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Savaitės 
Įvykiai

Kinijos komunistų partijos 
karinė komisija pakeitė perse
nusius kariuomenės regionų va
dus jaunesniaisiais karininkais. 
Visa Kinija yra suskirstyta į 11 
strateginių karinių regionų.

Didžiausios Amerikos protes
tantų grupės — Pietinių baptis
tų — konvencija savo preziden
tu išrinko fundamentalistą kun. 
Charles F. Stanley, o pirmuoju 
viceprezidentu — nuosaikųjį 
kun. W. \Vinfred Moore.

Kanados Aukščiausias teismas 
išaiškino, kad Manitobos provin
cijos tik anglų kalba paskelbti 
įstatymai negalioja dėlto, kad jie 
turėjo būti paskelbti ir prancūzų 
kalba.

Neseniai pasirodžiusi VVilliam 
Arkin ir Richard Fieldhouse 
knyga “Nuclear Battlefield” 
paskelbė, kad 28 JAV’ valstijose 
yra išdėstytos ar laikomos bran
duolinės raketos ir bombos. Be 
to, jos yra laikomos ir šiose už
sienio valstybėse: Guamo saloj, 
Belgijoj, Graikijoj, Italijoj, Olan
dijoj. Turkijoj, Britanijoj, Vakarų 
Vokietijoj ir Pietų Korėjoj. Di
džiausias tokių ginklų sandėlis 
esąs New Yorko valstijos Seneca 
armijos sandėliuose, o Nevvjer- 
sey valstijoj — Earle Navai 
VVeapons Station laikoma 100 
branduolinių sviedinių.

JAV Atstovų rūmų pirminin
kas Thomas P. O'Neill yra para
šęs autobiografiją, kurią pažadė
jo išleisti Raudom House leidyk
la.

Italijos min. pirmininkas Bet- 
tino Craxi pažadėjo bendradar
biauti su Prancūzija pastarosios 
sudarytoj aukštosios technologi
jos programoj, bet neatsisakys 
dalyvauti ir prezidento Reagan 
vykdomoj erdvės ginklų progra
moj.

Nikaragvos vyriausybė nu
savino prekybininkų federacijos 
prezidento ir žymaus vyriausy
bės kritiko Enriųue Bolanos 
Geter turtus.

Vakarų Vokietija paskelbė, 
kad Sov. S-ga pasirašė su Var
šuvos pakto valstybėm erdvės 
ginklų tyrimo sutartis.

Popiežių Jonas Paulius II, 
kalbėdamas Italijos vienuolėm, 
neperžengti Vatikano II tarybos 
pageidavimo “prisiderinti prie 
šių dienų pasaulio’ , prisiimant 
tokį vidurinės klasės gyvenimo 
būdą, kuris yra veikiamas tokios 
ideologijos ir elgesio, kuris turi 
labai maža bendro su jų kietu 
pasiaukojimu Kristui.

Dėl nuolat besikeičiančių 
šnipinėjimo uždavinių ir priemo
nių JAV prieš nuolat augantį 
šnipinėjimą kovojančios pajėgos 
dėl agentų trūkumo yra beveik 
bejėgės, nes pagal FBI duome
nis iš JAV gyvenančių 2600 so
vietų pareigūnų bent 600 yra 
KGB agentų, o iš 800 sovietų 
pareigūnų prie J.T. bent 200 yra 
KGB agentai.

Sov. S-gos komunistų partijos 
organas “Pravda , komentuoda
mas Philadelphijos policijos 
veiksmus prieš tam mieste vei
kusį juodųjų radikalų sąjūdį 
“Movė įrodinėja, kad policijai 
visai nerūpėjęs jų iškeldinimas, 
nes ji iš pat pradžių buvo pasi
ryžusi juos sunaikinti.

Lenkijos vyriausybė suvaržė 
universitetų akademines laisves 
dėl jų prieš socialistinę valsty- 
l>ę nukreiptą veiklą.
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UŽKLIŪVA IR JONINIŲ LAUŽAI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 64
Neleido Joninių švęsti

Kaunas. Kauno kraštotyrinin
kai švęsti Jonines ruošėsi labai 
iškilmingai — jose turėjo daly
vauti 400 su viršum aktyviai su 
programa susijusių dalyvių.

Republikinis žurnalas “Jau
nimo gretos” net 2 puslapius 
skyrė poetiškai šios šventės nuo
taikai aprašyti, birželio 22 vaka
rą respublikinė televizija primi
nė žiūrovams gražias Joninių 
tradicijas. Jomis, esą, lietuviai 
gali didžiuotis, tačiau propa
ganda visiškai skyrėsi nuo tikro
vės — prie Kauno Joninių šven
timas buvo užgniaužtas.

Rambyno kalne tradicinės Jo
ninės taip pat nebuvo šven
čiamos — dienos metu ten buvo 
surengta tarybinio jaunimo die
na, o vakare daly viai turėjo iš
siskirstyti be tradicinių Joni
nių laužų.

Protestuoja prieš spaudos 
iškraipymus

Leipalingis (Lazdijų raj.).
Vidurinės Azijos karinės apy

gardos dienraščio “Kovos vėlia
va” redakcijai—

Roberto Grigo, Antano s., gyv. 
Lietuvoje, Lazdijų raj., Leipalin
gyje, Naujosios 13 

Pareiškimas
1982 - 1984 m. atidaviau 

“duoklę” — dvejus savo gyve
nimo metus darbo batalione Ka
zachstane. Badomo stotyje. Bū
damas kataliku ir negalėdamas 
suderinti ištikimybės sąžinei ir 
ateistinei valstybei, atsisakiau 
duoti karinę priesaiką.

Dėkoju Dievui, kad, nepaisant 
fizinio ir moralinio teroro, šį 
principą išlaikiau iki galo ir tai 
užfiksuota kariniame biliete. 
Tačiau mano “auklėtojai nenu
leido rankų ir ryžosi bent ap
šmeižti. 53-me Jūsų dienraščio 
numeryje šiemet pasirodė raši
nys “Vieningoje šeimoje”, kuria
me skelbiamas ciniškas melas.

Jame rašoma, kad, iki šauki
mo būdamas tikinčiu, palaikęs 
nacionalistinius prietarus ir 
dvasininkų prasimanymus apie 
konstitucinių teisių varžymą, 
armijos kolektyve aš “praregė
jau”.

Tai grubi klastotė. Buvau ka
talikas ir lietuvis iki šaukimo, 
buvau dvejus prievolės metus, 
esu dabar grįžęs į Tėvynę Lie
tuvą. Faktai, su kuriais nuolat 
susidurdavau armijoje, labai su
stiprino mano pažiūras. Štai tik 
keletas tokių faktų iš asmeninės 
patirties.

TSRS yra pasirašiusi Žmo
gaus Teisių Deklaraciją, kurios 
19 straipsnis skelbia: “Kiekvie
nas žmogus turi teisę į įsiti
kinimų ir jų išreiškimo laisvę”. 
Realiai šia teise pasinaudojau, 
miegodamas ant narų Čimkento 
ir ant betorinių grindų Kzyl- 
Ordos gauptvachtose, vien už 
tai, kad dėl religinių-tautiriių 
įsitikinimų atsisakiau prisiekti 
Kompartijai.

