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JAV pasikeitė kaliniais su Rytų 
bloko valstybėm: už 4 čia nuteis
tus įvairaus ilgumo kalėjimo 
bausmėm dėl šnipinėjimo (2 Rytų 
vokiečiai, 1 lenkas ir 1 bulga
ras) JAV gavo 25 svetimų vals
tybių jai rūpimus piliečius. Iš
gauti šia proga Sacharovus ir 
Anatolį Ščaranskį nepavyko, nes 
Sov. S-ga apie juos atsisakė kal
bėti.

Karo laivyno sekretorius John 
F. Lehman dėl išaiškintos John 
\Valker šnipinėjimo gaujos įsakė 
tuoj pat sumažinti 10 proc. karo 
laivyno pareigūnų leidimus pri
eiti prie karinių paslapčių. Vė
liau tokių pareigūnų skaičius 
bus sumažintas 50 proc.

Komunistų partijos gen. sekre
torius Michail Gorbačiovas pa
ragino aukštuosius pareigūnus 
sumoderninti krašto ūkį, kad jis 
galėtų patenkinti vartotojų po
reikius ir patarnavimų teikimą 
ir kartu galėtų patenkinti pa
didėjusias dėl imperialistų agre
syvios politikos karines išlaidas.

Ispanija ir Portugalija pasirašė 
sutartį su Europos bendrosios 
rinkos valstybėmis ir pasidarė 
rinkos nariais. Šią sutartį dar 
turės patvirtinti rinkai priklau
sančių valstybių parlamentai.

Prieš Nikaragvos sandinistų 
vyriausybę kovoją partizanų va
dai: Demokratinių jėgų Adolfo 
Calero, Demokratinio revoliuci
nio susivienijimo Alfonso Robe- 
lo ir Demokratinės koordinuo
jančios tarybos Artūro Cruz 
sudarė vieną opozicinį frontą — 
Jungtinę Nikaragvos opoziciją 1.

Prezidentas Reagan, turėda
mas galvoj Kongrese vyraujan
čias nuotaikas prieš suteikimą 
Jordanui 750 mil. dol. moder
niem ginklam pirkti ir krašto 
ūkiui paremti, paprašė Kong
resą paskirti 250 mil. dol. ūkinės 
paramos. kaip geros valios 
ženklą už jo iniciatyvą ieškant 
taikos su Izraeliu.

Indijos min. pirmininkui Rajiv 
Gandhi besilankant JAV, prezi
dentas Reagan planuoja užbaig
ti 20 m. trukusią politiką ne
aprūpinti Indijos moderniais 
ginklais ir pasiūlyti Indijai mo
dernios technologijos ir ginklų.

Portugalijos Socialdemokratų 
partijai pasitraukus iš koalici
nės vyriausybės dėl nesutarimų 
ūkinės politikos reikalais, 
min. pirmininkas Mario Soares 
pasisiūlė atsistatydinti.

Pietų Afrikos kariniai daliniai 
įsiveržė į Botsvanos sostinę Ga- 
barone ir sunaikino prieš P. Afri
ką veikiančių Afrikos tautinio 
kongreso partizanų būstines. 
Buvę užmušta 16 žmonių.

Tarptautiniam monetariniam 
fondui sutikus suteikti jai 1.2 
bil dol. paskolą, Argentina už
darė vienai dienai visus bankus, 
pakeitė valiutą iš pezų į austra
lus ^australas lygus 1.25 dol.) ir 
užšaldė birželio 13 buvusias kai
nas.

Sov. S-gos erdvės raketa 
Vega 2, praskrisdama Venus 
planetą, išmetė JAV instrumen
tais aprūpintą modulę planetos 
temperatūrai ištirti.

Pietų Afrika jos valdomoj Na
mibijoj. arba Pietvakarių Afri
koj, sudarė pereinamąją tauti
nės vienybės vyriausybę, kurią 
sudarys abiejų rasių paskirti 
žmonės. Vyriausybę sudarys 8 
ministeriai ir paskirti parlamen
to atstovai. Krašto gynyba ir už
sienio politika rūpinsis Pietų 
Afrika.

Afganistano partizanų padėta 
bomba šiaurinio Afganistano 
Mazar-i-Sharif miesto daugiabu
čiame name sprogdama užmušė 
140 ten gyvenusių partiečių.
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Giesmės prie kun. 
V. daugelio kapo

Kybartai (Vilkaviškio raj.). 
1984 balandžio 29 Kybartų baž
nyčioje buvo minimos trečiosios 
kun. Virgilijaus Jaugelio mirties 
metinės. Ši diena jau tapo tra
dicija. Meldžiamasi ir prisime
nama ne vien garbingos atmin
ties kun. V. Jaugelis, bet ir visi 
kunigai — kankiniai, už Dievą 
ir Tėvynę paaukoję savo gyve
nimą.

Nors balandžio 29 buvo pa
skelbta darbo diena, tačiau iš 
įvairių Lietuvos kampelių su
plaukęs tikintis jaunimas ir su
augę aktyviai dalyvavo iškilmin
gose pamaldose.

Prasmingus pamokslus pasa
kė kun. Ričardas Repšys ir kun. 
Jonas Boruta, ragindami tikin
čiuosius šiuo sunkiu Bažnyčiai 
mūsų tautoje laikotarpiu nepasi
mesti ir ypatingai lavintis geru
me. Po mišių kunigai ir visi ti
kintieji susirinko pasimelsti 
prie kun. V. Jaugelio kapo. Pa
simeldus už mirusįjį ir pagie
dojus “Viešpaties angelas”, į 
dangtį pakilo tikinčiųjų taip la
bai mėgstama giesmė “Marija, 
Marija” . . . Apeigų pabaigoje 
nuskambėjo “Lietuva brangi, 
mano Tėvyne, šalis, kur miega 
kapuos didvy riai.. .”

Kun. S. Tamkevičiaus 
suėmimo metinės

Kybartai. 1984 gegužės 7 Ky
bartų bažnyčioje buvo meldžia
masi už prieš metus areštuotą 
Kybartu parapijos kleboną kun. 
Sigitą Tamkevičių. Mišias kon- 
celebravo 11 kunigų.

Pamokslus pasakė Linkmenų 
parapijos klebonas kun. Landū
nas ir Pociūnėlių parapijos kle
bonas kun. Antanas Jokubaus- 

PENKIOS DEŠIMTYS METŲ VIENUOLIŠKU KELIU

Tėv. Jurgis Tėv. Petras Baniūnas, OFMis, OFMTėv. Juvenalis Liauba, OFM OFM

Tėv. Viktoras Gidžiūnas. OFM

kas. Pamoksluose buvo iškelta 
kun. S. Tamkevičiaus aukos ir 
kančios prasmė.

Po Mišių buvo einami Kry
žiaus Keliai, kuriems vadovavo 
kun. Jonas Kauneckas.

Žmonės neleido nuimti 
mašinos numerio

Ryliškės (Alytaus raj.). 1953 
buvo sudeginta Ryliškių bažny
čia. Valdžia neleido jos at
statyti.

1984 birželio 17 kun. Petrui 
Krikščiukaičiui vykstant į Ryliš
kių kapines laikyti mišių, Kak- 
niūnų kaime jį stabdė išgėręs 
milicininkas, o šalia stovėjo dvi 
“Volgos”, kuriose sėdėjo KGB 
pareigūnai. Kun. P. Krikščiukai
tis nesustojo.

Atvažiavus į kapines, jį atsivi
jo tas pats milicininkas, o 
KGB atstovai pareikalavo doku
mentų, tačiau kunigas atsisakė 
duoti dokumentus. Pareigūnai 
norėjo nukabinti kunigo maši
nos valstybinius numerius, bet 
žmonės apstojo mašiną ir nelei
do tai padaryti. Kitais sekma
dieniais milicininkai vėl laukė 
atvykstančio kunigo, 
nesulaukę išvažiuodavo.

Liepos 1 pats Alytaus 
vykdomojo komiteto 
ninko pavaduotojas 
tutis važinėjo netoli Ryliškių 
kaimo kapinių kur būdavo 
laikomos mišios, ir laukė kunigo. 
Tą dieną į kapines kunigas 
vyko kiek vėliau.

tačiau

rajono 
pirmi- 
Makš-

at-

28
Išniekino kryžių

Kaišiadorys. 1984 birželio 
Kaišiadorių bažnyčioje per pa
maldas. kuriose buvo laiminami 
žolynai ir šeimos su vaikais, 
nežinomi piktadariai išniekino 
viršum religinio stendo kabojusį

Kennebunkporte liepos 7 savo 
vienuoliško gyvenimo 50 metų 

sukaktį minės Tėvai: Leonardas 
Andriekus, Petras Baniūnas, 
Jurgis Gailiušis ir Juvenalis 
Liauba. Jie pikniko metu pran
ciškonų koplyčioje kartu aukos 
mišias. Pamokslą pasakys vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Tuo ir 
bus prisimintas 50 metų vienuo
liško gyvenimo bei darbo tarps
nis, kuris prasidėjo, kai 1935 
rugpjūčio 1 šie vienuoliai, atlikę 
vienerių metų naujokyną. Pajū
ryje padarė vienuoliškus įžadus. 
Tam pačiam būreliui priklauso 
ir Tėv. Viktoras Gidžiūnas, mi
ręs praėjusiais metais sausio 
30 Brooklyne.

Visų penkių vienuolinis gyve
nimas buvo našus polėkiais bei 
darbais. Kiekvienas jų pasižy
mėjo skirtingai, pateikdamas 
savotišką įnašą į lietuvių išeivi
jos gyvenimą.

Tėv. Leonardas Andriekus tarp

kryžių, nukabinę nuo sienos, 
metė jį į paplavų kibirą.

Suorganizavo bažnyčios 
apiplėšimą

Čiobiškis (Širvintų raj.). 1984 
iš liepos 14 į 15 naktį buvo 
apiplėšta Čiobiškio bažnyčia. 
Vagys grąžtu išplėšė bažnyčios 
ir zakristijos duris. Paėmė: iš 
didžiojo altoriaus tabernakulio 
kryžių, iš zakristijos spintos vi
sas taures ir pateną. Švč. Sak
ramento nelietė, nors prieš at
laidus didžiojo altoriaus taber
nakulyje švč. Sakramentas buvo 
monstrancijoje tik užsuktas.

Daugelio įsitikinimu, tai ne 
atsitiktinė vagystė, vagys buvo 
suinteresuoti, kad po jų “žygio” 
nebūtų atsiteisimo pamaldų, kas 
dar labiau sustiprina žmonių 
prisirišimą prie Bažnyčios; pa
našiais apiplėšimais valdžios va
dinami kunigai ekstremistai ra
ginami leisti inventorizuoti 
“valstybės tikintiesiems nuomo
jamą”, t.y., bažnytinį turtą.

Bijosi Marijos statulos
Šakiai. 1984 vasario 13 Šakių 

klebonas kun. dekanas Juozas 
Žemaitis iš Šiluvos į Šakius 
parsivežė paties iš Airijos par
vežtą airių katalikų persekioja
miems Lietuvos tikintiesiems 
padovanotą Marijos statulėlę. 
Laikinai ją pastatė savo para
pijos bažnyčioje, kur visi nuo
širdžiai meldėsi, ypatingai jau
nimas.

Klebonas paaiškino žmonėms 
Marijos statulėlės istoriją. Va
sario 23 kun. J. Žemaitis nuve
žė Marijos statulėlę į Vilnių 
kun. Lydžiui, kad šis pasirūpin
tų jos restauravimu. Įvykiu susi
domėjo RRT įgaliotinis P. Ani-

(nukelta į 2 psl.)

kitų vienuoliškos veiklos darbų 
šešerius metus buvo provincio
lu ir nuo 1950 metų tiesiogi-x 
niai rūpinosi kultūros žurnalo 
Aidų reikalais. Jis taip pat 10 
metų buvo Lietuvių rašytojų 
draugijospirmininku. Dabar, jau 
šešti metai redaguoja Aidus.

Tėv. Petras Baniūnas labiau
siai pasižymėjo kaip savaitraš
čio Darbininko administrato
rius. Tas pareigas jis eina jau 
beveik 30 metų, pastatęs šį 
savaitraštį ant tvirtų finansinių 
pagrindų. Savo triūsu jis ne tik 
sukaupė pakankamai pajamų 
laikraščiui, bet ir Kultūros Ži
dinio statybai (200,000 dol.). 
Jis taip pat turi nuopelnų ir 
lietuviškai spaudai. Darbininko 
administracija yra visų lietu
viškų leidinių centras, nuolat 
lankomas lietuvių atvykstančių 
ir iš toliau. Atsižvelgiant į sun
kią lietuviškos knygos padėtį 
— tai savotiškas knygnešystės

Švedijoje didėja rūpestis dėl 
Sovietų sauvaliavimo Baltijos 
jūroje. Laisvės Radijo biuleteny
je išspausdintame straipsnyje 
(RL 132/85, Aprik 20, 1985) 
Peter Collins rašo, kad Švedi
jai ir Sovietų Sąjungai per šešio- 
liką metų nepavyko susitarti dėl 
savo ūkinių zonų demarkacijos. 
Abi šalys diametraliai nesutin
ka, kur Baltijos jūroje yra Šve
dijos ir SSRS-os teritorinius 
vandenis skirianti riba. Maskva 
tvirtina, kad toji riba turėtų 
b,ūti pusiaukelyje tarp Latvijos- 
Lietuvos ir Švedijos pakrančių. 
Švedijos nuomone, demarkacija 
turi būti nustatyta atsižvelgiant 
į Gotlando salą, integralią Šve
dijos dalį, kurios rytinis smai
galys yra apie 150 km. į rytus 
nuo Švedijos žemyno. Todėl šve
dai kalba apie beveik 250 km.

ŽMOGAUS TEISIŲ 
KONFERENCIJA

Ottawoj vykusi Žmogaus teisių 
konferencija pasibaigė sutartu 
laiku, bet nepajėgė susitarti dėl 
baigminio komunikato ir išsi
skirstė jo nepaskelbusi. Vakarų 
valstybės baigminiame komuni
kate siūlė pareikšti susirūpinimą 
dėl rimtų žmogaus teisių pažei
dimų kai kuriose valstybėse ir 
paraginti 1986 m. Vienoj įvyk
siančią saugumo konferenciją 
sušaukti naują konferenciją tik 
žmogaus teisių reikalam.

Sovietai atžariai atsisakė Va
karų siūlymam pritarti ir iš 
savo pusės pasiūlė ilgą prane-

• Šimą, pasmerkiantį ne tik žmo
gaus teisių pažeidimus, bet ir 
nedarbą, būtų trūkumą ir nepa
tenkinamą mitybą.

Neutraliųjų valstybių kompro
misiniam komunikatui sovietai 
taip pat nepritarė, o Vakarai 
buvo su juo sutikę.

Baigiamoje-kalbose Vakarų 
delegatai priminė Sacharovų 
dingimą, Juri Orlovo ir Ščerens- 
kio įkalinimą ir kt., o sovietų 
atstovas įrodinėjo, kad pagrin
dinė žmogaus teisė yra gyven
ti taikoj ir laimėj, todėl reikia 
kovoti už branduolinio karo pa
smerkimą ir taikos išsaugojimą. 

darbas, nes Tėv. Petras su kny
gomis keliauja į artimos bei toli
mos apylinkės renginius, ypač 
gegužines-piknikus, kur suva
žiuoja daug žmonių. Jis tebira 
akty vus Darbininko administra
torius.

Tėv. Jurgis Gailiušis yra ži
nomas kaip ilgametis lietuvių 
pranciškonų provinciolas, išsi- 
skiriąs didžiais administraci
niais gabumais. Provinciolu jis 
išbuvo net 20 metų. Per tą laiką 
atliko svarbių žygių, tarp kurių 
labiausiai minėtina
Toronto Prisikėlimo parapijos 
įsteigimas, Šv. Antano gimnazi
jos Kennebunkporte įkūrimas, 
vadovavimas Kultūros Židinio 
statybos antrajai fazei, meniš
kos šventovės pastatymas Ken
nebunkporte, Meno galerijos su
organizavimas Brooklyne, lietu
viam pranciškonam svarbaus 
juridinio statuso iš pranciškonų 
ordino vadovybės išprašymas ir

ilgumo ir iki 50 km. pločio 
“baltąją zoną,” kuri turėtų būti 
atvira visų valstybių laivams. 
Sovietų Sąjunga tos “baltosios 
zonos” nepripažįsta ir ją laiko 
“pilkąja zona,” kurioje žvejoti 
teturi teisę jų pačių ir švedų 
laivai.

Tas nesutarimas turi gilias 
istorines šaknis. Jau nuo Napo
leono laikų Švedija tvirtina, 
kad visų valstybių privatūs ir 
kariniai laivai turėtų naudo
tis neribota teise naudotis Bal
tijos jūra. Sovietų Sąjunga Bal
tijos jūrą laiko uždara ir reika
lauja, kad ji būtų atvira tiktai 
septynių prie Baltijos jūros esan
čių valstybių laivams.

Prie konflikto prieita balan
džio 16, kai sovietų inspekci
niai laivai “baltojoje zonoje” 
sustabdė ir apžiūrėjo mažiausiai 
penkius danų, du Vakarų vokie
čių ir tris švedų žvejų laivus, 
švedų žvejus sovietai apkaltino 
nuklydimu į sovietinius vande
nis. Sovietinės “inspekcijos” 
Švedijoje sukėlė naują pasipikti
nimo bangą ir spaudoje buvo 
palygintos su sovietų povande
ninių laivų ir lėktuvų nuolati
niu skverbimosi į Švedijos teri
toriją. Sovietų ambasado
riaus pavaduotojas Stockholme 
buvo balandžio 18 pakviestas į 
Švedijos užsienių reikalų minis
teriją, kur jo paklausė ar sovie
tinės “inspekcijos” tik paprasta 
klaida, ar sąmoningos politikos 
dalis. Pasak informuotų šaltinių, 
sovietai pakartojo, jog “pilkoji 
zona” esanti uždara pašaliniams 
laivams. Stockholmo liberalinis 
dienraštis Dagens Nyheter ba
landžio 19 vedamajame pa
skelbė, kad jokia valstybė neturi 
teisės trukdyti ir “inspektuoti” 
kitų šalių žvejų laivus laisvo
je jūroje.

