai su
naikintos istorinės, pagal pada
vimą, baudžiauninkų — kanki
nių kapinės, esančios Žarėnų- 
Latvelių parapijoje, žmonių 
vadinamos Agailių, Kerbedžių 
arba Meilaičių vardais. Pirmą 
kartą šios kapinės viduryje Agai
lių miško buvo nusiaubtos ir 
sulygintos su žeme 1979 rug
sėjo 8.

Čia buvo statomi kryžiai, pra
šant iš Dievo malonių ar dėko
jant už gautąsias. Viduryje kry
žių stovėjo koplyčia, kurioje til
po apie 100 žmonių, koplyčios 
viduje buvo vienas altorius, 
klausyklos, ant sienų kabojo 
Kryžiaus kelio stotys, paveiks
lai. Koplyčia nebuvo rakinama. 
Kartą metuose, per Šeštines, 
čia vy kdavo pamaldos.

Minėtą dieną milicijos parei
gūnai saugojo kelius, kiti — 
viską naikino; buldozeriais su
griovė koplyčią, cementinės sie
nos luitus suvertė į tranšėjas ir 
užkasė. Liko plika, tuščia vieta.

Praėjus šiam vandalizmui, 
žmonės vėl pradėjo statyti kry
žius. Buvo pastatyta graži Ma
rijos statula su užrašu: “Mei
lingoji Motina, maldaujame Ta
ve už motinas, kad padėtum ves
ti vaikus pas Dievą išlaiky ti šei
mas vienybėje. Geroji Motina, 
išprašyk mums laimingą mirtį, 
melsk už mirštančius nusidėjė
lius".

Žmonės pastatė ir koply tėlę, 
kurios nišoje pritvirtino Jėzaus 
ir Marijos paveikslus. Iš viso jau 
buvo pastatyta per 100 kryžių, 
aplink kryžius ant geležinių 
strypų buvo išdėstytos Kryžiaus 
kelio stotys.

šiais metais per Šeštines čia 
buvo susirinkę ypatingai daug 
žmonių, dalyvavo du kunigai— 
Kruopių klebonas kun. Romu
aldas Žulpa ir Žarėnų-Latve
lių klebonas Algirdas Paka
manis.

Antruoju kapinių nusiaubimo 
metu bedieviai panaudojo kra
nus. išgriovė visus kryžius, nu-
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griovė koplytėlę, statulas, viską 
sulaužę ir sudaužę , sukrovė į 
sunkvežimį ir auštant išvežė už 
33 km, netoli Tryškių (Telšių 
raj.).

Geležinius kryžius ir tai, kas 
nedega, sumetė į Lilėnų miške 
esančias pelkes, o medinius kry
žius, klausyklą, medines statulas 
stacijas ir koplyčios medžiagą 
sukrovė į krūvą, apmetė medžių 
šakomis ir sudegino.

Norėdami nuslėpti savo bar
barišką darbą, atvežė kelias 
mašinas smėlio ir buldozeriais 
užly gino baloje sumestus kry
žius. Šiemet bedieviai ne tik 
viską sunaikino, bet ir apie bu
vusią kapinių vietą iškirto me
džius, užvertė šulinį (per antrąjį 
nusiaubimą bedieviai nepagailė
jo net šulinio, kurį pirmą kar
tą buvo palikę), viską sulygino, 
kad iš buvusių kapinių neliktų 
nė ženklo, keliuose, vedančiuose 
į kapines, pastatė eismą drau
džiančius 
ilgą laiką 
reigūnai, 
norinčius 
kapines.

ženklus, prie kurių 
budėjo valdžios pa- 
terorizuodami visus, 
aplankyti išniekintas

Žmonės su skausmu širdyje 
kalba: “Tėvų tėvai gerbė ir bran
gino Meilaičių kapines, statė čia 
kryžius, net žiauriajam carui 
tai nekliudė — tarybiniai tero
ristai savo darbais visus pralen
kia”.

Po kapinių išniekinimo Žarė
nų-Latvelių parapijos bažnyčio-

, , , - - tymų pažeidimą”. Jis pasmerkė
(nukelta į 2 psl.)

Birželio trėmimai Kultūros Židinyje paminėti birželio 16, sekmadienį. Prie Laisvės paminklo 
K. Židinio sodelyje padėtas vainikas. Jį padėjo Liet. gen. konsulas Au Simutis (ketvirtas iš 
kairės) ir Elena Juodčapienė (į dešinę nuo konsulo), Sibiro tremtinė. Prie vėliavų 
stovi šaulių organizacijos nariai. Xuotr. P. Bivainio

AMERIKIEČIŲ SPAUDA APIE 
IEŠMANTO DRĄSĄ IR PASIŠVENTIMĄ
Ottavvoje vykstant debatams 

apie žmogaus teises. įtakingame 
amerikiečių savaitraštyje pa
sirodė straipsnis, pavadintas 
“Krauju ir neištrinamu rašalu”, 
kurio pagrindinė figūra yra Gin
tautas Iešmantas. Šis patrio
tas ir poetas buvo 1980 metais 
nuteistas šešerius metus kalėti 
griežto režimo konclageriuose ir 
penkeriems metams nutrėmimo 
už savo nuomonių ir idėjų reiš
kimą savilaidos būdu. Apie jį 
liberalų katalikų laikraščio 
Commonweal gegužės 17 d. nu
meryje rašo Bona Sax, poetas, 
kritikas ir žmogaus teisių gy
nėjas. išleidęs keletą knygų apie 
Rytų Vokietijos literatūrą.

Anot Saxo, Iešmantas tebera
šo poeziją kalėjime: “Tai dary
damas — ir nenustodamas pro
testuoti prieš savo kalinimą — jis 
rizikuoja, kad jo bausmė bus 
prailginta. Iešmantui buvo už
drausta rašyti eiles, o kalėpnu> 
vadovybė pagal 1983 metais pa

BrooUyn, N. T. 11907

j e buvo suruoštos gedulo pamal
dos: klebonas kun. A. Pakama- 
nis ir tikintieji, rankose laiky
dami juodu kaspinu perrištus 
kryželius ir giedodami šventas 
giesmes, procesijos būdu keliais 
ėjo aplink bažnyčią, prašydami 
Dievą gailestingumo visiems, 
kurie mūsų tautoje neapkenčia 
kryžių, juos griauna, naikina.

RRT įgaliotinis Petras Anilio- 
nis per Šiaulių rajono vykdo
mojo komiteto pirmininko pava
duotoją raštiškai įspėjo kun. A. 
Pakamanį, apkaltindamas jį ti
kinčiųjų kurstymu prieš ateis
tus. Kunigas A. Pakamanis 
įspėjimu nepasirašė.

po

Prisiminė drąsųjį 
kunigą Raudą

Utena. 1984 rugpjūčio 20 Ute
noje buvo paminėta kun. Petro 
Raudos, praeityje buvusio Kau
no Kunigų seminarijos vicerek- 
toriaus, Utenos gimnazijos di
rektoriaus ir parapijos klebono, 
10-ties metų mirties sukaktis.

Kun. P. Rauda mirė sulaukęs 
80 metų, iš jų 18 metų pralei
do sunkiose nelaisvės sąlygose; 
senatvėje neteko regėjimo. 13 
valandą sausakimšai žmonėmis 
užpildytoje bažnyčioje, dalyvau
jant per 40 kunigų, mišias kon- 
celebravo Vilniaus arkivyskupi
jos apaštalinis administratorius 
vyskupas Julijonas Steponavi-

skelbtus naujus įstatymus gali 
iki penkerių metų pratęsti baus
mes tų kalinių, kurie, jos many
mu, atsisako laikytis nuostatu.”

Straipsnio autoriaus nuo
mone, vakariečiai, įpratę prie 
labai trivialaus požiūrio į me
nus, į tokį Iešmanto pasiprie
šinimą autoritetui reaguos su 
pagarbia nuostaba ir sąmy
šiu . . .” Iešmanto elgsena mums 
grąžina pasitikėjimą nes ji pa
tvirtina poetinio pašaukimo ver
tę ir tęstinumą."

J klausimą — ar Iešmantas 
stambus poetas? — Boria Sax 
taip atsako: “Jo pasišventimai 
įtaigoja, kad jis galėtų tokiu 
būti. Mums neįmanoma to su
žinoti. Kol kas nei vienas jo kū
rinys nepasiekė Vakarų, Tiktai 
keletas jaudinančių jo laiškų 
buvo išspausdinti savilaidoje .. . 
Vienu ar kitu būdu, kaikurie 
Iešmanto eilėraščiai greičiausiai 
atras kelią į Vakarus” ir at
kreips ne tiktai išeivijos, bet

■_____ ; _• sąrašą ir pavadino jį “netiksliu
dai, o sovietų delegatas pirmą bei iškreiptu . Kaikurie tų 
sykį išvardino kelis lietuvius 
“sąžinės kalinius”. Gegužės 21, 
diskutuojant turkų mažumos 
problemas Bulgarijoje, olandų 
delegacijos vadovas Bob Croan 
pareiškė, kad konferencija ne
turėtų pamiršti turkų mažumos 
ir kitų nedidelių tautų. Jis pri
dūrė, kad jeigu Ottawos kon
ferencija būtų vykusi prieš 50 
metų, Lietuvos Latvijos ir Esti
jos vėliavos būtų išdidžiai ple
vėsavusios prie konferencijos 
pastato drauge su kitų 35-ių 
dalyvaujančių valstybių vėliavo
mis. Į tai bematant reagavo so
vietų delegacijos galva Vsevo-

jog kiekviena Pabaltijo respubli
ka turinti savo “konstituciją” ir 
savo “užsienio reikalų ministe
riją”. Sofinskis pridūrė: “SSRS 
iškeltų jų vėliavas čia, jei tik 
galėtų”.

Gegužės 20 Sofinskis pasakė 
pusantros valandos kalbą, ku
rioje jis mėgino atmesti kalti
nimus, jog SSRS persekiojanti 
tikinčiuosius. Kaip vieną “reli
ginės laisvės” pavyzdžių Sovie- 
tijoje, Sofinskis paminėjo Lietu
voje veikiančias institucijas ka
talikų kunigams paruošti. Vaka
rų diplomatų nuomone, tai buvo 
jo netiesioginis atsakymas į 
amerikiečių delegacijos vadovo 
Richardo Schifterio protestą dėl 
lietuvių kunigų suėmimo. So
finskis tvirtino, kad JAV-ėse 
esančios apribotos ateistų lais
vės, o Sovietų Sąjungoje klestin
ti didesnė “religinė laisvė,” ne
gu Amerikoje.

Sofinskis paneigė, kad So
vietų Sąjungoje bet kas yra kali
namas už religinę veiklą ir tvir
tino, kad kalinamieji kunigai ar 
religiniai veikėjai buvo “teisė- 

gal ir plačiosios literatūrinės 
publikos dėmesį.

Straipsnyje pateikiama ir 
daugiau į Iešmanto atvejį pana
šių pavyzdžių. Saxo žodžiais, 
“rašymas kalėjimo ar koncla- 
gerio aplinkoje . . . tampa beveik 
pirminiu impulsu, kuris labiau
siai išryškėja, kai nuplėšiami visi 
kiti motyvai — garbė, pinigai, 
politinė įtaka. Rašydamas, au
torius patvirtina savo ir tuomi 
visų žmonių esminę vertę . . . 
Kai autoriui uždraudžiama ra
šyti, kėsinamasi į patį jo žmo
gišką orumą . ..” Pasak straips
nio autoriaus, “kaikuriems gali 
atrodyti, jog Iešmantui būtų 
labai paprasta laikinai paklusti 
sovietinei valdžiai ir tuomi už
tikrinti. kad jį paleis. Jis galėtų 
nustoti rašęs savo poeziją ir 
protestavęs prieš savo įkalinimą. 
Vadinkit jo elgesį kvailu, užsi
spyrusiu ar didvyrišku. Vadin
kit jį humanistiniu ar bergždžių. 
Bet nepaklusti jį verčia patsai

asmenų, anot jo, padarė “tikrų 
nusikaltimų,” kaip pvz., Rusijos

Teisėms Ginti nariai Glebes 

kas ir Levas Regelsonas. Sofins- 

už “tikrus nusikaltimus”, ir pri
dūrė, kad jis galėtų amerikie
čius nuodugniai supažindinti su 
dviejų kalinamų Lietuvos Hel
sinkio Grupės narių, Viktoro 
Petkaus ir Balio Gajausko, “tik
rais nusikaltimais”. Tie “nusikal
timai” taip ir liko neišvardinti.

Laisvos Europos Radijo ko
respondentas Ottawoje, Eggles- 
tonas, rašo, kad po Sofinskio 
kalbos įvykusiame susitikime su 
spaudos atstovais Vakarų dip
lomatai išreiškė savo nusivyli
mą Sofinskio kalba, kurioje jis 
“Neatsakė į nei vieną Vakarų 
kaltinimą ir kartais apvertė 
tiesą aukštyn kojom”. Anot 
diplomatų, Sofinskio nesugebė
jimas pateikti įrodymų apie ka
linamųjų “tikrus nusikaltimus” 
netiesioginiai patvirtino Vakarų 
kaltinimus.

Religijos ir tikinčiųjų perse
kiojimą gegužės 21 kritikavo ir 
Kanados delegacijos vadovas 
Harry Jay, kuris pareiškė, kad 
konstitucinės garantijos nedaug 
vertos, jei jos apipinamos su
varžymais, kaip pvz., draudimais 
mokyti ir propaguoti religiją. 
Jam pritarė britų delegatas An- 
thony Williams.

(Elta)

“MALDOS DIENA”
UŽ PABALTIJĮ
Vakarų Vokietijos vyskupai 

.jau daugelį metų ruošia meti
nes “Maldos dienas už perse
kiojamą Bažnyčią.” Gegužės 12 
įvykusioje “Maldos dienoje’ V. 
Vokietijos katalikai buvo prašo
mi melstis už “pavergtus ir per
sekiojamus” Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos katalikus.

Žurnalo Glaube in der 2. Welt 
4-jame numeryje šia tema iš
spausdintas vedamasis, kuriame 
rašoma: “Po Čekoslovakijos 
(1983) ir Albanijos (1984) vokie
čių vyskupai dabar pasirinko 
tris šalis, kurios prarado savo 
valstybių suverenumą ir nuo 
sovietinės okupacijos gyvena 
kolonijiniame priklausomume. 
Tai pažymėjo ir Europos Parla
mentas. 1983 sausio 13 rezoliu
cijoje jisai siūlo Pabaltijo vals
tybių klausimą pristatyti Jung
tinių Tautų Dekolonizavimo pa
komisei . . .

“Kaikurie vidurio ir vakarų 
europiečiai yra linkę šias tris ša
lis nurašyti į nuostolius, kaip 
nereikšmingas. Bet tai nėra mi- 
niatūrinės valstybės, kaip Lich
tenšteinas ar Andora; kiekviena 
valstybė pavieniui, didesnė už 
kitas Europos šalis, kaip Alba
nija, Belgija, Danija, Olandija, 
ar Šveicarija, kurių suverenu
mu niekas neabejoja; kaip vals
tybės, jos didesnės už Izraelį, 
Haiti, ar Domininkonų Respub
liką. Lietuva ir Latvija yra di
desnės už Togo. Lietuvoje dau
giau gyventojų negu Nikarag
voje ar Airijoje, apie kurias pir
muose puslapiuose rašo pasau
lio spauda, tylėdama apie padėt] 
Pabaltyje.”

(Elta)

Prezidentas Reagan pareiškė, 
kad, nepaisant SALT II nuosta
tų, draudžiančių daryti naujų 
branduolinių ginklų bandymus, 
JAV nesustabdys pirmos strate
ginės branduolinės ir judriom 
Midgetman raketos bandymų 
(ligšiolinės raketos yra įrengtos 
pastoviuose įtvirtinimuose)

poetinis impulsas — tai. ką be 
matant pažins rimti rašytojai 
Net ir mūsų laikais tas impuv 
sas sugeba (kvėpti lojalumą ir 
baimę “

Elta’
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DARBININKĄ 70 METŲ

sukXeas sveikina
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

VALDAS C. DUOBA, lietMvte advokatas. 387 UftfteM Road, Ea*t 
Northporth, N.Y. 11731. ToL 818 3884748. NaaMf MMmmn vakarais 
tik Mintinais atvejai* 518 757-2871. Naw Yoito oflaaa LDo pata»pra: 
88 - 01 1141h SU Richmond HM, N.Y. 11418. Tat 718 441 • 2811.

Dr. Jokūbas ir Loreta Stukai su New Jersey gubernatoriumi 
Thomas Kean. Nuotrauka padaryta, kai lietuviai nuvyko į 
gubernatoriaus rūmus Vasario 16-tos dienos proklamacijos

— Kortonoje vyko tarptauti
nis ekslibrių, skirtų šiam Itali
jos miestui, konkursas. Konkur
se dalyvavo ir lietuviai dailinin
kai V. Daniliauskaitė, R. Giba- 
vičius, S. Chlebinskas, H. Ratke
vičius, D. Gražienė, N. Meškaus- 
kaitė, D. Jonkaitytė, V. Burba, 
V. Bernotas, V. Kisarauskas. Iš
leista sulenktinė — katalogas su 
visų dalyvių ir laimėjusių pavar
dėmis. Pastarųjų tarpe — kon
kurse pažymėtas klaipėdietis V. 
Burba.

— Murmanske, srities moksli
nėje bibliotekoje, atidaryta lie
tuvių dailininkų sukurtų ekslib
rių paroda. Eksponuojami J. 
Kuzminskio, V. Kisarausko, V. 
Jucio, K. Ramono, P. Rauduvės 
bei kitų menininkų darbai. Lan
kytojų dėmesį patraukė M. P. Vi- 
lučio, R. Tarabildos, I. Labuty
tės, V. Panaskovo, I. Plikionytės- 
Bružienės, N. Šaltenytės ir kitų 
dailininkų darbai, atlikti oforto, 
šilkografijos, monotipijos bei 
kitomis technikomis.

— Klaipėdos žvejų kultū
ros ir sporto rūmų pan
tomimos teatras — jauniausias 
rūmų saviveiklos kolekty vas. Jam 
vadovauja Valstybinės kon

servatorijos Klaipėdos fakultetų 
dėstytojas Edgaras Savickis. Jau
nieji ansamblio dalyviai susipa
žįsta su kūno plastikos meno pa
grindais, repeticijose kuria etiu
dus ir kompozicijas. Beveik pus
antrų metų prireikė paruošti 
pirmajam spektakliui — juk į 
kolektyvą atėjo studentai, jauni 
gamybininkai, moksleiviai be 
jokio išankstinio pasirengimo.

— Tradiciniame sąjunginiame 
“Knygos meno” konkurse aukšto 
įvertinimo susilaukė “Lietuviš
koji tarybinė enciklopedija”. 
Tarp 1984 m. gražiausiai šalyje 
išleistų knygų pažymėtas šio lei
dinio dvyliktasis tomas — jis 
įvertintas pirmojo laipsnio dip
lomu. Enciklopediją atspausdino 
K. Požėlos spaustuvė Kaune.

— Kauno M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje atidaryta Lie
tuvos nusipelniusio meno veikė
jo dailininko Liudo Truikio dar
bų paroda. Aštuoniasdešimtųjų 
gimimo metinių proga autorius 
pateikė plačių kūrybinio darbo 
ataskaitą — per šimtą darbų: 
scenovaizdžius, kostiumų eski
zus.

S.L.K.