Nepaisydami 52 Konstitucijos 
straipsnio, garantuojančio są- 
žinęs laisvę, tarnybos pabaigoje 
politinio skyriaus darbuotojas 
man grasino 5 metus kalėjimo 
jei nepakeisiu požiūrio į priesai
ką.

Tiek Konstitucija, tiek Bai
giamasis Helsinkio aktas reika
lauja gerbti kiekvieno žmogaus 
orumą ir draudžia tyčiotis iš 
įsitikinimų. Karininkams komu
nistams plūstant necenzūriniais 
žodžiais, išjuokiant religiją ir 
lietuvybę, susidariau nuomonę, 
kad žmogiškumo reikalavimai 
čia tebėra “terra incognita“ 
(“nežinoma žemė”). Ir kai nepa
jėgiančius įvykdyti darbo nor
mos įsakydavo gainioti su dujo-

kaukėmis — cituoju’ — “iki są
monės netekimo” — tada supra
tau, kokie teisingi žodžiai: “Kai 
atmetamas Dievas, nebelieka 
žmogaus”.

Su giliu dėkingumu prisimenu 
visus dorus žmones, padėjusius 
įsisąmoninti Kristaus tiesą. Di
džiuojuosi savo tautos didvyriais 
kunigais Sigitu Tamkevičium 
ir Alfonsu Svarinsku, šiuo metu 
kenčiančiais Permės lageriuose 
tik už tai, kad mokė Lietuvos 
tikinčiuosius sąžiningai gyven
ti. Dėkoju Apvaizdai, leidusiai 
būti šių didžių žmonių amži
ninku.

Jūsų laikraščio paskelbtame 
straipsnyje įžūliai meluojama 
tvirtinant, kad aš gyręs karei
viams Lietuvos laimėjimus Ta
rybų valdžios metais, draugys
tės su rusų tauta reikšmę “ka
ro kurstytojų” akivaizdoje.

Tai prasimanymas. Tariamųjų 
laimėjimų niekada nešlovinau. 
Ką jis reiškia, lyginant su nuo
stoliais moralės, kultūros, žmo
gaus teisių srityje? Nekalbėjau 
apie jokią draugystę su Rytų 
kaimynu, nes jos nepastebėjau 
nei istorijoje, nei dabartyje.

Priešingai, pasisakymuose 
apie “didžiosios rusų tautos“ 
vaidmenį Lietuvos istorijoje pa
brėždavau demoralizuojantį 
rusinimo faktorių, akcentuoda
vau dvasinio knygnešiško pasi
priešinimo reikšmę lietuvių lais
vės kovoje. Per dvejus Kaž’žftfrs- 
tane praleistus metus nesu pa
vartojęs netgi išsireiškimų, ku
riuos man prirašo minėtas 

Gegužės 26 Dainavoje buvo skautiškos sutiktuvės, į kurias atsilankė brolis vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM. Šalia jo stovi Brolijos vyriausias skautininkas Kazys Matonis ir Sese
rijos vyriausia skautininkė Stefa Gedgaudienė. Čia buvo suvažiavęs skautiškas jaunimas ir 
jų vadovai. Nuotr. Teresės J. Meiluvienės

SOVIETŲ SĄJUNGOS 
TEISMAS KOPENHAGOJE

Jau paruošta kaltinamoji me
džiaga Sovietų Sąjungai už nu
sikaltimus prieš taiką, Pabaltijo 
valsty bes ir Jų piliečius. Šalia 
bendros medžiagos, kiekviena 
tauta teismui pristatys savo pa
pildomą informaciją ir liudinin
kus. Lietuviai liudininkai: Kęs
tutis Jokubynas, Aleksandras ir 
Violeta Štromai, Valerijus Smol- 
kinas, Bronius Venclova ir To
mas Venclova. Šios medžiagos 
rinkinį anglų kalba (apie 100 
psl.) bus galima įsigyti ELTOS 
įstaigoje atsiunčiant 10 dol.

J Pabaltiečių ruošiamą Sovietų 
Sąjungos teismą Kopenhagoje 
įsijungė australų politikas, Hon. 
Michael Hodgeman, kuris, išgir
dęs apie Šį teismą, lietuviams 
pasisiūlė teisėju. Hodgeman, 
Australijos Parlamento narys, 
anksčiau buvo etninių reikalų 
(Ethnic Affairs) ministeris, o da
bar yra opozicijoje esančios libe- 
ralų partijos namų ir statybos

straipsnis.
Jeigu gerbiate savo pasaulė

žiūrą, privalote atšaukti 
šmeižtą”.

Robertas Grigas 
1984.09.08

Išlaužė kunigo butą ir kratė
Šlavantai (Lazdijų raj.). 1984 

liepos 5 pas Šlavantų parapijos 
kleboną kun. Juozą Zdebskį buvo 
padaryta krata. Protokole pažy
mėtas kratos tikslas — surasti 
ir paimti iš piliečio Kolkos nu
pirktus vogtus daiktus.

Krata buvo daroma kun. J. 
Zdebskiui nesant namuose, — 
nelaukdami, kol sugrįš kunigas, 
krėtėjai išlaužė garažo duris ir 
pradėjo kratą. Kratą vykdė Vil
niaus KGB, prisidengęs vietine 
policija ir saugumu. Oficialiai 
kratai, kurią vykdė 6 asmenys, 
vadovavo apylinkės inspekto
rius, milicijos vyr. leitenantas 
Jarmala. Kviestiniais kratoje 
buvo: Petrauskas Martynas, 
Juozo, gyv. Krosnos kaime, ir 
Blaževičienė Janina, Jurgio, gyv. 
Lazdijuose, Lenino 3 -3.

Paėmė: TTGKK dokumentus 
(\r. 5, 12, 13, 14 ir kt.), raštus 
— Patrijarchui Dimitrijui (10 
lapų). Pasaulinei cerkvės tary
bai 1976.10.14 (4 lapai). JAV 
kongresui 1976.10.14 (6 lapai), 
Kauno arkivyskupijos kunigų 
pareiškimą (3 lapai), pareiški
mą Petrui Griškevičiui (10 lapų), 
aformacjją. apie TTGKKJ(4 la
pai), “Ar katalikybė yra rytdie
nos tikėjimas” (30 lapų “Tiesos

(nukelta į 2 psl.)

ministerio pavaduotojas. Austra
lijos liberalų partijos vadovas ofi
cialiai įgaliojo Hodgemaną ats
tovauti partijai SSRS-oje teisme. 
Kelionės išlaidas jis apsimokės 
patsai. Pasaulio Pabaltiečių 
Santalka formaliai pakvietė jį 
teisėju ir jis pakvietimą priėmė. 
Yrągalimybė, kad Hodgeman šia 
proga aplankys ir Stockholmą. 
Londoną bei VVashingtoną.

(Elta)

LIETUVIAI 
LENKIJOJE

Užsienio lietuvių spaudą, nors 
ir pavėluotai, pasiekia informaci
jos apie Lenkijos lietuvių veik
lą. Iš tų informacijų patiriama, 
kad kai kuriuose Lenkijos mies
tuose sėkmingai veikia lietuvių 
rateliai, kurie pasižymi įvairia 
veikla. Yra rengiami susirinki-

Prezidentas Reagan birželio 14 
paskelbė tokią proklamaciją: 

“šiais metais sukanka 45 me
tai Jungtinių Valstybių nepripa
žinimo politikai, pagal kurią mū-

Sovietų įvykdytą prievartinę Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos okupa
ciją. Jau praėjo 45 metai nuo 
tų niūrių 1940 metų, kai sovie
tų armijos, sudarius sąmokslą su 
nacių režimu, užėmė šias tris ne
priklausomas Pabaltijo respubli
kas.