(Elta)

nemaža kitų darbų. Nežiūrint to 
ilgo triūso, ir amžiaus, Tėv. 
Jurgis tebėra energingas ir te
bevadovauja Kennebunkporto 
vienuolynui.

Tėv. Juvenalis Liauba, dabar
tinis Hamiltono (Kanadoje) lie
tuvių parapijos klebonas, yra 
vienas iš pirmųjų pranciškonų 
pionierių, atvykęs į Ameriką 
1942 metais — vos tik po kuni
gystės šventimų Milane, Itali
joje. Čia jis talkino Tėv. Justi
nui Vaškiui steigti lietuvių 
pranciškonų vienetą, važinėjo po 
lietuvių parapijas su pamoks
lais, vadovavo vienuolių reko
lekcijoms; vėliau dėstė matema
tiką Kennebunkporto lietuvių 
pranciškonų gimnazijoje. Bū
damas Brooklyno vienuolyno 
vyresniuoju šešerius metus, pro- 
vinciolo įgaliotas, supirko skly
pus Kultūros Židinio statybai, iš 
New Yorko miesto administraci
jos net teismo keliu išgavo lei
dimus statybai, kuri dėl zoninių 
suvaržymų pasirodė besanti už
drausta, vargo su architektūri
niais Židinio planais ir 1.1. Da
bar yra paskendęs lietuvių pas
toraciniame darbe Hamiltone.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, nors 
jau iškeliavęs į aną pasaulį, 
tebėra gyvas šios grupės narys 
bent atminimuose. Jis ypač ver
tas prisiminimo šios sukakties 
proga, nes nuo pat 1935 uo
liausiai reiškėsi pranciškonuose. 
Nors visa savo siela buvo 
mokslininkas-istorikas, neiš
vengė administracinių pareigų, 
kurios jį vargino ir trukdė atsi
duoti mokslui. Trumpą laiką jis 
buvo net provinciolu. Šiaip jo 
mylimiausias užsiėmimas buvo 
senų istorinių rankraščių ieško

jimas bei skaitymas ir straipsnių 
liei knygų rašymas. Turėjo su
telkęs gausią mokslinę biblio
teką. Parašė daug mokslinių 
straipsnių ir kelias istorines kny
gas iš vienuolių, ypač pranciš
konų, srities, bet daugiau liko 
neparašytų. Jis mirė širdies prie
puoliu. eidamas 72-uosius me
tus. Savo vienuoliško gyveninio 
50 metų sukaktį T. Viktoras 
švenčia jau aname pasaulyje, 
čia mūsų prisimenamas ir myli 
inas. . ■

T. Leonardas
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Lietuvos valstybiniame

akademiniame operos ir baleto 
teata-e pastatytas H. Levenšioldo 
ronuintinis baletas “Silfidė” (A. 
Nuri ir F. Taljonio libretas, A. 
Burmonvil io choreografija).
Spelctaldį pastatė Sovietų Su
jungus liaudies artistas, Lenin
grado S. Kirovo valstybinio aka
deminio operos ir baleto teatro 
vyriausiasis baletmeisteris O. 
Vinogradovas. Dirigentas — A. 
Sultys, baletmeisterio asistentė 
-J. Vinogradova. Pagrindines 
partijas atlieka L. Bartusevi
čiūtė. N. Veredina, S. Masanio- 
va, J. V'aleįkaitė. R- Maskoliūnas, 
P. Skirmantas ir kiti.
— Dainuojame Tėvynei. Taip 

pavadintas koncertas Įvyko Vii-

niuje. Meno darbuotojų rūmuo
se. Respublikos nusipelnęs ko
lektyvas Lietuvos televizijos ir 
radijo valstybinis choras, vado
vaujamas respublikos nusipel
niusio meno veikėjo P. Gylio, 
taip pat liaudies artistas J. Sta
siūnas, Lietuvos liaudies artistė 
G. Apanavičiūtė, respublikos 
nusipelniusi artistė A. Stasiūnai
tė, solistai J. Ciurilaitė, A. Mar
kauskas, P. Urkauskas, atliko į- 
vairių kompozitorių dainas, 
Aukštinančias tėvynę ir jos gro
žį. Labai šiltai klausytojai su
tiko vieną paskutiniųjų E. Bal
sio kūrinių — dainą “Žmonių 
ir žemės atmintis”.

— “Minties” leidykla išleido 
lietuvių kalba Lenino raštų rin
kinio 28-ąjį tomą. Jį sudaro 
“Sąsiuviniai apie imperializ-

— Švedijoje šešiskart per 
metus išeinančio žurnalo “Ar
tės” 1984 m. penktame numery
je išspausdintas žymaus švedų 
muzikologo, Stockholmo muzi
kos muziejaus direktoriaus G. 
Larseno straipsnis “Apeigos ir 
spektaklis”, skirtas B. Kutavi
čiaus kūrybai. Straipsnis iliust
ruotas kompozitoriaus nuotrau
ka, lietuvių liaudies muzikos ir

B. Kutavičiaus kūrytais pavyz
džiais.

— Kauno M. K. Čiurlionio 
dailus muziejuje surengta XVII- 
XVIII\a. ifcjjų}dailininkų tapy
bos parbdrL Ekspozicijoje — 34 
paveikslai iš įvairių Sovietų Są
jungos muziejų fondų. Tarp jų 9 
kūriniai iš M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus. Daug kūrinių 
pirmą kartą pateikiama su au
torių vardais, ne vienas iš jų
eksponuojamas restauruotas.

tižių parapijos klebonas kun. . . . . .
Ferdinandas Žilys ir kaltina- VALOM C. DUOBA. IMmls advokatM. *S? UrtltoU Hm4 t* 
.nas kad io antarnauiamote na- >•*"*«*• *’• "»»• T< ”• ***** «“"l *.............vakarai,
mas. Kari jo aptarnaujamu pa- M HhMlrata s1( 7174*71. Hm Yatto Uto Matom: 
rupijoje rengiamas Joninių pa- ** . *7 11Mh *_ RjeĮanead HM. N.Y. 11410. Tai 710441.1011.
minėjimas. t

Kunigui buvo įsakyta, kad Jo
ninių išvakarėse jo aptarnau
jamose bažnyčiose nebūtų jokių 
pamaldų.

SHALiNS FUNERAL HOME, toc^ 84 • 92 Jemetes Avs. (prie Foreet 
P*wsy St), Woodhave«, N.Y. 11921. Sefteftle gatbtagM laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visos* miesto dalys*. Tat 299 - 2244.

Birželio 21 Telšių KGB buvo 
tardomas Viešvėnų bažnyčios 
zakristijonas Bronius Savickis. 
“Kokios pamaldos bus Vieš
vėnų bažnyčioje birželio 23 
d.?”, — teiravosi čekistai. “Vie
nuoliktą valandą bus metinės, o 
birželio, mėnesio vakarais tikin
tieji visada susirenka ir vieni 
meldžiasi, argi negalima?” — 
aiškino ir klausė zakristijonas B. 
Savickis.

Saugumiečius domino, ar į 
pamaldas atvyks kun. Jonas 
Kauneckas, ar dažnai jis lanko

BUYUS FUNERAL HOME. Mario T*ix*irs, Jr. laidotuvių direktorių*, N*w- 
ark offic*: 436 Lafsyett* SL (Cor. WN*on Avė.), tetef. 244 - 5172. Pa- 
ruoilamos garbingo* laidotuvės. Modernios koplyčios, oras žaidoma*. 
Daug visto* automobiliam pastatyti.

KEHRELD FUNERAL KOMES — Bsach Msmorlal Chapel, 301 Corey 
Avė.. St. Petereburg Beach, ,FL 33700. 013 300 • 5577. Pasadsas 
Memorial Chipel, 200 Pasadens Avė. SL Poteraburg, FL 33707. 
313 345-3303.

JUOZO ANDRIUŠIO Rosi Estete, namų pardavimas, visų rOilų apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine, 89 -11 Jamaica Avs, Woodhavsn, N. Y. Tolei. 347-2323 
(namų teleLM7 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentais.

Savaitės 
| įvykiai 
i .... -
JAV, būdamos nepaten

kintos dėl Pietų Afrikos ka
riniu Įsiveržimų Į Angolą ir 
Botsv aną. atšaukė savo amba
sadorių pasitarimam.

Izraelio remiama krikščionių 
milicija, pasivadinusi pietinio 
Libano armija, pagrobė 21 suo
mių J T. taikos priežiūros dali
ni ri kari ir. išlaikiusi juos visą 
>aA.aitę. pagaliau paleido.

JAV ambasados Maskvoj Bal
tijos respublikų reikalais besido- 
mįs pareigūnas Paul M. Stom- 
baugh buvo ištremtas iš Sov. S- 
gos dėl šnipinėjimo.

Lenkijos teismas Gdanske nu
li’ isė 3 uždraustos Solidarumo 
unijos veikėjus kalėjimo baus
mėm: \Vladyslaw Franiuk — 
3.-5 rn., Adam Michnik — 2.5 
ui . ir Bogdan Lis — 2 m. už 
raginimą paskelbti 15 min. strei
ku gegužės 1.

JAV sustabdė nuo birželio 18 
kubiečių Įsileidimą i JAV. nes 
Kubo dėl radijo stoties Marti 
veiklos atšaukė susitarimą su 
JAV dėl kubiečių Įsileidimo.

JAV išmetė į erdvę Discovery 
erdvėlaivį, kurio įguloj yra Sau- 
di Arabijos princas Sultan Sal
inau al-Saud, vienas prancūzas

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

Viešvėnus, kodėl bažnyčia iš
puošta vainikais. Zakristijonas 
paaiškino, kad praėjusį sekma
dienį jų bažnyčioje buvo primi
cijos, todėl ir išpuošta.

VYTAUTAS BELECKAS IR SONUS JONAS, sav. Wintor Gardon Tavom. 
1803 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. Tolei. 821 - 8440. Salė vestu
vėms Ir kt primogoms. Be te, duodami polaldotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūiies lietuvlika* maistas prieinama kaina.

(atkelta iš l psl.) liją, — aiškino, kad, jei kas už-
lionis. Tą pačią dieną telefonu 
barė Šil uvos kleboną kun. V. 
Grauslį, kam jis leido iš Šilu
vos bažnyčios išvežti Marijos 
statulėlę, labai piktai P. Anilio- 
nis kalbėjo ir su vyskupu Liud
viku Poviloniu, o kun. Lydžiui 
pareiškė, kad neišdrįstų Marijos 
statulėlės padauginti.

Kovo 10 atrestauruota Mari
jos statulėlė buvo atvežta į Ša
kius, o kovo 13 nuvežta į Ši
luvą.

Kunigas paaiškino kad žodžio 
“negalima” nebėra

Šakiai. 1984 vasario 1 į Ša
kių rajono vykdomąjį komitetą 
buvo kviečiami Šakių parapijos 
klebonas dekanas J. Žemaitis 
ir vikaras Vytautas Insoda. Nu
vyko tik klebonas J. Žemaitis.

Vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotoja Kasperavičie
nė. motyvuodama, jog bažny
čia buvo panaudota ne kulto 
reikalams, barė kleboną J. Že
maitį, kam po pamaldų bažny
čioje buvo rodomas video fil
mas apie Kristaus gyvenimą. 
Klebonas paaiškino, kad tą die
ną vietoj mišparų bažnyčioje 
tikintiesiems buvo parodytas

ir vienas meksikietis. Erdvėlaivis religinis filmas, todėl jokio nusi-

sienyje teirautųsi apie religijos 
ir tikinčiųjų padėtį Tarybų Są
jungoje, jų veiklos galimybes 
pavyzdžiui, mokyti vaikus tikė
jimo tiesų, patarnauti jaunimui 
prie altoriaus, adoruoti ar gie
doti bažnytiniame chore liepė 
nevartoti žodžio negalima, o kai 
užsienyje panašių dalykų buvo 
klausiamas ir atsakydavo, kad ir 
Tarybų Sąjungoje vaikai patar
nauja mišioms, gieda chore, 
visa tai girdėdami, delegacijų 
vadovai girdavo: Gerai kal
ba”.

Į klebono J. Žemaičio pasiaiš- 
<inimą pavaduotoja Kasparavi
čienė nieko neatsakė, tik pa- 
<artojo, kad į vykdomąjį komi- 
:etą ateitų vikaras Vytautas In- 
ioda.

Draudė užkurti 
Joninių laužus

Telšiai. 1984 gegužės 5-15 
;augumiečiai tardė dirbančias 
)rie, bažnyčios ar dažniau ją lan
dančias moteris: Mockuvienę, 
Vf ariją Melynauskaitę, Stasę 
^inskytę ir kt.

Tardymų tikslas — užkirsti 
celią Joninių šventimui, už

drausti švęsti Jonines su laužais
su dainomis ir vaišėmis.

numato paleisti tris komunikaci- kaitimo nei jis. nei vikaras nepa
los satelitus ir išbandyti iš Ha- darė.
'«ju paleistų nedidelės energi- Pavaduotoja Kasperavičienė
jo*; la^er spindulių Į Discovery domėjosi, iš kur buvo gautas fil- 
v^idrodi veikimą. mas ir perspėjo, kad ateityje

Ot"tawoje vy kusi Žmogaus tei- panašių daly kų nepasikartotų, 
'i ii konfere ncija, prasidėjusi ge- Kasperavičienė barė kleboną už 
Siižė'- 7. pasibaigė negalėdama bažnyčios vaikų ir jaunimo cho- 
'įiMtarti net dėl baigminio ko- r4- ministrantus ir adoruoto
mis ikato. jas. Ji teigė, jog visa tai drau-

Meksika sumažino aliejaus ža- ūžiama, negalima.
Ii avos kainas iki 24 dol. už stati- Kun- Žemaitis paaiškino, kad 
nę ir gali paveikti kitas OPEC negalima dabar jau
vaot\Iras arba sumažinti kainas n^ra’ nes -ii ruošė vykti 
a r aliejaus gamybą. i užsienį, — Vokietiją ir Ang-

Moterys nustebę klausinėjo: 
“Kodėl tai draudžia, jei rajoni
nis laikraštis skatina šią tradi-

1984 birželio 23 vietiniai gy
ventojai ir visi vykstantys į 
Telšius stebėjosi: pilni keliai au

toinspekcijos, kas penkios minu
tės kursuoja milicijos mašinos, 
Telšių autobusų stotyje budi 
milicininkai, apylinkių kalne
liai apsupti milicijos pareigūnų, 
o prie kiekvieno lauko keliuko 
milicijos ir autoinspekcijos 
patruliai.

Jaunuoliai Faustas Meiženis 
ir Gintautas Petryla buvo sulai
kyti prie kalno Sakalų kaime. 
Milicininkai jiems įsakė tuoj 
pat pasišalinti, priešingu atveju, 
gali blogai baigtis.

Miškelyje prie Viešvėnų mili
cininkai pinančius vainikus vai
kus išvaikė net iš krūmų. Tą 
dieną buvo sustiprinta sargyba 
prie Panų kalno, o Rainių miš
kelyje įsikūrė kareivių poligonas.

Vakare Viešvėnų bažnyčioje 
saugumiečių buvo daugiau nei 
tikinčių. Einančias į bažnyčią 
moteris čekistai klausinėjo, ar 
dažnai pas juos atvyksta kun. 
J. Kauneckas. Telšių kated
roje vakarines pamaldas ir,J<a- 
nauninko Jono Beinoriaus svei
kinimą taip pat stebėjo saugu
miečiai.

Praeinant pro šalį procesijai, 
vienas patarnautojas priėjo prie 
jų ir pasakė: “Prašom atsi
klaupti, mes per himną taip pat 
atsistojam”. “Palik mus ramy
bėje”, — piktai atkirto saugu-

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuvlika Ir 
europietiška duona kr pyragai, šventėms, vestuvėm* bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Que*ns, 
N.Y. 11368. Teist 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securltleilnc., One State St Maža, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, optlons, fondus, commoditles, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus Ir tax shelU.s. Suinteresuoti skambin
kite 212 4824962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vek. 97.9 FM. Taip pat “Muslc oi Lithuanla”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr., adresas: 
234 Šunlit Dr„ Watchung, N J. 07060. Telet (201) 753 - 5636.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEYIR CONNECTICUT VALSTIJO
SE (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

l<a soline 

A- MEMOBIALS
66-86 80 ST . MIDDLE VILLAGE. OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

Venecuelos gražuolė Silvija Martinez ir jos motina Ade ė 
Martinez-Stepulionytė, gimusi Plungėje.

ciją — praėjusiais metais buvo 
įdėtas ilgas straipsnis, raginan
tis visus užkurti Joninių laužus, 
atgaivinti ir kitas su Joninėmis 
surištas tradicijas ....

1984 birželio 18 vyskupams
— A. Vaičiui ir L. Poviloniui
— skambino RRT įgaliotinis P. 
Anilionis ir perspėjo: “Jaunimas 
ruošiasi švęsti Jonines prie Tel
šių ir Kauno. Įspėkite kunigus, 
kad nedalyvautų, o su jaunimu 
susidoros saugumas”.

1984 birželio 20 į Telšių KGB 
poskyrį buvo iškviestas Eigir-

mietis.
Viešvėnų gyventojas Kala- 

kauskis šventė krikštynas, sute
mus įsismaginę svečiai sukūrė 
Joninių laužą, prie jo tuoj pri
sistatė milicininkai. Lietui ly
jant, molicininkai prie kalnų 
budėjo visą naktį, moterys rytą 
(5 vai.), eidamos melžti karvių, 
juos užjausdamos kalbino.