SHALINS FUNERAL HOME, Inu, 84 - 02 Jamaica Ava. (prie Forost 
P’way SL), Woodhavon, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 298 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Toisolra, Jr. laidotuvių direktorius, Nom
ade Office: 428 Lafayette SL (Cor. WHson AveJ, tetef. 344 - 8172. Pa
ruošiamos garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras baldomas. 
Daug visto* automobiliam pastatyti.

KENFIELD FUNERAL KOMES - Boach Momorial ChapeL 301 Corsy 
Avė., St. Petersburg Boachy FL 33708. 813 380 - 8877. Pasadena 
Momorial ChapeL 200 Paaadena Avė. S., St Petersburg, FL 33707. 
813 345-9303.

JUOZO ANORIUŠIO Rosi Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujo) vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Wopdhavon, N.Y. Tolof. 847-2323 
(damų tolei. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio kiljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, eav. Wintor Garden Tavom. 
1883 Madlson St, Rldgewood, N.Y. 11227. Teist 821 - 8440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver BoM Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11388. Telof. 779 - 5158.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non SecurKies Ine., One State St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commoditios, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax shelU.s. Suinteresuoti sksmbin-

gauti.

Lietuviškoji spauda “Aušros” metais sukėlė tautinį susi
pratimą mūsų tautiečių eilėse ir paruošė dirvą naujam valsty
biniam prisikėlimui. Šiais laikais “Darbininkas” ir kiti patrioti
niai mūsų laikraščiai tebekovoja už mūsų tautinius idealus ir 
laisvės bei nepriklausomybės sugrąžinimą mūsų nukankintai ša
liai. Net negalime įsivaizduoti kas bebūtų, jei netektume lie
tuviškų laikraščių! Gyvuokite, brangieji! Esame giliai dėkingi už 
Jūsų talką “Lietuvos Atsiminimų” radijui tiek daug metų. Siun
čiame čekutį $70 sumoje; dolerį už kiekvienus “Darbininko” 
gyvavimo metus.

Dr. Jokūbas ir Loreta Stukai
“Lietuvos Atsiminimų” Radijas

Darbininkas nuoširdžiai dėkoja.

PASAULIO LIETUVIŲ ANKETA
kitę 212 482-6962-3.

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

dytojas prelatas Kazimieras 
Dulksnys ir grupė velionio 
draugų kunigų.

Pamokslą, prisimindamas 
šviesų kun. P. Raudos atmi
nimą ir jo optimizmą sunkiose 
nelaisvės sąlygose, bažnyčioje 
pasakė jo skaudaus likimo drau
gas kun. J. Balčiūnas. Prie kun. 
P. Raudos kapo vyskupas J. 
Steponavičius primindamas 
sunkų, bet prasmingą kun. P. 
Raudos gyvenimą, kalbėjo: (...) 
Vieni sunkumuose dreba kaip 
drebulės lapai, kiti — kaip vėjo 
linguojamos nendrės, o treti — 
stovi tvirti ir nepajudinami kaip 
ąžuolai . . . Prie pastarųjų vys
kupas priskyrė kun. P. Raudą. 
Savo kalboje vyskupas J. Stepo

navičius iškėlė kunigišką P. Rau
dos uolumą, tvirtumą bei drąsą.

Nedavė mašinų į kunigo 
laidotuves

Ukmergė. 1984 liepos 2 ligo
ninėje mirė Ukmergės parapijos 
altaristas kun. Pranciškus Bas
tys.

Kun. P. Bastys yra kilęs iš 
Jurbarko rajono, Skirsnemunės 
parapijos, kur velionio artimieji 
norėjo jį ir palaidoti šalia tėvų. 
Velionis kun. P. Bastys buvo 
mylimas parapiečių ir dauguma 
jų norėjo dalyvauti savo kunigo 
laidotuvėse. Laidojimo biuras 
pažadėjo užsakyti dvi mašinas 
iš autotransporto įmonės.

Kitą dieną pinigai buvo grą
žinti, nes esą saugumas uždrau
dęs aptarnauti tikinčius. Biuro

1975 m. Rumunijai sutikus 
įsileisti 20,000 biblijų Vengrijos 
reformuotai Bažnyčiai, JAV už 
tai jai suteikė palankiausias 
privilegijas iš jos importuoja- 
mom prekėm. Dabar paaiškėjo, 
kad biblijos buvo perduotos po
pieriaus perdirbimo fabrikui, 
kuris iš biblijų popieriaus paga
mino tualetinį popierių, kuria
me galima pastebėti biblijoj daž
nai vartojamų vardų žymes.

Amerikos Livermore National 
Laboratory Califomijoj pagami
no greičiausią pasauly kompiu
terį Cray — 2, galintį atsiminti 
didžiausią skaičių ženklų, būtent 
net 2 bilijonus ir per sekundę 
galintį atlikti 1.2 bil. aritmeti
nių operacijų. Jis yra nuo 
6 iki 12 kartų greitesnis už 
savo pradininką Cray - 1 jr net 
nuo 40 iki 50.000 kartų grei
tesnis už dabar vartojamus as
meninius kompiuterius. Jis da
bar per sekundę gali atlikti tai, 
kam 1952 m. reikėjo ištisų metų.

Italijoj vykstančiame įveltų 
į pasikėsinimą prieš popiežių 
3 bulgarų ir 4 turkų teisme

pasikėsintojas Mehmet Ali Agca 
pareiškė, kad Sov. S-gos amba
sada Bulgarijoj per teisiamus 
bulgarus jam įsakė popiežių nu
žudyti ir už tai pirmasis amba
sados sekretorius jam įmokėjęs 
3 mil. Vakarų Vokietijos mar
kių. arba 1.25 mil. dol.

Prieš Nikaragvos, Afganistano, 
Laos ir Angolos vyriausybes ko
vojančių partizanų atstovai Citi- 
zens for America organizaci
jos, kuriai vadovauja buv. kandi
datas į N.Y. gubernatorius Le- 
wis E. Lehrman, iniciatyva su
darė Demokratinį internaciona
lą.

Manoma, kad nesenai išaiškin
tas John VValker šnipų gauja 
yra pardavusi Sov. S-gai JAV 
karo laivyno povandeninio pasi
klausymo įrengimų išdėstymo 
planą.

Vykdant Manhattan Akių, Au
sų ir Gerklės ligų ligoninės pro
jektą ORBIS, tos ligoninės chi
rurginio skyriaus direktorius 
dr. Jack M. Dodick specialiame 
lėktuve - ligoninėje Kinijos Pe- 
kingo aerodrome 200 Kinijos 
akių specialistam pademonst
ravo akių komeos persodinimo 
operaciją. Iki šiol ORBIS aplan
kė 37 valstybes, padarė 3000 
operacijųir supažindino 2500 
akių daktarų su komeos opera
cijom.

1985 m. Pasaulio Lietuvių . 
Anketa yra paruošta, atspaus
dinta, platinama bei užpildoma. 
Šiuo pranešimu norima visuo
menę su ja supažindinti bei pa
prašyti ją užpildyti ir platinti.

Lietuvių išeivijos padėčiai pa
saulyje suprasti yra reikalinga 
ją tiksliai, nuodugniai — moks
liškai tirti. Tą reikalą supra
tus buvo apsispręsta paruošti 
anketą. Anketos ruošimo darbas 
buvo pradėtas šių metų sausio 
mėnesį, baigtas po keturių 
mėnesių. Jos tikslas — sužino
ti apie už Lietuvos ribų gyve
nančių kilmės asmenų tautinę* 
padėtį. Norima sužinoti realią 
padėtį — tokią, kokią ji iš tikro 
yra, t.y. nenorima, kad užpil- 
dantieji aptartų padėtį geriau 
ar blogiau, negu iš tikro yra. 
Po ja nepasirašoma: nesiekiama 
sužinoti, kas anketą užpildė.

Anketa negalėjo būti trumpa, 
vos poros puslapių ar kelių 
klausimų. Iš trumpos anketos 
maža ką galima sužinoti.. Anke
tos ruošimas užtruko šimtus va
landų. Jos analizavimas parei- 

vedėja buvo įspėta neprasidėti 
su saugumu. Tuomet tikintieji 
nuskubėjo į Ukmergės Buitinio 
aptarnavimo įstaigą. Vadovai 
pažadėjo aprūpinti transportu, 
išrašė kvitą, tik kažkodėl dar 
prašė asmeniškai susitarti su 
vairuotoju. Rytojaus dieną dis
pečerė suplėšė kvitą ir replika
vo: “Bažnytininkų neaptamau- 
jame”. Kodėl?

Pasirodo, kad liepos 4 d. gru
pė tikinčiųjų per Buitinį buvo 
užsisakę mašiną Žemaičių Kal
varijos link. Milicija, stovėjusi 
keliuose, sustabdė ukmergiečius 
ir įsakė vairuotojui su keleiviais 
grįžti atgal.

Atidarius mašinos dureles, 
maldininkai išbėgiojo, o vairuo
tojas, turėjęs apiformintą ke
lialapį žmones nuvežti ir parvež
ti, nepaklausęs milicijos parei
gūnų, pasiryžo laukti žmonių 
ir tuo labai užrūstino milici
ninkus ir saugumiečius.

Aišku, šis incidentas pasiekė 
Ukmergės milicijos skyrių ir 
Buitinio aptarnavimo direkto
rių. todėl ir mašinos kun. P. 
Basčio laidotuvėms buvo atsaky
tos. Tikintieji dar kreipėsi į 
Ukmergės Gelžbetonių gamyklą. 
Iš ten atsakė: “Mašinų yra, tik 
bijom saugumo organų!”

Žmonės dar bandė laimę “Pa- 
liepės" remonto gamykloje. At
sakė: “Mielu noru, jei ne ku
nigui!”

Velionį kun. P. Bastį parapie- 
Čiai lydėjo nuosavomis mašino
mis. Laidotuvių metu bažny
čioje nualpo moteris. Žmonės 
kvietė greitąją pagalbą, o budin
čioji seselė su pašaipa pasakė: 
“Greitoji pagalba į bažnyčią ne
važiuoja”.

kalaus dar daugiau laiko. Ją 
gavę yra prašomi savo dėmesį 
ir valandėlę laiko pašvęsti. Pats 
anketos užpildymas daugeliui 
turėtų būti įdomi patirtis.

Anketa turi 57 klausimus. Be 
to, lankantieji ar lankiusieji li
tuanistinę mokyklą (JAV-ėse ar 
Kanadoje) užpildo dar 14 klau
simų.

Anketą užpildyti yra prašomi 
vyresniosios ir jaunesniosios 
kartos asmenys, nuo 15 m. am
žiaus iki senatvės. Nors ji daž
nai platinama lietuvių susibū
rimuose, tačiau norima, kad ją 
užpildytų ir tie lietuvių kilmės 
asmenys, kurie lietuvių pobūvių 
nelanko ir gal yra visiškai ati
trūkę nuo lietuvių visuomeni
nio gyvenimo ar net su lietu
viais nebendrauja. Palengvinti 
tiems (ypač jaunimui), kuriems 
lietuviškai sunku ar neįmanoma 
suprasti, anketa yra paruošta ne 
vien lietuvių, bet ir anglų (pla
tinama JAV-ėse, Australijoje, Ka
nadoje ir Anglijoje), ispanų (pie
tų Amerikoje'), portugalų (Brazi
lijoje) ir vokiečių (Vakarų Vokie
tijoje) kalbomis.

Anketos ruošimo komitetą su
daro: prof. dr. Dalia Katiliūtė- 
Boydstunienė, prof. dr. Jolita 
Kisieliūtė-Narutienė, prof. dr. 
Tomas Remeikis ir prof. dr. 
Kęstutis Trimakas (pirminin
kas). Į komitetą taip pat įeina 
Birutė Jasaitienė, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės vicepirmi
ninkė švietimo ir tautinio auklė
jimo reikalams.

Ši anketa yra pirma tokio 
masto anketa lietuvių išeivijos 
istorijoje. Jos duomenys bei iš
vados bus pateikti Tautinės są
monės išlaikymo išeivijoje moks
linėj konferencijoj, kurią ruošia 
PLB švietimo ir Tautinio Auk
lėjimo Komisija lapkričio 23-24 
Chicagoje. Anketos duomenys 
bus pateikti ir Penktajame 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziume 
lapkričio 25 - 28 Chicagoje, o 
vėliau ir periodinėje spaudoje.

Kiekvienas kraštas išvysto an
ketos platinimą pagal jam sa
vitas galimybes ir gali turėti 
užpildytoms anketoms surinki
mo centrą.. Galutinai visos už
pildytos anketos turi būti pa
siųstos PLB Būstinei (Anketa), 
5620 S. Claremont Avenuė, Chi- 
cago, IL. 60636 USA iki rugpjū
čio 1. Reikalui esant terminas 
galės būti pratęstas, tačiau ne
perilgai, nes reikia pasilikti pa
kankamai laiko duomenis ap
skaičiuoti bei analizuoti kom
piuteriais, kad rezultatai ir išva
dos būtų pateikti aukščiau mi
nėtai mokslinei konferencijai.

Už 1985 m. Pasaulio Lietuvių 
Anketos platinimą bei užpildy
mą visiems nuoširdžiai dėko
jame.

Kęstutis Trimakas, Ph.D.
Pasaulio Lietuvių 
Anketos Direktorius

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. PenkL 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. T. 817 753 - 7232.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Muslc of Llthuanla“, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. ii WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr., adresas: 
234 Šuniit Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753 - 5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 -10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kazys, 217 - 25 54th Avė., Bayslde, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Ta sotino 

A MEMORIALS
K-83 8C ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones. 326-1282 326-3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

K.VECAS 
JONAS 

l933 + 197 6

£ -IĮ

dr

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas 

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

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

SKAMBINTI: (718) 441 - 0909 
Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kainas

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVĖL SERVICE . 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229
TEL.: 718 789 - 3300

I
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Prisidėkime prie lituanistinio 
švietimo

PASTANGOS WASHINGTONE OSI REIKALU

Visi pastebėjome laikraščiuo
se, kad telkiamos lėšos litu
anistikos katedrai, kuri veiks 
prie Chicagos universiteto. Su
mos plaukia iš visų lietuviškų 
kolonijų. Vieni nuoširdžiai re
mia šį projektą, kiti žiūri 
skeptiškai ir į šį rėmimo žygį 
dar neįsijungė. Sako, kam to 
reikia, kas iš to bus?

Mūsų redakcijos stalčiuose 
kažkur yra kopija elemento
riaus, kuris buvo išleistas 1909 
metais Vilniuje. Su dideliu pie
tizmu pavartai elementorių ir 
susimąstai. Kiek ten sutelkta 
meilės lietuviškam raštui, lietu
viškam mokslui. Skatina išmokti 
ir “literas” dailiai rašyti. Skati
na išmokti skaityti.

Ir su kokiu užsidegimu tie 
žmonės mokėsi rašyti ir skaity
ti. Kaip jie pradžiugo, kad štai 
įveikė paslaptingą raštą, kad 
vakaro vienumoje ar sekmadie
nio tyloje gali vedžioti plunksną 
per popierių ir sudėti savo min
tis — lietuviškai parašyti!

Kitiem tai gali atrodyti men
kas dalykas, bet mes buvome 
vargo tauta, nemokyta, suskur
dusi. Lietuviškas raštas mum 
buvo uždraustas. Todėl ir džiau
gėsi tie, kurie galėjo išmokti 
lietuviškai rašyti.

Po 1905.metų, po revoliuci
jos, Vilniaus Didžiojo seimo, 
mažėjo vergijos pančiai — atsi
rado ir lietuviškos mokyklos. Ir 
koks buvo entuziazmas tautoje, 
kad atidarytos pradžios mokyk
los, aukštesniosios mokyklos, 
arba gimnazijos. Ir tos mokyk
los — lietuviškos.

Aukštoji mokykla— universi- 
tatas su dėstomąja lietuvių kal
ba įkurtas 1922 vasario 16. Tai 
buvo pats didžiausias laimėji
mas lietuvių kultūrai puoselėti. 
Lietuvių kalba buvo dėstomi 
visi mokslai! Taip lietuvių kal
ba susikūrė mokslinę terminiją, 
išaugino visus mokslus sava 
kalba.

Gyvename laisvuose demokra
tiniuose kraštuose, kur visiem 
yra prieinamas aukštasis 
mokslas. Universitetuose dės
tomi įvairiausi mokslai, įsigyja
mos įvairiausios specialybės.

Lietuvių Bendruomenės va
dovybė susirūpino, kad kur nors 
būtų dėstoma ir lituanistika. 
Susitarta su Chicagos univer
sitetu, susitarta ir dėl sąlygų.

šitame universitete bus dės
tomi lituanistiniai dalykai, lie
tuviu kalba ir literatūra. Ir koks 
tai didelis laimėjimas, kad, bū
dami toli nuo tėvynės, galime 
studijuoti lituanistiką ir ją baig
ti.

Okupuotoje Lietuvoje visas 
mokslas yra pavergtas ir tar
nauja partinei propagandai. Jis 
net iškraipomas, kad tik labiau 
įtvirtintų okupaciją, rusifika
ciją, komunizmą. Daug dalykų 
jie negali padaryti, negali kai 
kurių klausimų nagrinėti, para
šyti knygų, kurios ugdytų jauni
mo tautinį susipratimą ir pat
riotizmą. Visa tai turi padary ti 
laisvėje esą lituanistikos spe
cialistai. Čia turime išauginti 
naujas lituanistų kartas. Jie už
augs kitokį, nei okupuotoje Lie
tuvoje. Čia skatinamas laisvas 
kūrybingas galvojimas, o ten vi
sa tai slopinama. Todėl ir rei
kia laisvos kūrybingos lituanis
tinės katedros, kuri atidarytų 
visas galimybes į šį mokslą.

Čia bus telkiamos lituanisti
nės knygos, čia bus lietuviškų 
žinių lobynas, ir kiekvienas jau
nuolis galės čia visko susirasti 
ir išsilavinti.

Gyvename amžių, kur domi- 
rtuoja technologija, bet ir tokio
se sąlygose atsiranda žmonių, 
kurie mėgsta tokias studijas, 
kurie nori savo gyvenimą pa
švęsti lituanistikai. Ir jie turės 
sąlygas, galės studijuoti lituanis
tiką! O mūsų ateičiai reikia kuo 
daugiau mokytų žmonių, kuo 
daugiau lituanistų, kurie puose-

Gegužės 22 - 24 Coalition for 
Constitutional Justice and Sec- 
urity (CCJS) pirmininkas ir 
BAFL vicepirmininkas Antanas 
Mažeika, iš Los Angeles atvy kęs 
į Washingtoną, OSI reikalu lan
kė parinktus senatorius ir kong- 
resmanus ir kai kurių organiza
cijų centrus. Žinant OSI/KGB 
pozicijos rėmėjų agresyvumą ir 
jėgą, nuo kai kurių pavardžių 
skelbimo tuo tarpu susilaikoma, 
tačiau visuomenę norima infor
muoti apie patirtas reakcijas.

Iš viso buvo aplankyti 5 kong- 
resmanai, 4 senatoriai, ir 3 ki
tos institucijos. Pokalbiai buvo 
vedami su įstaigų vadovais ar jų 
svarbiaisiais asistentais, ir jie 
tęsdavosi iki pusantros valan
dos.

Kongresmanas No. 3: Buvo į- 
teikta medžiaga ir duota 
žodinė informacija. Trum- 
pesniame susitikime buvo 
paryškintos OSI sukeltos prob
lemos. Pažadėjo diskusijas tęsti 
birželio viduryje.

Kongresmanas No. 4: jau ant
ras pasimatymas. Tai žydų kil
mės Atstovų rūmų narys. Buvo 
įteikta raštu paruošta pokalbių 
su žydų organizacijų atstovais 
medžiaga. Stipriai pasisakė prieš 
deportacijas į Sovietų Sąjungą. 
Pažįsta Baltų Laisvės Lygą ir jai 
reiškia pasitikėjimą. Pageidavo 
BAFL paramos 1986 rinkimuose.