“Žiaurų sovietų priespaudos 
pobūdį sukrečiančiai parodė ar
ti šimto tūkstančių pabaltiečių 
įkalinimas, deportacija ir nužu
dymai per tas keturias teroro die
nas, 1941 birželio 14 - 17. Šios 
žiauraus laikotarpio kančios buvo 
net padidintos, kai nacių pajėgos 
smogė per tas tris valstybes na- 
cių-sovietų karo pradžioje ir įve
dė civilinę administraciją bjau
raus Gestapo kontrolėje. Dėl so
vietų ir nacių tironijos antrojo 
pasaulinio karo pabaigoje Pabal
tijo valstybės buvo netekusios 
dvidešimt procentų visų savo 
gyventojų.

“Šiandien priespauda ir per
sekiojimas yra kasdieninė Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos žmonių 
našta. Sovietų politika specifiš
kai nukreipta prieš Pabaltijo 

valstybių tautinį gyvenimą ir 
istorinį palikimą. Rusinimas 
vyksta įvairiom priedangom: pri
verstiniu žmonių perkeldinimu, 
kolonizavimo plėtimu rusais imi
grantais ir griežtu vietinių religi
nių, kultūrinių bei visuomeni
nių tradicijų užgniaužimu.

“Bet nepaisant šios priespau
dos sistemos, Pabaltijo tautos 
drąsiai toliau priešinasi suliedi- 
nimui, reikalaudamos savo 
tautinių, politinių ir religinių 
teisių. Taikus reikalavimas, reiš
kiamas per pogrindžio spaudą, 
peticijomis valdžios pareigū- 

_ pąjns, demonstracijomis, per Ka
talikų Bažnyčios ir kitų religinių 
bendruomenių veiklą, per Hel
sinkio susitarimų vykdymo ste-

mai, minėjimai, rūpinamasi lie
tuvybės išlaikymu.

Kai kurie rateliai, kaip, pavyz
džiui, Ščecine, leidžia savo ap
linkraščius, juose informuodami 
apie savo veiklą, užsimojimus. 
Šcecino lietuvių ratelio šiais me
tais išleistame antrame aplink
raštyje įžanginis straipsnis yra 
skirtas Il-ojo pasaulinio karo už
baigimo sukakčiai, informuoja
ma, kad yra pagamintas doku
mentinis filmas apie Dariaus ir 
Girėno paminklo Pščelnike isto
riją.

Lietuvių ratelis Varšuvoje turi 
savo seklyčią, kurioje vyksta na
rių susirinkimai.

Wroclawo lietuvių ratelio ini
ciatyva čia buvo surengtos lietu
viškos velykinės pamaldos. 
Wroclawe koncertuoti balandžio 
mėnesį buvo iškviestas Vilniaus 
estradinis ansamblis “Trimitas".

Wroclewe ir Gdanske, vietos 
lietuvių ratelių rūpesčiu, taip pat 
ir šiais metais buvo surengti Va
sario 16-osios šventės minėji
mai. j kuriuos atsilankė ir apy
linkėse gyveną lietuviai.

bėjimo grupes ir komitetus gin
ti religinių tikinčiųjų teisėms, 
kelia susižavėjimą visų tų, kurie 
myli ir gerbia laisvę.

“Reikšminga yra, kad tautinių 
ir asmeninių teisių gynybai va
dovauja ne tie, kurie užaugo 
nepriklausomais metais, bet nau
joji generacija, gimusi ir užau
gusi sovietinėje santvarkoje. Tie 
herojai, tiek jauni, tiek seni, sa
ko: “Jūs, mūsų laisvieji broliai 
ir seserys, esate mūsų balsas 
laisvajam pasauliui. Jūs turite 
nesiliauti informavę pasaulį 
apie tai, kas mums yra primesta 
čia, už Geležinės Uždangos, 
nes mes iš jūsų pastangų se
miamės stiprybės išsilaikyti.

“Visi Amerikos Jungtinių Vals
tybių žmonės pritaria Pabaltijo 
tautų valstybinės nepriklauso
mybės troškimams. Jungtinės 
Valstybės remia jų teisę nu
spręsti savo pačių likimą laisvai 
be svetimųjų kišimosi. 45 metus 
Jungtinės Valstybės nepripažino 
prievartinio Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ir ne
pripažins ateityje.

“Jungtinių Valstybių Kongre
sas Senato bendra rezoliucija 66 
įgaliojo ir paprašė Prezidentą 
paskelbti proklamacijų dėl “Pa
baltijo Laisvės Dienos” minėji
mo 1985 m. birželio 14 d.

“Todėl dabar aš, Ronald Rea
gan, Amerikos Jungtinių Valsty
bių prezidentas, šiuo skelbiu 
1985 metų birželio 14 Pabaltijo 
Laisvės Diena. Aš raginu Jung
tinių Valstybių žmones tą dieną 
paminėti atitinkamais parengi
mais ir iš naujo patvirtinti 
savo įsipareigojimą laisvės prin
cipams visiems prispaustiems 
žmonėms.”

Ronald Reagan

NAUJA

Darbininko redakciją pasiekė 
lietuvių pogrindžio leidinio — 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos’ — 66-tasis numeris. Jis 
yra išėjęs okupuotoje Lietuvoje 
šių metų balandžio 7 dieną ir 
apima 30 puslapių.

Leidinys yra dedikuotas Vla
dui Lapieniui, antrą kartą pradė
jusiam sunkų kalinio kelią. Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos 66-ajame numeryje randame 
šias turinio antraštes:

Gundymai, kuriuos privalome 
atmesti. Sveikiname — Pasaulio 
pabaltiečių organizacijų taikos 
žygį. Štai šio sveikinimo tekstas: 
Be tautų laisvės negali būti 
pastovios taikos! Visose taikos 
konferencijose turi būti kelia
mas šis šūkis. Kokiu vardu rei
kia vadinti Berlyno konferen
cijos dalyvius, apgaudinėjančius 
pasaulį ir siekiančius sudaryti 
įspūdį, kad socialistinių šalių 
tikintieji turi pilną laisvę. Tik
rieji taikos kovotojai socialistinė
se šalyse yra sunkiai persekio
jami.

Kitos turinio antraštės yra: Ku
nigo Jono Kastyčio Matulionio 
ir jaunuolio Romo Žemaičio teis
mas. Iš kunigo Sigito Tamkevi- 

’čiaus kaltinamosios medžiagos. 
Kunigo Roko Puzono pareiški
mas saugumo komiteto viršinin
kui. Žinios iš vyskupijų. Kratos 
ir tardymai. Mūsų kaliniai, 
vietinėje mokykloje. Nauji 
grindžio leidiniai.