Telšių autoinspekcijai ir mili
cininkams talkino Kelmės, Šau
lių ir Vilniaus pareigūnai. Ir vis 
tik Telšių ir Viešvėnų apylinkių 
kalnai švietė laužais.

“MISS VENECUELA” 
LIETUVIŲ KILMĖS

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėja*

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P.C.

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

Prieinamos kainos, modemus įrengimai, patogu* priva
žiavimas Jamaica ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir ieitadieniai*.

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

Venecuelos valstybėję,vyko to 
krašto gražuolės rinkimai. 
“Miss Venezuela” titulą laimėjo 
Silvia Martinez, kurios motina 
yra lietuvaitė — Angelė Stepu- 
lionytė, gimusi Plungėje.

Motina su tėvais į Venecuelą 
iš Vokietijos atvyko po II-jo 
pasaulinio karo. Angelė buvo 
dar jauna, kokios 15 - 16 metų. 
Ten ištekėjo už advokato Mar
tinez.

Silvijos tėvas, advokatas Mi- 
guel Martinez, palikdavo savo 
įstaigą ir du kartu per savaitę 
ją veždavo į lietuvių kalbos pa
mokas. Tėvai stengėsi Silviją iš
mokyti lietuviškai, bet ji kaltais 
nepramoko. Su savo broliais 
lanko lietuviškus parengimus.

Silvija yra 22 metų, įpusėjusi 
teisės studijas. Už dviejų metų 
jau bus teisininkė. Aukšto ūgio. 
Ji atvažiuos į pasaulio gražuo
lių rinkimus — Miss Universe. 
kurie bus Miami, Fla., ir atsto
vaus Venecuelai. Venecuelą jau 
turėjo dvi Miss Universe. dvi 
Miss World ir 4 Miss South 
America.

Rinkimų laimėjimo proga gra
žuolė gavo liuksusinę mašiną, 
televizijos kontraktą su didele 
alga vineriem metam, gavo ir 
daugybę kitų dovanų.

Jos motina tą pačią dieną bu
vo išrinkta varžovių motinų ka
raliene.

Giminės mūsų 
kaiminystėje

Ši gražuolė turi artimų eimi- 
nių mūsų kaiminystėje, mūsų 
Woodhavene. Čia gyvena jos te
ta — Aleksandra Žukauskienė. 
Ji gyvena Park Lane So., Wood- 
haven. N.Y. Aleksandra Žukaus
kienė gražuolės motinai Angelei 
Stepulionytei yra tikra teta. Tos 
Stepulionytės motina ir Alek
sandra Žukauskienė yra abi se
serys, abi Pociūtės, gimusios Se
doje.

Praeitą savaitę einu pro A. Žu
kauskienės namus ir ji sulaikė 
ir parodė iliustruotą žumala iš 
Venecuelos, kur kiekviename 
puslapyje buvo įdėta gražuolė, 
jos konkurentės, motina. Buvo 
ir visa aprašyta. Ta literatūra ir 
čia pasinaudota (p.j.)

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ vietų lankymas
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNABONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229
- TEL.:718 789-3300
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Būk didelė
ir galinga!

Prieš mus — liepos 4-toji — 
Amerikos nepriklausomybės 
šventė. Didžiai pasaulio daliai 
tai yra irgi didelė šventė, kuri 
palaiko jų viltis ir teikia jėgas 
grumtis su sunkia kasdienybe. 
Laisvuosius skatina dar labiau 
saugoti ir ginti savo laisvę, 
pavergtuosius, ištremtuosius 
palaiko vien savo laisvės vilti
mi, kad ir ten ateis geresni lai
kai.

Tokių švenčių metu verta 
džiaugtis pasiektais laimėjimais, 
verta susimąstyti apie ateitį, 
ką daryti, kad kraštą neužpultų 
kokie negandai.

Visi džiaugiamės didele Ame
rikos technologine pažanga — 
jos, satelitais, komunikacija, 
kompiuteriais, dideliais moksli
niais pasiekimais, kelių ir mies
tų statyba, stiprėjančia ekono
mija. Džiaugiamės ir didžiuoja
mės išaugusia Amerikos karine 
jėga. Militarinė Amerikos galy
bė neša pasauliui taiką ir su
laiko sovietinę ekspansiją, su
tramdo jos norus kurti naujas 
sovietines kolonijas.

Besidžiaugdami turime ir įsi
pareigoti šiam kraštui, nes čia 
naudojamės jų laisvę, čia susi
kūrėme sau pragyvenimą, net 
ekonominį gerbūvį, kur kas ge
resnį. nei kituose kraštuose. Tad 
ir mum turi rūpėti šio krašto 
ateitis ir jo gerovė, nes esame 
Čia, savo darbu ir -įmoksiu jį 
statome ir palaikome.Taa mūsų 
tėvynė!

Yra žmonių, kurie laikosi la
bai nuošaliai, jie tartum sėdi 
ant Olimpo kalno ir tik kriti
kuoja Ameriką, kad viskas čia 
negerai — blogi keliai, blogi 
traukiniai, blogas socialinis ap
rūpinimas, iš viso blogas gyve
nimas. Jie save išjungia iš viso 
dabartinio gyvenimo ir tariasi, 
kad tai jų neliečia. Jūs esate 
tokie ir anokie, jūs kalti!

Pirmiausia neteisinga pasi
traukti iš gyvenimo ir pasidary

ti tik kritiku. Visi esame atsa
kingi už dabartinį, visi tad turi
me dalyvauti dabarties gyveni
me ir tik pozityviai veikti, kad 
šis kraštas būtų stipresnis, ga
lingesnis.

Bet tie visi kritikai yra lyg 
trumparegiai, jie nepajėgia į- 
žvelgti, ką tai reiškia. Jie su
rengia demonstracijas, kad 
atominės jėgainės kenkia kraš
tui, kad kenkia atominiai laivai. 
Kaip jie šaukia ir kritikuoja, 
kad Amerika nori sustabdyti 
komunizmo įsitvirtinimą centri
nėje Amerikoje. Tai, sako, — yra 
kišimąsi į svetimos valstybės 
reikalus. Bet apsisukę jie patys 
demonstruoja prieš Pietų Afriką, 
reikalauja, kad ten pasikeistų 
vyriausybė. To tai nelaiko kiši
mosi į svetimu reikalus, o tikru
moje yra tas pats.

Kai žiūrime televizijos, lengva 
pastebėti, kaip viskas ten nuda
žomi! viena liberaline spalva, 
kaip stengiamasi sumažinti 
Ameriko- didybę, kaip visur 
kritikuojama bet kokie teigia
mi valdžios potvarkiai, kurie 
stiprina Ameriką, kurie tramdo 
komunizmo ekpansiją.

Visi tie demonstruotojai ta
riasi tarnaują Amerikos laisvei, 
o tikrumoje* jie griauna Ameri
ką. Kadaise Chruščiovas, atvy
kęs į šį kraštą pasisvečiuoti, 
viešai pareiškė: — Mes jus palai-: 
dosime!”

To ir siekia visi Amerikos 
priešai — supūdyti Ameriką 
iš vidaus, vis mažinti ir mažin
ti jos militarinę galybę, išug
dyti netvarką krašte, išugdyti 
netvarkingą žmogų huliganą. 
Kuo daugiau netvarkos, suiru
tės, tuo bus geriau tiem, 
kurie siekia Amerikos pražūties. 
Pasinaudodami laisve, tie Ame
rikos gerovės priešai išėmė ir 
maldą iš mokyklos, legalizavo 
abortus, sukūrė tokį gyvenimo 
stilių, kad klestėtų huliganiz- 
mas.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybą, 1978 metais V- 
tojo PLB seimo Toronte įparei
gota ir JAV bei Kanados Lietu
vių Bendruomenių valsdybų ir 
Lietuvię- Fondo paremta, 1981 
nutarė įsteigti LITUANISTI— 
KOS KATEDRĄ Illinois univer
sitete Chicagoje. Lituanistikos 
katedros teisiniais, organizaci
niais, lėšų telkimo ir kitais jos 
reikalais rūpintis buvo pavesta 
tiems tiksląms specialiai įkur
tam Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Fondui (Lithuanian 
World Community Foundation).

PLB atstovai (pirmininkas Vy
tautas Kamantas ir sekretorius 
dr. Antanas Razma) 1981 lap
kričio 20 pasirašė sutartį su Il
linois universitetu Chicagoje, 
įsteigiančią pirmąją ir amžiną 
laisvajame pasaulyje Lituanisti
kos katedrą su 750,000 dolerių 
fondu, kurio palūkanos išlaikys 
profesorių, raštinę, katedros lei
dinius, paskaitąs visuomenei, 
konferencijas ir kt. Pagal sutartį, 
pats universitetas skyrė 150,000 
dol., o PLB pažadėjo, surinkti 
600,000 dolerių iš pasaulio lie
tuvių per penkerius metus.

Lituanistikos katedra įsteig
ta užtikrinti, kad dideliame ir 
pasauliniu mastu žinomame JAV 
universitete, didžiausioje lietu
vių išeivijos kolonijoje Chi
cagoje, būtų gero pro
fesoriaus vadovaujama 
nuolatinė aukšto lygio litua
nistinių studijų, kursų ir tyrimų 
vieta, kuri teiktų mokslinę ir 
visuomeninę naudą lietuviams 
ir Lietuvai. Katedra taip pat už
tikrina, kad lituanistika būtų 
akademiniame pasaulyje dės
toma profesionaliai ir ruoštų 
kandidatus magistro bei dakta
ro laipsniams. Katedra puoselės 
ir tas lituanistikos sritis, kurių

Šiandien okupuotoje Lietuvoje 
laisvai studijuoti neįmanoma. 
Katedra yra sutarties garantuo
ta visiems laikams. Katedra lie
tuvių visuomenei duoda svarbų 
prestižą ir politinį statusą Ame
rikos visuomenėje ir akademi
niame pasaulyje.

Illinois universitetas, pastaty
ta* arti Chicagos miesto centro, 
apima 163 akrus žemės su 66 pa
statais ir turi 25,000 studentų, 
kurių tarpe yra bent 500 lietu
vių kilmės. Illinois universitete 
yra šie fakultetai ir sritys: archi
tektūra,'menas, miestų planavi
mas, sveikatos profesijos, preky-

Bet mes tikime į tradicinę 
galingą Ameriką. Tik galinga 
ir drausminga Amerika išsau
gos pasaulio laisvę, išvaduos 
pavergtas tautas ir pavergtam 
žmogui suteiks asmeninę laisvę.

Kad Amerika būtų tvirta ir 
didinga, neužtenka tik prieš te-'- 
leviziją sėdėti ir savo namais 
rūpintis. Pasirūpinkime ir šio 
krašto ateitimi. Veikime savo 
kongreso narius, senatorius, kad 
jie stiprintų Amerikos militari
nę galybę, kad išugdytų naują 
moralinę šio krašto didybę.

Mes tikime į didžiąją demo
kratiją, sveikiname ir džiaugia
mės Amerikos nepriklausomybe, 
jos švente, patys triūsime, kad 
Amerika būtų didinga, nes tik 
tada išsilaikys demokratija pa
saulyje. Tik Amerikos didybė 
išlaisvins pavergtas tautas, tuo 
pačiu ir Lietuvą!

LITUANISTIKOS KATEDRA

mas, pedagogika, inžinerija, 
kūno kultūra, humanitariniai 
mokslai, kalbos, medicina, slau
gės mokslas, farmacija, viešosios 
sveikatos apsauga, socialinės 
profesijos.

Chicagos ir priemiesčių įvai
raus lygio lituanistinio švietimo 
mokyklų ir įstaigų tinklas gali 
užtikrinti aukštesniajam litua
nistiniam mokslui pakankamą tintos. Jau veikianti Lituanisti- 

*" kos katedra yra didžiulis kultū
rinis bei mokslinis laimėjimas, 
garbė ir pasididžiavimas ne tik 
išeivijos lietuviams, bet ir visai 
lietuvių tautai.

Illinois universiteto slavistikos 
fakultete jau dvylikti metai vei
kia 16-kos dalykų lituanistikos 
programa, išlaikoma pačio uni
versiteto ir remiama Lietuvių 
Fondo bei JAV Lietuvių Bend
ruomenės. šiai programai vado- 

; vauja dr. Violeta Kelertienė,. 
Ją baigę gali įsigyti bakalauro 
laipsnį.

Įsteigus Lituanistikos katedrą, 
Slavistikos fakultetas pakeitė 
savo vardą į Slavų ir Baltų 
kalbų ir literatūrų fakultetą. Ka
dangi universitetas leidžia stu
dentams pasirinkti lituanistiką 
šalutine ar pagrindine mokslo 
šaka, tai dabar Illinois universi
tete Chicagoje lituanistiką stu
dijuojantieji gali įsigyti baka
lauro, magistro ir daktaro laips
nius iš lituanistikos sričių. Il
linois universitetas turi gausų 
lituanistikos knygyną, kuris 
kiekvienais metais didinamas 
naujomis knygomis bei leidi
niais.

Iki 1984 pabaigos lietuviai su
mokėjo 300,000 dol. arba pusę 
pažadėtos sumos Illinois univer
sitetui Chicagoje. 235,000 dol. 
suaukojo pasaulio lietuviai per 
PLB Fondą, 60,000 dol. davė JAV 
Lietuvių Fondas ir 5,000 dol. 
Kanados Lietuvių Fondas.

PLB valdyba ir PLB Fondo 
vadovybė paskelbė 1985 metus 
Lituanistikos katedros lėšų va- 

L jaus metais ir kvietė visą lietu- 
; vių išeiviją, jos organizacijas ir 

kraštų Bendruomenėe prisidėti 
1 prie šio vajaus įgyvendinimo, 

kad per šiuos metus būtų galima 
į surinkti likusią sumą,
į Visi Lituanistikos katedros 
į aukotojai bus tinkamai įvertinti
! ir prisiminti bei pagerbti. Pa-
I žadėtus 600,000 dol. universite

tui sumokėjus, visų aukotojų, 
davusių 1 dolerį ar daugiau, 

i vardai ir pavardės arba organi
zacijų pavadinimai ir galutinės 

I sumos bus surašytos į dvi spe
cialias Lituanistikos katedros

studentų skaičių jau vien iš arti
mųjų apylinkių. Lituanistikos 
studentai turi pirmenybę gauti 
stipendijas savo mokslui iš Lie
tuvių Fondo.

Lituanistikos katedra jau> s$k-
_____i___ ______________-______________

Didingoji Amerikos Laisvės statula, pati garsiausia visame 
pasaulyje, pavergtiem kraštam virtusi laisvės simboliu. (nukelta į 4 psl.)

mėnesio su pirmaisiais lituanis
tikos sričių kandidatais, siekian
čiais magistro ir daktaro laips
nių. Katedrai vadovauja patyręs 
profesorius dr. Bronius Vaške
lis, paruošęs naujus aukštesnio 
lygio lituanistikos kursus ir ma
gistro bei daktaro laipsniams į- 
sigyti programas, kurios buvo 
universiteto vadovybės patvir-

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 veikla— 
kalbininkas ir matematikas • Jo reikšmė lietuviu tautai.
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Yr čia ir girios, tamsios ir 
gilios

Žvėrių baisiausių pilnos;
Kas ten papuola, dažnai 

prapuola.
Nelieka anei vilnos.

Bet Viešpats Dievas tas 
trąšias pievas,

Kur ganyklas parinkom,
Storiausiu mūru nuo peklos 

durų
Aptvėrė aplinkom.

Tos avelės tai studentai, ku
rie ganosi po pievas — mokosi 
Akademijoje. Dievas visus glo
boja. Eilėraštis čia išspausdin
tas sutrumpintas.

Besiganydamas tose Akademi
jose “pievose”, besimokydamas 
— “grėbstydamas šienelį” ir 
garbindamas Dievą, jis tęsė savo 
kelionės įspūdžius.

Tų įspūdžių yra trys grupės — 
peisažiniai aprašymai, reflekta- 
vimai į Lietuvą, antra — revo
liuciniai balsai, — pasipriešin
ti “gudams” (taip jis dažnai va
dina rusus), trečia — epilogas, 
graudus atsisveikinimas su na
miškiais.

Peisažiniai apmąstymai
Senosios kelionės arkliais ke

leiviui suteikė daug laiko apsi
žvalgyti, kas dedasi aplinkui, 
palyginti vaizdus su savo tėviš

kę, pamąstyti apie gyvenimą ir 
žmogaus likimą.

Važiuojant dienos keičiasi pa
našiai. Poetas rašo apie nuobo
džią savo kelionę:

Mums bevažiuojant išbrėško, 
prašvito,

Auštant nusblaivė ir rūkas 
nukrito,

Dangus apniūkęs, ir oras he 
vėjo

Lyg tartum klausės, kai 
plentas tarškėjo.

Keliasi rudens rytas, poetas 
svajoja, prisimena tėviškę ir su
rašo aniem laikam būdingą pos
mą.

Esame girdėję, kad anais lai
kais žmonės bendrai drauge 
daug meldėsi ir giedojo. Viena 
tokių giesmių buvo rožančius. 
Marijos pasveikinimu pradėda
vo dieną ir paskui giedodavo 
ir giedodavo Sveika Marija, kol 
baigdavo rožančių.

Žmonės keldavosi anksti, sku
bėdavo į rudens darbus. Toje 
tamsoje prieš aušrą ir skardėjo 
trobelės, šventų giesmių pripil
dytos. Susirinkę jo namiškiai 
gieda rožančių, savo maldoje 
prisimena Antaną. Visa tai poe
tas yra pats pergyvenęs, dabar 
prisiminimuose keliaudamas 
svajoja:

Priminiau sau, kad nedėlia 
Šiandieną,

Dasigodojau, kad Tamstos iš 
viena

Gryčion susirinkę, rožančių 
pradėjot,

Giedant intenciją man 
paminė jot.