Kongresmano Henry J. Hyde 
(R-Illinois): asistentas Fran 
Westner sutiko nedraugiškai, 
beveik piktai. Atrodo, kad Hyde 
turi padaręs įsipareigojimus 
specialių interesų grupei.. Jau 
anksčiau “The Chicago Trib
ūne” korespondentui buvo pa
reiškęs pritarimą OSI bylose 

lėtų ir augintų visus lietuviškus naudoti KGB pateiktą kaltina- 
mokslus.

Prisiminkime aną elemento
rių, anuos, kurie su tokia meilę 
mokėsi lietuviško rašto, ir savo 
auka paremkime lituanistinę 
katedrą. Paremkime visi, nes ši 
mokslo įstaiga tikrai pasitar
naus lituanistikos mokslui ir 
lietuvių tautos ateičiai. Sudėki
me kapitalą, kad iš jo procen
tų užsikurtų lietuviškos kultū
ros židinys — lituanistikos ka
tedra.

klausimu gerai susipažinęs iš 
anksčiau įstaigoje gautos me
džiagos. Parodytas susirūpini
mas dėl teisinių procesų pažei
dimų ir tose bylose vaidinamos 
KGB rolės. Stiprų įspūdį padarė 
CCJS rėmėjų sąrašas. Gautas 
pažadas tą reikalą aktyviai stu
dijuoti birželio pradžioje.

Kongresmanas No. 2: su
tiko draugiškai su pradi
niu palankiu nusiteikimu. Iš 
pateiktos medžiagos ir žodinės 
informacijos lengvai suprato, 
kad OSI bylose konstitucinės 
teisės pažeidžiamos. Pritarė, kad 

Ž,' r

sovietų įrodymajai medžiagai 
negalima duoti tokios reikšmės, 
kad net būtų laužomi Amerikos 
teisės nuostatai. Kai atitinkama 
Kongreso komisija pradės ap
klausinėjimus, parems juos ir 
rekomenduos Holtzman įstatymo 
papildymus. Prašė siųsti tuo 
reikalu naujai pasirodančią me
džiagą.

mąją medžiagą. Ir dabar savo 
nuomonės nebuvo pakeitęs. 
Patarė tiesioginiai kalbėtis su 
OSI ir su demokratais teisių 
komisijoje.

Hyde nuėjęs tiek toli, kad 
atsisakė paremti Baltų Laisvės 
dienos rezoliuciją, nors 1982 
jis pats buvo tokios rezoliuci
jos iniciatorius Chicagos lietu
viai respublikonai turėtų suor
ganizuoti kitas etnines grupes ir 
Hyde’ui pasakyti, kad ateinan-

Rochesterio skautija sveikina kleboną Tėv. Justiną Vaškį, 
OFM, jo 75 metų gimtadienio proga. Nuotr. S. Ilgūno

(nukelta į 4 psl.)

čiuose rinkimuose etnikų balsų visą tą reikalą stebėti. Apgai- 
negaus. lestavo, kad OSI viršininkas

Senatorius No. 1: pokalbyje Neal Sher kratosi kongresinės 
praleista virš vienos valandos, investigacijos.
Visus metus gauna ir studijuo
ja siunčiamą medžiagą iš ADP, 
BAFL„ CCJS, prof. F. Winter- 
berg (mokslininko dr. Arthur 
Rudolph išvijimo iš Amerikos 
klausimu) ir kitų. Gerai supran
ta OSI problemą ir pritaria į- 
statymo modifikavimui. Šiuo 
metu OSI veikla sukelia siaubą. 
Kongresui nepadarius pakei
timų, sovietų KGB pateikti įro
dymai teismo turi būti priimti. 
Bet sovietų įsimaišymas nepri
imtinas. OSI turėtų būti panai
kintas.

Senatorius No. 2: gerai “ap
šviestas” iš OSI ir Teisingumo 
departamento pusės. Nustebo 
antrąja puse, kuri buvo parody
ta CCJS atstovų. Labai susido
mėjo Kungio ir Laipenieks by
lomis, kuriose federaliniai teisė
jai atmetė KGB parūpintą kal
tės įrodomąją medžiagą. Norėtų 
su CCJS atstovais susitikti bir
želio pradžioje. Tuo tarpu stu
dijuoja CCJS pateiktą medžiagą.

Senatorius No. 3: atidžiai iš
klausė CCJS atstovų pareiški
mus ir priėmė raštu paruoštą 
medžiagą. Nedarydamas kokių 
įsipareigojimų, parodė ypatingą 
susidomėjimą OSI klausimu. Jau 
anksčiau gavo daug informaci
jos iš abiejų pusių ir buvo pasiū
lęs OSI savanoriškai prisiimti 
Kongreso investigaciją. Sena
torius norėtų, kad OSI bylų 
liudininkų apklausinėjimuose 
Sovietų Sąjungoje ir okupuo
tuose kraštuose dalyvautų. Sena
to ar Atstovų rūmų nariai. Ypa
tingai susidomėjo latvio Laipe
nieks byla, kurioje federalinis 
teisėjas Tang nepriėmė KGB 
pateiktų įrodymų. Pritaria OSI 
investigacijai. Pažadėjo toliau

NC): ilgas pokalbis buvo vestas 
su jo Stabo nariais — dr. Clif- 
ford A. Kiracofe, Jr. ir Kathy 
Stoner. Labai draugiškame ir 
naudingame pasikalbėjime buvo 
išsiaiškintos OSI sukeltos 
problemos, su kuriomis jau iš 
seniau buvo gerai susipažinę.

Informacija apie OSI senato
rių Helms anksčiau aprūpino 
dr. Morton Downey, vienos ra
dijo “talk show” Clevelande 
vedėjas, kuris įtikino senatorių 
pradėti investigaciją. Senatorius 
jau renka medžiagą, kad patik
rintų OSI veiklos visas fazes, 
vestas ir vedamas bylas, štabo 
sudėtį, federalinius fondus nuo 
1978. Priėmė CCJS paruoštą 
medžiagą ir paprašė visą laiką 
toliau informuoti. Taip pat pa
geidavo susitikimo su gynybos 
advokatais. Senatorius pasiruo
šęs greitai akcijai, ir kai tik 
visą turimą medžiagą išstudi
juos, padarys viešą “susirūpini
mo pareiškimą” (Statement of 
Concem).

American Security Council 
Foundation, VVashington, D.C.: 
kalbėtasi su fundacijos prezi
dentu John Fisher. Tai labai 
svarbi organizacija, prie kurios 
priklauso apie pusę Kongreso 
narių, respublikonų ir demo
kratų. Buvo diskutuota OSI by
lose vykdomi konstitucinių tei
sių pažeidimai ir galimos sau
gumo problemos. Buvo parody
tas stiprus susidomėjimas CCJS 
paruošta programa ir pažadėta 
visą pateiktą medžiagą ati
džiai išstudijuoti ir padaryti iš
vadas.

Conservative Alliance, Alexan- 
dria, VA: priešpiečiuose su pre
zidentės pareigas einančia Ta
mara Davis buvo išdiskutuota 
CCJS programa OSI konstituci
nių teisių laužymo ir ryšių su 
sovietų saugumu klausimai. Ši 
organizacija šiuo metu per 
kongresmaną Bob Doman ruo
šia įstatymo projektą, kad 
Amerikon nebūtų importuojami 
vergų Sovietų Sąjungoje paga
mintos prekės. Šioje srityje daug 
veikia prof. Paul D. Kamenar, 
kalbėjęs IV-je Žmogaus teisių 
konferencijoje Los Angeles. Da
vis davė žodžiu pritarimą (en- 
dorsement) CCJS programai, ir 
pažadėjo prisiųsti raštu.

The Washington Times dien
raštis: kalbėtasi su Teisingumo

POETAS ANTANAS

BARANAUSKAS
150 metų nuo jo gimimo 

“Giedu dainelę, savo giesmelę
Apie rūpesčius, vargelius
Lietuvos krašto, ne taip iš rašto.—
Giedu senųjų žodelius ...”

(iŠ A. Baranausko “dainų dainelė”)

• Gyvenimas • Literatūrinė kūryba • Mokslinė veikia— 
kalbininkas ir matematikas «Jo reikšmė lietuvių tautai.

20.—

Susipažinome su eilėraščiu 
“Sudiev, Lietuva”. Kaip minėjo
me, jis yra paimtas iš eilėraš
čių ciklo — “Kelionė Peterbur
gan”. Tada Baranauskas vietoj 
Peterburgo vartojo lytį — Peta- 
burkas. Oficialiai tada šis mies
tas vadinosi St. Petersburg, 20 
amžiaus pradžioje pakeitė į Pet
rogradą, o bolševikinė revoliuci
ja pakrikštijo — Leningradu. 
Lietuviai 19 amžiaus gale ir 20 
amžiaus pradžioje šį miestą daž
niausiai vadino Petrapiliu.

Kur parašė 
“Sudiev, Lietuva”?

Minėjome, kad Baranauskas, 
praleidęs dvejus metus Varnių 
seminarijoje, buvo išsiųstas to

liau mokytis į Petrapilį, į Dva
sinę Akademiją. Jis ten išvyko 
1858 metų rudenį.

Kelionė buvo ilga ir sunki. 
Pirmiausia brolis jį arkliuku nu
vežė į Uteną. Iš Anykščių ke
liavo į rytus, kokia 35 kilomet
rus. Per Uteną ėjo didysis ke
lias į šiaurę. Čia važiavo pašto 
vežimai, kurie ir vežė keleivius. 
Utenoje reikėjo laukti pašto ark
lių. Sustojo klebonijoje ir lau
kė net kelias dienas. Ten ir pa
rašė šį eilėraštį.

Sakytume, visai paprasta, kad 
klierikas sustojo klebonijoje. Čia 
buvo kiek kitaip. Čia klebonu 
buvo prelatas Otonas Pra- 
niauskis, tas pats, kuris Bara- 
pauską ištraukė iš tamsios pro

vincijos ir įtaisė į Varnių kuni
gų seminariją. Jei ne šis prela
tas, Baranauskas nebūtų ten pa
kliuvęs. Tikrai prel. Otonas Pra- 
niauskis turėjo pradžiugti, 
pamatęs klieriką Antaną Bara
nauską ir sužinojęs, kad jis 
keliauja mokytis į Dvasinę Aka
demiją. Prelatas apsidžiaugė, 
kad jis neapsiriko įstatydamas 
Baranauską į seminariją. Jis 
įspėjo jo talentą.

Prelatas gi buvo poetės Karo
linos Praniauskaitės brolis. Pra
niauskaitė, kaip žinome, buvo 
poeto gyvenime vienas iš svar
biausių asmenų. Ji pirmoji įver
tino jo talentą, pristatė broliui, 
įkvėpė jam kilnių idealų, skati
no ištikimai vykdyti poeto misi
ją ir tarnauti Dievui. Ta Karoli
na Praniauskaitė buvo kaip Lau
ra poetui Petrarkai, kaip Beat
ričė Dantei. Vėliau poetas Ba
ranauskas ją nuolat su dideliu 
dėkingumu prisimindavo.

Tuo metu Praniauskaitė jau 
sirgo džiova. Ji mirė 1859 Ute
noje pas savo brolį. Ten ją 
ir palaidojo. Nežinia, ar ji bu
vo atkeliavusi iŠ savo tėviškės, 
iš Telšių, tuo metu, kai Ba
ranauskas važiavo į Petrapilį. 
Bet šiaip ar taip klebonijos 
aplinka poetui priminė anas gra
žias pavasario dienas Sedoje, 
Telšiuose, kada poetė Karolina 
jam kalbėjo gyvu žodžiu apie 
aukštus idealus.

Ir buvo miela Baranauskui 
čia svečiuotis, belaukiant pašto 
arklių. Atrodė jam, kad čia 

yra jo antroji tėviškė.

Kelionės maršrutas
Pagaliau Baranauskas sulau

kė pašto arklių. Jis išvažiavo 
šeštadienį. Drauge iškeliavo kaž
kokia rusė, kuri taip pat laukė 
pašto arklių.

Per Uteną traukė kelias į 
šiaurę, į Rusijos imperijos sosti
nę. Baranausko maršrutas buvo 
toks: Daugailiai — Degučiai- 
Zarasai — Daugpilis — Razy- 
tė/Razenke/ — Astravas / Os- 
trov/ — Pskovas — Lūga — 
Petrapilis.

Šioje kelionėje Baranauskas 
pirmą kartą susitiko su trauki-t 
niu. Tai buvo laikai, kada visa 
Europa tiesė geležinkelio linijas 
ir modernėjo. Tas linijas tiesė ir 
Rusijos imperijoje. Kasmet vis 
buvo atidaromi nauji ruožai.

Jau tada nuo Lūgos traukinys 
ėjo į Petrapilį. Lūga yra nuo 
Peipaus ežero į rytus.

Šį savo susitikimą su trauki
niu jis prisimena poemoje — ke
lionėje. Keliaudamas anapus Ra- 
zytės, mato vis skurdesnę gamtą, 
pelkynus. Toje vietoje jis ir pasi
ilgsta Lietuvos ir įrašo tokią 
eilutę:

Nėra šalies baltam sviete prieš 
Lietuvos šėmę!

Lūgoje jis iš pašto vežimo, 
iš diližano, persėdo į traukinį. 
Apie tai jis taip rašė savo bro
liam ir tėveliam:

Geleiiniais ratais lėkėm iš 
Lūgos išvykę,

Trijos vietos truputį trukom, 
stojom prieš dvylikę.

Ir pribuvęs sau ant vietos, 
pietus uiuspėjau,

Ir prieš pietus vyresnybę 
sveikindama regėjau.

Tos kelionės Baranauskui nuo
lat lengvėjo, nes nuolat plėtėsi 
geležinkelio tinklas — 1859 va
sario 22 atidaryta Lūgos Astra- 
vos ruožas, 1860 vasario 7 — 
Pskovo — Astravo, 1860 lapkri
čio 20 Pskovo — Daugpilio 
ruožas.

Laiškai tėviškėn
Iš Dvasinės Akademijos jis ra

šė laiškus savo tėviškėn, rašė 
eiliuotai.

Tik įsivaizduokime, kad štai 
ateina laiškas iš St. Petersbur- 
go, iš ciecoriaus miesto, į 
Anykščius. Tą laišką rašo 
anykštėnas Antanas. Visi sužino 
apie tai, o namiškiai susijau
dinę susėda aplinkui stalą. Vie
nas garsiai skaito laišką. Visus 
pagauna tas poeto ilgesys ir liū
desys, kad jis išvykęs iš bran
giausios šalies, iš Lietuvos. Ir 
visi namiškiai, susėdę prie stalo, 
prie žvakelės, ašarojo. Ir liūdna 
ir skaudu, bet toks gyvenimas . . .

Bet tuoj atsirado ir kaimy
nai: — ką rašo Antanėlis? Ir 
tie ir anie skaitė ir taip pat susi
jaudinę ašarojo. Greit jo eilė
raštis pavirto daina ir nuėjo, 
nuplaukė per visus Anykščių 
kaimus į visą Lietuvą.

“Sudiev, Lietuva" virto atsi
sveikinimo daina. Iki pat Pir
mojo pasaulinio karo šią dainą 
dainavo išvykdami į rusų kariuo
menę. Tie naujokai nežinojo, kas 

parašė, bet jiem gera buvo su ta 
daina atsisveikinti savo tėvyne.

Dainavo ir tie, kurie vyko į 
Ameriką. Ir jiem ritosi ašarėlę o 
lūpos kartojo poeto žodžius — 
“Sudiev, Lietuva, man linksma 
buvo gyventi tavo šalelėj...”

Iš Petrapilio atėjo ir kiti laiš
kai su kelionės aprašymu. Pa
čiam pirmam laiške aprašo 
bendrus Petrapilio įspūdžius, 
savo gyvenimą Aukštojoje Dva
sinėje Akademijoje.

Sveiki tėveliai, sveiki, brole
liai,

Sveikos, sesiulės mano!
Priimkit ranką ir akių sunką 
Su gromata Antano!
Čia trečioji eilutė pasidariau 

kiek nesuprantama. Ji buvo pa
rašyta tarmiškai — Priimkit 
runku ir akių sunku. Sunka — 
čia reiškia poeto ašaras.

Toliau taip rašo:
Tamstas palikęs, Guduos 

atvykęs,
Rašau kiek tiktai spėju;
Garbinu Dievą ant šalių pievų 
Iš lockos geradėjų.

Ant šios pievelės Dievo 
avelės

Ėda šelmenis šilko;
Piemenys gano, kaip tik 

išmano,
Saugo gina nuo vilko.

Šilta, bagota, šienu iškloti
Avikinė dėl mūsų;
Zodiiu mums nieko įdsti 

nebelieka,
Gal tik sveikatos jūsų.

(Bus daugiau)
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PENKTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ

Penktoji JAV LB Kultūros ta
rybos premijų šventė, įvykusi 
gegužės 11 Dievo Motinos para
pijos auditorijoje Clevelande, 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Ši šventė subūrė arti 500 sve
čių. Tai tradicija tapusi šventė, 
kada pačiam metų gražiausiame 
laikotarpyje yra pagerbiami 
mūsų kultūros žiedai.

Šventę trumpu žodžiu atidarė 
Kultūros tarybos pirmininkė In
grida Bublienė. Invokaciją su
kalbėjo kun. Gediminas Kijaus- 
kas. Akademijai vadovavo Kul
tūros tarybos narys Juozas Stem- 
pužis. Viktoras Mariūnas, tary
bos vicepirm., trumpu žodžiu 
apibūdino šventės prasmę. Žo
dyje puikiai išryškino mintį kad 
per kultūrą esame su visa tauta. 
Mūsų kultūra kur bebūtume yra 
mūsų dvasinė Lietuvos terito
rija

Toliau programai sklandžiai 
vadovavo Juozapas Stempužis, 
supažindindamas su šių metų 
laureatais. Stambiausioji premi
ja $3,000.00 teko poetui Nykai 
Niliūnui už poezijos rinkinį “Žie
mos teologija”. Ši Lietuvių 
Bendruomenės Literatūros pre
mija buvo įsteigta Kultūros Ta
rybos. Laureatui negalint daly
vauti, ją priėmė prof. dr. Juo
zas Girnius. Šios premijos ver
tinimo komisijos pirm. Adolfas 
Merkelis, perskaitydamas ko
misijos aktą, taip pat paryški
no poezijos rinkinį bei bendrai 
laureato kūrybą. Krašto valdy
bos pirm. dr. Antanas Butkus 
sveikino LB Krašto valdybos 
vardu laureatą, nes Krašto val
dyba yra šios premijos mece
natas.

Dailės premiją, paskirtą 
skulptoriui Vytautui Kašubai,

MIRĖ RAŠYTOJAS 
BRONIUS DAUNORAS
Londone, Anglijoje, birželio 7 

savo namuose staiga mirė Bro
nius Daunoras, rašytojas, buvęs 
“Europos Lietuvio” laikraščio 
redaktorius, žurnalistas. Palai
dotas birželio 14.