Užsienio spaudą taip pat 
siekė 66-osios Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos priedas, 
kurį sudaro 18 puslapių. Jame 
yra perduodami kai kurie doku
mentai apie kultų įstatymų lai
kymosi kontrolės komisijos ir 
religinių susivienijimų vykdo
mųjų organų veiklą. Religijų 
reikalų tary bos įgaliotinio Anilio- 
nio informacija apie Bažnyčios 
ir religinę padčtį Lietuvoje ir 
kita.

i

So-
po-

pa-

Indijos pasitikėjimui sikais su
mažėjus dėl jų reikalaujamų di
desnių teisių, ji sustiprino pa
stangas patraukti į savo kariuo
menę drąsumu pasižymėjusius 
Nepalio gurkus.

i
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DARBININKĄ 70 METŲ

SUKS sveikina
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

VALDAS C. DUOBA. Il•tuvi• advokatas. 357 Larfctieid Road, Esat 
Northporth, N.Y. 11731. TaL SIS 353-3740. Namų telefonas vakarais 
tik išimtinais atvejais 515 757-2571. Now Yorko ofisas Lito patalposs: 
M * 01 114th St, Rlchmond HIH, N.Y. 11413. TaL 710 441 - 2311.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba, sveikindama 
Darbininką 70 metų sukakties proga, linki ištvermės ir laikraščio 
Stiprinimui skiria 50 doL auką.

Kazys Žiedonis,
LB Krašto valdybos Odininkas ir 
vicepirmininkas organizaciniam reikalam

-O-
Darbininko 70 metų sukakties proga su savo sveikinimais 

siunčiu 100 dol. čekį.
Su geriausiais linkėjimais Jūsų

Genovaitė Stančienė
-o-

Atsilygindama už Darbininko metinę prenumeratą, įvertindama 
Darbininko lietuvišką tvirtą liniją, su jubiliejiniais sveikinimais 
jungiu ir 70 dol. auką.

Pagarbiai ir nuoširdžiai

Marcelė Aleksienė

— Algimantas Stoškus, Lie
tuvos liaudies dailininkas, Lie
tuvos valstybinio dailės institu
to profesorius, už nuopelnus lie
tuvių vaizduojamajam menui ir’ 
aktyvų dalyvavimą visuomeni
niame gyvenime šešiasdešimtųjų 
gimimo metinių proga apdova
notas Lietuvos respublikos 
Aukščiausios tarybos prezidiumo 
garbės raštu.

— Stasys Sabonis, rašytojas, 
“Vyturio” leidyklos vyresnysis 
mokslinis redaktorius, už nuo
pelnus lietuvių literatūrai ir ak
tyvų dalyvavimą visuomeni
niame gyvenime šešiasdešimtųjų 
gimimo metinių proga apdova
notas Lietuvos respublikos 
Aukščiausios tarybos prezidi
umo garbės raštu.

— Valstybinės konservatori
jos studentų liaudies instrumen
tų kamerinis ansamblis, vado
vaujamas nusipelniusio kultūros 
veikėjo V. Leimonto, skaičiuoja

ketvirtus kūrybinės veiklos me
tus. Per šį laiką kolektyvas su
rengė beveik šimtą koncertų 
Lietuvoje, Maskvoje, Lenin
grade, Kijeve, Baku, Talline, 
Rygoje. Kolektyvo repertuarą 
sudaro lietuvių kompozitorių J. 
Švedo, E. Balsio, B. Dvario
no, V. Bagdono, K. Bundzai- 
tės ir kitų kūriniai liaudies 
instrumentam.

— Tradicinis teatrų vasaros 
gastrolių sezonas jau prasidėjo. 
Į Klaipėdą kūrybinėn viešna- 
gėn išsiruošė Akademinis dra
mos teatras. Tuo tarpu Vilniuje 
gastroles pradėjo klaipėdiečiai, 
čia atvežę spektaklius: M. Kark
lelio paruoštą ir režisuotą sceni
nę kompoziciją “Tavo akys — 
akys mano Tėvynės”, ukrainie
čių dramaturgo M. Kulišp “Am
žiną maištą”, E. Rostapo heroji
nę komediją “Sirano de Berže- 
rakas” ir Juozo Marcinkevičiaus 
poetinę dramą “Saulė ir jos že
mė”. S.L.K.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghland Blvd., galima įsigyti 
lietuviškų Ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baKinukų, medaus, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 34 - 02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 295 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tebceira, Jr. laidotuvių direktorius, Now- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. WHaon Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KENFIELD FUNERAL HOMES — Beach Memorial Chapei, 301 Corey 
Avė., St. Petersburg Beach, FL 33705. 013 360 - 5577. Pasadena 
Memorial Chapei, 200 Pasadena Avė. S., St. Petersburg, FL 33707. 
613 345-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušis klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavam. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

Darbininkas visiem jį sveikinusiam ir apdovanojusiam 
nuoširdžiai dėkoja. POPIEŽIUS APIE MENĄ IR MOKSLĄ

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

APIE “SĄŽINĖS KALINIUS” 
P.E.N. SUVAŽIAVIME

Ar sovietiniuose kalėjimuose 
ir konclageriuose už savo idėjas 
ir žmogaus teisių gynimą kali
nami asmenys yra “sąžinės kali
niai” ar tiktai šios bausmės nu
sipelnę nusikaltėliai? Šis klausi
mas dramatiškai iškilo gegužės 
mėn. pabaigoje San Marino res
publikoje įvykusiame Tarptauti
nio P.E.N". Klubo suvažiavime. 
Bediskutuojapt kalinamų rašyto
jų (ir žurnalistų) komiteto pra
nešimą, Bulgarijos delegatė pa
reiškė, jog Sovietų Sąjungoje 
niekas nesėdi kalėjime už savo 
raštus — pranešime išvardinti 
asmenys, pasak jos, tesantys pa
prasti “reakcionieriai."

Į šį pareiškimą regavo JAV-ėse 
veikiančio egzilių P.E.N". Centro 
delegatas Algirdą Landsbergis, 
kuris tarp kito pareiškė:

“Mes ką tik išklausėme Bul
garijos delegatės trumpą magišką 
formulę, ir kalinami rašytojai bei 
žurnalistai — kenčiantys. į mirtį 
varomi asmenys — staiga pavirto 
"reakcionieriais", ir todėl teisė
tai nubaustais “nusikaltė
liais"?

“Vargu Bulgarijos delegatė 
susipažino su kaltinamųjų laiš
kais. straipsniais, eilėraščiais? 
N eatrodo, kad ji būtų pamėginu
si pažvelgti į jų artimųjų ir 
draugų skausmo kupinas širdis? 
Bet aš, ir daugelis mūsų šioje 
salėje skaitėme jų žodžius ir se
kėme jų kančios kelią. Vladas 
Lapienis, Liudas Dambrauskas 
ir daugelis kitų kalinamųjų rašy
tojų komiteto pranešime išvar
dintųjų asmenų neragino imtis 
smurto veiksmų ir nieko 'ne- 
šmeižė." Jie reiškė savo idėjas. 
Kai kuriais atvejais, jie reikala
vo. kad sovietinės valdžios at
stovai laikytųsi savo pačių kons
titucijos ir Helsinkio sutartyje 
bei kitur suminėtųjų žmogaus 
teisių garantijų. Už tai jie buvo 
įkalinti. Jei Bulgarijos delegatės 
standartai būtų pritaikinti čia 
esantiems įvairių tautų rašyto
jams, dauguma mūsų atsidurtu- 
mėm už grotų.