Tokioje kelionėje dažnai rei
kia sustoti. Poetas rašo:

Ir užkandę ir pasganę,
Naujas sylas gavom,
Pasikinkę, įsisėdę
Vėl toliau važiavom.
Keliu eina žmoneliai, jie apsi

rengę panašiai kaip Lietuvoje. 
Gal bažnyčion eina? Jis paklau
sė suvargusio žmogelio, kas tie? 
Ir jam atsako, kad “ruskai kal
ba čia svietelis”.

Prisiminęs besimeldžiančią 
tėviškę, sutikęs ir kitus sene
lius, kiūtinančius į cerkvę, jis v 
parašo eilėraštį: “Oi su malda 
dūšiai saldu”.

Čia jis išryškina maldoj 
prasmę ir jos galybę. štai ke
letas posmų iš to eilėraščio:

Oi su malda dūšiai saldu,
Širdžiai ramu, drąsu, gryna, 
Taip, kaip lietus sausas vietas 
Malda dūšią atgaivina.

Mūsų žmonės iš malonės
Kad pakeltų dangun halsą, 
Kožnam karte rastų arti 
Dievo lockos didžią skalsą. 
Vienok malda šturmus valdo 
Ir pakojų dūšioj daro. 
Ir nedorus svieto norus
Iš po širdies laukan varo ...

Čia randame gana daug bar
barizmų: dūšia, locka, bėda, 
šturmai, pakajus, svietas .. . Gal 
vienam kitam šie žodžiai jau ne
žinomi, nesuprantami, pvz. locka 
— malonė, bet anais laikais jie 
buvo gyvi ir nuolat vartojami. 
Tik vėliau, lietuvių kalbą tobu
linant ir ją švarinant, visi šie 

žodžiai buvo iššluoti iš lietuvių 
kalbos.

Aprašo ir Petrapilio grožy
bes, didžiąją Nevą, gražius mū
rus, auksu papuoštas cerkves. 
Pro visą tą puošnumą ir bliz
gesį jis išsiilgsta savo gimtinės 
ir rašo tokius posmus:

Man gi gražesnė Lietuvos 
Anykšta,

Gražesni mūsų trynytėliai 
stori,

Gražesnės mūsų, nors surūkę, 
gryčios,

Gražesnės mūsų medinės 
bažnyčios,

Gražiau už auksą dvasia
• šviečia širdys,

Vagysčių, mūšių čia niekur 
nes girdi.

Revoliucijos balsai
Kelionės aprašymai ūmai virs

ta revoliuciniais šūkiais, virsta 
laisvės troškimu. Tai gražiai iš
reikšta dainoje “Nu Lietuva, 
nu Dauguva”.

Eilėraštis parašytas sklan
džiai, todėl greitai virto daina, 
kuri ėjo per kaimus, pasiekė in
teligentus, ir dabar posmai de
gina visus. Štai tie posmai, kurie 
pagauna ir uždega skaitytoją. 
Eilėraštis ilgas. Ir čia prike
liama senovė, apraudojama, pa
guodos randama maldoje prie 
kryžiaus. Dievas “locką“ duoda.

Poetas rašo:
Tu, Lietuva — tu mieliausia 
Mūsų motinėlė?
Tu, Dauguva, tu plačiausia 
Lietuvos upelė!

Anei rašto, anei druko 
Mums turėt neduoda, 
Tegul, sako, bus Lietuva 
Ir tamsi ir juoda!

Kad tu, gude, nesulauktum,
Ne taip, kaip tu nori, 
Bus kaip Dievas duos, 
Ne tavo priesakai nedori!

Silpna, trumpa savo valdžia 
Dievo provą laužai, 
Mygi, spaudi mūsų šalį, 
Mūsų žmones gniaužai!

Neįveiksi, sūnau šiaurės: 
Mūsų širdys tvirtos,— 
Seniai buvoaišmiegintos, 
Seniai keptos, virtos.

J. Tumas-Vaižgantas ir paste
bėjo, kad tokius eilėraščius 
Baranauskas parašė po 1863 me
tų sukilimo, uždraudus spaudą. 
Bet tai lieka tik spėjimas. Jie 
įglausti į “Kelionė Peterburgan” 
ciklą, taip juos ir vertiname.

Kiek čia revoliucinės ugnies, 
kiek jėgos ir pasipriešinimo, 
ryžto, kad niekada lietuvio ne
įveiksi, — jis jau buvo kovų 
išmėgintas.

Toliau jis dūmoja važiuoda
mas plentu. Ir vėl rašo posmus, * 
kurie tinka iršiandien:

(Bus daugiau)
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NAUJI DAIL A. ELSKAUS VITRAŽAI

Seton šeima New Yorke 1803 m. Vitražo detalė iš Šv. 
Elizabeth Ann Bayley Seton bažnyčios Shrub Oak. Dail. 
Albinas Elskus.

Dail. Albinas Elskus, vitražų 
meisteris, žinomas savo srities 
specialistas, yra sukūręs vitražus 
eilei Amerikos bažnyčių nuo 
Atlanto iki Paeiti ko.

Naujausi jo darbai yra vitra
žai amerikiečių šventosios Eli
zabeth Ann Seton bažnyčiai, 
kuri pastatyta Shrub Oak, N.Y., 
mieste ir jau atidara publikai.

Šie vitražai pasižymi savo ele
gancija, grakščiu ir gražiu pie
šiniu. Apvaldęs vitražo tech
niką, jis iš stiklo išgavo tartum 
grafikos piešinius — lengvas ele
gantiškas linijas. Subtyliai, ne
nueidamas j detales, jis parodė 
praeito amžiaus pradžios apran
gą ir specifinius Įžymius tos 
epochos daiktus. Bet jis nepasi
liko senovėje — vitražą atvedė 
iki mūsų laikų. Vitražo apačia 
ir viršus užbaigiami modernia 
kompozicija.

Anksčiau dail. Albinas Elskus 
Į savo vitražus Įvesdavo daug 
detalių, daug žėrinčių spalvų, 
jo vitražas buvo sudėtingas ir 
komplikuotas. Dabar jis nuskaid- 
rėjo, atsisakė triukšmingų formų 
ir pasiliko tik prie būtiniausių 
linijų.

Čia ir dedame tuos naujus 
Albino Elskaus sukurtus vitra
žus.

Kas buvo ta šventoji 
amerikietė?

Šventos Elizabeth Ann Bayley 
Seton gyvenimas buvo trumpas, 
bet Įvairus. Ji gimė New Yor

LITUANISTIKOS KATEDRA
(atkelta iš 3 psl.)

aukotojų knygas, kurių viena 
bus laikoma Illinois universite
te Chicagoje, o antra PLB rašti
nėje Jaunimo Centre Chicagoje. 
Paaukoję nuo 1 dol. iki 999 dol. 
bus vadinami rėmėjai, nuo 1,000 
dol. iki 4,999 dol. mecenatai, 
nuo 5,000 dol. iki 9,999 dol. 
steigėjai, o 10,000 dol. ar dau
giau garbės steigėjai.

50 dol. ar daugiau davę Li
tuanistikos katedrai rėmėjai, 
mecenatai, steigėjai ir garbės 
steigėjai gaus atitinkamus pa
žymėjimus arba padėkos lapus.

500 dol. ar daugiau paauko
jusių vardai ir pavardės arba 
organizacijų pavadinimai bus 
įrašyti į dvi specialias garbės 
lentas, kurių viena bus pakabin
ta Illinois universitete Chicago
je, o antra PLB raštinėje Jau
nimo Centre Chicagoje.

Daugelis darboviečių priside
da prie savo tarnautojų aukų, 
jas papildydamos tokia pačia ar 
net ir didesne suma kokią davė 
pats tarnautojas. Reikia pasi
teirauti, pranešti ir paprašyti, 
kad darbdavys taip pat paauko
tų Lituanistikos katedrai Illinois 
universitete.

Sudarydamas testamentą, au
kotojas gali palikti visą ar dalį 
savo turto kaip amžiną paramą 
Lituanistikos katedrai. Testa
mentinį palikimą Lituanistikos 

ke, buvo pagarbi duktė, mylinti 
žmona ir motina, mokytoja ir 
įkūrė American Sisters of 
Charity.

Ji užaugo ir gyveno turtingoje 
episkopalų šeimoje. Jos tėvas 
buvo gerbiamas ir žinomas me
dicinos daktaras New Yorke. 
Nuo jaunų dienų ji rūpinosi ne
turtingųjų globa. Su savo arti
mom draugėm kas savaitę ap
lankydavo Nevv Yorke vargstan
čius ir gyvenančius skurde. Vž 
tuos šalpos darbus ji dažnai bu
vo minima, kaip Littlė Sisters 
of the Poor.

1794 metais ištekėjo už preky
bininko William Magee Seton ir 
susilaukė penkių vaikų. Jos vy
ras mirė 1803 metais Italijoje. 
Ir tai ją^hįbai paveikė. Italijo
je begyvendama, susidomėjo ka
talikų tikėjimu.

Sugrįžusi Į Nevv Yorką, 1905 
metais Šv. Petro bažnyčioje pri
ėmė katalikų tikėjimą. Tuo savo 
žingsnius ji neteko daug savo 
draugų ir artimųjų Ajiew Yorke. 
1808 su vaikais persikėlė Į 
Baltimorę, Md. Tais pačiais me
tais ten sukūrė ir atidarė pir
mąją pradinę mokyklą bei padė
jo pagrindus savo kuriamai vie
nuolijai — American Sisters of 
Charity.

1975 rugsėjo 15 popiežius 
Paulius VI Vatikane ją paskelbė 
šventąja. Elizabeth Ann Bayley 
Seton yra pirmoji šventoji, gimu
si Amerikoje.

katedrai reikia įrašyti angliškai 
taip:

“For the Lithuanian \Vorld 
Community Foundation, in- 
corporated under certificate No. 
5582, Secretary of State of Il
linois in 1979, the Endovved 
Chair of Lituanian Studies at 
the University of Illinois at 
Chicago fund.”

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Fondas (angliškai: The 
Lithuanian VVorld Community 
Foundation, I.D.. No. 36-309 
7269) yra pelno nesiekianti insti
tucija, įregistruota Illinois 
valstijoje ir turi atleidimą nuo 
mokesčių pagal Internal Rev- 
enue Service nuostatus 501 (c) 
3. JAV ir Kanados aukotojai ga
li nurašyti visas aukas Lituanis
tikos katedrai nuo savo pajamų 
mokesčių.

Aukos Lituanistikos katedrai 
gali būti renkamos visuose pa
saulio kraštuose per kraštų ar 
vietovių komitetus, kraštų Bend
ruomenes, atstovus bei įgalioti
nius, kurie palaiko tiesioginį 
ryšį ir atskaitomybę su PLB 
Fondu. Visos surinktos aukos 
turi būti nedelsiant (l>ent vieną 
kartą per mėnesį) persiųstos PLB 
Fondui. Gautos aukos Lituanis
tikos katedrai yra reguliariai 
skelbiamos ‘‘Pasaulio Lietuvyje” 
ir kitoje lietuvių spaudoje.

Aukų čekius rašyti; “Lithua
nian VVorld Community Foun
dation“ vardu ir visas aukas

NVilliam ir jų penkiais vai
kais New Yorke 1803 m. 
Apačioje Švč. Trejybės baž
nyčia New Yorke, Broadway 
ir VVall St., ir pirmoji ofi
ciali Amerikos vėliava 1777 
m. Vitražas iš Šv. Elizabeth 
Ann Bayley Seton bažnyčios, 
Shrub Oak, N.Y. Vitražą su
kūrė dail. Albinas Elskus 
dydis — 10'00 x 2’9”

KNYGA APIE LIETUVOS 
PAŠTO ANTSPAUDUS

smulkiai visas pašto vietoves.Vokietijoje Kalėdų švenčių 
metu buvo išspausdintas naujas 
ir įdomus veikalas — “Lietuvos 
paštų antspaudai”. Knyga turi 
331 psl. Tai antras Nevv Yor- 
ko Filatelijos draugijos leidi
nys.

Pirmasis šios draugijos leidi
nys buvo apie Lietuvos pašto 
ženklus. Ją išleisti padėjo presti
žinė Nevv Yorko organizacija — 
Collectors Club of Nevv York. 
Leidinys susilaukė rimto pripa
žinimo pasaulinėje filatelijos sri
tyje. Tai pavyzdys ir kitom tau
tom, kaip reikia leisti šios rūšies 
leidinius.

Dabar šis leidinys dar labiau 
praturtina lietuvišką filatelinę 
literatūrą. Jo autorius yra Vy
tautas Fugelevičius, N.Y. Filate
lijos draugijos narys, gyvenąs 
Vakarų Vokietijoje, kilęs iš Klai
pėdos krašto, iš profesijos — lai
vininkystės inžinierius.

Tai tikrai monumentalus lei
dinys ir padarytas labai kruopš
čiai. su didele kantrybe. Visi 
paštų antspaudai, kopijuojant 
originalus, yra nubrėžti ranka. 
Tokius leidinius išleisti gali tik 
didžiosios tautos, kurios lengvai 
gali sutelkti bendras jėgas ir su 
visom smulkmenom surinkti ži
nias. Ir šios knygos autorius 
susilaukė entuziastų pagalbos 
iš viso pasaulio — iš okupuotos 
Lietuvos, Australijos, Pietų 
Amerikos ir JAV.

Keturios knygos dalys 
Knyga turi keturias dalis. 
Lietuviškoji dalis apima

siųsti Į PLB Fondo raštinę ad
resu: Lithuanian \Vorld Com
munity Foundation. 5620 So. 
Claremont Avenue, Chicago, 
III. 60636.

Visiems aukotojams reiškiame 
didžiausią padėką!

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Fondas: Vytautas Kaman- 
tas — pirmininkas, Kazys Lau
kaitis — sekretorius, Stasys Jo- 
kubauskas — iždininkas. Birutė 
Jasaitienė — direktorė, dr. Anta
nas Paeevičius — direktorius, 
dr. Antanas Razma ,— direkto
rius, dr. Tomas Rėmeikis — di
rektorius. Nijolė Balzarienė — 
reikalų vedėja.

Elizabeth Ann Seton su pir
momis vienuolėmis Balti- 
morėje 1808 metais. Pirmoji 
parapinė mokykla Baltimorėje 
1808 m. Vitražas iš St. Eli
zabeth Ann Bayley Seton 
bažnyčios Shrub Oak, N.Y. 
Vitražą sukūrė dail. Albinas 
Elskus. Dydis — 10'00 x 2’9'

tų paštų antspaudus nuo-pat 
pirmųjų, vadinamų provizori
nių. iki vėliau įvestų Standarti
nių antspaudų, taip pat regist
racijos, perlaidų antspaudai.

Pašto išvežiojimo diagramos pa
gal apskritis. Labai įdomu 
pamatyti savo apylinkės pašto 
antspaudus. Daugeliui gal tai 
bus nematytos, nelankytos apy
linkės.

Įdomiausi antspaudai yra tie 
provizoriniai, iš pirmųjų nepri
klausomybės metų, kai panau
dojo visa, kas pakliuvo po ran
ka. Kartais yra paliktos rusiš
kos ar vokiškos raidės. Kartais 
padaryta pažanga, — jau yra 
Įsigiję gumines raides ir jas su
dėję.

Vokiškoji dalis apima Įvai
rius laikotarpius: 1800-1880, 

18.50 - 1923, 1923 - 1939, 1935- 
1945. Čia vėl labai daug įvairu
mo — sąrašai paštų, tikrais lie
tuviškais vardais, bet rašomi vo
kiškai. Čia Pirmojo pasaulinio 
karo pašto antspaudai. Yra tik 
numeris, kuris jau neišduoda 
vietovės. Panašūs yra ir Antrojo 
karo antspaudai, bet kartu yra 
minimos ir vietovės vokiškai.

Rusiškoji dalis apima caristi- 
nės Rusijos laikotarpį nuo 1800 
iki 1915 metų. Čia daugiausiai 
ankstyvieji antspaudai. Jie įdo
mus tuov kad aplinkui buvo taš
kų rėmeliai, o viduryje buvo į- 
rašytas skaičius. Taškai sudėti 
Įvairiai — kartais skritulio pa- 
x idalu, kartais kvadrato, šešia
kampio. Pvz. Telšių numeris bu
vo 183, rašėsi Telši, taškai buvo 
sudėti kvadrato forma. Palangos 
numeris buvo 240. rašėsi Po- 
langen, Tauragės — numeris 9. 
taškų forma ovalas, Kaunas turė
jo numerį 19. rašėsi Kovno. taš
kai buvo sudėti skritulyje. Vil
nius — Vilna — nr. 5.

Lenkiškoji dalis apima viso
kius laikotarpius — 1800 - 1863 
ir vėliau, vadinamo Vidurinės 
Lietuvos laikotarpio, lenkam už
ėmus Vilnių 1920 - 1922. Po to 
1922 - 1939 laikotarpis.

Įdomus tas ankstyvas perio
das, kada nebuvo dar išgalvoti 
pašto ženklai. Ant užsilikusių 
laiškų matome tiesius antspau-

Šv. Elizabeth Ann Bayley 
Seton (1774 - 1821) portre
tas. Dail. Albinas Elskus su
kurtas vitražas minėtos šven
tosios bažnyčioje Shrub Oak, 
N.Y., sukurtas 1983 m., dy
dis — 10'00“ X 2’9”.

Kristaus Prisikėlimas, dail. 
Albino Elskaus mozaika, 33 
pėdų aukščio, 11 pėdų plo
čio, sukurtas 1983 m. Holy 
Cross Cemetery naujojo 
mauzoliejaus koplyčioje 
North Arlington, N.J. Mozai
ka buvo atlikta Crovatto stu
dijoje Italijoje ir Yonkers, 
N.Y.

Z-------------------------------------------
dus su tokiais vardai. Prieiti, 
Szaki, Weyvery. \\ ierz- 
bolovv. \Vladlislawov. Dmguma 
tokių išsilikusių antspaudu yra 
ant kalinių I .»*k •, kiie yra su
lankstyti ir r .u i j.ui kaip vokas 
išsiųsti.