Velionis buvo gimęs 1906 spa
lio 19 Vaduokliuose, Panevėžio 
apskr. Mokėsi Panevėžio gimna
zijoje, Kaune baigė profesinių 
sąjungų gimnaziją, lankė Vytau
to Didžiojo Universiteto teisių 
ir humanitarinių mokslų fakul
tetą, 1941 - 42 dirbo Ūkinin
ko Patarėjo ir Sodybos re
dakcijose. 1943 - 44 Ateities 
dienraščio vyriausias redak
torius ir leidėjas, 1944 rudenį 
tilžiškės Ateities redaktorius,

DAR PĄBALTIEČIŲ ŽYGIO 
SKANDINAVIJOJE REIKALU

Patiksliname, kad PABALTIE- 
ClŲ TAIKOS IR LAISVES IR 
RYŽTO ŽYGIS prasidės 1985 lie
pos 25 d., Kopenhagoje ir baig
sis liepos 31 Stockholme. Žy
gyje gali dalyvauti ir nejauni- 
mas.

Jaunimas dar tebesiregist- 
ruoja žygiui. Tautos Fondas ap
mokės kiekvieno lietuvio jau- 

PASTANGOS
(atkelta iš 3 psl.)

departamento reporteriu John L. 
McCaslin. Interview tęsėsi pus
antros valandos. Paliesti visi 
pragaištingos OSI veiklos as
pektai. McCaslin apgailestavo, 
kad OSI viršininkas Neal Sher 
atsisakė duoti intervievv. Pasi
kalbėjimas su Antanu Mažeika 
bus atspausdintas The VVashing- 
ton Times dienraštyje.

Turtingus fondus turinčios 
organizacijos kviečiamos nepasi
tenkinti geresnių ar blogesnių 
memorandumų ar laiškų paruo
šimu ir išsiuntinėjimu. Norint 
rezultatų, reikia dirbti. Jei vyktų 
koordinuotas spaudimas iš visų 
stipresnių organizacijų, kova 
prieš OSI/KGB konspiraciją bū
tų nesunkiai laimėta, nes gera 
pradžia jau padaryta.

CCJS informacija

priėmė prof. dr. Romualdas Ka
šubą, o prof. Vytauto Marijo- 
šiaus muzikos premiją priėmė jo 
duktė dr. Elona Marijošiūtė- 
Vaišnienė.

Teatro premiją gavo komp. 
režisierius Darius Lapinskas, 
kuris ją pats ir priėmė. Kultū
ros kūrėjo premiją priėmė filo
sofas, Lietuvių Enciklopedijos 
ir Aidų redaktorius, daugelio 
knygų autorius dr. Juozas Gir
nius.

Žinomas mūsų spaudos vete
ranas, spaustuvininkas ir leidė
jas, Juozas Kapočius priėmė Kul
tūros darbuotojo premiją.

Radijo premija buvo išdalin
ta konkurso būdu jos laimėto
jam: Genovaitei Plukienei iš Ca- 
lifomijos, Edvardui Meilui iš 
N. Anglijos, Salomėjai Smaižie- 
nei iš Hot Springs. Šventėje da
lyvavo Edvardas Meilus.

Lietuvių Fondas premijom bu
vo paskyręs 4000.00 dol. Visų 
kitų premijų mecenatas Lietuvių 
bendruomenė.

Išdalinus laureatam pre
mijas, kalbėjo Lietuvių Fondo 
vardu Tarybos pirmininkas 
Povilas Kilius. Savo žodyje už- 
gyrė JAV LB Kultūros tarybos 
veiklą bei iniciatyvą pagerbti 
mūsų kūrėjus. Svečius skatino 
tapti Lietuvių Fondo nariais.

Šventės rengėjai buvo gavę 
daug sveikinimų, tačiau progra
mos vedėjas juos tik paminėjo. 
Žodžiu sveikino Milda Lenkaus
kienė PL Bendruomenės vardu.

Šventė buvo užbaigta koncer
tu, kurio programą atliko solis
tė Anita Pakalniškytė ir pia
nistas Jonas Govėdas.

Ši pavasario šventė tikimės 
taps tradicija kol grįšim į laisvą
ją tėvynę.

vėliau 1944 - 45 berlyniškio 
“Lietuviai” redaktorius ir lei
dėjas. Po II-jo pasaulinio karo* 
1947 persikėlė Anglijon, nuo 
1951 redagavo “Britanijos Lie
tuvį, vėliau “Europos Lietuvį”.

Prie Ateities dienraščio buvo 
įsteigęs knygų leidyklą. Parašė 
ir atskirai ar periodikoje iš
spausdino šias knygas: Čekisto 
naguose, (II laida pavadinta — 
Neramu buvo Laisvės Alėjoj), 
Proferansas tamsoje, Nylono 
adytoja, Mėlyna suknelė, Duo
nos beieškant, Medinė širdis. 
Uždangai nusileidus.

Paskutiniu laiku velionis ne
galavo, trumpais laikotarpiais 
gydėsi ligoninėje.

nuolio registracijos mokestį — 
$350 dol. Šie 350 dol. apmoka 
jaunuolio žygį Kopenhagoje, eks
kursiją į Baltijos jūrą laivu, da
lyvavimą įvykiuose Helsinkyje 
ir Stockholme. Taip pat bus ap
mokėta — nakvynės, maistas, 
bilietai į įvairius žygio pobū- 
bius. Taigi buvimas Skandinavi
joje — visa savaitė — lietuviam 
jaunuoliam nekainuos, — viską 
apmoka Tautos Fondas.

Tačiau kelionę lėktuvu į Skan
dinaviją reikės apsimokėti pa
tiem. Yra įvairių papiginimų 
lėktuvu vykstantiem į Europą. 
Pasais ir bilietu lėktuvu reikia 
pasirūpinti iš anksto.

Smarkiai registruojasi latvių 
jaunimas — iki šiol jų užsire
gistravo 160. Lietuvių jaunuolių 
yra užsiregistravę vos 30. Lau
kiama daugiau.

Primenama, kad norint parem
ti šį šygį Tautos Fondui dar 
trūksta aukų, šiuo kreipiamasi 
į lietuvių organizacijas, draugi
jas, klubus, sąjungas siųsti au
kas Tautos Fondui šiuo adresu:

LITHUANIAN NATIONAL 
FOUNDATION, Ine., P O. Box 
21073, VVoodhaven, N.Y. 11421, 
USA.

Pridėtame raštelyje pažymėti, 
kad aukojama Pabaltiečių Lais
vės Žygiui.

I. Banaitienė, 
Tautos Fondo vardu
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V-tosios premijų šventės rengėjai svečiai, laureatai I-ojo eilėje iš kji&ozas Kapočius, 
Milda Lenkauskienė, dr. Juozas Girnius, dr. Elona Vaišnienė, Edvardu Meilus, Ingrida 
Bublienė, dr. Antanas Butkus; II-oje eilėje — Adolfas Markelis, Darius Lapinskas, 
Viktoras Mariūnas, Juozas Stempužis, Povilas Kilius, kun. Gediminas Kijiuslus, dr. Romual
das Kašuba. Nuotr. V. Bacevičiaus

LOS ANGELES ATEITININKŲ ŠVENTĖ

Gegužės 19, įvyko Los An
geles ateitininkų metinė šventė. 
Šventė šjais metais buvo ypa
tinga tuo, nes minima ateiti

ninkų veiklos 75 metų sukaktis.
Šventė prasidėjo organizuota 

eisena su vėliavomis į bažny
čią. Mišias aukojo prel. Jonas 
Kučingis, giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas muziko A. 
Jurgučio. Pamokslą apie meilės 
prasmę pasakė prel. J. Kučingis. 
Mišių metu gražiai nuskambėjo 
duetas Avė Maria. Duetą atliko 
solistai Vita Polikaitytė-Vilkienė 
ir Antanas Pol įkaitis. Akompo- 
navo muzikas A. Jurgutis. Po 
mišių buvo gegužinės pamaldos, 
o po šių pamaldų 11 jaunų 
ateitininkų davė įžodį, kurį 
priėmė kleb. kun. A. Olšauskas. 
Į jaunuosius moksleivius perėjo 
Vytas Žemaitaitis ir Petras Mo- 
šinskis. Vyresniųjų moksleivių 
įžodį davė: Vilija Žemaitaitytė, 
Teresė Giedraitytė, Andrytė 
Nelsaitė, Rima Prišmantaitė, 
Paulius Mošinskis ir Andrius 
Gedminas. Studentų įžodį davė: 
Dalytė Trotmanaitė, Kovas Pa
lubinskas ir Milda Tomkutė.

HARTFORD, CONN.
Motinos Dienos minėjimas, 

Hartfordo Lietuvių Bendruo
menės surengtas, įvyko gegužės 
12. Minėjimas prasidėjo su mi- 
šiomis Švč. Trejybės bažnyčioje 
ir toliau tęsėsi parapijos salė
je. Pagrindinis kalbėtojas buvo 
dr. Vaidevutis Man tautas. Jis 
trumpai pakalbėjo apie dienos 
reikšmę.

Toliau vyko meninė dalis. Lina 
Marūnaitė ir Gintarė Tijūnėly- 
tė padeklamavo “Vainikas ma
mytei”, parašytą Viktoro Ši
maičio. Leonardo Žitkevičiaus 
“Dainuok motule” padeklamavo 
Rūta Virkutytė. “Berželio” tau
tinių šokių grupės vaikai, D. Dzi- 
kienės vadovaujami, pašoko ke
turis šokius. Programos vedėja 
buvo Laima Šimanskytė.

Autorius Raimundas Lapas 
aplankė Hartfordą gegužės 19.

Hartforde, Conn., iš k. I. Budrys, A. Diikaas, R. Ūpas, L. 
Adamkevičius-Lėtas, I. Simonaitis.

Sveikiname jaunuosius ateiti
ninkus. Tegu išlieka ištikimi 
Kristui, Lietuvai ir ateitininkų 
idealam.

Po pamaldų vyko minėjimas, 
meninė dalis ir vaišės dr. Zig
mo Brinkio puikioje rezidenci
joje.

Minėjimo programą įvado žo
džiu pradėjo J. Motiejūnas. Kal
bą pasakė Ateitininkų Federa
cijos vadas dr. Kazys Pemkus iš 
Chicagos. Jo kalba daugiau bu
vo skirta jaunimui, kad jie išaug
tų į tvirtus žmones. Prisiminė 
ir tuos, kurie daug metų dar
buojasi ateitininkų organizaci
joje ir kurie dalyvavo tame su
sirinkime. Tie asmenys buvo: 
poetas Bernardas Brazdžionis 
su ponia, dr. Z. Brinkis, dr. Ju- 
sionis (šiuo metu jis serga, bet 
buvo atvykęs į minėjimą), dr. 
Starkis su ponia ir kiti mieli 
svečiai.

Jauniesiem ateitininkam Fede
racija padovanojo kiekvienam 
Nijolės Sadūnaitis knygą “KGB 
akiratyje”. Federacijos Vadas 
prašė kiekvieną knygą perskaity-

Švč. Trejybės salėje buvo jo 
knygos “Ten ekrane sužibus” 
sutiktuvės. Vadovavo Leonas 
Adamkevičius-Lėtas. Jis api
budino autorių ir knygą, kuri 
pasakoja apie lietuvių pastangas 
filmuose.

R. Lapas rodė du filmus. Pir
mam buvo vaizdai iš Lietuvos 
olimpijados ir tautinės stovyk
los Pažaislyje ir Panemunėje. 
Antras filmas “Klaipėdos sukili
mas” buvo anglų išleistas ir tu
rėjo lietuviškus užrašus.

R. Lapas pats kalbėjo apie 
savo įdėtas pastangas ir 8 metų 
darbą knygos išleidimui. Jis pa
dėkojo Hartfordo Lietuvių Bend
ruomenei ir ypač I. Budriui, 
buvusiam apylinkės valdybos 
pirmininkui, už pakvietimą at
vykti. Po to buvo galima knygą 
įsigyti su autoriaus parašu.

L.M.Š. 

ti, apnųstyti ir jam parašyti 
tos knygos j. spūdžius.

Meninę programą atliko mūsų 
jaunimas. Meri us Landys pagro
jo smuiku leomp. Seita — Con- 
certo, Mėta Landytė padeklama
vo Lapaširasko eilėraštį Labos 
Nakties,Vilija Žemaitaitytė pa
skaitė savo rašinį — Pranas 
Dovydaitis — pirmas ateitinin
kas, Paulius Mošinskis perskaitė 
savo kūrinį “Dirbkim, kovokim 
dėl Lietuvos.” Po to mūsų jau
noji poetė Milda Palubinskaitė 
paskaitėsa’vo du eilėraščius, ku
rių vienas — “Šv. Kazimieras” 
— buvo p> remijuotas Ateities 
žurnalo.

Pabaigai matėme ir gėrėjomės 
Rimantės Vizgirdaitės ir Gai
lės Radvenytės muzikos ir 
skaidrių montažu. Mon
tažas buvo puikiai ir įspūdingai 
paruoštas, suderintas su Da
riaus Polikaičio plokštelės “Aš 
čia gyva”muzika.' ■ „i'*-

Po programos įteikta gėlių ir 
padėkota Maryte i Sandanavičiū- 
tei-Newmuž kandidatų globo
jimą ir pir u oš imą įžodžiui. Taip 
pat padėkojo ir kitom globėjom: 
DalileiPolikaitienei, Vitai Poli- 
kaityteiV'ilkienei ir Dalytei 
Trotmanaitei už jų darbą ir jau
nųjų ateitininkų globą. Julius 
Raulinait is dar pranešė, kad 
Los Angeles ateitininkų stovykla 
prasidės rugpjūčio 24 ir tęsis 
visą savaitę. Stovyklai vadovauti 
atvykstaseselė Igne Marijošiūtė.

Visa programa ir vaišės vy
ko dr.Zigmo Brinkio ištaigiuose 
ir dideliuose namuose. Vaišin
gas šeimininkas ne kartą priima 
ateitininkus bei kitas lietuviš
kas organizacijas ir savo namuo- 

. se gražiai pavaišina.
Šventė praėjo įspūdingai ir 

gražiai. Tai džiugina mus ir 
drauge ragina nuoširdžiai dirbti 
šiai organizacijai ir ruošti jau- 
nimąateities darbam.

Albina Uknevičiūtė- 
Gedminienė

AIDAI yra vienas iš geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoje. Ar 
juos prenumeruoji?

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

Antanas Rubšys, RAKTAS Į 
SENĄJĮ TESTAMENTĄ, Antroj 
dalis — Pranašai ir karaliai. 
“Krikščionis gyvenime”' knygų 
serija Nr. 23. Įrašus piešė Pau
lius Jurkus. Kalbą tikrino Pet
ras Balčiūnas. Žemėlapius pa
ruošė S A. Romano. Meniškai 
apipavidalino sės. Onutė Mikai- 
laitė. Nuotraukos Antano Rub- 
šio. šis tomas išleistas prel. 
Pranciškaus M. Juro, P.A., lė
šomis. Spausdino N. Pr. Mari
jos Seserys, Putnam, Conn. Kai
na 10 dol. 530 psl., įrišta į kie
tus viršelius.

Po dviejų tomų “Rakto į Nau
jąjį Testamentą”, šis yra jau 
antrasis tomas, nagrinėjąs Seną
jį Testamentą, šiame tome yra 
šie skyriai:

1. Jahvistas: pirmoji rašytinė 
išganymo istorija.

2. Priešistorė: Jahvė ir žmo
nija.

3. Pranašai: Sandoros tautos 
sąžinė.

4. Amosas: “Teisumas kaip te
kanti upė”.

5. Ozėjas: “Aš Dievas, o ne 
žmogus”.

6. Izaijas: Judas žaidžia su 
mirtimi.

7. Sinajaus sandora ir dabar
tis.

8. Deuteronomistas: Rinktis 
gyvenimą ar mirtį.

9. Jeremijas: Sugriauti ir at
statyti.

10. Ezechielis: “Prie Babiloni
jos upių”.

Kadangi autorius pranciškonų 
ordino įsteigėjo šv. Pranciškaus 
800 metų sukakčiai paminėti 
šią Senojo Testamento Rakto 
antrąją dalį skiria lietuvių pran
ciškonų Šv. Kazimiero vikarijai, 
tai pradžioje spausdinama Tėv. 
dr. Viktoro Gidžiūno straipsne
lis “ŠventojoRašto įtaka pranciš
koniškam gyvenimui ir apašta
lavimui”.

Knygos pabaigoje duodamos 
svarbesnės literatūros, naudotų 
Šv. Rašto skaitinių bei dalykų 
ir vardų rodyklės.

Ši antroji dalis tritomės Seno
jo Testamento studijos apima tą 
Šventraščio istorijos laikotarpį, 
kuris pasižymi didele politine į- 
tampa, bet drauge gausiais reli
ginės įžvalgos turtais. Tai ketu
ri šimtmečiai nuo Izraelio Mo
narchijos suskilimo dešimtojo 
amžiaus prieš Kristų pabaigoje 
iki tremties Babilonijoje šeštame 
amžiuje.

.587 m. vasarą babiloniečiai 
paima Jeruzalę, išveda tūkstan
čius žydų į nelaisvę ir tuo 
sužlugdo pietinę Judo karalystę. 
Šiaurinės Izraelio karalystės ga
las jau buvo atėjęs 721 m. Pa
žadėtoje žemėje užviešpatavus 
svetimiesiem, Dievo tauta, die
viškojo apreiškimo bei mesijinės 
vilties nešėja, išgyvena vieną 
tamsiausių savo istorijos etapų.

Šios kun. prof. Antano Rub- 
šio, produktingiausio lietuvių 
tarpe Šv. Rašto tyrinėtojo ir 
dėstytojo specialisto, studijos 
dėka galime giliau susipažinti 
ir geriau įsisąmoninti didžiulius 
šv. Rašto turtus. Dievo pali
kimą mum.

Dievo žodis nesensta! Jis ak
tualus visiem laikam. Žmogišku 
požiūriu dabartinis mūsų tautos 
likimas yra tragiškas. Tačiau 
tikėjimo požiūriu galime maty
ti visai kitą dramą, panašią 
į pranašų ir karalių susirėmimą 
Senajame Testamente. Ir mūsų 
tauta savo kančioje gimdo ti
kėjimo didvyrius, kurie verčia 
žmogaus išsigalvotus stabus. Ir 
mūsų tautos tikėjimo galiūnai 
stovi pasaulinėje arenoje kaip 
Dievo šaukliai, skelbdami Dievo 
pergalę.
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E: RUZGIENĖ MAIRONIO MOKYKLOJE 
IŠDIRBO 30 METŲ

1984/85 mokslo metai buvo 
labai reikšmingi Maironio litua
nistinei mokyklai New Yorke. 
Šiemet mokyklą švenčia savo gy
vavimo trisdešimtpenkmetį; šie
met išleido trisdešimtąją abitu
rientų laidą. Su mokykla moky
toja Elena Akmenskaitė-Ruzgie- 
nė taip pat yra sukaktuvininkė: 
ji Maironio mokykloje yra be 
pertraukos išdirbusi trisdešimtį 
metų.

Mokytoja Ruzgienė gimė Stei
giamojo Seimo atstovo šeimoje. 
Vaikystę praleido Tytuvė
nuose, Žemaitijoje. Žemaičių 
žemėje užaugo, mokėsi, ir ten ir 
pradėjo mokytojos darbą.

Pasitraukus į Vokietiją, moky
tojavo Nurtingeno lietuvių gim
nazijoje. 1949 atvyko į JAV ir 
apsigyveno Brooklyne. 1954/55 
mokslo metais pradėjo mokyto
jauti Maironio mokykloje. Čia ji 
anksti pajuto lietuvybės išlaiky
mo svarbą ir tam tikslui paau
kojo trisdešimties metų laisva
laikį, atostogas, šventes. Mo
kykla ir jos reikalai visuomet 
jai buvo nepaprastai svarbūs. 
1956/57 mokslo metais buvo iš
rinkta mokyklos vedėja ir tas 
pareigas ėjo dešimtį metų. Pa
stebėjusi naujų mokytojų pa
rengimo svarbą, 1968 suorgani
zavo pedagoginius lituanistikos 
kursus. Juos lankė 8 šeštadie
ninę mokyklą baigę mokiniai. 
Be pačios Ruzgienės, kursuose 
dar dėstė Alfonsas Samušis, Jad-

PADĖKA

Tryptinio vadovės Jadvygos 
Matulaitienės padėkos žodis, 
tartas per 35 metų sukaktuvinį 
koncertą ir balių gegužės 25 
Kultūros Židinyje.