“Jau daugelis metų tenka 
klausyti kalinamųjų rašytojų ko
miteto veiklos kritikos, kurios

kokybė dažniausiai panaši 
Bulgarijos delegatės pareiški
mui. Komitetas iškelia aikštėn 
konkrečius, kvėpuojančius ir 
kraujuojančius atvejus; kaikurios 
delegacijos juos paprasčiausiai 
atmeta, pači tuodamos abstrakčias 
bendrybes.

“Bulgarijos delegatės tvirtini
mas mums taip pat priminė ne
seną literatūrinę sukaktį. Praėju
sieji metai priklausė George’ui 
Orvvell’ui, kurio romane “1984- 
ieji” žmonės taip pat paverčia
mi neegzistuojančiais. Karas 
tampa taika, taika tampa karu; 
rašytojai virsta reakcionieriais; 
reakcionieriai darosi rašytojais.

“Toksai kalbos piktnaudojimas 
bematant padvelkia šalna. Dar 
tik vakar klausėmės daugelio 
kalbų; žodžiai — ‘humanišku
mas’,‘solidarumas’, ‘taika’ — lie
josi per kraštus. Sutartinai tvir
tinome. kad nereikia piktnaudo
ti nei žodžių, nei žmonių. Ta
čiau šiandien jau girdime, kad 
kai kurie žmonės lieka už ‘hu
maniškumo’ sąvokos ribų. Terei
kia žmogui priklijuoti etiketę 
— pavadinti jį arba ją žydu ar 
buože, socialistu ar nacionalis
tu, anarcho-sindikalistu ar RE
AKCIONIERIUMI — ir jie nu
stoja egzistavę, jų kančia virsta 
bereikšme. Neseną tragišką pra
eitį simbolizuojančio vokiečių 
rašytojo’ (Adolfo Hitlerio) žo
džiais, jie virsta ‘Unter- 
menschen’, ar žemesnės rūšies 
būtybėmis.

“Gintautas Iešmantas. Viktoras 
Petk us, Povilas Pečeliūnas, Vy
tautas Skuodis, Algirdas Statke- 
vičiusir daugelis kitų kalinamų
jų rašytojų komiteto pranešime 
išvardintų asmenų nėra ‘reakcio
nieriai’ — savo idėjų skelbimas, 
teisybės ar laisvo apsisprendi
mo reikalavimas nepaverčia 
žmogaus ‘reakcionieriumi’. Tik
rieji reacionieriai yra tie, kurie 
kitaip gal vejančius grūda į kalėji
mus irkonclagerius, kurie smau
gia mintį ir pavergia ištisas tau
tas,” P.E.N". klubo suvažiavime 
pabrėžė A. Landsbergis.

(Elta)

Popiežius Jonas Paulius II 
birželio 15 - 17 lankėsi Vene
cijoje. Venecija yra senas, visa
me pasaulyje pagarsėjęs meno ir 
kultūros miestas. Dėl to popie
žiaus apsilankymo programoje 
tarp kitų vizitų svarbi vieta buvo 
skirta susitikimui su meno bei 
kultūros pasauliu, kuris tiek 
daug lemiamos įtakos turi j 
dvasinę žmogaus pažangą bei 
taiką pasaulyje.

Susitikimas įvyko dviejose 
vietose: garsiajame Venecijos 
teatre La Fenice. kur Šventojo 
Tėvo garbei buvo atliktas trum
pas aukščiausio meninio lygio 
koncertas, ir sekmadienį univer
siteto rūmuose prie Didžiojo 
kanalo, kur popiežius kalbėjo 
universiteto bendruomenei ir vjį 
šiem mokslo bei kultūros žmo
nėm.

Kalbėdamas La Fenice teatre. 
Jonas Paulius II pažymėjo, kad 
tikrasis menas iš pačios savo 
prigimties yra religinis. Jis žmo
gui primena tą nerimą, kuris glū
di jo būties gelmėje, nerimą, 
kurio nei mokslas, nei techni

ka niekada neįstengs numalšinti. 
Patys menininkai pripažįsta, 
kalbėjo popiežius, kad meno 
kūrinys išreiškia vidinį žmogaus 
konfliktą, vidinę įtampą, kovą, 
kurioje žmogus atsiliepia į gi
liausią savo būties šauksmą. Kaip 
tik dėl to menas yra kelias, 
kuris veda į Dievą. Menas yra 
kai kuriem žmonėm suteikta 
“malonė”, kad jie galėtų ir kitiem 
atverti kelią į antgamtinę trans
cendentinę tikrovę . . . Grožis ir 
tiesa yra Dievo vardai, kurie Jė
zuje Kristuje apsireiškė tobula 
meile . . .

Kalbėdamas Venecijos univer
sitete, Jonas Paulius II ypač 
pabrėžė, kad mokslas ir drauge 
mokslo atstovai, intelektiftilai 
turi tarnauti žmogui, kad pasau
lis galėtų tapti žmonių susiti
kimo broliško žmonių dialogo 
vieta, o ne nuolatinės kovos vie
ta. Mokslo ir technikos pažan
ga turi tarnauti ne ginklų gamy
bai,- ne ginklavimosi varžybom, 
o teisingumo, broliškumo ir tai
kos ugdymui.

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

kelias”), Visuotinę Žmogaus Tei
sių Deklaraciją, kun. Alf. Sva
rinsko laišką, str. “Lietuvių tau
tos dorovinės kultūros proble
mos (4 lapai), Vatikano radijo 
laidas 1979.03.14 ir 15 d. (5 la
pai), Lietuvos vyskupų konfe
rencijos aplinkraštį kunigams 
(1984 m.), rašomąją mašinėlę 
rusišku šriftu, rašomąją mašinėlę 
“Erika" lietuvišku šriftu, du 
metalinius seifus, užanspauduo- 
tus anspaudu Nr. 100. medžiok
linį Šautuvą, elektroninį prie
taisą su kabeliu ir kt.

Kratos metu pagrindinis dė
mesys buvo skiriamas elektroni
kai. Į paimamų daiktų skaičių 
įtrauktas net miniatiūrinis elekt
rinis kreizas, naudojamas me
džio darbams.

Krata truko maždaug tris va
landas.

Skaudvilė (Tauragės rajj. 
1983 gruodžio 29 į Vilnių pa*- 
LTSR prokuroro pavaduotoją

Bakyčionį buvo iškviestas 
Skaudvilės parapijos klebonas 
kun. Jonas Kauneckas.

Prokuroras Bakučionis įspėjo 
kun. J. Kaunecką, kad jei daly
vaus TTGKK veikloje, bus suim
tas kaip ir kunigai — A. Sva
rinskas ir S. Tamkevičius. Be to, 
prokuroras Bakučionis pri
minė, kad apie kun. J. Kaunec
ką dažnai rašo “Kronika” ir, jei 
tai kartosis ateityje, bus teisia
mas kaip “Kronikos” bendradar
bis.

Panašiai buvo įspėti ir kiti 
TTGKK nariai. Kun. Kazimie
ras Žilys įspėjimui buvo iškvies
tas net iš Baltarusijos, kur pas
kutiniu metu dirba. Įspėtas ir 
kun. Algimantas Keina, nors yra 
oficialiai išstojęs iš TTGKK.