Dar yra v i< dalis — ame
rikoniškoji dal;' ir kitos. Čia yra 
įvairūs proginiai antspaudai. 
Kai kurie y ra oficialūs, išleisti 
atskirų valstybių įvairiomis pro
gomis. Šioje dalyje sudėti ir ant
spaudai iš DP stovyklų Vokieti
joje. iš anglų ir amerikiečių 
zonų — Seedorf. Hassendorf, 
Montgomery, Meerbeck, Manau, 
Augsburg, Schongau. Vokai yra 
su tų stovyklų antspaudais ir su 
išspausdintais specialiais ženk
lais.

Turinio sąrašas padarytas trim 
kalbom: lietuviškai, vokiškai ir 
angliškai.

leidinys taip pasidaro ne tik 
filatelijos dalis, bet drauge čia 
yra ir Lietuvos istorijos dalis.

K. Matuzas
P S. Gaila, kad tokie leidimai 

nesiimčiami laikraščio redakei- 
jom. jie ikir papildvtų tokias ži-

“TĖVYNĖS SARGO” pirma
sis šių metų numeris — 1(60) 
yra skiriamas prezidento Alek
sandro Stulginskio 100 metų 
gimimo sukakčiai paminėti. Nu
meris yra 128 psl., dviem lan
kais padidintas, ir kaupia įvai
rios medžiagos. Kad prez. Stul
ginskis vertas specialaus prisi
minimo, turbūt neginčys niekas. 
Moderniojoj Lietuvos istorijoj 
jo asmuo ir vaidmuo ryškus ir 
šviesus. Jis buvo ne tik Lietuvos 
Steigiamojo Seimo pirmininkas 
ir Lietuvos Respublikos Prezi
dentas, bet ir ilgametis Sibiro 
kankinys. Jis buvo ir vienas iš 
tų, kurie pasirašė Lietuvos Ne
priklausomybės Aktą.

Po trumpo vedamojo deda
mas teisininko Petro Stravinsko 
paskaitos apie Stulginskį 
tekstas. Iš pirmojo vokiškosios 
išeivijos “Tėvynės Sargo” nume
rio 1947 m, perspausdinamas
kai kurios M. Krupavičiaus 
straipsnio apie Stulginskį ištrau
kos. Toliau seka prez. Stulgins
kio paskutinė kalba laisvoje Lie
tuvoje Vasario 16-sios proga. 
Originalus prof. dr. Prano Ju- 
caičio atsiminimų pluoštas iš 
savo bendradarbiavimo su 
Stulginskiu redaguojant “Tėvy
nės Sargą” 1919. Toliau seka 
teisininko Vyt. Vaitiekūno (nese
niai mirusio) paskaitos apie 
Stulginskį ištraukos.

Numeryje telpa ir kitos me
džiagos. Čia baigiamas prof. 
dr. Juozo Ereto straipsnis “Apie 
visokeriopą auklėjimą”, patei
kiami Europos parlamento rin
kimų daviniai, pagerbiami am
žiaus sukaktuvininkai: buvęs il
gametis “Tėvynės Sargo” redak
torius Petras Maldeikis — 80 m., 
prof. P. Jucaitis — 88 m., Vac
lovas Kasakaitis — 87 m., (mi
ręs š.m. balandžio 1), Petras 
Balčiūnas —83 m., Petras Klio- 
rys — 75 m„ prel. Vyt. Bal
čiūnas — 75 in. ir kunigystės 
50 m., dr. Kazys Šidlauskas — 
70 m. ir Kazys Pabedinskas — 
80 m.

Kun. J uozo A’ailokaičio pir
mojo krikščionių demokratų 
pirmininko ir Lietuvos pramo
nės kūrėjo 40 m. mirties sukak
ties proga talpinamas kun. Vyt. 
Bagdanavičiaus, MIC, pamoks
lo tekstas. Pats redaktorius rašo 
apie - krikščionis demokratus ir 
žmogaus teises. Plati pasaulio 
KD veiki os apžvalga, mūsų 
draugų eilėse, spaudos ir gyve
nimo skyriai ir kt.

Žurnalo viršelis papuoštas 
prez. Stulginskio nuotrauka. Šio 
numerio kaina $4.00. Žurnalo 
administracija: Adomas Viliušis, 
4050 So. Campbell Avė., Chica
go. IL 60632.

Įvairūs Lietuvos paštų ant
spaudai iš neseniai pasiro
džiusios knygos “Lietuvos 
paštų antspaudai".

irias. kur jie įgalinami. kaip iš-, 
leisti, kaip įrišti. Bet ir tai. kas 
čia parašyta, atrodo, kad auto
rius įdėjo labai daug darbo ir 
sutelkė Irevcik poro* amžių paš
tų antspaudus, kurie būtų įdo
mu* ir vertingi lietuviui (Red.)
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PO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
RINKIMŲ
1985 m. JAV Lietuvių Bend

ruomenės XI-tai tarybai išrinktų 
tarybos narių ir kandidatų sura
šąs. Pirmas skaičius po pavar
dės — amžius, antras skaičius
— kiek gauta balsų.

Bostono apygarda:
Meilus, Eduardas, J r. — 30— 

445, Čepas, Gintaras — 44 — 
428, Izbickas, Vytautas — 65 — 
428, Kazimieras, Edvardas — 49
— 324, Pautienius, Mindaugas
— 40 — 294. Kandidatai: 
Kairienė, Aldona — 55 — 285, 
Meiluvienė, Teresė — 28 — 279.

Connecticut apygarda:
Balsys, Linas — 24 — 398, 

Budrys, Ignas — 52 — 353, 
Vėbraitė-Gustienė. Vaiva — 28
— 336, Dresliūtė, Zina — 23
— 311, Dzikas, Alfonsas — 46 — 
296. Kandidatai: Kavaliūnaitė, 
Dalia — 33 — 246. Vileišis, 
Petras — 78 — 243.

Floridos apygarda:
Kamiene, Angelė — 53 — 383.

ADP ATSAKO KALTINTOJAM
Šiomis dienomis JAV laikraš

čiai ir radijo programos yra 
pranešusios apie ką tik išleistą 
pagrindinės žydų organizacijos 
Anti-Defamation League of 
B’nai B rith 40 puslapių memo
randumą, užvardintą: “Kampa
nija prieš Teisingumo Departa
mento iškeliamas bylas prieš Įta
riamus karo nusikaltėlius”. Me
morandumo paruosime konsul
tavo buvęs OSI prokuroras 
Eli Rosenbaum.

Memorandumas išvardino 
penkias organizacijas, kurios 
“buvo Įsteigtos vienam tikslui 
— priešintis Teisingumo Depar
tamento iškeliamom bylom . 
Anot šio raporto, aktyviausios 
yra Americans for Due Process 
ir Coalition for Constitutional 
Justice and Security.

B nai B’rith memorandumas 
taip pat atkreipia išskirtiną dė
mėsi adv. Povilui Žumbakiui. 
paskirdamas jam atskirą skyrių 
užvardintą “Aktyvistas advoka
tas". Kun. J. Prunskio ir “Drau
go” redaktoriaus Mykolo Dran
gos pasisakymai ir rašymai taip 
pat nagrinėjami. Puolami ir lie
tuviški laikraščiai “Darbinin
kas", “Draugas ir “Dirva . 
Kalbama apie lietuvių Jurgio 
Juodžio, Antano Lipšio ir Kazi
miero Palčiausko bylas.

Tuoj gavę B nai B rith memo
randumą. ADP išsiuntė ameri
kiečių spaudai ir radijui pra
nešimą. kuris apibūdino ADP 
nusistatymus, liečiančius OSI 
keliamas bylas. ADP koordinato
rė Rasa Razgaitienė. kuri memo
randume apibūdinama kaip pa
grindinė vedėja žygio prieš OSI. 
pasisakė taip: “Esu nustebusi, 
kad tokia žymi organizacija kaip 
B'nai B rith išleistų tokio žemo 
lygio raportą .

MIELAS LIETUVI!
Birželio mėnuo mums primena Lietuvos skaudžias die

nas, kai Sibiran buvo išvežti tūkstančiai mūsų tautiečių. 
Sovietų kėslai tebėra gyvi ir šiandien. Jie reikalauja, 
kad Amerika deportuotų lietuvius ir kitus pas juos ir kad 
jie suteiks “tinkamų” teisę.

Americans for Due Process protestuoja prieš Ameri
kos valdžios Office of Special Investigaions (OSI) 
planų atiduoti savo Sovietam draugam mūsų tautie
čius.

Americans for Due Process atmeta įvairius žydų 
organizacijų puolimus ir toliau žada tęsti akcijų iškelti 
OSI persižengimus Amerikos teisei.

Mums reikia Jūsų pagalbos!

Noriu prisidėti prie Jūsų darbo:

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

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

SumaS................Data................................................... ......

Noriu, kad auka būtų anoniminė.

Čekius rašyti AMERICANS FOR DUE PROCESS ir siųsti:

PO Box 85 
Woodhaven, New York, 11421

Urbšaitis, Kazys — 73 — 369, 
Krasauskas, Mečys — 72 — 347, 
Dabušis, Viktoras — 74 — 332.

Michigano apygarda:
Rugienis, Algis — 50 — 367, 

Anužis, Saldins — 26 — 340, 
Petrulis, Vytautas — 56 — 
300, Urbonas, Jonas — 60 — 
275. Kandidatė: Kamantienė, 
Gražina — 39 — 233.

New Jersey apygarda:
Didžbalienė, Danguolė —47— 

341, Bitėnas, Rimantas — 39— 
334, Bražinskas, Algirdas — 59
— 298, Veblaitis, Julius — 61
— 270, Ardytė - Juškienė, Rasa
— 264. Kandidatai: Audėnas, 
Vladas — 61 — 250, Karasienė, 
Ona — .58 — 192.

New Yorko apygarda:
Žilionytė, Eglė — 18 plūs — 

■348, Kezys, Romas — 55 — 330, 
Pugevičius, Kazimieras — 56 — 
326, Sidas Vladas — 44 — 315, 
Gedminienė, Genė — 18 plūs
— 273. Kandidatai: Vakselis,

Savo birželio 13 dienos laiš
ke šios žydų organizacijos pir
mininkui Kenneth J. Bialkin 
ADP rašė kad; “Įvairūs prime
timai ir kaltinimai prieš ADP 
yra arba perdėti arba neturintys 
jokio faktiško pagrindo. Mes juos 
laikome šmeižikiškais ir mūsų 
gerą vardą dergiančiais.”

Pabrėžta, kad nuo Įsis*eigimo 
1982 metais. ADP yra rėmusi 
Kongreso nusistatymą ieškoti 
karinių nusikaltėlių, tačiau OSI 
Įstaiga nesilaiko Amerikos teisė
tumo sąvokos gairių vykdant sa
vo darbą. Priminta, kad net keli 
federaliniai teisėjai yra iškriti
kavę ir atmetę sovietų parūpin
tus paliudijimus. ADP nemato 
jokio dreikalo OSI keliauti i So
vietų Sąjungą ir pataikauti so- 
v irtam.

ADP vėl griežtai pasisakė prieš 
bet kokias deportacijas i Sovietų 
Sąjungą, kur Įvyktų politiniai 
teismai. "Jei Amerika galvoja, 
kad OSI apkaltintieji ten susi- 
laus teisingumo, tada Amerika 
taip pat turi pripažinti, kad 
Scharansky. Ginzburg, Sakha- 
rov ir kiti politiniai disidentai 
ir kaliniai taip pat susilaukė tei
singumo”, teigė R. Razgaitienė.

linai taip pat atmetė visus 
B -nai B’rith anti-semitizmo 

,*e>pri metimus Americans for Due 
Process: “Problema šiame at
vejyje nėra anti-semitizmas;pro- 
blema y ra kad viena valdžios 
agengūra švaistosi su savo jėga 
be jokios atskaitomybės. Mes 
visi žinome kas Įvyko senato
riaus Joe McCarthy laikais (kai 
visi buvo apšaukiami komunis
tais!. Žiūrėkime, kad tai vėl 
neįvyktų (kai visi apšaukiami 

1 naciais)”.
1 Americans for Due Process 

Informacija

Kultūros Židinio sodely prie Laisvės paminklo, uždegus ugnelę, giedama Marija, Marija, 
pagerbiant ištremtuosius į Sibirą. Prie paminklo stovi Lietuvos gen. konsulas A. Simutis 
ir Sibiro tremtinė Elena Juodčapienė. Nuotr. P. Biveinio

Aleksandras — 69 — 267, Mik- 
las Kęstutis — 62 — 189.

Ohio apygarda:
Bublys, Romualdas — 46 — 

355, Stankus, Viktoras — 42 — 
351, Ardytė, Reda Elena — 26
— 339, Butkus, Antanas — 65- 
310, Kudukis, Raimundas — 45
— 240. Kandidatai: Bieliauskas, 
Vytautas — 64 — 232, Id- 
zelis, Augustinas — 42 — 226.

Pietryčių apygarda:
Gečienė, Teresė — 47 — 

396, Volertas, Virgus — 29 — 
387, Danta, Algis — 55 — 326. 
Stirbienė, Jūratė — 31 — 265. 
Kandidatai: Krokys, Bronius — 67 
— 197. Surdėnas, Gediminas — 
55 —196.

Vakaru apygarda:
Bureikaitė, Rita —- 23 — 269. 

Dabšys, Gintautas Tadas — 19 — 
212, Vidugiris, Vytautas — 54— 
209, Kojelis, Juozas — 68 — 
177. Kandidatai: Raulinaitis, P. 
Algis — 57 — 169, Mažeika. 
Antanas B. — 44 — 153.

Vidurio Vakarų apygarda I:
Kisielius, Petras — 67 — 1189, 

Drunga. Mykolas — 36 — 1132,

Jasaitienė, Birutė — 54 — 1087, 
Razma, Antanas — 62 — 1059, 
Šoliūnaitė-Poskočimienė, Rasa 
29 — 1042, Valentinaitė, Dan
guolė — 48 — 966, Kojelytė, 
Daina — 32 — 953, Vitas, Ro
bertas — 22 — 944, Laukaitis, 
Kazys — 59 — 914, Nainys, 
Bronius — 64 — 840, Remeikis, 
Romas — 50 — 835, Polikaitis, 
Juozas—49—806, Katiliškytė- 
Counsell, Agnės—29—799, Vaz- 
nelis, Jonas — 59 — 769, Rač
kauskas, Jonas — 43 — 766. 
Kandidatai: Keinežaitė, Ramutė 
26 — 739, Borevičius, Jonas
— 75 -- 684.

Vidurio Vakarų apygarda II:
Ambrozaitis, Kazys — 67 — 

201. Pliura, Ramutis — 27 — 
196, Kavaliūnas, Jonas — 71 — 
186. Kandidatas: Grybinas, Zig
mas — 61 — 151.

Vidurio Vakarų apygarda III: 
Reskevičius, Albinas — 53

— 122.

Vyriausioji rinkimų 
komisija:
Danguolė Vodopalienė. 
pirmininkė
Vilija Nasvytytė, narė 
Julija Taorienė, narėNASHINGTON, D.C.

Baltųjų Rūmų kvietimu bir
želio 20 Įvyko susitikimas su Of
fice of Public Liaison vedėja 
Linda Chavez ir jos asistentu 
etniniam reikalam Linu Kojelių. 
Susitikime buvo pateikta infor
macija ir kalbama apie Teisin
gumo Departamento Office of 
Special Investigations. Ameri
cans for Due Process organiza
cijai atstovavo koordinatorė Rasa 
Razgaitienė. Americans for Due 
Process kvietimu teisines pro
blemas paaiškino advokatas Da- 
vid Sprincer ir advokatas Po
vilas Žumbakis. Etninių grupių 
akciją apibūdino Coalition for 
Constitutional Justice and 
Security vedėjai Antanas Ma
žeika ir Mari-Ann Rikken.

VILKAVIŠKIEČIŲ

ŽINIAI

Clevelande gyveną vilkaviš
kiečiai, norėdami pagerbti Vil
kaviškio miesto 320 metų Įkū
rimo sukaktį ir paminėti 60- 
meti nuo pirmosios Vilkaviškio 
gimnazijos abiturientų laidos, 
šaukia per Darbo Dienos savait
galį visų Vilkaviškio gimnaziją 
lankiusiųjų suvažiavimą, kuris į- 
vyks š.m. rugpjūčio 31. Kvie
tėme atvykti visus, kas tik Vil
kaviškio gimnaziją yra lankęs. 
Savo skelbime prašėme užsi
registruoti ligi birželio 15.

Kadangi ligi šiol teatsiliepė 
tik mažuma, tad registracija dar 
pratęsiama ligi š.m. liepos 31. 
Norinčius suvažiavime dalyvau
ti, prašome kiekvieną būtinai 
pažymėti kiek asmenų atvyksta. 
Rengėjai turi žinoti dalyvių skai
čių, nes surišti su finansine 
atskaitomybe, patalpomis, pro
grama ir vaišėmis.

Registruokitės, pranešdami 
šiems asmenims: dr. Vyt. Mau
rutis, 8450 Briedlehurst Trail, 
Kirtland, Ohio 44026, tel.: 216 - 
256- 1383; Balys Auginąs. 4972 
Hartley Drive, Lyndhurst, Ohio. 
44124, tel.: 216 291 - 0839.