Gerbiami ir mylimi svečiai, 
šaunūs buvę šokėjai, mano ne
nuoramos dabartiniai šokėjai, 
mūsų mažieji — busimieji šokė
jai ir visi programos atlikimo i 
talkininkai. i

Nors ir nesu rašytoja, bet gy- 1 
senimas kasdien diktavo bent < 
mintimis rašyti knygą. Taip ir 
prirašiau net kelis tomus tų 
knygų: vaikystė, jaunystė, entu- 1 
ziastingas mokytojos darbas Ne- J 
priklausomos Lietuvos gimnazi- s 
jose, tremtis — Vokietija, griu
vėsiuose besikuriančios lietuvių i 
gimnazijos ir darbas jose. J

Ilgiausiai užtruko, net 35 me- i 
tus, rašyti šį paskutinį tomą, 
gyvenant jau čia Amerikoje. 
Šiandien užverčiu šio tomo 
priešpaskutinį lapą.

Bevartant visų tomų lapus, 
aišjkiai matau austinę lietuvišką 
juostą, nusidriekusią ir stipriai 
rišančią į vieną, neabejotiną 
tikslą — mūsų tautos gyvastin
gą išlaikymą — jaunimą. Tauti
nio šokio formoj man su jaiš 
džiaugtasi, jais grožėtasi ir di
džiuotasi. kartais pakariauta ir 
pykta, bet. vistiek. visada juos 
mylėta.

Taip, jaunime, tu esi gražiau
sias mūsų tautos žiedas, mūsų 
visų viltis! Šia ypatinga proga, 
norėčiau daug ką pasakyti, bet 
nevarginsiu jūsų.

Iš širdies gilumos noriu padė
koti visiems, visiems, visiems! 
Ypač svečiams ir kolegėms tau
tinių šokių vadovėms, kurios net

J. KUMPIKEVICIUI-KUMPIKUI ATMINTI
1985 gegužės 23North Shore 

University ligoninėj. Long Is- 
land, N.Y., mirė lakūnas, šau
lys Julius Kumpikevičius-Kumpi- 
kas po neilgos, bet sunkios ligos.

M. Shalins šermeninėje gegu
žės 24 įvyko atsisveikinimas, 
kuriam vadovavo S. Kudirkos 
šaulių kuopos vadas K. Miklas. 
Prie karsto, apdengto trispalve, 
budėjo šaulių garbės sargyba.

Gegužės 25 po gedulingų mišių 
Apreiškimo par. bažnyčioje, ku
rias aukojo klebonas kun. J. Pa
kalniškis ir pranciškonai T.L, 
Andriekus ir T. B. Ramanaus
kas, kūnas nulydėtas į Fresh 
Pond krematoriumą. Velionio 
valia buvo būti palaidotam 
Lietuvoje — šeimos kapuose.

vyga Kregždienė, dr. Algirdas 
Budreckis. Po metų šių kursų 
mokiniai jau įstotjo į Neakivaiz
dinį Pedagogikos Institutą Chi-
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surengė pirmąją tautodailės pa-

Įėję Woodhavene, ir šios paro- 
dos pelnas buvo panaudotas 
kursų išlaidom padengti.

Jos darbas Manomo mokyk
loje pasižymėjo dideliu kruopš
tumu, sąžiningumu ir pasiauko
jimu.

1979 mokytojai Ruzgienei ra
ginant ir tėvų daugumai prita
riant, Maironio mokykla buvo 
pratęsta nuo aštuonerių iki de- . 
šimties metų, šie dveji metai 
yra nepaprastai reikšmingi jau
nuolio gyvenime. Reikšmingi 
jie ir tų gyvenimuose, kurie bai
gė šią pratęstą mokyklą, nes jie 
daug sklandžiau ir noriau įsijun
gia į lietuvišką visuomeninį vei
kimą, jiem yra mažiau pavojaus 
nubyrėti.

Švietimo Tarybai pradėjus or
ganizuoti mokytojų studijų sa
vaites pasitobulinimui, ji daly
vavo pirmojoje, ir po to ko ne 
visose kitose studijų savaitėse 
Dainavoje ir daugelyje jų yra 
skaičiusi paskaitas. Paskaitas 
yra skaičiusi ir Rytinio pakraš
čio mokytojų suvažiavimuose.

1970 mokytoja Ruzgienė pa
ruošė ir Šveitimo Taryba iš
leido “Gintarėlius” — elemento
rių pirmajam skyriui. Išleido

iš tolimų vietovių atvyko pabūti 
su mumis.

Ačiū šio renginio komitetui 
ir šokėjų tėvams už nuoširdų 
darbą, rūpestį ir didžias pastan
gas, kad ši šventė įvyktų. Tai 
pavyzdys vieningo darbo, iš ku
rio jūs, jaunime, turėtumėt pa
simokyti ateičiai.

Ačiū mūsų programos talki
ninkams: žaviai Harmonijai, 
mieliems muzikams, be jūsų ne
būtų drebėję šio pastato sienos, 
o scenos grindys nebūtų siū- 
buvę nuo šokėjų trepsėjimo.

Ačiū talentingiems meninin
kams už puošmenas, kurios šyp
sodamos lenkia galvas Jums, 
svečiai.

Ačiū grakštiems buvusiems 
šokėjams. Jūs įrodėt, kad mylit 
savo tautos šokius ir kad niekad 
nėra vėlu juos šokti.

Ačiū Maironio mokyklos ma
žiesiems, jų mokytojams ir tė
veliams.

Ačiū visiems sveikintojams už 
gražius ir prasmingus linkėji
mus ir vertingas dovanas, kurios 
paliks atmintinos iki paskutinės 
mano valandos.

Ačiū ir spaudai už mielą žodį 
šios sukakties proga.

Baigsiu poetės Ados Karvely
tės žodžiais:

Viešpatie,
Esi labai geras.
Geras buvai man
Vakar,
Geras buvai
Prieš metus,
Geras esi man
Šiandien.
Dieve, padėk surasti
Šviesų, žvaigždėtą,
Tikrą žodį
Mano dėkingumo dainai.

Julius gimė 1910 balandrio 29 
Mažeikių apskr., Židikų vlsč., 
Cepiškių km. Mokyklą lankė 
Mažeikiuose, kur jo tėvai turėjo 
įmonę. Čia jaunasis Julius pa
rodė susidomėjimą mašinomis. 
Tėvas jam nupirko seną Fordą, 
kurio motorą Julius išardė ir 
vėl sumontavo. Taip įvyko jo 
pirmoji pažintis su auto mecha
nikos paslaptimis.

Svajojo išmokti skraidyti ir 
būti lakūnu. 18 metų sulaukęs 
vykdo savo sumanymą ir sava
noriu stoja į Lietuvos aviaciją. 
Bet čia lydėjo nesėkmė — nors 
ir buvo priimtas aviacijon, bet 
paskiriamas į mechanikų sky
rių.

Atlikęs karinę prievolę, 1930

Elena Ruzgienė 1970 metais su I-mojo skyriaus mokiniais džiaugiasi jos parašytu 
elementoriumi “Gintarėliai” ir pratimų sąsiuviniais. Nuotr. R. Kisieliaus

taip pat jos paruoštą pratimų 
sąsiuvinį, pritaikytą prie “Gin
tarėlių”. Šios dvi knygos, nau
dojamos lituanistinėse mokyk
lose penkiolika metų, yra pir
mieji lietuviški vadovėliai šim
tam mažų lietuviukų.

Iš trisdešimties savo darbo 
metų 26 praleido mokydama 
pirmąjį skyrių. Savo meile lietu
viškam žodžiui ir mažam moki
nukui Elena Ruzgienė padėjo 
daugeliui žengti pirmuosius lie
tuviško darbo žingsnius. Didžiu
ma Maironio moky klą lankiusių 
yra buvę jos mokiniai, o per 
“Gintarėlius” ji palietė dar di-

BIBLIOTEKOS SUKAKTIS
Lietuvių Kultūros Židinio vie

name kambary yra Įsikūrusi 
biblioteka.

Jos pradininkas yra Antanas 
Maceika (miręs 1981). Jis turėjo 
gan didelį, savo asmenišką kny
gų rinkinį. 1974 ši rinkinį, jis 
perleido Lietuvių Bendruome
nės Nevv Yorko apygardos val
dybai, padovanodamas 3873 
knygas ir žurnalų komplektus. 
1975 gegužės 4 pasirašytas

PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ DIENA

Tradicinė Pennsylvanijos Lie
tuvių Diena, šiemet jau 71-oji, 
įvyks rugpjūčio 18 Rocky Glen 
Parke, Moosic. Pa. Per 70 metų 
tokios iškilmės vykdavo Lake- 
wood Parke Bamesville. Pa. Šių 
metų Lietuvių Dienos pelnas 
skiriamas Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijai Romoje išlaiky ti.

12 vai. bus koncelebracinės 
mišios už persekiojamą Lietuvos 
Bažnyčią. Pagrindinis celebran
tas bus Šv. Kazimiero kolegijos 
prorektorius kun. Algimantas 
Bartkus.

Meninė programa prasidės 2 
vai popiet. Šoks tautinių šokių 
grupė “Aras" iš Baltimorės. Gru
pei vadovauja Algimantas Vit
kauskas.

Veiks įvairios parodos ir su
venyrų bei lietuviškų rankdarbių 
parduotuvės. Daugiau infor
macijų teikia rengimo komiteto 
sekretorė Mrs. Ann Carlitus. 
P.O. Ringtovvn. Pa. 17967. Telef. 
717 889-3839.

išėjo atsargos vyr. puskarinin- 
ko laipsniu.

Kaip patyręs mechanikos žino
vas, malonaus ir gero būdo 
asmuo, aviacijos pik. lt. V. Šen- 
bergo rekomenduotas gavo tar
nybą užsienio reikalų ministeri
joj transporto žinyboj.

Jam tekdavo vežioti užsienio 
reikalų ministerį Dovą Zaunių, 
jo šeimą ir užsienio diplomatus. 
Minriteris D. Zaunius mėgo są
žiningą, pareigingą tarnautoją 
ir jį globojo.

Mėgino Julius patekti Lietuvos 
Aero kluban į lakūnų paruo
simo grupę, bet dėl kažkokių 
priežasčių nebuvo priimtas.

(nukelta į 7 ptl.i 

dėlę gausybę jaunų sielų ir ne 
vienam ji uždegė pirmą kibirkš
tėlę meilės lietuvybei, tautai ir 
jos tradicijom.

Lietuvių visuomenė didžiuoja
si mokytojos Ruzgienės pasie
kimais ir kartu su ja džiaugia
si jos sukaktimi. Su giliu dėkin
gumu įvertina jos įdėtas pastan
gas lietuvybės išlaikymui. Visi 
viliasi, kad jos nueitas trisde
šimties metų kelias lituanisti
niame švietime bus įkvėpimu ir 
pavyzdžiu kitiem lietuvių moky
tojam ir veikėjam.

DB

aktas, pagal kurį buvo įkurta 
Kultūros Židinio Antano Macei
kos vardo biblioteka. Šį aktą pa
sirašė pranciškonų vienuolyno 
viršininkas ir Kultūros Židinio 
administracinio komiteto pirmi
ninkas Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM (dabar vy skupas) ir Lietu
vių Bendruomenės New Yorko 
apygardos valdybos pirminin
kas Aleksandras Vakselis. Šio 
akto tekstas, meniškai apipavi
dalintas dailininko C. JanuŠo, 
buvo įrėmintas ir dabar kabo 
bibliotekoje.

Biblioteką įkūrus, iki pat savo 
mirties ją tvarkė ir jai vadova
vo Antanas Maceika.

Šiuo metu bibliotekoje yra per 
6000 tomų. Čia šalia Amerikoje 
išleistų lietuviškos ir angliškos 
enciklopedijų šliejasi ir tarybi
nė enciklopedija bei žodynai. 
Šalia nepriklausomoje Lietuvoje 
ir išeivijoje išleistų knygų, yra 
vertingų grožinių ir mokslinių 
veikalų, išleistų okupuotoje Lie
tuvoje.

Ši biblioteka vis pasipildo, 
nes susilaukia asmenų, kurie jai 
padovanoja savo knygas. Vėliau
sias dosnus aukotojas tai Ap
reiškimo parapijos buvęs vikaras 
kun. Antanas Račkauskas, prieš 
išvykdamas pastoviam apsigyve
nimui į Floridą, paaukojęs gau
sų vertingų knygų rinkinį.

Knygom gausėjant, prie da
bartinio jų išdėstymo (spintos 
pagal keturias kambario sienas), 
darosi ankšta. Gal reikėtų pa
sinaudoti viešųjų miesto biblio
tekų sistema ir pastatyti keletą 
>pintų kambario vidury?

Šios bibliotekos vedėjas yra 
Vladas Sidas. o jo uolus talki-

11:45

12:45

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ
METINIS

Liepos 7 dieną, 1985

Keturi pranciškonai švenčia savo 50 metų vienuolinio 
gyvenimo jubiliejų ir 45 metų kunigystės sukaktį.
Mišias laiko ir pamoksią sako vysk. PAULIUS BALTAKIS
Gieda Brocktono šv Kazimiero parapijos choras

Tautinianokiai. Vadovauja ONA IR GEDIMINAS 
IVAŠKAI

PrancHkonai visus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną.

LOS ANGELES 
CALIF.

Tautinės Sąjungos Los Ange
les skyriaus naują valdybą su
daro: pirmininkė Rūta Šakienė, 
vicepirmininkas Jonas Petronis, 
vicepirmininkas renginių reika
lam Pranas Dovydaitis, sekreto
rius Vytauttas Šeštokas, iždinin
kas Ramūnas Bužėnas. Numato
ma liepos 14 surengti geguži
nę Tautiniuose namuose, rug
sėjo 8 — Tautos šventės minė
jimą ir pietus, spalio 19 — Dir
vos vajaus balių, 1986 vasario 9 
— sol. Reginos Žymantaitės-Pe- 
ters koncertą.

Juozas ir Ona Andriai per
sikėlė į Chicagą, kur gyvena 
Andriuvienės giminės. Jiedu il
gai gyveno Santa Monica, Ca- 
lif. Pulk. J. Andrius, buvęs Lie
tuvos kariuomenės kartografas, 
keletą metų buvo “Lietuvių Die
nų”! žurnalo administratorium. 
Jis yra Lietuvių Vienybės Są
jūdžio atstovas Vlike. Gyven
damas Los Angeles, aktyviai 
dirbo Lietuvos vyčių kuopoje, 
karių “Ramovėje”, Santa Moni
ca lietuvių klube ir kitose or
ganizacijose.

Linas Polikaitis, gabus muzi
kas, kartu su broliu ir pusbro
liais įdainavęs lietuviškos mu
zikos plokštelę “Aš čia gyva”, 
susižiedavo su Regina Stančikai- 
te, kuri uoliai dirba skautų 
draugovėje ir dalyvauja lietu
viškose organizacijose. Jų vestu
vės numatytos rugpjūčio 17 Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje. — L.Ž.K.

ninkas ir didelis knygos gerbė
jas — Liudas Špokas. Jis šioje 
bibliotekoje praleidžia daugybę 
valandų betvarkydamas knygas. 
Taip pat uoliai talkina Julius 
-Botyrius.

Šių metų gegužės 4 šiai biblio
tekai suėjo 10 metų. Sukaktuvės 
— šventė! Deja, ši šventė pra
ėjo nepastebėta. Šios gražios su
kakties proga niekas nepakėlė 
tosto, neuždegė žvakutės, ne
sugiedojo “ilgiausių . . Nie
kas neištiesė rankos čia prisi
glaudusiem Mažvydui, Donelai- 

»čiui, Baranauskui, Maironiui, 
Krėvei...

p. palys

kauskas, SJ, išrinktas Popiežiš
ko Grigaliaus universiteto Isto
rijos fakulteto dekanu trejiem 
studijų metam, šiom svarbiom 
pareigom jis išrenkamas nebe 
pirmą kartą. Istorijos fakulteto 
dekanu jis jau yra buvęs 1970- 
73 metų laikotarpy. Prof. Rabi
kauskas 1975 78 yra buvęs
Grigaliaus universiteto vicerek- 
toriumi. Tarptautinėse mokslo 
sferose kun. prof. Paulius Rabi
kauskas yra žinomas ir kaip 
tarptautinio istorijos mokslų 
žurnalo “Archyvum Historiae 
Pontificiae” (Popiežių istorijos 
archyvas) redaktorius. Šį žurna
lą jis redaguoja nuo 1975.

— Inž. Jonas Talandis gegu
žės 16 - 18 Washingtone įvyku
siame JAV Tautinių grupių 
respublikonų atstovų suvažiavi
me buvo išrinktas tos organiza
cijos vadovybės pirmuoju vice
pirmininku. Suvažiavime daly
vavo daugiau kaip 600 įvairių 
tautybių respublikonų atstovų.

— Lietuvių Respublikonų Fe
deracijos suvažiavime Washing- 
tone gegužės 16-ateinančių dvie
jų metų terminui išrinkta nauja 
valdyba: Jonas Talandis — 
pirm., Kazimieras Oksas — I 
vicepirm., Liucija Mažeikienė 
— II vicepirm., Jonas Urbo
nas — III vicepirm., Juozas 
Šulaitis — ižd., Modestas Ja
kaitis — sekr. Suvažiavime da
lyvavo per 30 atstovų iš įvairių 
JAV Amer. Lietuvių respubliko
nų klubų.

— Kun. Alfonsui Grausliui, 
kelių knygų autoriui, žymiam 
pamokslininkui ir paskaitinin
kui, birželio 14 suėjo kunigystės 
60 metų sukaktis. s

— Santaros - Šviesos Federa
cijos 32-ras suvažiavimas įvyks 
rugsėjo *5 - 8 Tabor Farm, So
dus, Mich.

— Toronto Prisikėlimo para
pijos kredito kooperatyvo meti
nis susirinkimas įvyko kovo 10 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Dalyvavo 275 nariai ir keletas 
svečių. Iš pirmipinko praneši
mo paaiškėjo, kad bankelio ba
lansas prašoko 26 milijonus dol., 
o rezervas — milijoną dole
rių. 1984 metais kooperatyvas iš
dalino 24,000 48-om lietuvių or
ganizacijom bei institucijom: 
Maironio mokyklai $2,500, Va
sario 16 gimnazijai $1,500, litua
nistikos katedrai $1000, Prisikė
limo parapijai $1000, vysk. P. 
Baltakio fondui $1000, tautinių 
šokių šventės lėšų komitetui 
$1000, Kanados LB krašto val
dybai $1000, kitom organizaci-

1 jom po mažiau.

— Toronto miesto katalikų 
mokyklų surengtoje išradimų 
parodoje Ontario muziejuje ba
landžio 12 - 13 dalyvavo trys 
jauni lietuviai. Linas Daukša 
laimėjo vyriausiųjų grupėje pir
mą vietą su savo išradimų dar
bu, kaip fotografuoti labai ma- 

l žus dalykus. Jauniausiųjų gru
pėje Tomas Liačas laimėjo tre
čią vietą su savo darbu "Bak
terijos”. Edvardas Pečiulis ne
pateko į laimėtojų eiles, bet 
ankstyvesnėse parodose laimėjo 
dvi antras vietas.