Čekistai įspėja nelaikyti 
mišių už kun. A. Svarinską
Viduklė (Raseinių raj.). 1984 

rugpjūčio 30 pas Viduklės para
pijos kleboną kun. Joną Tamonį, 
į kleboniją, su oficialiu žodiniu 
įspėjimu klebonui ir atvykstan
tiems kunigams, kurie kfHcvieno

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securities Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodtties, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

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

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt. WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, sekmad., 
2:05 - 3:00 v. p.p. iš WS0U, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr., adresas: 
234 Šunllt Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753 - 5636.

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

rasolino 

A MEMORIALS66-86 80 ST MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MUSU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS -PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE SV. JONO KAPINIU

KVECAS
JONAS 

19 33 -ė 197 6

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

11&-06 Myrtle Avenue
Rlchmond Hill, N.Y. 11418

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

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

Toronto vyrų choras Aras gastrolėse. Chorui vadovauja V. Verilcaitis. N»<*r v. Bacevičiaus

mėnesio 26 d. (kun. A. Svarins
ko suėmimo dieną) Viduklės 
bažnyčioje laiko mišias už kun. 
A. Svarinską, buvo atvykę Ra
seinių saugumo viršininkas Gar- 
dauskas ir iš Vilniaus KGB 
saugumo kapitonas.

Čekistai reikalavo, kad kun. 
J. Tamonis atleistų buvusią kun. 
A. Svarinsko šeimininkę Moniką 
Gavėnaitę iš Viduklės parapijos 
bažnyčios skalbėjos pareigų ir. 
kad kun. Kęstutis Brilius ne
silankytų Viduklėje.

Kun. K. Briliui buvo siūlo
ma stoti į Kauno Kunigų semi
nariją. nors prieš kelis metus jis 
yra baigęs Neakivaizdinę Semi
nariją.

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 PATARNAVlMA 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Pavergtieji šaukiasi
Liepos mėn. viduryje susitin

kame su Pavergtųjų Tautų sa
vaite. Taip nejučia ir kyla klau
simas, kas tie pavergtieji, kodėl 
štai dabar reikia juos prisi
minti?

Mūsų gyvenimo santvarka to
kia netobula, kad tokiame to
bulame ir moderniame pasauly
je pavergtųjų skaičius nemažėja, 
o daugėja. Kadaise kaip kolo
nijų kraStai buvo žinoma Afri
ka, Azija. Po II-ojo pasaulinio 
karo tos Šalys išsilaisvino iš 
kolonializmo, tokioje Afrikoje 
susikūrė daugybė nepriklau
somų valstybių, kurių žmonės 
nė vardo nežino, o tuo tarpu 
Europoje pavergimas ir kolonia
lizmas išsiplėtė — Sovietų Są
junga pavergė visą vidurio Eu
ropą, tuos kraštus “išlaisvino” 
iš demokratinių nepriklausomy
bių ir prijungė prie totalistinės, 
diktatūrinės Sovietų Sąjungos 
arba padarė juos satelitais.

To dar nebuvo gana. Naujas 
kolonializmas išsiplėtė Azijo
je, grįžo į tą pačią Afriką, net 
persikėlė į Centrinę Ameriką. Ir 
ten visom pastangom nori įsi
tvirtinti sovietinis kolonializ
mas.

Lengva pastebėti, kad dabar 
gyvenime ir vyksta tos rungty
nės — laivojo pasaulio su dik
tatūrine komunistine Sovietų 
Sąjunga. Diktatūriniam blokui 
kur kas lengviau organizuoti 
propagandą, nukreipti visus 
ginklus tai į vieną, tai į kitą 
klausimą. Visi žino, kaip Sovietų 
Sąjunga rengiasi naujiem kolo
nializmo žygiam. Maskvoje vei
kia Lumumbos vardo universi
tetas, kur parengiami žmonės 
tokiem kraštam. Jie ten siun
čiami su misija, kad parengtų 
dirvą naujam imperializmui — 
komunizmo diktatūrai. Paren
giami žmonės Afrikos valsty
bėm, parengiami ir centrinės 
Amerikos kraštam. Taip pat pa
rengiami žmonės ir Jungtinėm 
Amerikos Valstybėm, kad jie čia 
atvykę veiktų Maskvos naudai.

Laisvasis pasaulis yra ap
tingęs, pavargęs nuo laisvės ir 
nuo gerbūvio. Jis nori pamirš-, 
ti visa ir ramiai gyventi, žaisti 
golfą, maudytis, vakarais gerti 
kokteilius ar džiną. Tam laisvam 
pasauliui reikia dabar priminti, 
bakstelt! pirštu į pašonę ir paro
dyti žemėlapius. Štai kraštai, 
kur nėra demokratinės laisvės, 
kur valdžia primesta, kur nėra 
asmeninės laisvės. Amerika, gin
dama nuskriaustuosius ir no
rėdama, kad jie nebūtų užmirš
ti, ir įvedė šią Pavergtųjų Tau
tų savaitę.

Visur rengiami pavergtųjų 
minėjimai. Ir kaip tai nema
lonu Sovietam. Jie tariasi tuos 
kraštus išlaisvinę, o štai visur 
minėjimai, priimamos rezoliuci
jos, išleidžiamos proklamacijos. 
Visa tai nemaloniai sudrumsčia 
liūliuojamą tylą. Tiesiog šiur
piai primena, kad tas pats gali 
ištikti ir kitus kraštus.

Tačiau dar nepakanka prisi
minti pavergtuosius. Reikia 
šaukti už juos. Reikia kalbėti už 
brolius, kurie yra įkalinti ir 
neturi galimybių kalbėti. Tai 
laisvųjų misija parodyti pasau
liui, kiek dar daug nuskriaus
tų, pavergtų, kiek dar daug 
naujų vergų. Pavergtieji ir šau
kiasi ir prašo mūsų: nebūkime 
nayvūs, nesiduokime užliūliuo
jami ir sovietų apgaunami. 
Kodėl Sovietai turi tyčiotis iš 
amerikiečių ir kitų laisvojo 
pasaulio žmonių ir vadinti juos 
kvailiais, nes tie laisvieji yra ap
tingę, neapdairūs, nemato sovie
tinių apgaulių.

Visur prisiminkime paverg
tuosius, už juos kelkime balsą, 
pasiekime visas vyriausybes! Į- 
dėkime daugiau triūso, daugiau 
ryžtingumo. Prisiminkime, kaip 
sovietai rengia žmonės savo už
kariavimam, naujiem pavergi
mam. Dabar nebeužtenka būti 
pasyviam ir geram. Reikia veik
ti, kad vergija mažėtų, kad 
pavergtieji kraštai būtų iš
laisvinti.

šiemet sukako 50 metų, kai 
buvo pradėtos Europos vyrų 
krepšinio pirmenybės. Pirmą 
kartą rungtyniauta 1935 Ženevo
je ir pirmasis Europos meiste
ris — Latvija. Antrasis jėgų iš
bandymas 1937 Rygoje. Tada į 
nugalėtojus nelauktai iškopė 
Lietuvos rinktinė, po dviejų metų 
pakartojusi savo pergalę trečiose 
Europos krepšinio pirmenybė
se Kaune. Po to karas subraukė 
programą, ir pirmenybės atgai
vintos tik 1946 Ženevoje. Tada 
laimėjo Čekoslovakija. Penktą
sias pirmenybes 1947. Prahoje 
laimėjo Sovietų Sąjunga, kuriai 
talkino keturi lietuviai žaidikai: 
Butautas, Kulakauskas, Laguna- 
vičius ir Petkevičius. Nuo 1947 
pirmenybės vykdomos kas dveji 
metai.