Rengėjai

HARTFORD, CONN.
Birželio išvežimų minėjimas 

įvyko birželio 9. Prasidėjo su mi- 
šiomis Švč. Trejybės bažny
čioje. Minėjimas toliau tęsėsi 
bažnyčios salėje. Klebonas kun. 
J. Matutis sukalbėjo maldą ir ta
da buvo minutė tylos prisiminti 
visus išvežtuosius. Hartfordo 
burmistro Thirman L. Milner 
proklamaciją perskaitė Saulius 
Dzikas. Pagrindinis kalbėtojai 
buvo Edvardas Meilus, Jr. Jis 
pradėjo savo kalbą angliškai pa
aiškindamas kada, kur ir kaip 
įvyko tie baisieji išvežimai. Lie
tuviškai jis nagrinėjo buvusią 
ir dabartinę kovą Lietuvą išlais
vinti ir tos kovos svarbumą. Me
ninę programos dalį puikiai atli
ko Jurgio Petkaičio vadovauja
mas kvartetas “Vytis”. Kvarte
tas susidaro iš Leono Adamke- 
vičiaus, Jaunučio Nasvyčio, Juo
zo Starėno ir Alfonso Zdanio. 
Minėjimui vadovavo Zina Dres
liūtė.

Laima Šimanskytė

Paskaityki Darbininkų,
Ir žinosi—
Kas ir kur, ir kaip nutinka!

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ
METINIS

PIKNIKAS
Liepos 7 dieną, 1985

11:45 Iškilmingos mišios.
Keturi pranciškonai švenčia savo 50 metų vienuolinio 
gyvenimo jubiliejų ir 45 metų kunigystės sukaktį.
Mišias laiko ir pamokslą sako vysk. PAULIUS BALTAKIS
Gieda Brocktono Šv. Kazimiero parapijos choras.

12:45 Pietūs
4:30 Meninė programa

Tautiniai šokiai. Vadovauja ONA IR GEDIMINAS
IVAŠKAI
Brocktono choro koncertas

Pranciškonai visus kviečia atvykti ir 
malonioje nuotaikoje praleisti dieną.

LIEPOS 28 D., SEKMADIENį, 
N. PR. MARIJOS SESERŲ 
VIENUOLYNO SODYBOJE 
PUTNAM, CONN.,

METINIS 
PIKNIKAS— 
LIETUVIŲ DIENA
11 vai. mišios, pamokslas, procesija.

Šv. Mišias atnašaus ir pamoksią 
sakys vyskupas Paulius Baltakis, OFM

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

stovyklos programa

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti 
Pasikvieskite ir savo draugus

— O. Bačkienė, Lietuvos 
diplomatinio šefo dr. S.A. Rač
kio žmona, The International 
Service Committee kvietimu bir
želio 13 dalyvavo Raudono Kry
žiaus premijų įteikime, kuris įvy
ko Šveicarijos ambasadoje. Da
lyvavo Raudonojo Kryžiaus dar
buotojos ir ambasadorienės. Susi
rinkimą atidarė Šveicarijos am
basadorius, savo kalboje primin
damas Raudonojo Kryžiaus reikš
mė tarptautinėje plotmėje ir ryšį 
su Šveicarija. Premijos už pa
slaugas Raudonajam Kryžiui 
buvo įteiktos Vokietijos, Indijos, 
Korėjos, Philipinų ir Indonezi
jos ambasadorienėm ir kitom po
niom, savanoriškai įsijungu- 
siom į Raudonojo Kryžiaus dar
bus.

— Vysk. Pauliui Raltakiui, 
OFM, lankantis Toronte, 
birželio 2 Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir Spor
to Sąjungos centro valdybos 
pirm. Pr. Rerneckas, sekr. St. 
Dargis ir nariai M. Leknickas, 
J. Nešukaitis ir R. Miečius jam 
įteikė raštą, kuriame išreiškiami 
rūpesčiai lietuvių jaunimo sporto 
ir fizinio lavinimo klausimais.

— Jūrų skautų ir skaučių va- 
dovų-vių lavinimo ir buriavimo 
stovykla Ludington, Mich., prie 
Hamlin ežero įvyks liepos 
6 - 13. Ruošia LSS ir LSB jūrų 
skautų-čių skyriai.

— Dainavoje, per mokytojų, 
tėvų ir jaunimo stovyklą rugpjū
čio 9 Ramunė Račkauskienė 
skaitys pranešimą apie PLB prie
monių centro reikalus, o R. Da
mijonaitis rodys, kaip pritaikyti 
kompiuterius lietuviškam švie
timui.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos naujai išrinkta 
centro valdyba pareigomis pasi
skirstė taip: pirm. — kun. prof. 
dr. Antanas Liuima, SJ, I vice- 
pirm. — sesuo prof. dr. Joyce 
Ridikaitė, II vicepirm. — dr. h. 
c. Angelė Avižonienė, sekr. — 
dr. Barbora Vileišytė, ižd. kun. 
Algimantas Bartkus, archyva
ras — prel. dr. Paulius Jatulis.

— Muz. Aleksandro Stankevi
čiaus, Aušros Vartų lietuvių pa
rapijos Montrealyje vargoninin
ko, ir Gailos Naruševičiūtės 
jungtuvės buvo palaimintos 
birželio 1 Šv. Kazimiero bažny
čioje, taip pat Montrealyje. Mi
šias koncelebravo klebonas kun. 
St. Šileika, kun. St. Kulbis ir 
kun. Iz. Sadauskas. Giedojo Auš
ros Vartų parapijos choras, va
dovaujamas Muz. M. Roch, vyrų 
oktetas ir solistas A. Keblys. 
Choras pirmą kartą giedojo 
Aleksandro sukomponuotą “Avė 
Maria”.

— Hartford, Conn., Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos klu
bas, Įvertindamas Darbininko 
talką bendroje veikloje, laikraš
čiui stiprinti atsiuntė 25 dol. 
Ačiū labai.

— Jubiliejinis ateitininkų 
kongresas organizacijos 75 metų 
sukakčiai pažymėti įvyks Chica- 
goje rugpjūčio 30 - Rugsėjo 2. 
Kongresui rengti komitetas prašo 
aukų kongreso išlaidom suma
žinti ir ypač jaunimo iš kitų 
kraštų kelionėm paremti. Aukas 
siųsti komiteto iždininko adresu; 
Kazys Pabedinskas, 7151 So. Ca- 
lifomia Ave..Chicago. 111.60629. 
Čekiai išrašomi Ateitis Federa- 
tion Ine. vardu. Aukas JAV-bėsė 
galima nurašyti nuo fedcralinių' 
mokesčių. Atsiuntusius aukas iki 
liepos 10 dar bus galima pami
nėti kongreso leidiny. Vėlesni 
aukotojai bus skelbiami Ateityje 
ir kitoje spaudoje.
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NAUJAUSIOS KNYGOS

A. N. Niliūno, Žiemos, teologi
ja. Premijuotas eilėraJčių rinki
nys. 8 dol.

A.V. Rinktino, Lietuviu ir Vil
kas, 10 dol.

V. Gidžiūno, Šv. Benedikto 
regulos vienuoliai Lietuvoje, 8 
dol.

J. Sako, Kun. J. Vailokaitis. 
Kietais viršeliais. 8 dol.

V. Volerto, Jaučio ragai. Ro
manas, 8 dol.

A. Baranausko, Piliakalnio še
šėliai, 8 dol.

J. Daumanto, Partizanai. Tre
čias pataisytas ir papildytas lei
dimas. Kietais viršeliais. 15 dol.

V. Ališo. Anapus marių. Poe
zijos rinktinė. Kietais veršeliais. 
7 dol.

VI. Kulboko, A. Talys, 4 dol.
J. Kralikausko, Ąžuolai pilia

kalnyje. 9 istorinių romanų gel
menys ir problemos.8 dol.

M. Krupavičiaus, Visuome
niniai klausimai. Kietais virše
liais. 15 dol.

V. C. Butkienės, Molinis ark
liukas ir kiti apsakymai. Kietais 
viršeliais. 8 dol.

V. Alanto, Gelmiijbalsai. Pre
mijuotos novelės. Kietais virše
liais. 10 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos knygos 
lietuviškos muzikos plokštelės 
Irę i suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

VERTINGI LEIDINIAI
Broniaus Kviklio monumen

talus veikalas apie Lietuvos 
bažnyčias leidžiamas atskirais 
tomais pagal vyskupijas. Telšių 
vyskupijos tomas kainuoja 20 
dol. Vilkaviškio, Panevėžio ir 
Kauno arkivyskupijų tomai kai
nuoja po 23 dol. Visi tomai gau
siai iliustruoti ir Įrišti kietais 
viršeliais. Persiuntimui prideda
ma po 1 dol. už kiekvienų 
tomą.

Prof. Juozo Brazaičio raštai 
leidžiami atskirais - tomais, 
spausdinama genama popieriuje, 
Įrišti kietais viršeliais. I. II, III 
ir IV tomas kainuoja po 15 
dol. V. tomas — 16 dol. Per
siuntimui pridedama po 1 dol. 
už kiekvieną tomą. Gaunama 
Dar b i n i n k o ad m i n i straeij oje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS
Kad liktum tu gyva. Chicagos 

Lietuvių operos choro Įdainuo
ta ir išleista plokštelė*. Su per
siuntimu 16 dol.

Gruodis: Dainos. Dainuoja 
operų solistė Lilija Šuky tė 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 11 dol.

Clevelando vyru oktetas — 3. 
Oktetas, vadovaujamas muz. 
Ryto Babicko, talkinamas solis
tės Irenos Grigaliūnai t ės, Įdai
navo 12 lietuvių ir tarptautinių 
kompozitorių dainų. Akompo
nuoja R. Strimaičio orkestras. 
Kaina su persiuntimai I 1 dol.

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

Aš čia gyva. Darijaus. Lino ir 
Audriaus Polikaiči ų bei Vido 
Neverausko Įdainuotos lietuviš
kos ir estradinės (kainos. Išlei
do Montrealy Vilnių s Records of 
Canada. vadovaujama A. Stan
kevičiaus. Kaina su persiuntimu 
11 dol.

Tau. mama. Idkūrinių: 7 skir
ti motinai ir 7 mišraus žanro. 
Įrašyta Lietuvoje. Išleido 
Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vad. A. Stankevičiaus. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Pasakos. Įrašyta 10 1 ietuviškų 
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.

Ciną Capkauskienė. Solistė, 
akomponuojantmnz. Jonui Go- 
vėdui, įdainavonl ietuvių 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- 
mers-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'. 1 1207.

DEXTER PARK 
01 PHARMACY |£į 
5^* Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

WE DELIVER 
296-4130

POEZIJOS 
MĖGĖJAMS
Štai mūsų poetų eilėraščių 

rinkiniai:
Kl. Jūra, Diemedžio šakelė. 

6 dol.
Kl. Jūra, Kauburėliai, 8 dol.
A. N. Niliūnas, Vyno stebuk

las. Įrišta. 5 dol.
L. Andriekus, Saulė kryžiuose 

5 dol.
L. Andriekus, Naktigonė. 5 

dol.
P. Gaučys, Lianų liepsna, 

Brazilų poezijos antologija. 9 dol.

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Gera proga Įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dainų su gitaros paly
da), solistės Lionės Juodytės 
"Dainuojame su Lione” (16 dai
nų), muz. Juozo Stankūno kū
riniai “Sodžiaus garsai” (solistės 
L Stankūnaitės,.chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ya- 
kučio “Yakutis” (14 dainų ir ari
jų rinkinys), Nevv Yorko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, Įdainuota 12 
dainų. Šių plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

A. Tyruolis, Žvaigždynų so
natos. Kietais viršeliais. 9 dol.

V. Alantas, Paversmiai. Kie
tais viršeliais. 10 dol.

K. Grigaitytė, Tylos dovana^
4 dol.

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant. 4 dol.

St. Santvaras, Buvimo pėdsa
kai. 8 dol.

J. Rūtenis, Šventieji dūmai. 
6 dol.

K. B radonas, Prierašai. 6 dol.
Pr. Naujokaitis, Saulėleidis. 4 

dol.
K. Kaminskas, Po svetimu 

dangumi. 4 dol.
E. Juodvalkė, Pas ką žiedas 

žydi. 6 dol.
A. P. Bagdonas, Žodžiai Į tolį.

5 dol.
L. Šimkutė, Prisiminimų inka

rai. 6 dol.
F. Kirša, Šventieji akmenys. 

3 dol.
Persiuntimui pridedama už 

kiekvieną knygą po 1 dol.
Užsisakant čia minimas poe

zijos knygas, administracija pri
dės dovanai dar kitą poezijos 
knygą, kuri čia neminima.

Visos šios knygos, lietuviš
kos muzikos plokštelės ir suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

1985 “Continental Open” 
šachmatų turnyrą, kurs įvyko 
New Yorke, laimėjo pasaulio 
meistras Michael Rohde su 4 1/2 
taško. Antrą vietą su 4 taškais 
^jaėmė Amerikos didmeistras Pal 
Benko. Jo paskutinis ratas buvo 
prieš pasaulinį meistrą, irgi ame
rikietį Jay Bonin .. Jeigu Benko 
būtų laimėjęs kai jis turėjo kara
lienę prieš bokštą ir žirgą, tai gis 
būtų pasidalinęs pirmą ir antrą

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

Kad liktum tu gyva. Plokšte
lę įdainavo ir išleido Chica
gos Lietuvių opera. Turinys: 
Lietuvos himnas, Lietuviais 
esame mes gimę, De profundis, 
už jūrelių, Augo kieme kleve
lis, Už jūrų, už kalnų, Krivio 
arija ir choras, Raudotojų cho
ras, Ant marių, Saulė motina pa
kilo. Su persiuntimu 16 dol. 
Gaunama Darbininko administ
racijoje.

vietą. Jis nepamatė vieno ėjimo, 
su kuriuo jis batų laimėjęs žai
dimą, ir po to jo oponentas 
labai gudriai apsigynė ir sužai
dė lygiom. TreCią vietą su 3 1/2 
taško paėmė Izraelio dm. 
Gruenfeld.

Iš lietuvių Arūnas Simonaitis 
su 3 taškais iš 5 žaidimų ga
vo premiją už geriausią rezul
tatą ekspertų klasėj. Premiją 
pasidalino su dviem amerikie
čiais. Simonaitis nepralaimėjo 
nei vieno žaidimo. Jis aplošė 
vieną meistrą, sutarė lygiom su 
kitu, ir gavo pusę taško iš kito 
eksperto. Po šio turnyro jo įver
tinimas pakils kokia 42 taškais 
iki 2175. Meistro klasė yra 2200.

Po Nevv York Open Edvardo 
Staknio įvertinimas pakilo iki 
maždaug 2100, ir Zigmanto Bliz- 
niko įvertinimas yra dabar 1925.

Klek knygų įsigijai praeitais 
metais? Vieną, dvi, tris? O gal 
akis uždengęs praėjai pro lie
tuvišką knygą, kad tik nereikė
tų jos nusIpIrktL Žinoma, tokiu 
būdu lietuviškos knygos Išsilai
kymo nepirš ms L

11207.

Gyvenkime taip, kad ateities kartos mūsų nekaltintų, jog 
nesugebėjome aukotis Lietuvai ir ją išvaduoti!

BALTK 
TOURS

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ
KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

No. 813 A (18 dienų): rugpjūčio 13-30 — $1,999
10 dienų Lietuvoje. 2 Maskvoje, 2 Leningrade. 2 Helsinky.
FINNAIR iš JFK.
No. 102 (15 dienų): spalio 2 - 16 — $1,479
10 dienu Lietuvoje su dviem dienom Kaune. 2 Helsinky.
FINNAIR iš JFK.
No. 117 (15 dienų): lapkričio 7 - 21 — $1,339
10 dienų Lietuvoje. 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK

No. 126 (15 dienų): gruodžio 26 - sausio 9 — $1,459
10 dienu Lietuvoje. 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK.

17 DIENU — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA 
No. 917A: rugsėjo 17 - spalio 3 — $1,839

11 DIENŲ VILNIUJE, 3 VARŠUVOJE, 1 MAINZE 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA 
No. 915: rugsėjo 15-28 — $1,869 
No. 106: spalio 6 -19 — $1,869
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 Romoje su 1 diena Floren
cijoje. ALITALIA iš JFK ir Bostono

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
No. 813 B: rugpjūčio 13-25 — $1,729
No. 903: rugsėjo 3-15 — $1,729
No. 930: rugsėjo 30 - spalio 12 — $1,389
6 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade. 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
No. 806C: rugpjūčio 6-17 — $1,669
No. 917B: rugsėjo 17 - 29 — $1,439
6 dienos Vilniuje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze. LUFTHANSA 
iš JFK ir Bostono

10 DIENŲ — LIETUVA, SUOMIJA
No. 916: rugsėjo 16-25 — $1,339
6 dienos Vilniuje. 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

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

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.

B. C. Šulskis (red ), \Ve 
Lithuanians. Omahos lietuvių 
istorija. Gausu žinių apie Lie
tuvą, lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gausiai iliustruota. Yra ir labai 
gražių spalvotų paveikslų. Di
delio formato. Įrišta. 45 dol.

P. C. Rice, Ph.D., Amber, The 
Golden Gem of the Ages. Gau
siai iliustruota, įrišta. 29 dol.

A. Tamošaitis, Lithuanian 
Easter Eggs. Iliustruota. Įrišta. 
25 dol. M

A. Tamošaitis, Lithuanian Na
tional Costume. Iliustruota, Įriš
ta. 25 dol.

R. Scarr, Mano žodynas. Spal
votas, iliustruotas, įrištas. Žo
džiai lietuviškai ir angliškai. 12 
dol.

E. Verloren Van Themaat, Pra
nas Domšaitis, 25 dol.

R. V iesulas, Telesforas Valius, 
■58 dol.

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

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

Odyssey, 15 dol.
F. Whitaker, 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.

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, 
Vilniui, Mūsų kaime gegužinė, Šventieji vakarai, Balti balan
džiai, Dainuok ir 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 kasetes 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 Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 16 dol. Persiuntimas — 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė ..........-..................................-........................
Numeris, gatvė .—................... -................................. —..........
Miestas, valstija, Zip.......................................................................

LITHUANIAN COOKERY
(ln Engllsh, 316 pages, prlceB dol.)

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

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

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

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge

Aktyvas: 40 milijonų dolerių.