I

1
I

i

—JAV LB Baltimorės apylinkė 
per savo valdybos iždininką 
atsiuntė 50 dol. Darbininkui 
stiprinti. Nuoširdus ačiū.

— Vasario 16 gimnazijoje Vo- 
j kietijoje vasaros atostogos pra- 
i sidės liepos 6 ir baigsis rugsėjo

— Stovykla “Aušra" jaunuo
liam nuo 8 iki 17 metų veiks 
liepos 14 - 27 Jėzaus Nukryžiuo
tojo Seserų sodyboje Elm- 
hurst. Pa. Dėl informacijų ir 
registracijos kreiptis adresu 
Sister Angelą, CJC, 25*S. Broad 
Mt. Avė., Frackville. Pa. 17931 
Tel. 1 717 874 - 0351

I
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. dr. M. švelkauskianė sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų 
Ir patarimų teisiniais klausimais Dar
bininko aka Rytojam. Klausimai siųs- 
tlni jos adresu: Dr, M. L, Švei
kauskas —• Attomey-at-Law, Boston 
Flve Bank Bldg., 1895 Centre St, 
Boston, MA 02132

MOKYTOJŲ IR JAUNIMO 
SAVAITĖ DAINAVOJE

Pramatoma tokia programa:
Sekmadienį, rugpjūčio 4: 5:30 

vai. popiet vysk. .Paulius Balta
kis, OFM — “Kova dėl jauni
mo”; 7:45 vai. vak- laisvas pa
šnekesys su vyskupu.

Pirmadienį rugpjūčio 5: 10:30 
vai. ryto “Kova dėl jaunimo” 
— tęsiamos diskusijos apie tiky -

VYRO SLAPTAS TESTAMENTAS

KLAUSIMAS
Prieš tris savaites mirė mano 

vyras. Mes buvome vedę 38 me
tus. Niekuomet nesitikėjau, kad 
jis mirdamas mane taip skau
džiai užgaus.

Visą savo turtą mes laikėme 
bendroj sąskaitoj, joint account. 
Namai taip pat buvo abiejų var
du. Vaikų mes niekuomet netu
rėjome. Man ir Į galvą nebūtų 
atėjusi mintis, kad jis slėpė nuo 
manęs.

Jam mirus, kitą dieną man 
paskambino advokatas ir pasa
kė, kad vyras buvo pas jį suda
ręs testamentą be mano žinios 
ir pasirodo, kad jis vien savo 
vardu laikė banke apie 80,000 
dol.

Kaip jis tuos pinigus susikro
vė ir iš kur jis juos turėjo — 
neturiu supratimo. Mūsų abiejų 
bendroj sąskaitoj nei pusės tos

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS
Gruodis: Dainos. Dainuoja 

operų solistė Lilija Šukytė Šio
je plokštelėje įdainuota 17 
komp. Juozo Gruodžio lietuviš
kų dainų. Akomponuoja pianistė 
Raminta Lampsatytė. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Du gaideliai — 18 lietuviškų 
dainų vaikam. Muzikinė palyda 
Andriaus Cerškaus ir Pauliaus 
Vyto. Išleista Kanadoje. Kaina 
su persiuntimu 1 1 dol.

Clevelando vyrų oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko, talkinamas solis
tės Irenos Grigai iūnaitės, įdai
navo 12 lietuvių ir tarptautinių 
kompozitorių dainų. Akompo
nuoja R. Strimaičio orkestras. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Gintaras su daina. Toronto 
“Gintaro” ansamblio dainos 
vieneto įdainuota 14 lietuvių 
kompozitorių dainų. Kaina su 
persiuntimu 11 dol.

Aš čia gyva. Dariaus, Lino ir 
Audriaus Polikaičių bei Vido 
Neverausko įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vadovaujama A. Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

Tau, mama. 14 kūrinių: 7 skir
ti motinai ir 7 mišraus žanro, 
įrašyta Lietuvoje. Išleido 
Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vad. A. Stankevičiaus.

sumos nepasiliko.
O dabar pasirodo, kad mano 

vyras testamente paliko tokią 
krūvą pinigų visokiem savo toli
miem pusbroliam ir pusseserėm, 
su kuriais gyvas būdamas netu
rėjo daug bendro. Aš dėl savo 
pačios savigarbos manau pasi
imti advokatą ir tą savo vyro 
apgaulingai sudarytą testamentą 
sugriauti. Nesvarbu kiek tai man 
kainuos. Ar Tamsta su mani 
sutinki?

ATSAKYMAS
Visos valstijos turi įstatymus, 

pagal kuriuos, vyrui arba žmo
nai mirus, gyvajam priklauso 
tam tikra dalis palikimo. Ar 
yra testamentas ar jo nėra — ne
svarbu. Vaikus galima “išmesti” 
iš testamento, bet ne žmoną.

Tamstos atveju patariu pasi
imti advokatą ne testamentui 
griauti, bet tam, kad jis reika
lautų Tamstai pagal įstatymus 
priklausančios dalies. Teisiškai 
tai vadinasi “statutory share”. 
Žmona “atsisako” testamento ir 
reikalauja įstatymų jai pripa
žįstamos dalies. Faktas, kad 
kitas turtas yra abiejų vardu, 
o vyrui mirus, automatiškai 
“atiteko Tamstai — irgi nesu
daro skirtumo.

Daugumas valstijų numato, 
kad tokiu atveju, kaip Tamstos, 
žmonai (arba vyrui) priklauso 
tam tikra suma (daugelyje vals
tijų — pirmieji 50,000 dol.) 
ir procentai nuo likusios surpos. 
Tamstos vietinis advokatas 
Tamstai galės pasakyti kiek 
Tamstai priklausys iš vyro pa
likimo.

SUNNY HILLS, 
FLA.

Choro sukaktis
Sunny Hills, Fla., vietovėje 

apsigyvenus didesniam lietuvių 
skaičiui, per visas lietuviškas 
pamaldas bažnyčioje buvo gie
damos lietuviškos giesmės. Va
dovavo G. Beleckienė.

1980 nuolatiniam apsigyveni
mui atvykęs muz. Vincas Ma- 
maitis suorganizavo daininin
kų grupę, kuri giedojo ne tik 
bažnyčioje, bet atlikdavo pro
gramą įvairiuose renginiuose. 
Tai grupei buvo duotas vardas 
“Antroji jaunystė”.

“Antrosios jaunystės choras 
balandžio 27 atšventė penkerių

<0 ŠACHMATAI
Arūnas Simonaitis

Neseniai užsibaigė pirmas 
trijų “interzonal” turnyrų Tuni- 
zijoj. Pirmą vietą su 11 1/2 
taškų, paėmė rusas Yusupov, 
antrą vietą paėmė rusas Belyavs- 
ky su 11 taškų. Trečią vietą su 
10 taškų gavo vengras Lajos 
Portisch. 4-tą vietą pasidalino 
Vilniaus gyventojas dm. Vikto
ras Gavrikovas su rusu A. Cher- 
nin. Šitie du paskutiniai žaidė
jai turės rungtis, kad išaiškintų 
kas gavo 4-tą vietą.

Kadangi pasaulio čempijonas 
A. Karpov ir jo priešas G. Kas
parovas nori lošti Maskvoj dėl 
pasaulio šachmatų titulo, 
F.I.D.E. prezidentas Florencio 
Campomanles nusprendė, 
kad vėl ten įvyks pasaulio rung- 
thnės, pradedant rugsėjo 2. Kas 
pirmiau surinks arba 6 laimėji
mus arba 12 1/2 taškų iš 24 
žaięlimų bus čempijonas.

Duodam
partija prieš L. Portisch. Atida
rymas buvo Karalienės Gambi
tas:

L d4 d-5 2. c4 dxc4 3. e4 Žf6 
4.. e 5 Zd.5 5. Rxc4 Žb6 6.R1>3 
Žc6 7. Žf3 Rg4 (juodi lošia už
pulti d4 pėstininką) 8. Rxfc ša
kas (Balti atiduoda d4 pėstinin
ką, bet per kombinaciją uždrau
džia juodiems rukeriuotis) 8 . . . 
Kxf7 9. Žg5 šakas Ke8 10. 
Vxg4 Vxd4 11. Ve2 11 . . .Vze5 
12. Re3 Žd5 13. ŽfB Vf5 14. 0-0 
. . .e6 15. Žc3 Bd8 16. Bfel 

Re7 17. Žb5 Žxe3 18. fxe3 
a6? 19. Žc7 19 . . . Kd7 20. 
Žxa6 . . . Bda8 21. Bedi šakas 
Kc8 22. b4 BXA6 23. b5 Ba3 24. 
bxc6 1>6 25. Babl Rc5 26. Bb3 
Bb3 Ba5 27. Vc4 Bxa2 28. Bxb6 
Rxe3 šakas 29. Khl Rxb6 .30. 
VXA2 Kc7 31. Bd7 šakas Kxc6 
32. Va4 šakas Kc5 (jeigu 32 . . . 
\T>5 33. Bd6 laimės) 33. Zd2 . . .

iš

dabar Yusupovo

juodi pasiduoda.

piet įvy ko koncertas, kurį atida
rė ir kuriam vadovavo Klemen
sas Žukauskas. Humoristinius 
sveikinimus sukūrė ir skaitė 
Elena Lukienė. Pirmoje dalyje 
“Antrosios jaunystės’ choras 
sudainavo penkias dainas.

Antroje dalyje V. Dėdinienė 
skaitė feljetoną “Petrinės”. Kup
letus “Mergužėlė atliko J. Ce- 
pukienė ir V. Žebertavičius,. Ei
lėraštį “Dramblio koja paskai
tė F. Bočiūnas. Komišką dainą 
“Dvi sesutės sudainavo J. Ce- 
pukienė ir B. Motuzienė. Akor-

bos dėstymą; ll vai. ryto Aud-J 
ronė Skrupskelienė (“Teta Aud-1 
ronė” Eglutėje) — “Kaip pagy
vinti priešmokyklinio jaunimo 
kalbos patyrimą*'.

Antradienį, rugpjūčio 6: 10:30 
vai. ryto Stasė Petersonienė — 
“Satyra okupuotos Lietuvos li
teratūroje”; 11:35 vai. ryto Jonas 
Kavaliūnas — “Pranešimai apie 
lituanistinio švietimo reikalus”.

T rečiadienį, rugpjūčio 7:10:30 
vai. ryto Juozas Plačas — “Mo
kinių aktyvumas lituanistinėse 
pamokose”; 11:35 vai. ryto Apo
linaras ,Bagdonas “Ilgas krikš
čionybės kelias į aisčių žemes”.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 8: 
10:30 vai. ryto Juozas Masi- 
lionis — “Prof. A. Salio raštų 
apžvalga”; 11:35 vai. ryto Sofi
ja Jonynienė — 
bos dėstymas 
lietuviškai”.

Penktadienį, 
10:30 vai. ryto
kauskienė — “Pranešimas iš 
Švietimo Priemonių Centro”; 
11:35 vai. ryto Saulius ir And
rius Anužiai “Lietuvių politinia
me gyvenime ir ką jis gali pa
siekti?”; 7:45 vai. vak. Irena 
Pemkienė — “Lietuviškas auklė
jimas šeimos židinyje”.

Šeštadienį, rugpjūčio 10: 10:30 
vai. ryto Marija Smilgaitė — 
“Vaizdajuosčių naudojimo pri
taikymas lituanistiniam auklėji
mui”; 11:35 vai. ryto Rimas 
Damijonaitis — “Kompiuterių 
įvedimas į lietuviško švietimo 
darbą”.

Po paskaitų vyks diskusijos.
Rengėjai

“Lietuvių kai- 
nemokantiems

rugpjūčio 9:
Ramunė Rač-

DEXTER PARKPHARMACY [Eį
Wm. Anastasį B. S. ” 

77-01 J AMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELTVER

296-4130

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

su tekstu lietuvių ir anglų kal
bomis, labai tinka dovanom 
įvairiom progom.

A. Rannit, M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

E. Verloren VanThemaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
58 doL

E. Jasiūnas, Darius-Girė- 
nas, 25 dol.

Patty C. Rice, Amber, 29 dol.
Adomo Galdiko, A Color 

Odyssey, 15 dol.
F. VVhitaker, Puzinas, 25 dol.
Jurgis Juodis, The Way of the 

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

gos, lietuviškos muzikos plokš
telės ir įvairūs suvenyrai gau
nama Darbininko administra
cijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

St Petersburge, FUl, buvo surengta šv. Kazimiero metų 
' «>■»baigimo paroda. Buvo išstatytos nuotraukos, pašto ženk* 
lai. Parodą surengė J. Tarnas (d.), kuris kalbasi su muziku 
AL Mateika (k.).

Lietuviška lengvųjų automašinų eksporto firma Vo
kietijoje savo veiklos išplėtimo sumetimais Ieško sąži
ningų Ir savistoviai mąstančių bendradarbių. Pirmoj el
toj pageid. Iš rytinių uostų, kaip New Yorko, Albany Ir 
tt Skubiai kreiptis į redakciją šlfr. Nr. 39.

LIETUVIŠKOS KASETĖS
Dainuokime — A. Šalčio 16 lietuviškų dainų. Gintaras su daina 

— 14 dainų. Estradinės muzikos - šokių kasetės (60 minučių, 10- 
12 dainų kiekvienoj): Paklydo ramunė, Gervės skrenda, Myliu, 
Vilniai, Mūsų kaime gegužinė, Šventieji vakarai, Balti balan
džiai, Dainuok dr šok, Ragelių puota, Volungė, Armonika, Nak
ties muzika, Už viską švelniau. Šios kasetės po 10 dol.

Kasetės po 90 minučių: V. Noreika, Tango, Šokime I, Šokime II, 
Akordeono garsai, Broliai Aliukai. Šios kasetės po 15 dol.

Komp. J. Stankūno kūriniai, įrašyti kasetėse “Sodžiaus garsai” 
ir “Lithuanian Entertainment”. Dainuoja a.a. Irena Stankūnaitė, 
solistai, duetai, chorai. Šios kasetės po 6 dol.

“Introduction to Modem Lithuanian” gramatikos 4 kasetės iš 
viso 20 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 dol.
Šios kasetės gaunamos Darbininko administracijoj, 341 High

land BlvcL, Brooklyn, N.Y. 11207.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St, 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Pulki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudoĮantiem 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, Zlp------------------------------------------- -------- ------------

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

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

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

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

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

Miestas, valstija, Zlp ............................................................................

Kaina su persiuntimu 11 dol.
Pasakos. Įrašyta 10 lietuviškų 

pasakų vaikam. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Ar atminsi? Dainuoja solistė 
Dana Stankaityti. akomponuo- 
jant muz. Alvydui Vasaičiui. Į- 
dainuota 14 lietuvių kompozito
rių kūrinių. Kaina su persiunti
mu 11 dol.

Gina Capkauskienė. Solistė, 
akomponuojant muz. Jonui Go- 
vėdui. įdainavo 5 lietuvių kom
pozitorių ir 5 tarptautinių au
torių kūrinius. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Algis Grigas, baritonas, su 
Philharmonica Hungarica, diri
guojant Alvydui Vasaičiui, į- 
dainavo 8 lietuvių ir tarptauti
nių operų arijas. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

Dainuok ir šok. Dainuoja Juo
zas Nakutavičius ir Dana Sum
ine rs-Striugaitė. palydint or
kestrui “Lietuva”. Estradinės ir 
šokių dainos. Kaina su persiun
timu 13 dol.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos bei 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoje, -341 Highland 
Blvd., Brooklyn. N.Y. 11207.

metų veiklos sukaktį.
9 vai. ryto buvo mišios už 

gyvus ir mirusius choro narius. 
Mišias koncelebravo klebonas 
kun. P. Jaraška ir kun. A. Rač
kauskas. Gražų pamokslą pasa
kė kun. klebonas, palinkėdamas 
chorui dar ilgai gražiomis gies
mėmis ir dainomis linksminti 
Sunny Hills gyventojus.

Sunny Hills salėje 4 vai. po-

deonu palydėjo B. Cepukas,
Trečioje programos dalyje 

choras vėl sudainavo penkias 
dainas. Visą laiką chorui va
dovavo muz. V. Mamaitis.

Po programos buvo vaišės ir 
šokiai. Vyko gausi loterija. Buvo 
renkamos aukos “Antrosios jau
nystės” choro einamiesiem rei
kalam.

V.

Sunny Hills, Fla., choras, pasivadinęs “Antrosios jaunystes*’ 
vardu. Švenčia savo veiklos 5 metų sukaktį. Dešinėje — 
choro vadovas muzikas Vincas Mamaitis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: M - 01 1141h St, Rlchmond HM, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-8799

Skyriai: Chlcagoje, Cicero, St Petersburge

Aktyvas: 40 mRIJonų dolerių.

KASOJE gaunamos paskolos, reguliarios santaupos, 
IRA Ir kRI pelningi certlflkatal.

Reguliarių santaupų palūkanų kursas KASOJE šiuo matu 7%. Pilnas metų 
prieauglis 7.25%

Taupymo sertifikatų palūkanos nuo 8J%, pagal sumų Ir terminų. 
IRA Inddlių palūkanos nuo 10% Iki 11% pagal terminų.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS Įstaiga Rlchmond HM veikia šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, Išskyrus penktadieniais Iki • v.v. k šeštadieniais Iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certtfHcatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba peštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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J. KUMPIKEVIČIUI-KUMPIKUI ATMINTI
(atkelta iš 5 psl.)

Sužinojus apie Čekoslovakijoj 
veikiančią lakūnų mokyklą parū
po tenai nuvykti.

Pasitaikė Lietuvos pasiuntiny
bėje Prahoje laisvas raštvedžio 
etatas. Paprašė min. Zauniaus jį 
skirti tenai. Taip ir įvyko. 1932 
kovo pradžioje jau apsigyveno 
Prahoje. Čia begyvendamas ir 
pramokęs kalbos susipažino su 
čekų civiliniais ir karo lakūnais.

1933 rugsėjo mėnesį pradėjo 
mokytis skraidyti “Masaryka 
Leteckaja Lyga” mokykloje.

Tuo pačiu laiku prie akade
minio čekų Aero Klubo V.S. 
lietuvių studentų draugijos “Li- 
thuania” ir kitų asmenų buvo 
įsteigta lietuviška aviacijos sek
cija pasivadinusi Dariaus-Girėno 
vardu. Klubas davė nemokamas 
pamokas norintiem skraidyti. 
To klubo lėktuvais skraidė stud. 
architektas Antanas Varnas ir 
Julius Kumpikevičius.

1934 pradžioje sėkmingai iš
laikė egzaminus ir gavo čekų 
lakūno diplomą ir knygutę.

Kilo sumanymas skristi Lietu
von. Nusipirko už 1000 kronų 
seną lėktuvą, paruošė kelionėn 
ir kovo 5 išskrido iš Prahos 
Kbeli aerodromo Kaunan. Dėl 
blogo oro ir mechaniškų kliūčių 
turėjo nenumatytų nutūpimų 
Vokietijoje ir tik kovo 8 atskri
do Kaunan, kur buvo iškilmin
gai sutiktas Aero klubo, Lietu
vos aviacijos ir visuomenės at
stovų.

Tai buvo pirmas Lietuvos avi
acijos istorijoj įvykis, kad kas 
nors turėtų savo privatų lėktuvą 
ir juo skraidytų.

Aero klubas buvo įsteigtas 
1927 propaguoti civilinei aviaci
jai ir turėjo keletą lėktuvų ap
mokymui ir keleiviams vežioti 
aviacijos dienose, bet tai buvo 
klubo nuosavybė.