šiemet, birželio 5 - 16, Vaka
rų Vokietijoje pravestos 24-tosios 
Europos vyrų krepšinio pirme
nybės. Iš pradžių dvylika rinkti
nių dvejose grupėse turėjo atran
kines varžybas Karlsruhėj ir Le- 
verkusene, po to baigminiai žai
dimai Stuttgarte.

Sovietų Sąjungos rinktinėje 
(12 žaidikų) šiemet keturi lietu
viai, vienas latvis (Valteris) ir es
tas Endenas. Visi keturi lietu
viai priklauso prie Kauno Žal
girio, kuris šiemet laimėjo SS 
pirmenybes: Valdemaras Chomi
čius, gimęs 1959 Kaune, ūgis
l, 88 m, Sergejus Jovaiša, gi
męs 1954 Anykščiuose, ūgis 1,96
m, Rimas Kurtinaitis, gimęs 1960 
Kaune, ūgis 1,96, Arvydas Sabo
nis, gimęs 1964 Kaune, ūgis 
2,17. Beje, teigiama, kad Sabonis 
vis dar auga, dėl to Lietuvos 
spaudoje kai kada rašoma “apie 
2,20 m” . . .

Kaip sekėsi tiems šešiems pa-

Birželio trėmimų minėjime Kultūros Židinyje invokaciją 
skaito T.8V. L. Andriekus, OFM, Brooklyno pranciškonų 
vienuolyno viršininkas. Xuotr Tėv. Pr. Giedgaudo. OFM

Sportinis laiškas iš Stuttgarto

KETURI LIETUVIAI EUROPOS 
KREPŠINIO PIRMENYBĖSE 1985

Euro 
basket ’85

baltiečiams SS krepšinio rinkti
nėje? SS penketukas atrankinė
se varžybose Karlsruhe nugalėjo 
Prancūziją 118 - 103, Rumuniją 
100-85, Jugoslaviją 105 - 97, 
pralaimėjo Ispanijai 92- 99 ir 
Įveikė Lenkiją 122 - 99. Be SS,.
į baigminius žaidimus pateko jkiVs - 557čekošlJvaHjos vete- 
Jugoslavija, Ispanija ir Prancūzi
ja. Kitos grupės atrankinėse var
žybose Leverkusene pirmąsias 
keturias vietas užėmė: Italija, 
Vakarų Vokietija, Bulgarija ir 
Čekoslovakija.

Pirmenybių ketvirtbaigmėje 
Čekoslovakija pateikė staigme
ną, nes nugalėjo vieną iš favo
ritų Jugoslaviją 102 - 91, be to, 
Ispanija įveikė Vakarų Vokietiją 
98 - 83, Italija laimėjo prieš 
Prancūziją 97 - 71 ir SS nugalė
jo Bulgariją 104 - 86. Pusiau- 
baigmėje Čekoslovakija vis dar 
pergalių žygyje, nes parklupdė 
dar vieną favoritą Ispaniją 98-95, 
o SS laimėjo prieš Italiją 112-96.

Tokiu būdu į baigmę pateko 
Čekoslovakija ir SS.

Tarybinė rinktinė, 1983 Eu
ropos krepšinio pirmenybėse 
Prancūzijoje užėmusi tik trečią 
vietą — po meisterio Italijos ir 
vicemeisterio Ispanijos — be to, 
nedalyvavusi olimpiniuose žai
dimuose Los Angeles, kovojo už 
prarastas pozicijas. Čekoslovaki
ja, laimingai išnirusi į baigmę, 
turėjo bent penkis žaidikus, kurie 
buvo perkopę 30 metų ribą, bet 
dar pakankamai kovingi. Net ir 
paskutinėse rungtynėse, prieš 
SS, jie lengvai nepasidavė, 
pirmam kėliny dažnai lipo prie
šininkui ant kulnų, taškų skirtu
mą sugebėdavo išdildyti iki dvie
jų ar trijų taškų. Pirmą kėlinį 
SS laimėjo 54 - 47.

Po pertraukos SS atsiplėšė

ranai dar spustelėjo iki 62 - 75, 
bet po to atrodė, iššaudė savo pa
raką ... Liko žaisti 7 minutės. 
SS Chomičiaus metimu vedė 
96 - 74, Sabonis pridėjo 2 taš
kus, ir pasekmė 98-77. Maža 
lietuvių žiūrovų grupė, susėdusi 
sekcijoje A, tada šaukė: “Šimtą, 
šimtą!”. Reikėjo tik užsimerkti ir 
galvoti, kad esi Kauno halėje...

Rungtynės baigėsi SS naudai 
120 - 89. Tuo būdu SS 
keturioliktą kartą Europos krep
šinio meisteris. Baigminių rung
tynių pergalės taškai: Valtenis 
27, Kurtinaitis 24, Sabonis 23, 
Volkovas 18, Chomičius 10, Jo
vaiša 6, Tichonenka 6, Beloste- 
nas 4, Endenas 2.

Trečią vietą užėmė Italija, nu
galėjusi Ispaniją 102-90.

Europos krepšinio pirmenybių 
leidiny ne kartą minima Lietuva 
ir lietuviai. Išvardyti visi ligšio
liniai meisteriai ir Čia suspindi 
Lietuva. Pažymėta, kad iki šiol 
EUfdpos krepšinio pirmenybes 
laimėjo tik aštuonios valstybės, 
tarp jų du kartus Lietuva.

Atskira apybraiža skiriama ge
riausiam SS žaidikui — vidurio 
puolikui Saboniui. Apybraiža pa
rašyta trimis kalbomis: vokiškai, 
prancūziškai ir angliškai. Pažy
mėta, kad Sabonis galėtų žaisti 
bet kuriame JAV profesionalų 
penketuke. Daug apie Sabonį 
rašė ir Vakarų Europos spau
da. Antai Vakarų Vokietijos 
dienraštis Stuttgarter Zeitung 
pacitavo iš Lietuvos atvykusio 
žurnalisto Saliamono Vaintraubo 
sakinį, kad “toks krepšininkas,

•

kaip Sabonis, gimsta tik kartą 
per Šimtą metų ..

O dabar duoklė statistikos 
smaguriautojams. Naujasis meis
teris SS per 8 rungtynes surin
ko 873 taškus. Lietuvių duok
lė: Sabonis 160, Kurtinaitis 124, 
Chomičius 87, Jovaiša 54 tšk. 
Sėkmingiausiai baudas mėtė 
Chomičius 29 (iš 31), Kurtinai
tis — 21 (27), Jovaiša 14 (18), 
Sabonis 16 (22). Ilgiausiai žaidė 
Kurtinaitis — iš viso 206 minu
tes, toliau: Sabonis 195, Chomi
čius 152, Jovaiša 142 minutes.

Beje, latvis Valteris pirmeny
bėse įmetė 131 tašką, žaidė 
224 minutes, o estas Endenas 
įmetė 28 taškus, žaidė 70 minu
čių.