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

Reguliarių santaupų palūkanų kursas KASOJE šiuo metu IK. Pilnas metų 
prieauglis 7.25%

Taupymo certlfikatų palūkanos nuo 8.5%, pagal sumų ir terminų. 
IRA indėlių palūkanos nuo 10% Iki 11% pagal terminų.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS (staiga Richmond Hill veikla šešias dienas savaitėje nuc9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, Išskyrus penktadieniais Iki 6 v.v. Ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certlfikatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba paštu Jums bus sutelktos vėllauilos Informacijos.
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DIPLOMATĄ PETRĄ 
ŽILIONĮ PRISIMENANT

New Yorke šv. Luko ligoni
nėje kovo 30, šeštadienį, 6:30 
v.r. mirė diplomatas Petras Ži
lionis, kuriam tada prieš savaitę 
buvo padaryta sunki operacija.

Buvo pašarvotas Campbell 
Funeral namuose Madison Avė. 
ir 81 St. Manhattane. Atsisvei
kinimas buvo balandžio 2 vaka
re. Jam vadovavo LB apygardos 
pirmininkas A. Vakselis, maldas 
sukalbėjo kun. J. Pakalniškis. 
Jautrų atsisveikinimo žodį tarė 
Liet. gen. konsulas Anicetas Si
mutis. Dar kalbėjo latvė Helga 
Ozolinš — Pabaltijo Moterų 
Tarybos pirmininkė ir Maria 
Detar — Europos Moterų Trem
tyje Organizacijos pirmininkė.

Balandžio 3 velionis buvo pa
lydėtas į Apreiškimo parapijos 
bažnyčią Brooklyne, kur mišias 
koncelebravo: kun. Jonas Pakal
niškis, kun. prof. dr. VValter 
Jaskevičius, Tėv. dr. Leonardas 
Andriekus, OFM ir kun. Vytau
tas Palubinskas. Mišių metu gie
dojo velionio giminaitė solistė 
Angelė Kiaušaitė ir taip pat Vy
tautas Alksninis ir Mečys Raz- 
gaitis, vargonais solo grojo ve
lionio artimas bičiulis Jonas Žu
kas.

Palaidotas Cypress Hills kapi
nėse. Polaidotuviniai pietūs buvo 
Kultūros Židinyje.

Giliam liūdesy liko žmona Ga
lia, dukra Eglė, sesuo Julija Vai
čiūnienė ir daug artimų giminių 
bei draugų Amerikoje, Lietuvo
je ir kituose Europos kraštuose.

Kilęs iš Suvalkijos
Petras Žilionis gimė 1909 rug

pjūčio 15 Šilavoto kaime, Liud
vinavo valsčiuje, Marijampolės 
apskrityje. Jo tėvai buvo My
kolas ir Marija Bylaitytė-Žilio- 
niai. Tėvas buvo baigęs šešias 
klases, buvo gerokai apsiskaitęs,

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.

Solistė Lilija Šukytė, prieš 
grįždama į Vokietiją, Darbinin
ko spaudos ir plokštelių kioskui 
atsiuntė savo naujai išleistą 
plokštelę, į kurią įdainuoti kom-

buvo pasiturįs ūkininkas. Ir 
tėvai norėjo sūnų leisti mokytis 
ir pats sūnus troško mokslo, 
bet tuo metu siautė Pirmasis 
pasaulinis karas, vokiečių oku- 
pacija skaudžiai jų ūkį nuali
no, taip stigo lėšų mokslui.

Petras tačiau nepasidavė liki
mui. Jis mokėsi privačiai ir 
Marijampolės gimnazijos egza
minus išlaikė eksternu. Gimna
zijoje jis buvo tik vienerius 
metus.

1925 - 30 studijavo teisę Vy
tauto Didžiojo universitete. Kaip 
Užsienio reikalų ministerijos 
stipendininkas 1930 išvyko į Pa
ryžių ir ten garsioje Ecole dės 
Sciences Politiąues studijavo 
teisę ir politinius mokslus.

Darbas Užsienio reikalę 
ministerijoje

Po dviejų metų grįžo iš Pary
žiaus ir pradėjo tarnauti Užsie
nio reikalų ministerijoje, 1933 
paskirtas pirmuoju pasiuntiny
bės sekretoriumi Rygoje, 1935 
perkeltas į Stockholmą, 1936 
metų pabaigoje atšauktas į Už
sienio reikalų ministerijos cent
rą. 1938 paskirtas pasiuntinybės 
patarėju ir drauge paskirtas 
bendrojo bei vakarų skyriaus 
vedėju. Drauge dėstė 1938 - 39 
diplomatinę istoriją aukštuo
siuose karininkų kursuose. Po 
pasiuntinybės patarėjo aukštes
nis rangas buvo įgaliotas minis- 
teris.

1944 pasitraukė į Vokietiją. 
1945 - 51 buvo prancūzų okupa
cinės valdžios Konstancoje 
spaudos ir švietimo skyriaus 
sekretoriato vedėju. Taip pat 
Konstancoje suorganizavo Lie
tuvių Bendruomenės skyrių ir 
jam vadovavo iki 1950.

Amerikoje vėl mokosi
Į Ameriką atvyko 1951. Pra

džioje sunkiai dirbo ir drauge 
studijavo Columbijos univer
sitete, kur gavo magistro laips
nį iš bibliotekos mokslo. Nuo 
1955 pradėjo dirbti Fordhamo

niu laiku dirbo Queens Borough 
viešosios bibliotekos kartotekos 
skyriuje. Ten bedirbdamas ir 
apsirgo, išėjo į ligoninę ir ne
begrįžo.

Mėgo keliauti
Velionis mėgo keliauti. Po II- 

jo pasaulinio karo jis aplankė 
beveik visą šiaurės Ameriką, 
Havajus, Polineziją, didelę dalį 
pokarinės Vakarų Europos, ap
važinėjo Graikiją ir jos salas, 
Turkiją, Izraelį, Jordaną, Egiptą, 
Moroko, Japoniją, Hong Kongo, 
Tailandą, Singapūrą, Balį, 
Javos salas Indonezijoje, Kari
bų salas, Centrinėje Ameriko
je — Meksiką, Pietų Amerikoje
— Peru, Edvadorą.Dar norėjo 
nukeliauti į Indiją, aplankyti 
Rytų Afriką.

Visada kuklus ir besišypsąs
Velionis buvo visada kuklus ir 

visada maloniai besišypsąs. 
Toks jis ir išliko visiem — ma
lonus ir jaukus džentelmenas, 
niekam neįkyrėjęs, visada jau
kiai kitiem patarnaująs. Nesidi- 
džiavo ir savo mokslu, o buvo 
išsilavinęs vyras, mokėjo daug 
kalbų, buvo daug keliavęs ir 
daug svieto matęs, bet ir tai pa
silaikė savo kukliame pasaulyje.

Nesididžiavo jis ir savo pasie
kimais ir savo ordinais. Lietu
vos vyriausybė jį buvo apdova
nojus Gedimino ordinu. Apdo
vanojo jį ir Latvija ir Švedija 
įvairiais ordinais. Šie ordinai 
buvo sudėti ant pagalvėlių ties 
jo karstu. Tada jie velionį sim
boliškai papuošė ir kalbėjo apie 
jo kilnų darbą, gražią praeitį.

New Yorko judrioje ir triukš
mingoje visuomenėje visada 
pasiliks jo portretas — tas ma
loniai besišypsąs, atokiau besto
vįs jaukus ir mielas džentelme
nas, surandąs kiekvienam gražų 
žodį.

Jo mirtis tai didelis nuostolis 
ir lietuviškai diplomatijai, vi
sai lietuviškai visuomenei ir 
Ne\v Yorko lietuviam, (p.j.)

LAVVRENCE, MASS.
Kardinolas Bernąrd Law 

Lawrence
Liepos 7 d. 10 vai. ryto Bos

tono kardinolas Bernard La\v 
pašventins naują Šv. Pranciš
kaus parapijos svetainę. Var
niai g-vė, Methun, Mass. Pats 
kardinolas pasirinko tą dieną. 
Jis koncelebruos mišias Šv. Pran-

Baisiojo birželio minėjimas
Bostone birželio įvykių —Lie

tuvos okupacijos ir baisiųjų iš
vežimų minėjimas buvo sureng
tas birželio 16. Rengė Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apylin
kės valdyba.

Minėjimas pradėtas 10 val- 
mišiomis šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje. Organizaciją 
atstovai dalyvavo su vėliavomis - 
Pamoksle kleb. kun. Albertas 
Kontautas priminė didžiąją lie
tuvių tautos tragediją ir kančią., 
kuri vyksta ir šiandien. Bei 
tauta nepalūžta, o persekiojan i 
tikintieji dar labiau užsigrūdinai 
— Nijolės Sadūnaitės pavyzdys.

Po mišių parapijos salėje buvo 
tęsiamas minėjimas. Jį pradėjo 
LB Bostono apyl. valdybosvice?- 
pirm. Gintaras Čepas. Kunlors- 
tautas sukalbėjo invokaciją Si»- 
sikaupimo minute buvo pagerbti 
ir prisiminti nukankinti irltan- 
kinami lietuviai. LB. Bostono 
apyl. valdybos pirm. Britais 
Veitas supažindino su dienos 
prelegentu Česlovu Mielumu.

C. Mickūnas savo kalbojepri- 
siminė Lietuvą, kada joježimo- 
nės buvo laisvi, gėrėjosi gra
žiausiu birželio mėnesiu, kada 
visa gamta pasipuošia žalumu ir 
gėlėmis ir išeina į gyvenimą. 
Tačiau nuo 1940 birželio 15 
okupantas rusas uždėjo lietuvrių 
tautai geležinius pančius, bu
riuos lietuviai tebeneša ir (da
bar. Gi 1941 birželio mėn.jei na 
i Lietuvos istoriją kaip didžiojo 
mūsų tautos genocido mėnuo. 
Per vieną naktį bolševikai žiau
riausiomis priemonėmis išveržė 
iš Lietuvos per trisdešimt ketu
ris tūkstančius lietuvių: didi
kių, vaikų, gimdančių motinų, 
vyrų, moterų, senelių įvairių 
profesijų ir įvairių luonų mir
čiai ir kančiai į baisųjį Sibirą.

Fo tų baisių įvykių, vos kelioms 
dienoms praslinkus, sekė nauja 
vokiečių okupacija, kuri irgi bu
vo baisi lietuvių tautai. O po ke
lių metų vėl sugrįžo bolševikai, 
vėl vyko nauji vežimai ir tau
tos kankinimas. Bet tai jau isto
rija, kuri mum visiem gerai ži
noma. Žvelgiame į ateitį. Pa
vergtoje tėvynėje lietuviai yra 
vieningi, jie nenuleidžia rankų ir 
dirba Lietuvos laisvei. Jie nori 
ir iš mūsų vienybės ir gražaus 
sugyvenimo, kad geriau galėtu
me dirbti. Juk mes esame jų 
kančios balsas pasauliui. Tie 
skersvėjai, kurie atsiranda tarp 
mūsų turi tautos vardan išnykti.

Antanas Kulbis parodė jo pa
ties susuktą filmą apie Lietuvos 
partizanus. Kaip rusai juos gau
do ir šaudo. A. Kulbiui tame 
darbe padėjo studentai: Rūta 
Bobelytė ir Gitas Bazikas. Anta
nas Kulbis šį filmą įteikė Bos
tono universitetui jo magistro 
laipsniui iš filmotologijos studi
jom. Universitetas tą filmą pri
ėmė ir Kulbį priėmė į graduate 
klasę. Filme vaizduojami miškai, 
žiema, dar neužšalęs upelis, ku
riuo bėga net griūdamas parti
zanas (Gitas Bazikas) nuo besi
vejančių bolševikų karių. Uni
versitetui įteiktas su anglų kal
ba, o čia buvo rodomas su paties 
Kulbio aiškinimais lietuviškai.

Bostono lituanistinės mokyk
los šių metų abiturientai: Rūta 
Bričkutė, Žara Girniutė, Petras 
Kazlas, Tadas Petronis, Naida 
Šnipaitė, Aras Sužiedėlis ir 
Tomas Zikas susėdę scenoje at
sakinėjo į klausimus: ką man 
davė lituanistinė mokykla ir ką 
aš geriausiai prisimenu? Klausė 
G. Čepas. Jų atsakymai buvo 
daugiausia iš literatūros.

Onos Ivaškienės patys mažie
ji šokėjai padeklamavo, padai
navo ir pašoko.

Pabaigai visi susirinkę sugie

pozitoriaus Gruodžio kūri
niai. Plokštelė gaunama Darbi
ninko administracijoje. Jos kai
na su persiuntimu 11 dol.

universiteto bibliotekoje. Šiame 
universitete 1963 gavo slavisti
kos magistro laipsnį. Visą laiką 
jis dirbo bibliotekose. Paskuti-

PROF. DR. PRANUI ALEKSANDRUI 
ŠVEIKAUSKUI

mlrus, advokatę dr. Mariją Šveikauskienę, sūnus 
Gediminą, Leopoldą ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia

TAUTOS FONDAS

ciškaus parapijos bažnyčioje.
Šv. Pranciškaus parapijos kle

bonas Albinas Janiūnas kvieCia 
lietuvius gausiai dalyvauti 
mišiose ir pašventinime. Bus už
kandžiai. O po šių apeigą visi 
vyksta į Pranciškonų geguži mę 
Kennebunkport, Maine.

A.A.
PROF. DR. PRANUI ALEKSANDRUI 

ŠVEIKAUSKUI
mirus, advokatę dr. Mariją Šveikauskienę, sūnus Gedimi
ną, Leopoldą ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Dr. Leonilė ir Juozas Giedraiiiai

PROF. DR. PRANUI ALEKSANDRUI 
ŠVEIKAUSKUI

mirus, advokatę dr. Mariją šveikauskienę, daugelio metu 
uolią Darbininko bendradarbę, ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučia

Liūdi žmona Ieva, brolis Vladas, dukros Danguolė, 
Rima, Aldona, anūkai ir giminės — Magdutė, Marcelė

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad š.m. birželio 7 d. 6 vai. vak. mirė

sulaukęs 77 m. amžlsus. Gimė Lietuvoje, Kybartuose, 
Vilkaviškio apskr. Kanadoje Išgyveno 36 metus.

LEONAS BAK0NAS,

JUOZUI MURAŠKAI
mirus, jo žmonai Jadvygai Ir šeimai reiškiame nuoširdžiu 
užuojautą.

Darbininko redakcija

Joana ir Antanas Pumjriini

dojo vieną punktą: Lietuva bran
gi, dainos, kuri pavergtoje Lie
tuvoje yra lyg himnas. Pianu 
palydėjo prof. Jeronimas Ka
činskas.

Po visos programos buvo vai
šės, kurias su savo pagelbinin- 
kėm paruošė Milda Morkūnienė.

Džiugu, kad šis minėjimas bu
vo rengtas ir programą jame at
liko veik viską jaunimas. Tai 
viltis, kad vyresniesiems išei
nant, ateina pakaitalas.

Birželio įvykių minėjimai 
per radiją

Birželio 15 šeštadienį Minkų 
vedamoj radijo programoj, kuri 
šį kartą buvo skirta specialiai 
birželio minėjimui, Steponas ir 
Valentina Minkai kalbėjo ang
liškai apie tuos baisius įvykius, 
kurie tada vyko Lietuvoje, kaip 
žiauriai žmonės buvo vežami, 
kas atsitiko su Lietuva ir lietu
viais. Ši pusės valandos progra
ma Minkų buvo specialiai skirta 
supažindinimui amerikiečių su 
tais baisiais įvykiais, kurie tada 
vyko Lietuvoje.

Laisvės Varpas specialią bir
želio įvykių programą turėjo 
birželio 13.

ADVOKATĖ BIRUTĖ ŠIMKUTĖ

Halloran and Schaeffer P.C.

300 Union Street
New Bedford, MA 02740

Tel. 617 999-1332

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 9:00-10.00 vai. ryto išVVCAV-

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

BnnK-Bvmmi 
Pastoge pairi both usnys

Thnt's utat BAnKIIHrBYHimiis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- I 
mal. Tai taupymas paštu So. Boston Si v Ings |

Bank bodu. Ar jums reikia pinigus padėti Į ban- '
ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų skintą gavęs, bankas tuoj J- 
traukla sumą j sąskaitą. Prisideda Ir užtikrlnl-

flb* procentus, ----- z
E3HF leidžiamus įstatymų. \ 

lengvo taupymo bū-. 
do per paštą skambinkit Mr.

Oonahue 268-2500 
arba rašykit paduotais adresais.

U, -.M UI dZJIUK TV*

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

Liepos 17 — 1514.00
Liepos 31 — 1465.00
Rugpjūčio 6 — 1898.00
Rugsėjo 3 — 1679.00
Rugsėjo 18 — 1212.00
Rugsėjo 23 — 1173.00
Spalio 1 — 1279.00
Gruodžio 26 — 1309.00

Kelionių Ilgis nuo 10 Iki 16 dienų — Įvairūs maršrutai.

Registracijos, Informacijos reikalu skambinkite 
1-000-722*1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-268-8764

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

Įstaigai vadovauji: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽ10NAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkomo 
dokumentus.
Prlcos are baaed on double occupancy and aro subĮoct to 
changos.
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DARBININKAS
Redakcija...........(718)827-1352 I

Administr............(718)827-1351

Spaustuvė.... 4718) 827-1350 
Vienuolynas .. .(718) 235-5982 
Vyskupas ... (718) 827-7932 
Salė (kor.).........(718) 827-9645
Salės adm......... (718) 235-8386

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 dienoj savaitę neišeis. Visi 
kas nori paskelbti kokius rengi
nius, prašome apie tai pranešti 
Darbininko redakcijai iš anksto, 
vėliausiai iki birželio 26.