Lakūno Juliaus Kumpiko

Julius Kumpikas

skraidymai savo privačiu lėktuvu 
sukėlė nerimą Aero klubo va
dovybėje. Net spaudoje imta ne
pagrįstai jį kaltinti, kad jisai 
norįs sugriauti Aero klubą, kad 
perims jo vadovybę ir dar kito
kių prasimanymų.

Po tokių spaudoje kilusių pa
sisakymų Trimito redakto
riaus J. Kalnėno buvo pasiūly
ta steigti šaulių aviaciją.

Sumanymas, nors ir teigia
mas, bet kliūčių tam nemažai 
— pirmiausia Aero klubas prie
šingas, o be to — gali būti ir 
Aviacijos viršininkas tam nepa
lankus, bet kliūtys buvo nuga
lėtos ir toks šaulių aviacijos 
būrys buvo įsteigtas prie Kau
no komendantūros.

Entuziastų atsirado ir greitu 
laiku šaulių aviacijos būrys tu
rėjo 180 narių su viršum ir buvo 
prijungtas prie Šaulių Sąjungos 
štabo. Prasidėjo aukų rinkimo 
akcija lėktuvam Įsigyti ir grei
tu laiku buvo surinkta nemaža 
pinigų suma.

1936 lapkričio 29 Juliaus 
Kumpikevičiaus-Kumpiko pa-

PADĖKA

ANTANINA MARKEVIČIŪTĖ
sulaukusi 80 metų amžiaus, daugelį mėty gyvenusi 
Woodhavene, N.Y., mirė gegužės 17 d. Buvo kilusi iš 
Kauno apylinkės. Lietuvoje liko sesuo ir kiti giminės, 
čia Amerikoje — draugai ir pažįstami.

Palaidota gegužės 21 d. iš Apreiškimo bažnyčios 
Cypress Mills kapinėse.

Nuoširdi padėka klebonui kun. J. Pakalniškiui už 
maldas koplyčioje, už šv. mišias ir palydėjimų į kapus. 
Dėkojame visiems, užprašiusiems mišias, aukojusiems 
Tautos Fondui, už atsilankymų koplyčioje, dalyvavusiems 
pamaldose ir už palydėjimų į amžino poilsio vietą.

Ypatinga padėka Marytei R. Shalins už malonų 
ir rūpestingų patarnavimų.

stangomis ir pamėgimu aviaci
jos sporto buvo įsteigtas pirma
sis šaulių aviacijos būrys ir ka
riuomenės štabo nutarimu pri
skiriamas prie Karo Aviacijos 
tolimesniam vystymuisi.

1938 Julius Kumpikas tarnauja 
Vyriausios Kelių Valdybos už
miestinių autobusų judėjimo 
skyriuje, kaip inspektorius ir 
tikrina kelius, aiškina skundus.

Be to aktyviai dalyvauja ir 
šaulių ruošiamose aviacijos 
šventėse. Vienoje tokioje šven
tėje Anykščiuose turėjo progos 
su Amerikos lietuvio lakūno 
Povilo Šaltenio dovanotu šaulių 
būriui lėktuvu “Sakalas” pa
skraidinti dr. Lisauską ir rašy
toja Ant. Vienuolį-Žukauską.

J. Kumpiko dėka ir sumanu
mo pravesti piniginį vajų lėktu
vams įsigyti 1939 buvo nupirkti 
trys KL 35 tipo lėktuvai.

1939 paskelbus visuotinę mo
bilizaciją buvo pašauktas Karo 
Aviacijon į II-ją eskadrilę, o vė
liau perkeltas I-jon specialiems 
uždaviniams tarp Kauno, Šiaulių 
ir Panevėžio aerodromų.

Atgavus Vilnių buvo iškeltas 
Vilniaus ruožo susisiekimo vir
šininku. Jo žinioje buvo trans
porto priemonės ir priežiūra.

Vokiečiams užėjus buvo palik
tas tose pačiose pareigose ir čia 
būdamas labai daug padėjo savo 
tautiečiams parūpindamas ben
zino, žibalo ar transportacijai 
reikiamų sunkvežimių.

Ypač jo pagalbą juto Vilniaus 
Kunigi} Seminarija ir jos rekto
rius prel. L. Tulaba. Julius suor
ganizuodavo maisto parūpini- 
mui ir pervežimui leidimus ir 
sunkvežimius, pagelbėdavo ap
sirūpinti degalais ir malkomis.

Pasitraukęs į Vakarus — po 
karo nusipirko iš vokiečių ne
didelį sunkvežimį ir čia vėl pa
gelbėdavo tautiečiams persi
kraustyti ar pervažiuoti iš vie
tos į vietą, nes turėjo specialų 
leidimą iš UNNRA ir IRO, 
kaip* bendruomeninėms paslau
goms patikėtą asmenį.

Persikėlus iš anglų zonos į 
Tuebingeną dirbo prie Lietuvių 
Komiteto su savo įsigyta trans
porto priemone ir buvo Rau
donojo Kryžiaus transporto sky
riaus vedėjas.

Atvykęs 1949 Amerikon dirbo 
aviacijos dalių fabrike ir turėjo 
savo nuosavą mechanikos dirb
tuvę.

Buvo aktyvus visuomeninin
kas, talkino Balfui, veiklus šau
lių organizacijoj. Šauliu buvo 
nuo pat savo jaunystės ir kai 
sužinojo apie Klaipėdos krašto

sukilimą, tai 12-metis paauglys 
atjojo Mažeikių Komendantūron 
pasisiūlyti savanoriu Klaipėdos 
vaduoti.

New Yorke kurį laiką buvo S: 
Kudirkos šaulių kuopos vadu, 
o susilpnėjus sveikatai iš veik
los pasitraukė, bet aktyviai sekė 
lietuviško gyvenimo įvykius ir 
sielojosi Lietuvos reikalu.

Nuliūdime liko žmona Izabe
lė, duktė dr. Giedrė ir giminės 
Lietuvoje.

Juliaus Kumpiko liūdi šaulių 
organizacija ir jį pažinoję 
tautiečiai.

V. Žukauskas

Globėjai

PADĖKA

1985 kovo 2 Lietuvoje mirė mano brangi Mamytė— 
BARBORA RAIŠIENĖ ir balandžio 15 mirė mano Mielas 
Brolis — KAZIMIERAS RAIŠYS. Abu palaidoti Joniškė
lio kapinėse.

Dėkojame mieliems bičiuliams, draugams ir pažįsta
miems, kurie užprašė šv. mišias, pareiškė užuojautas 
žodžiu, laiškais ar spaudoje. Tai buvo mums didelė 
paguoda tose sunkiose ir liūdnose valandose.

Specialiai dėkojame kunigams už aukotas mišias: 
Tėv. Kornelijui Bučmiui, OFM, Brooklyne, N.Y.,prel.Anta
nui, Jonušui Romoje, kun. Kęstučiui Balčiui Amster
dame, N.Y., kun. Vytautui Piktumai, Juno Beach, Ra., 
tėvams pranciškonams Kennebunkport, Maine.

Mūsų kaimynai atsilankė mūsų namuose su paguo
dos ir užuojautos žodžiais. Jiems padėkojome asmeniš
kai.

Dar mums laiškais ar per spaudą užuojautas pa
reiškė šie asmenys: dr. Rūta 
Marija Ir Aleksas Žemaičiai, 
mai, dr. Halina Montvilienė, 
Ona Ir Adolfas Ballūnal, dr.
Elena ir Henrikas Andruškos, Irena ir Jurgis Okunlal, 
Elena ir Jonas Žukai, Pelaglja Ir Steponas Levsckai, 
Janė ir Juozas Maurukai, Ona Ir Jurgis Rlblnskal, 
Laimutė Ir Česlovas Sinkevičiai, Ada ir Aleksas Juciai, 
Ona Juozėnlenė, Jadvyga Gaslllūnienė, Ona Osmols- 
kienė, Marija Bulvičlenė, Aleksandra Pakalk ien*, Eu
genija Ir Michael Donohue, Viktorija Galinienė, Ada 
švelnlenė, Emilija Vllutlenė, Juozas Karazija, Paulius 
Jurkus, kun. Mečys Burba— Frascattl, Roma, Bronė 
švllplenė, Meilutė Ir Petras Rudai.

Visiems jiems nuoširdžiai dėkojame.

Duktė Bronė ir žentas Bronius Oniūnai

ir Mečys Jauniškis!, dr. 
dr. Stefa ir Adolfas Di- 
dr. Ona Mironai!*, dr. 
Vladas ir Ona Valtkai,

šių ir gražaus pabendravimo 
dr. Saulius Cibas paskambino 
romantišką Chopino kūrinį.

Kas įdomu, kad Buivydų jau
nieji, nors ir gyvendami toliau 
nuo lietuviškų centrų, išauginti 
gražioje lietuviškoje dvasioje. 
Kalbantis su Romu ir Rūta turi 
stebėtis, kad lietuvių kalboje 
jie neturi amerikoniško akcento, 
ko dauguma čia augančių neiš
vengia.

Linkime mieliem Romui ir Rū
tai sėkmės jų mokslo ir gyve
nimo kelyje, o tėvam Aldonai ir 
Daniui Buivydam džiaugtis 
gražiu savo prieaugliu.

jo amžiaus Įtartos negausius 
atstovus, kai amerikiečių spau-

išimtinais atvejais pasitaiko už-

p'ž.

Sveikinimai iš Anglijos
Renata ir Julius Špokevičiai, 

kurie džiaugiasi atostogomis 
Anglijoj, siunčia gražiausius 
sveikinimus visiem savo bičiu
liam.

Skautų šventė
Atlanto rajono skautų-skaučių 

sporto šventė įvyks birželio 22- 
23 Blue Hills Regionai Techni- 
cal School sporto patalpose, 100 
Randolph Avė., Canton, Mass. 
Čia yra tinklinio, ir krepšinio 
aikštės, dušas, persirengimo 
kambariai, lengvos atletikos 
aikštė, teniso aikštė.

Registracija — šeštadienį, bir
želio 22, nuo 10 vai. ryto. Ati
darymas 10:45, o sportas prasi
dės 11 vai. Vakare linksmava- 
karis įvyks So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salėje. Sekmadienį 
— lengva atletika ir lauko te
nisas pradedant 11 vai. ryto.

Skautų vadovai ragina visus 
skautus-skautes dalyvauti. Jeigu 
reikia daugiau informacijų — 
skambinti tel. 617 472-4956.

Buivydų šventė
Aldonos ir Daniaus Buivydų, 

iš Carlisle, MA, sūnus Romas 
baigė Lovvelio universitetą, gau
damas bakalauro laipsnį Mag- 
na cum Įaudė pažymiu. Stu
dijavo psichologiją. Romo atei
ties planai — siekti aukštesnio 
mokslo laipsnio iš tos pačios 
srities. Nuo rudens tęs studijas 
Tufts universitete.

Romo sesutė Rūta baigė Con- 
cord-Carlisle aukštesniąją mo
kyklą, o nuo rudens pradės stu
dijas Lowel universitete. Rūta 
yra 1984 - 1985 metų Miss Li- 
tuania of New England.

Birželio 9 Aldona ir Danius 
Buivydai savo puikioje sodybo
je suruošė vaišes savo vaikų 
Romo ir Rūtos mokslo metų 
užbaigimui. Suvažiavo gal per 
šimtą Buivydų tėvų ir vaikų 
bičiulių net iš Connecticut, Ca- 
pe Cod, o taip pat iš visų Bos
tono apvlinkių. Prie puikių vai-

A.A. 
JUOZUI NURAŠKAI

mirus, žmoną Jadvygą ir jos sūnų Algį giliam liūdesy 
nuoširdžiai užjaučia

Šlapelių ir Veršelių šeimos

Lenkų koncertas
Šv. Kryžiaus katedroje

Moniuškos muzikos draugija 
gegužės 19 Šv. Kryžiaus kated
roje Bostone surengė “Sacred 
and Secular Music” koncertą. 
Dalyvavo aukšti vietos valdžios 
pareigūnai. Koncerte buvo atlik
ta ir Juliaus Gaidelio “Poetas”'. 
Atliko solistė Daiva Mongir- 
daitė.

Koncertas buvo priminimui 
600 metų “The Black Madon- 
na”.

Ar tinkamai paminime 
Tragiškuosius birželio įvykius?

Tragiškųjų birželio įvykių 
liūdnos sukakties išvakarėse 
Laisvės Varpo radijo valandos 
vedėjas Petras Viščinis kasmet 
įtaigoja, kad tais įvykiais su
domintume jaunąją kartą ir 
amerikiečių visuomenę. Kalbė
damas tuo reikalu birželio 9 d. 
programoje Laisvės Varpo vedė
jas tarp kitko pabrėžė: “Kai prieš 
45 metus Raudonoji Rusija pa
gal susitarimą su hitlerine Vo
kietija veržėsi į Lietuvą, ji tai 
darė atsiremdama į dvi prielai
das: Pirma, kad laisvasis pasau- 

'lis, susirūpinęs sukeltu karu, 
Lietuvai nepadės. Antra, 
kad ilgainiui lietuvių tautai pa 
darytos -skriaudos bus užmirš
tos, susigyvenant su apgaule, 
smurtu ir jėga sukurta padė
timi.

Pirmoji prielaida pasitvirtino 
— Lietuvai niekas nepadėjo nei 
tuo metu, kai ji buvo okupuo
jama, nei tuo metu, kai ji per 8 
metus vedė partizaninę kovą 
prieš okupantą. Nejaugi leisi
me, kad taip pat antroji prielai
da pasitvirtintų, pamažu, laips
niškai patys užmiršdami ir ki
tiem neperduodami Lietuvai 
padarytų ir daromų skriaudų? 
O yra rimtas pavojus, kad taip 
gali atsitikti. Stebint Tragiškųjų 
birželio įvykių minėjimus, aiš
kiai matyti kaip jie kasmet da
rosi blankesni savo apimtimi, 
programų paruošimu, dalyvių 
skaičiumi . . .

Liūdnos mintys apima, kai į 
pamaldas už Lietuvą mūsų baž
nyčiose teatsilanko lietuvių vi-

LB Scrantono apylinkė

LB Scrantono apylinkės pirmininkui, mirus, žmonai Reginai 
dukroms Renatai Ir Dianai, sūnums Vytautui ir Renaldui 
bei jų šeimoms reiškiame gilią užuojautų Ir kartu liūdime.

Architektui VYTAUTUI PETRAUSKUI,

JONUI LANDSBERGIUI
Lietuvoje mirus, mūsų mielus giminaičius: Jeronimą 
Landsbergį Ir jo sūnus: Algirdą, Algimantą Ir dukterį 
Gražiną su Šeimomis giliai ir nuoširdžiai užjaučiame 
Ir kartu liūdime.

B. A. Bagdžiūnai 
B. P. Bagdžiūnai 
B. G. Bagdžiūnai 
D. R. šileikiai 
J. Matulaitienė 
R. D. Vounasiai

želio įvykius. O ištiktųjų prie 
didesnių pastangų pamaldos su 
atitinkamais pamokslais už 
Lietuvą galėtų būti laikomos 
ne tik lietuvių bažnyčiose, bet 
taip pat amerikiečių, bent tų die
cezijų, kuriose gyvena daugiau 
lietuvių. Amerikiečių spauda, ra
dijas ir televizija skirtų daugiau 
dėmesio Lietuvos reikalam, ne
kalbant jau apie lietuviam ren
giamus minėjimus, į kuriuos tu
rėtų ir galėtų susirinkti ne tik 
senukai, bet taip pat vidurinio
ji ir jaunesnioji kartos, šis 
paskutinis reikalas turėtų būti 
mūsų jaunimo organizacijų, kaip 
skautai, ateitininkai, Lietuvos 
vyčiai, pats didžiausias rūpestis 
ir aukščiausias uždavinys. Sun
ku laukti paramos ar bent giles
nio reikalo atjautimo iš svetimų
jų, jeigu neįstengiame to sukel
ti netgi savo vaikuose ir vai
kaičiuose. Jau kelinti metai iš 
eilės, kai pagal šio krašto kong
reso priimamą bendrą rezoliu
ciją prezidentas pasirašo prik- 
lamaciją, skelbiančia birželio 
14-tąją Baltų Laisvės Diena, 
ragindamas visus įsijungti į tos 
dienos minėjimą. Ar ne mūsų 
reikalas pasirūpinti, kad tą pro
klamaciją paskelbtų amerikiečių 
spauda, radijas ir televizija? 
Tai sudarytų patį pagrindinį 
ir prasmingiausią Tragiškųjų 
birželio įvykių minėjimą”.

Pažymėtina, kad Petras Višči
nis apie tai kalba iš praktikos. 
Jo iniciatyva ir pastangomis 
nuo 1950 Brocktono radijo sto
tis WBET kasmet perduoda spe
cialią programą anglų kalba apie 
Tragiškuosius birželio įvykius 
Lietuvoje. Šiemet tokia progra
ma perduota birželio 13 nuo 8:05 
iki 9:00 vai. vakaro, tuoj po ra
dijo stoties perduodamų pa
saulinių žinių. Programa apėmė 
prezidento proklamaciją, kitų 
žymių amerikiečių pasisakymus, 
žinias apie lietuvių tautos istori
ją ir kovas dėl laisvės, o taip 
pat lietuvišką muziką. Tai bene 
vienintelis atsitikimas, kad ame
rikiečių radijo stotis perdavė 
prezidento proklamaciją, 
skelbiančią birželio 14-ąją Baltų ; 
Laisvės Diena.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
AM bangos sekm. nuo 8 iki 8:45 
ryto. Veda S. Ir V. Minkai, 71 
Farragut Road, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 268-2515.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -1 0.00 vai. ryto iš WCAV-

4 banga 98.0. Vedėjas — Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ

Halloran and Schaeffer P.C.

300 Union Street
New Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332

MEMCER

1985 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO 
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE

Liepos 17 
Liepos 31 
Rugpjūčio 6 
Rugsėjo 3 
Rugsėjo 18 
Rugsėjo 23 
Spalio 1 
Gruodžio 26

- 1514.00
- 1465.00
- 1698.00
- 1679.00
- 1212.00
- 1173.00
- 1279.00
- 1309.00

Kelionių Ilgis nuo 10 Iki 16 dienų — įvairūs maršrutai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 
1-800-722-1300 (Toli Free) 

Iš Massachusetts Ir Kanados skambinkite 1-617-268-8784

TRANS—ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 WEST BROADWAY, P.O. BOX 116 

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus. *
Prlces are based on double occupancy and aro subject to 
changos.
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Pranciškonų spaustuvės atos
togos prasideda liepos 1 ir bai
giasi liepos 21. Spaustuvė bus 
uždaryta. Jokie spaudos darbai 
nepriimami. Darbininko laikraš
tis pirmąsias dvi savaites, liepos 
5 ir liepos 12 išeis su iš anks
to surinkta medžiaga. Liepos 19- 
tos dienos savaitę neišeis. Visi 
kas nori paskelbti kokius rengi
nius, prašome apie tai pranešti 
Darbininko redakcijai iš anksto, 
vėliausiai iki birželio 26.

Wall Street Journal birželio 14 
laidoje išspausdino gražų veda
mąjį “Baltic Bondage”, kur 
gana objektyviai aprašomas Pa
baltijo kraštų likimas, rusiška 
okupacija, deportacijos ir t.t. At
rodo, kad medžiagą bus parū
pinę kokie nors latvių informa
cijos žmonės, nes panaudota 
daugiau latvių žinių.