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

Amerikos Laisvės Statulos 
New Yorke šimtmečio minėji
mas įvyks ateinančiais metais. 
Šiuo metu statula remontuojama 
ir nuo birželio 24 Liberty Is- 
land yra uždaryta lankytojam. 
Pramatytas tautų festivalis vyks 
statulos ir salos artumoje — prie 
Castle Clinton National Monu- 
ment, Battery Parke, žemutinia
me NIanhattane. Šeštadieniais — 
birželio 29, liepos 13, rugpjū
čio 10 ir rugpjūčio 24 pasirodys 
Įvairių tautybių ansambliai. Šia
me festivaly lietuviam atstovaus 
Xew Yorko lietuvių tautinių šo
kių ansamblis Tryptinis, vado
vaujamas Jadvygos Matulaitie
nės. Tryptinis šoks birželio 29, 
šį šeštadienį, nuo 1:30 iki 2 vai. 
popiet.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
birželio 23 dalyvavo Nukry
žiuotojo Jėzaus seselių šventėje 
Elmhurst, Pa. Čia jis aplankė 
senelių namus, kuriuose yra 
slaugomi 125 seneliai ir ligonys. 
Seselių 100 akrų sodyba kalnuo
se sutraukia daug svečių. Šie
met buvo tūkstantis su viršum. 
J. Adomėnas buvo suorganiza
vęs visą autobusą iš Maspetho. 
Seselės ruošiasi lietuvių kilmės 
berniukų ir mergaičių “Aušros 
stovyklai, kuri bus liepos 14 - 
28. Stovyklai vadovauja seselė 
Angelą. tel. 827- 2351.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ JAUNIMUI
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini

mo Komitetas praneša, kad 
TAUTOS FONDAS pastaruoju 
laiku yra gavęs aukų paremti 
lietuvių jaunimo dalyvavimą 
pabaltieCių taikos ir 
LAISVĖS RYŽTO ŽYGYJE, 
Skandinavijoje, š.m. liepos 25 - 
31, sumokėdamas dar neužsi
registravusiems, paramos reika
lingiems jaunuoli am s/jaunuo
lėm s, registracijos mokestį IŠ
VYKAI BALTIJOS JŪRA. ($350)

Paramos reikalingi dalyviai 
yra skubiai prašomi kreiptis į 
VLIKĄ/ELT.^, atsiunčiant:

1. Prašymą, nurodantį kodėl 
finansinė parama reikalinga ir

PABALTIEČIŲ TAIKOS IR LAISVĖS ŽYGIUI REGISTRACIJOS LAPAS

Pavardė ir Vardas Pilietybė Telefonas

Adresas: Gatvė (buto Nr.), miestas, valstija, pašto zona, valstybė

1. Dalyvausiu Sovietų Sąjungos Teisme, Kopenhagoje, 1985 liepos 25 - 26 Ir 
PABALTIEČIŲ TAIKOS IR LAISVĖS ŽYGYJE — IŠVYKOJE BALTIJOS JŪRA;

2. Kelione Ir apsistojimu Skandinavijoje pasirūpinsiu pats/pati.

3. Nurodytuose (vykiuose dalyvausiu savo atsakomybe Ir nereikštu jokių pretenzijų
rengėjams virš jų pažadėtų sąlygų išpildymo.

Pilnas parašas Data
(Registracijos lapą siųsti: ELTA, 1611 Connecticut Avė., N.W., Su it e 2, Washlngton, 

D.C. 20009)
Pastaba: (LITAS Travel Service, 80 Pine St, New York, N.Y. 10005, yra susipažinęs 

su PT Ir LRŽ programa ir sutinka patarnauti kelionės sutvarkyme).

Novelių rinkinio bei romano 
konkursą yra paskelbęs Darbi
ninkas savo 70 meti] sukakties 
proga. Konkurso terminas bai
giasi rugsėjo 15. Premija bus 
įteiktvi 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 William 
Smiddy.

Pavergtų Tautų savaitė bus 
minima liepos 14, sekmadienį. 
Renkamės 11 vai. Dag Ham- 
mershold Plaza. kur bus susirin
kimas. Iš ten eisena prie Sovie
tų Misijos. Minėjimo tema: Peace 
through Freedom, arba Nėra tai
kos be laisvės. Dalyvaukime.

Už a.a. Vlado Koppo vėlę 
mirties šeštųjų metinių proga 
mišios lietuvių pranciškonų kop
lyčioje bus aukojamos liepos 4, 
ketvirtadienį, 10 vai. ry to. Našlė 
Liudvika Koppienė prašo velionį 
prisiminti savo maldose.

Br. Dirsė birželio 22 specia
liai iš AValsingham, Ont., Kana
dos, atvy kęs į Kristinos Česna- 
vičiūtės ir Romo Katino vestu
ves, lydimas J. Giedraičio, lan
kėsi ir Darbininko įstaigose, už
sisakė Darbininką, apžiūrėjo ir 
Dail. Adomo Galdiko vardo ga
leriją.

AUTOBUSAS Į . 
SESELIŲ PIKNIKĄ

Organizuojamas autobusas į 
seselių pikniką Putnam, Conn., 
liepos 28. Autobusas išvažiuo
ja sekmadienį, 6:00 vai. ryto iš 
Kultūros Židinio kiemo, 341 
Highland Blvd., Brooklyn. N.Y. 
Pakelyje autobusas sustos ties 
Shalins Funeral Home, 84-02 Ja
maica Avė., AVoodhaven, N.Y. 
Kelionė asmeniui — 25 dol.; 
įskaitant ir įėjimą į pikniką. 
Registruotis pas Marytę Šalins- 
kienę — tel. 296 - 2244, arba 
Darbininko administracijoje —

patvirtinant, kad dalyvis negauna 
paramos iš kitų šaltinių;

2. Įsipareigojimą PABALTIE- 
ClU TAIKOS IR LAISVĖS 
RYŽTO ŽYGYJE dal yvauti vi
suose organizuotuose įvykiuose;

3. Užpildy tą naujo daly vio re
gistracijos lapą.

Paramos prašantys turi pa
siekti Kopenhagą ne vėliau š.m. 
liepos 25 ryto (atidaromas susi
rinkimas įvyksta 10:30 vai.), ir 
galės grįžti atgal iš Stockholmo 
rugpjūčio 1 iš ryto. Kelionę į 
Skandinaviją ir asmeniškas išlai
das dalyviai apmoka patys.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Juozas Matukas, LB Ųueens 
apylinkės veiklus narys, po ant
ros operacijos gydomas Jamaica 
ligoninėje. Tikisi greitai sugrįžti 
į namus.

Antanas Miėiulis, Lietuvių At
letų Klubo valdybos pirminin
kas ir Kultūros Židinio valdykis 
pirmininkas, po operacijos guli 
Boulevard ligonėnėj, Long Is- 
land City. Daromi tolimesni ty
rimai.

Aidų, kultūros žurnalo, šių 
metų trečias numeris jau at
spausdintas ir išsiuntinėtas pre
numeratoriam.

Kultūros Židinio biblioteka 
šį savaitgalį, birželio 29-30 bus 
uždaryta.

A. a. Juliui Kumpikui-Kumpi- 
kevičiui, mirus, jį pagerbda
mi Ignaičiai iš AVoodhaven, N.Y., 
aukoja 10 dol. Darbininkui 
paremti.

Mišios už Praną ir Emiliją 
Vainauskus bus aukojamos lie
pos 6, šeštadienį, lietuvių pran
ciškonų koplyčioje. Liepos 5, 
sueina vieneri metai, kai Matu
laičio namuose mirė Emilija 
Vainauskienė. Giminės kviečia 
draugus ir pažįstamus mišiose 
dalyvauti.

Baltų Laisvės Dienos rezo
liucija (HJR 263) JAV Atstovų 
rūmuose buvo priimta birželio 
11. Tokia pat rezoliucija JAA 
Senate (SJR 66) buvo priimta 
gegužės 3. Senate rezoliucijos 
iniciatoriumi buvo senatorius Al
fonso D Amato iš Ne\v Yorko. 
Atstovų Rūmuose rezoliucijos 
iniciatoriumi buvo kongresma- 
nas AA illiam Carney, taip pat iš 
New Yorko. Rezoliuciją prave
dant- daug pasidarbavo Baltic 
American Freedom League Cali- 
fornijoj ir Jungtinis Pabaltie- 
čių Komitetas AA'ashingtone. Iš 
Lietuvių Bendruomenės šiam 
reikalui uoliai talkino Juozas 
Kojelis iš Los Angeles ir Jonas 
Urbonas, JAA' LB Visuomeni
nių reikalų tarybos pirmininkas 
iš Detroito. Taip pat uoliai dir
bo Baltų Laisvės Lygos direkto
riai Saulius Anužis iš Michi- 
gano ir Jonas Matulaitis iš Los 
Angeles, Calif.

Antano Škėmos dramos “Pa
budimas”, išverstos į anglų kal
ba (The Avvakening) sėkmingi 
spektakliai baigėsi. Spektakliai 
vyko kiekvieną vakarą, išskyrus 
pirmadienius ir antradienius, 
nuo gegužės 31 iki birželio 23 
Courtyard P.layhouse teatre, 
Manhattane. Režisavo Linda 
Pakri. Vaidino Arūnas Ciuber- 
kis, Marshall Hambro, David 
Nevver, Andrea Mead, Colleen 
Gallagher ir Paul Taylor Rohert- 
son. Originale yra try s veiksmai. 
Čia veikalas buvo sutrumpin
tas į du veiksmus. Iš lietuvių 
į anglų kalbą vertė Linda E. 
Pakri, Paul Tay lor Robertson ir 
Arūnas Ciuberkis.

Petras ir Loreta Vainiai, jau
nosios kartos veikėjai, su šeima 
išsikelia į Philadelphiją. New 
Yorko ateitininkai birželio 30. šį 
sekmadienį, 4 vai. popiet Kul
tūros Židinio kavinėje jiem ren
gia išleistuves.

Kompozitorius Juozas Stan
kūnas išleido “Lietuvių liaudies 
dainų” sąsiuvinį su gaidomis. 
Aranžuota 12 liaudies dainų so
listam su piano palyda. Kaina 
2 dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje. Persiuntimui pri
dedamas 1 dol.

Inž. Jaunutis Nasvytis kalba birželio minėjime Kultūros 
Židinyje birželio 16. Nuotr. P. Bivainio

PRISIMINTI BIRŽELIO TRĖMIMAI
Birželio 16, sekmadienį, New 

Yorke prisiminti didieji birželio 
mėnesio trėmimai į Sibirą. Pri
siminti pamaldomis ir minėjimu 
— akademine dalimi Kidtūros 
Židinyje.

Pamaldos buvo Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, kur gražų 
pamokslą pasakė kun. Vytautas 
Pikturna.

Minėjimas Kultūros Židinyje
Čia minėjimas buvo numaty

tas pradėti 2 v. popiet, bet pub-

MARIJA ZUZANA
MAŽEIKAITĖ—
STRAZDIS
BAIGĖ MOKSLUS

Marija Mažeikaitė-Strazdis 
gegužės 28 baigė Ųueens ko
legiją bakalauro laipsniu, baigė 
suma cum Įaudė pažymiais. Stu
dijavo industrinę psichologiją, 
surištą su ekonomija, prekybos 
organizavimu, tarnautojų tvar
kymu, prekybos tyrinėjimu. Vi
są laiką buvo dekano garbės są
rašuose, baigė su 5 garbės pa
žymėjimais.

Ji yra jauniausia dukra Lie
tuvos vyčių veikėjo inž. Antano 
ir Zuzanos Mažeikų. Jie čia gy
veno ilgą laiką, veikė lietuviš
kose organizacijose, o labiau
siai Lietuvos vyčiuose, prieš ke
letą metų išsikėlė gyventi į St. 
Petersburgą, Fla. Abu tėvai 
buvo atvykę į savo dukros moks
lo baigimo iškilmes.

Studijuodama Įvairius prakti
kos darbus yra atlikusi Harry 
Heller Research liendrovėje Port 
AA'ashingtone, Pan American Air
lines New Yorke, Margaret 
Tietz Center for Nursing Care 
— Jamaica. N.Y. Yra tarnavusi 
Master Card International, Ine., 
Coppercraft Guild, Tauton, 
Mass., kur buvo prekybos asto- 
vė, dovanų parodų organizatorė.

Ji yra jauniausia sesuo veik
laus Antano Mažeikos, kuris 
plačiai savo veikia pasireiškia 
Los Angeles, Calif. Dar ji turi 
seserį Joaną ir brolį Danį.

Marija Zuzana Mažeikaitė- 
Strazdis

Pranešant adreso pasikeiti
mu, neužm irškit pridėti ir senąjį 
adresą.

likai besivėlinant, pradžią už- 
delsė.

Minėjimą pradėjo LB apygar
dos valdybos nary s Aloyzas Bal
sys, išryškindamas minėjimo 
prasmę, paskalydamas eilių 
apie ištremtuosius ir žuvusius.

Po trumpo jo žodžio visi iš 
salės nuėjo prie Laisvės pa
minklo. Čia vainiką už žuvusius 
tremtinius padėjo Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis ir bu
vusi Sibiro tremtinė Elena 
Juodčapienė. Lazdele pasirams
tydama, pamažu linguodama, ji 

. nešė gėles prie paminklo už tuos, 
kurie iš Sibiro nebegrįžo, kuriuos 
čia susirinkę prisiminė malda 
ir giesme.

Ugnį prie Laisvės paminklo 
uždegė Liet. gen. konsulas A. 
Simutis. Visi sugiedojo Marija, 
Marija.

Po to vėl visi sugrįžo į salę.
Programą tęsė Aloyzas Balsys. 

Įneštos vėliavos. Įnešė šauliai. 
Tada prisiminti šioje apylinkėje 
gyveną buvę tremtiniai. Jų yra 
net trys. Salėje tada buvo tik 
Elena Juodčapienė. Jai buvo pri
segta gėlė.

Invokaciją sukalbėjo Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM.

Šiai progai pritaikytą žodį tarė 
ir Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis, prisimindamas so
vietų ir nacių įvykdytas depor
tacijas ir baigė pakiliom min
tim, kad Lietuva kelsis nepri
klausomam gyvenimui. Išneštos 
vėliavos.

Toliau vadovauti pakvietė 
Viktoriją Garbauskaitę. Ji gra
žiai lietuvių kalba apibūdino 
kiekvieną programos dalį ir su
pažindino su programos atlikė
jais.

Inž. Jaunutis Nasvytis iš 
Hartfordo, Conn., pasakė gra
žią ir drauge įdomią kalbą, kal
bėdamas be patoso, paprastai 
ir drauge patraukliai. Jis ryški
no, kad kančia yra mūsų kapi
talas, nes pavergta tauta žudo
ma, bet jų aukos nenueina nie
kais. Jos palaiko tautą. Jei nebū
tų buvę aukų, šiandien nebūtų 
Izraelio.

Priminė, kad per maža rūpi- 
namies apie savo martirologiją. 
Sovietai nori, kad viskas būtų 
užmiršta, kad viskas nurimtų. 
Jie ir toliau remdamies Vakarų 
pagalba, stengsis išsilaikyti. 
Mūsų uždavinys — kova. Mes 
esame lenkty nėse su laiku. Mes 
galime pagreitinti Sovietų Są
jungos griuvimą. Jai sugriuvus, 
sugrįš tikroji laisvė visiem pa
vergtiesiem.

Koncertinė dalis
Po pertraukos buvo koncerti

nė dalis. Pradžioje visus supa
žindino Tėv. Leonardas Andrie
kus, OFM. kaip ta koncertinė 
dalis susidarė.

Koncertuoti buvo pakviestas 
lietuviam jau gerai pažįstamas 
pianistas VViIliam Smiddy. Jis 
apie tai pakalbėjo savo drau
gui solistui Craig Nim, New 
Yorko City Center operos solis
tui. bosui - baritonui, jaunam 
vyrui. Šis pasisiūlė ateiti ir drau
ge pagerbti Sibiro tremtinius 
— padainuoti šiame koncerte.

Abu savo programą atliko nemo
kamai

Koncertą pradėjo abu. Solistas 
Craig Nim pagiedojo “Tėve mū
sų”, pagiedojo angliškai, akom- 
ponavo W. Smiddy. Paskui Wil- 
liam Smiddy paskambino 
Debussy kūrinį, po to solistas 
pagiedojo iš Dflbois oratorijos 
“Septyni paskutinieji Kristaus 
žodžiai” — ketvirtą žodį, giedo
jo angliškai. Bill Smiddy vėl 
skambino ilgoką kūrinį, pilną 
įtampos ir dramatiškumo.

Pabaigai solistas padainavo iš 
“Shovvboat” — Old Man Ri- 
ver. Baigė AVilliam Smiddy, pa
skambindamas Chopino polo
nezą.

Ši koncertinė dalis buvo tik
rai aukšto lygio, taip netikėtai 
surasta ir tikrai praturtinusi 
minėjimą.

Solistas Craig Nim yra jaunas 
vyras, dar neturi nė trisdešimt 
metų, City Center operoje da
bar rengiasi “Fausto” operai, 
dainuos Mefistą. Šiaip labai 
jaukus ir mielas žmogus.

Sceną papuošė Paulius 
Jurkus. —

Pabaigoje LB apygardos pir
mininkas Aleksandras Vakselis 
padėkojo visiem, kurie prisidėjo 
prie šio gražaus minėjimo.

Minėjimą rengė LB apy
gardos valdyba. Minėjimas buvo 
tikrai gerai suorganizuotas, pa
kilus, turiningas ir prasmingas. 
Žmonių atsilankė apie pusantro 
šimto. Ir visi jie pasidžiaugė 
minėjimu.

Po programos žemutinėje sa
lėje buvo surengtos vaišės sve
čiam. Taip pat buvo galima 
pavalgyti ir pietus, kuriuos pa
ruošė E. Kezienė su savo talki
ninkėmis. (p.j.)

Taisau elektrinius prietaisus, 
pav. vėsinimo aparatus. Turiu 
didelę praktiką. Kreiptis: Ignai- 
tis, tel. 718 296 - 8098.

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

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

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

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-condominiurn 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.