Balio Pavabalio satyrinių ei
lėraščių rinkinys — “Milžinai ir 
slibinai” išspausdinta pranciš
konų spaustuvėje. Rinkinys turi 
80 pusi. Išleista 1984 metų da
ta. Kaip žinome, Balys Pava- 
balys yra poetas Leonardas Žit
kevičius. Praeitais metais jis 
rengėsi švęsti savo 70 metų su
kaktį. Tai sukakčiai ir buvo pa
rengtas spausdinti šis eilėraščių 
rinkinys, bet tuo metu jis sun
kiau apsirgo, ir visi spaudos 
darbai buvo atidėti. Šią eilėraš
čių knygą išleido Darbininko 
laikraštis.

Susituokia. Kristina Česna- 
vičiūtė ir Romas Katinas susi
tuokia birželio 22, šeštadienį, 3 
v. popiet Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Vestuvių vaišės 6 
v.v. Kultūros Židinyje.

Kun. Antanas Račkauskas iš 
Sunny Hills, Fla., yra atvykęs 
į Apreiškimo parapijos klebo
niją. Čia jis praleis ilgesnį lai
ką. Praeitą savaitę buvo išvykęs 
į kunigų rekolekcijas Putname, 
Conn.

Pranciškonų vizitatorius Tėv. 
Juozas Rigali, OFM, vizituoda
mas vienuolyną, apsilankė ir 
Darbininko redakcijoje, spaus
tuvėje bei A. Galdiko galerijo
je-

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkime birželio 12 
perrinkta ta pati valdyba 
naujam terminui. Pirmininkė yra 
Marija Žukauskienė. Susirinkime 
taip pat paskirstytos aukos — 
Darbininko laikraščiui paskirta 
50 dol., Dirvai—25 dol., Bal- 
fui — 25 dol., Laisvės Žiburio 
radijui — 25 dol.

LIETUVOJE MIRĖ

Stasė Daukšienė-Račkauskai- 
tė, kun. Antano Račkausko se
suo, mirė gegužės 30. Palaido
ta birželio 2 Skuode. Liko du sū
nūs ir dukra, trys broliai ir trys 
seserys. Amerikoje liko minė
tas kun. A. Račkauskas, kuris 
birželio 3, pirmadienį, laidotu
vių mišias koncelebravo drauge 
su kitais dviem kunigais Šv. Te
resės bažnyčioje, Sunny Hills, 
Fla.

PAMALDOS IR KONCERTAS
už nukankintus bei ištremtus
bus birželio 22, šeštadienį, 10:30 v.r. Apr e likimo parapijos 
bažnyčioje.

Mišios aukojamos už bolševikų nukankintus kunigus 
— kun. Vaclovų Balsi (Stasio Balsio brolį), kun. Justinų 
Dabrilų Ir kun. Juozų Petrikų. Taip pat bus prisiminti 
Ir kiti į Sibiru išvežtieji Ir nukankinti.

Po mišių — pusės valandos koncertas.

Gieda sol. MEČYS RAZGAITIS 
Vargonais palydi VIKTORAS RALYS

Visuomenė kviečiama atsilankyti.

Mario M. Cuomo, New Yorko 
gubernatorius, prisimindamas 
1941 birželio 14 didžiuosius iš
vežimus, padarytus Sovietų Są
jungos prieš tris Pabaltijo vals
tybes, 1985 gegužės 30 valstijos 
sostinėj pasirašė proklamaciją, 
kuria skelbia birželio 14 kaip 
Pabaltiečių laisvės dieną ir kvie
čia amerikiečius pagerbti pabal- 
tiečius, gyvenančius New Yorko 
valstijoje.

Dr. Kęstutis ir Elena Valiū
nai savo naujus namus šventina 
liepos 20, šeštadienį. Jie gyve
na dabar South Hampton, L.I.

106 metų lietuvis. New Yorko 
Post birželio 15, šeštadienio lai
doje, įsidėjo didoką nuotrauką, 
kaip Jonas Višinckas (rašo Wis- 
inckas) iš Great Necko Glen 
Cove ligoninėje atšventė 106 
metų sukaktį. Ji pasveikino slau
gių būrys. Gimęs Lietuvoje 1879 
birželio 15. Iki 65 metų amžiaus, 
iki 1960, jis Michigano valsty
bėje augino karves ir kiaules, 
paskui persikėlė gyventi pas 
seserį. Būdamas 80 metų, pra
dėjo verstis sodininkavimu, bet 
ir iš to darbo pasitraukė, nes 
apsirgo sesuo. Prieš porą metų 
apsigyveno prieglaudoje, į kurią 
jis greitai iš ligoninės grįš. Ne
vedęs. Spaudai pareiškė: “Jeigu 
nerūkysi ir kasdieną gersi tru
putį skačiaus, gy vensi amžinai”

A. a. dr. Lidija Stanaitienė 
mirė prieš 16 metų birželio 26. 
Mišios už jos sielą bus aukoja
mos Apreiškimo parapijos baž
nyčioje Brooklyne birželio 29, 
šeštadienį, 10:30 v.r. Marina 
ir Zigmas Raulinaičiai prašo 
draugus ir pažįstamus prisimin
ti velionę savo maldose.

A. a. Juozas Valaitis mirė 1984 
birželio 29. Metinių prisimini
mui bus aukojamos mišios bir
želio 29, šeštadienį, 10 v.r. lie
tuvių pranciškonų koplyčioje, 
341 Highland Blvd., Brooklyne. 
Liūdinti žmona Gertrūda ir se
suo M. Ulėnienė prašo velionį 
prisiminti savo maldose.

A. a. Kazimieras Barauskas 
mirė prieš septynerius metus. 
Minint šią sukaktį, bus aukoja
mos mišios liepos 7, sekma
dienį, 11 vai. Aušros Vartų 
bažnyčioje, Manhattane. Mišias 
užprašė Antanas Dėdinas. Šei
ma nuoširdžiai dėkoja A. Dėdi
nui ir prašo d<augus bei pažįs
tamus prisiminti velionį savo 
maldose.

Paskaityki Darbininką,
Ir žinosi—
Kas ir kur, ir kaip nutinka*

SUNNY HILLS, FLA.
Kun. Pranas Jaraška birželio 

5 vyskupo iškeltas į naują pa
rapiją. Į jo vietą atkeltas kitas 
kunigas neliettivis.

Kun. Leonas Musteikis pasto
viai apsigyveno Sunny Hills, 
Fla. Be jo čia dar gyvena kun. 
A. Kardas ir šį ankstyvą pava
sarį nusikėlęskun. Antanas Rač
kauskas.

Antano Škėmos dramos “The 
Awakening” pastatymą Court- 
yard Playhouse teatre (39 Grove 
St., New York, N.Y.), labai pa
lankiai įvertino Stevvart H. Be- 
nedict “The Jersey Journal” laik
rašty birželio 7. Veikale? pavaiz
duojama okupuotos Lietuvos 
gyvenimo iškarpa. Bilietus rei
kia užsisakyti telefonu iš anks
to. Skambinti 212 673-5636. 
Spektakliai vyksta nuo trečiadie
nio iki sekmadienio 7:30 vai. 
vak. Paskutinis spektaklis — bir
želio 23.

New Jersey septintas etninis 
metinis festivalis įvyks rugsėjo 
7-8 Liberty State Parke, Jer
sey City, N.J. Įvairių tautybių 
atstovai kviečiami dalyvauti su 
tautinėmis meninėmis progra
momis ir maisto bei rankdar
bių kioskais. Dėl aplikacijos 
formų kreiptis adresu: Office of 
Ethnic Affairs, Department of 
State, CN 300, State House, 
Trenton, N.J. 08625. Telefonas 
609 984 - 7145.

Inž. Evaldas Remeza su žmo
na Virginija, sūnumis Dainium 
ir Arvydu birželio 13 išvyko 
trim savaitėm atostogų. Jie yra 
numatę aplankyti žymesnes vie
tas Prancūzijoj, Ispanijoj ir pa
jodinėti drambliais Afrikoje.

— Tadas G. Dabšys, UCLA 
universiteto studentas ir Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdybos vicepirmininkas, uni
versiteto dienrašty “UCLA Daily 
Bruin' gegužės 20 paskelbė, 
straipsnį “There mušt be justice 
for all”. Straipsny pasisakoma 
prieš OSI ir KGB bendradarbia
vimą ir įtariamų nusikaltėlių le- 
galinių teisių pažeidinėjimą.

Apreiškimo parapijos pikni
kas — gegužinė bus rugpjū
čio 4, sekmadienį, Plattdeutsche 
Park, Franklin Square, L.L, į- 
prastoje vietoje, kaip ir kitais 
metais.

PAVERGTIEJI
LANKĖSI SOSTINĖJE

Pavergtųjų Europos Tautų 
seimo delegacija, vadovaujama 
Lenkijos atstovo Stefan Kor- 
bonski, gegužės 27 lankėsi Vals
tybės Departamente. Delegaciją 
priėmė Valstybės Sekretoriaus 
padėjėjas Europos Reikalam Ro- 
bert Palmer.

Nuoširdžioje dvasioje išsiaiš
kinta eilė pavergtąsias Europos 
tautas liečiančių klausimų. Dele- 
gaęija prašė Valstybės Depar
tamentą kiekviena proga, ypač 
Reagano-Gorbačiovo konfe
rencijoje, jei ji įvyktų, reikalau
ti. kad visuose Rytų Europos 
kraštuose būtų įvykdyti Jaltos 
susitarimai — leisti laisvi rin
kimai — ir įgyvendinti Helsin
kio Baigminio akto nuostatai — 
nepažeidinėjamos ir užtikrintos 
žmogaus teisės.

Kiekvienas delegacijos narių 
nušvietė savo krašto pastarojo 
meto pablogėjusią būklę: su
griežtintą pavergt}, pasunkėjusį 
persekiojimą.

Delegacijoje Lietuvai atstova
vo prof. dr. Bronius Nemickas, 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas. Jis apie delegacijos 
vizitą painformavo Lietuvos at
stovą VVashingtone.

Laiškas iš Lietuvos, skirtas 
Petrui Rumšui, (adresuotas 85 - 
34 86 Street, Woodhaven, N.Y. 
11421), yra Darbininko admi
nistracijoje, nes pagal duotą ad
resą nepavyko adresato surasti.

Novelių rinkinio bei romano 
konkursą yra paskelbęs Darbi
ninkas savo 70 metų sukakties 
proga. Konkurso terminas bai
giasi rugsėjo 15. Premija bus 
įteikta spalio 6 per iškilmingą 
Darbininko Sukaktuvinį koncer
tą, kurio programą atliks du iš
kilūs solistai: Daiva Mongir- 
daitė ir Algis Grigas. Jiems 
akomponuoja lietuviams jau 
gerai pažįstamas VVilliam 
Smiddy.

Parduodamas namas lietuvių 
Juno Beach, Fla., kolonijoje, 
prie Atlanto vandenyno. Skam
binti 305 626 - 0303.

Parduodamas 1977 Ply- 
mouth Volare automilis gerame 
stovyje už 800 dol. Skambinti 
dienos metu 718 647-2434.

MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA
BAIGĖ MOKSLO METUS

Maironio lituanistinai mokyklai 35 matai. Išlaido 
30-tą abiturientų laidą. Mokslo matus baigė tu 
dovanomis ir dainomis, pagerbiant mokytojus 
ir mokinius.

Maironio lituanistinė mokykla 
mokslo metus baigė birželio 1. 
Tą dieną buvo paskutinės šių 
mokslo metu pamokos, o moks
lo metų baigimo iškilmės buvo 
birželio 2, sekmadienį, Kultū
ros Židinyje.

Kultūros Židinyje 12 vai. buvo 
pamaldos. Mišias aukojo mo
kyklos kapelionas Tėv. Antanas 
Prakapas, OFM, savo pamoksle 
prisiminė ir Maironio mokyklą 
ir Švč. Trejybės šventę. Moki
niai atnešė aukas. Čia buvo ne
šama ir pavasario gėlės, ir 
knygos. Mokiniai atliko visus 
skaitymus. Po mišių greitai per
siorganizuota iškilmingam mo
kyklos baigimo aktui.

Sukviečia prezidiumą
Mokyklos baigimo aktui vado

vavo dabartinė mokyklos vedė
ja Vida Penikienė. Į garbės pre
zidiumą pakvietė Lietuvos gen. 
konsulą A. Simutį, LB apygar
dos pirm. A. Vakselį, Rytų apy
gardos mokyklos inspektorę D. 
Bobelienė, Tėv. A. Prakapą, 
OFM, seselę Urbaną, Alf. Sa- 
mušį, tėvų komiteto pirminin
ką G. Žemaitaitį, Elena Ruz
gienę, Ir. Banaitienę, Aid. Mari- 
jošienę, aktorių V. Žukauską.

Mokykla šiemet baigė
Mokyklos pedagogų tarybos 

posėdžio protokolą perskaitė Al
dona Marijošienė ir pranešė, 
kas šiemet baigia mokyklą.

Tie baigusieji yra: Amas 
Nemickas, Paulius Naronis, Re
gina Senken, Rima Vaičaitytė, 
Tauras Vebeliūnas.

Jie baigė 10 metų mokyklos 
kursą. Atestatus įteikė Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis.

Žodžiu sveikino Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis,- LB apy
gardos pirm. A. Vakselis, mokyk
lų inspektorė D. Bobelienė, kla
sės auklėtojas Alf. Samušis, se
selė Urbana.

Baigusiųjų vardu su mokykla 
atsisveikino Paulius Naronis ir 
įteikė dovaną klasės auklėtojui 
A. Samušiui.

Mok. E. Ruzgienės 
pagerbimas

Maironio mokykla gyvuoja 35 
metus. Prisiminti jos buvę ve
dėjai. Elena Ruzgienė be per
traukos mokytojauja 30 metų. 
Švietimo tarybos padėkos raštą 
įteikė inspektorė D. Bobelienė. 
Pagerbdami savo ilgametę mo
kytoją, visi sustojo ir audringai 
plojo.

Savo ilgesniam žodyje Elena 
Ruzgienė palietė lietuvių tautos
praeitį, kaip dalis buvo išvežta, Amas Nemickas. Nuotr. P Bi- Tauras Vebeliūnas. Nuotr.- P.
kita dalis liko Lietuvoje ir akty- vainio Bivainio
viai priešinosi, sukūrė rezis
tenciją, dalis nuėjo su okupan
tais, dalis pasitraukė į vakarus.

Mokinių programa
Nuo 1 iki VI skyriaus moki

niai sudarė chorelį ir, mokyto-

KELIONĖ LIETUVON
Vito Gerulaičio organizuojama 

ekskursija Lietuvon išvyksta 
rugpjūčio 23. Dar yra kelios ne- 
išparduotos vietos. Teirautis 
skambinant: Vitas Travel Serv
ice. Tel. 718 - 847-5522.

NAUJAUSIOS 
KASETĖS

Du gaideliai. Vaikučiam 9 dai
nelės. 10 dol.

Ir vėl žydi gėlės. J. Nakuta- 
vičiaus lengvo žanro šokių dai
nos. 15 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

Parduodamas dviejų mie
gamųjų butas-condominium Se- 
minole, Fla. Butas gerame sto
vyje, netoli nuo bankų ir krau
tuvių, patogus vyresnio amžiaus 
žmonėm. Pirkinys labai papigin
tas. galima pirkti su baldais. 
St. Petersburg Beach prie pat 
jūros parduodamas namas su 
dviem miegamais, su baldais. 
Čia pat krautuvės ir bankai. 
Informacijai skambinti 1 813- 
.360-3553.

jai Nijolei Ulėnienei vadovau
jant, padainavo: šlama šilko vė
jas, O kas mano sodelyje įjun
ko, Ten, kur ošia, Dainuojanti 
jaunystė, Grįšim, grįšim.

Dainavimo mokytojai įteikė 
gėlių puokštę. 8 skyriaus moki
niai atliko trumpą vaidinimą iš 
lietuvių literatūros.

Aktoriaus programa
Pirmą kartą mokyklos baigimo 

iškilmėm buvo pakviestas akto
rius, šiuo atveju aktorius Vi
talis Žukauskas, komikas.

Jis, prisitaikęs prie mokinių 
pasaulio, čia papasakojo gražią 
juokų ir visus maloniai pra
juokino.

Mokyklos apžvalga
Po iškilmingo akto ir mokyk

los baigimo iškilmių buvo pada
ryta mokyklos apžvalga, praneš
ta apie kiekvieno skyriaus dar
bus. Pranešė klasės auklėtojai. 
Iš viso šiais metais Maironio 
lituanistinėje mokykloje mokėsi 
89 mokiniai. Įteiktos dovanos 
geriausiems mokiniams.

Baigiant pranešta, kad iš mo-

Pauliųs Naronis. Nuotr. P. Bi- Rima Vaičaitytė. Nuotr. P. Bi- 
vainio vainio

SVARBUS KASOS 
PRANEŠIMAS

Dauguma banką labai sumažino palūkanų procen
tu*. Vien tik KASA davė ir tebeduoda aukščiausius 
procentu* už Įvairių dydžių Ir terminų taupymo certlfi- 
katu*.

. NUO 500 IKI 20,000 DOL. VERTĖS 3 MĖNESIŲ 
CERTIFIKATAI KASOJE UŽDIRBA 8.51% PILNŲ METŲ 
(EFFECTIVE ANNUAL YIELD) PRIEAUGLĮ. 6 MĖN. — 
9.095% PRIEAUGLĮ, 12 MĖN. — 9.576%, 24 MĖN. — 
10.38%, 30 MĖN. -10.54%

NUO 20,000 IKI 50,000 DOL. VERTĖS 3 MĖN. CERTIFI
KATAI UŽDIRBA 8.77% PRIEAUGLĮ, 6 MĖN. — 9.308%, 
12 MĖN. — 9.638%, 24 MĖN. — 10.49%, 36 MĖN. 
— 10.65%

Palyginkite šį kursi su kitais bankai* ir Įsitikinsit*, 
kaip daug pelnlngeanla yra taupymas lietuviškoje 
KASOJE.

ŠIE AUKŠTI PROCENTAI PASILIKS BENT IKI PABAI
GOS BIRŽELIO, TODĖL SKUBĖKITE PERVESTI ARBA 
ATNAUJINTI CERT1FIKATUS KASOJE.

Reguliarios taupymo knygutė* suskaito* tebeduoda 
7% (7.25% EFFECTIVE ANNUAL YIELD) paMkanaa, ku
rios yra aukščiausios už visų kitų bankų kursų.

SANTAUPOS KASOJE YRA PILNAI APSAUGOTOS 
FEDERALINĖS VALDŽIOS DRAUDIMO AGENTŪROS IKI 
100,000 DOL. UŽ KIEKVIENĄ TAUPOMĄJĄ SĄSKAITĄ.

Kreipkitės Į KASĄ žluo adresu: Ltthuanlan Federal 
Credtt Union, 86 - 01 114th Street, Rfchmond HU‘. 
N.Y. 11418. Telefonas: (718) 441 - 67M.

kytojai: Auksė Vaičaitienė, iš
dirbusi 10 metą, Algis Lukoše
vičius, išdirbęs 4 metus, Rai
mundas Balsys, daugel metą mo
kęs tautinius šokius.

Programą užtruko šį kartą il
gokai. Tuoj buvo bendros vai
šės, žemutinėje salėje buvo 
abiturientą ir ją svečią vaišės, 
dar buvo ir pasilinksminimas, 
grojo pačią mokinių orkestrėlis, 
pasivadinęs Klaida.

Mokyklos baigimo iškilmės vi
sada būna gyvastingos ir įdo
mios, sutraukia daug jaunimo ir 
daug mokyklos bičiulių. Tokios 
buvo ir šiemet (p.j.)