Pirmenybėse dalyvavo 144 žai- 
dikai, iš jų 73 buvo dviejų 
metrų ūgio. Aukščiausias vokie
tis Behnke — 2,21 m, po to Tich- 
onenka (SS) — 2,20, bet jie ne
daug žaidė. Atėjo laikas tiems, 
kurie ir aukšti, ir vikrūs, pa
vyzdžiui, Sabonis ... Iš koman
dų, SS aukščiausia — jos vidur
kis 2,037 m. Antroj vietoj Vaka
rų Vokietija — 2,020 m.

Kaip įprasta, pirmenybėse iš
rinkta vadinama žvaigždžių 
rinktinė: D. Petrovič (Jugoslavi
ja), latvis Valtenis (SS) Schtempf 
(Vakarų Vokietija),; Martin ^Ispa
nija); lietuvis Sabonis (SS). -•

1985 Europos krepšinio pir
menybes .Vakarų Vokietijoje ste
bėjo daugiau žiūrovų, nei laukta. 
Šiek tiek nuvylė Jugoslavija, Is
panija ir Italija, pradžiugino Če
koslovakija ir Vakarų Vokietija, 
kuri iš Amerikos buvo pasikvie
tusi keletą žaidikų, kaip 1937 ir 
1939 Lietuva. Lietuvai tada 
buvo sėkmingos dienos, o Vaka
rų Vokietija su savo amerikie
čiais milžinais šiemet užėmė 
penktą vietą ir džiūgavo.

Kęstutis Cerkeliūnas

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 lietuvių tautai.

i PAULIUS JURKUS 
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Ne taip skamba akmenėliai 
Patkavom daužyti, 
Kaip vaitoja mūsų broliai 
šiaurėn nuvaryti.

Ne taip staugid platus plentas 
Gniaužtas diližanais, 
Kaip vaitoja mūsų žmonės 
Po svetimais ponais.

Ne taip puola drėgnas rūkas 
Kai dienelė švinta, 
Kaip gausingai mūsų brolių 
Ašarėlės krinta.

Mielas Dieve! Tarnams Tavo 
Duok šventą kantrybę, 
Ir po kančiai ant šio svieto 
Duok dangaus linksmybę!

Sudiev, tėveliai
Savo kelionės ciklą baigia nuo

širdžiu atsisveikinimu su namiš
kiais. Atsisveikinimas pilnas na
mų ilgesio, Lietuvos meilės, pa
sivedimo Dievo valiai.

Poetas rašo:
Dabar tėveliai, dabar 

broleliai,
Priimkit runku ir akių sunkų 
Su gromata Antano!

Iš šių giesmelių pažinot kelią, 
Kuriuo sūnus važiavo, 
Ir čia sudėjo, ką tik regėjo 
Ir jautė širdy savo.

Ir kur šiandieną sveikas 
gyvena.

Ir ką per dienas veikia,
Ir kas jam mėgia, ir kas jį 

slėgia,
Ir ko jo dūšiai reikia.

2,odž tais malonės Lietuvos 
žmonės

Po truptį bara — baudžia, 
Truputį pabaręs žodį ištaręs 
Ir vėl į širdį glaudžia.

Širdžia ir dūšia ir malda trūšia
Su jais kasdien dalijas, 
Visus vadina, vienyhėn pina 
Po apteka Marijos.

Ir jei reikėtų, Dievas norėtų —
Ir kaklo negailėtų,
Kad tik brangiausią Lietuvą 

mieliausią
Dievo lockoj regėtų.

Sudiev tėveliai, sudiev 
broleliai,

Sudiev sesiulės mano!
Prašykit Dievą dangiškų pievų 
Dėl savojo Antano.

Dievo malonės, dvasios 
storonės, ,

Sveikatos ir stiprybės,
Viduj sunkumų ir prispaudimų 
"Zemumo ir kantrybės.
Sutinkame čia eilę barbariz

mų, kurie, nutoldami nuo mūsų 
epochos, darosi nebesuprantami 
arba tik spėjami. Kad būtų 
aiškiau, patikslinkime barba
rizmus: gromata — laiškas, dū
šia — siela, apieka — globa, 
locka — malonė, storonė — pa
stangos.

Iš tų suminėtų žodžių gal tik 
gromatėlė dabar suprantama, 
gal dūšia, o visa kita jau labai 
tolima.

Atkreipkime dėmesį ir į jo 
kalbą. Ji tarmiška, — vartoja 
ninku vietoj ranką, sunkų vietoj 
sunką. Tarmiškai vartoja ir žodį 
mėgti. Dabar rašytume — mėgs
ta, o jis rašo mėgia. Vietoj 
truputį — sako truptį. Nusiže
minimą vadina žemumu.

“Malda trūšia”. Trūšia — kilęs 
iš žodžio triūsti, šiuo atveju 
reiškia malda uolia, malda nuo
latine.

Visa tai praskamba pro mus 
kaip senos kantičkinės giesmės, 
praeina kaip tie rūpintojėliai, 
sukurti liaudies menininkų. Jie 
gal grubiai nutašyti, bet jie pa
traukia savo religine dvasia, sa
vo mistika.

“Kelionės Peterburgan” likimas
“Anykščių šilelį” lengvai sura

si ir paskaitysi, bet su “Kelio
ne į Peterburgą” turėsi vargą. 
Reikės keliauti per eilę knygų, 
atversti senų laikraščių bei žur
nalų komplektus.

Poetas Baranauskas buvo ro
mantikas. Jam buvo svarbu pa
rašyti, išdainuoti ir atiduoti 
žmonėm, o paskui — tegu taip 
ir lieka. “Anykščių šilelį” jis są
moningai atidavė Laurynui 
Ivinskiui išspausdinti jo 
redaguojamuose ir leidžiamuo
se kalendoriuose. Parinko ir sla
pyvardį sau. Poema iš karto 
jam suteikė didelį garsą. “Anykš

čių šilelį” išspausdino 1861 me
tais, t.y. prieš 1863 metų suki
limą.

“Kelionės Peterburgan” dai
nos — Sudiev, Lietuva, Nu Lie
tuva, nu Dauguva, Oi su malda 
dūšiai saldu — keliavo per žmo
nes, per keliasdešimt metu gai
vino prislėgtos tautos tautinius 
jausmus. Poemoje griežtai pasi
sakyta prieš caristinės Rusijos 
priespaudą. Baranauskas vėliau 
slėpė tai, kad jis parašė. Jam 
gyvam esant, poemos dainelės 
buvo paskelbtos “Apžvalgoje.” 
Ir tos dainelės, tos ištraukos 
daug davė visam lietuvių tauti
niam' atgimimui — “aušrinin
kams” ir padarė lemiamos įta
kos Maironiui. Baranausko pat
riotinės dainos nuteikė jaunąjį 
poetą Maironį savo gyvenimą 
skirti Lietuvai ir savo poezija 
atidengti dar gražesnę Lietuvos 
praeitį, dar labiau išryškinti Lie
tuvių tautos kelius, jos laisvės 
troškimą. Amerikoje visa “Kelio
nė” buvo išspausdinta 1889 m. 
“Vienybėje Lietuvninkų.”

Namiškiai išsaugojo jo "Ke
lionę Peterburgan”. Padaryta 
ir nuorašų. Baranauskui mirus, 
jo rankraščius telkė Lietuvių 
Mokslo draugija Vilniuje. My
kolas Biržiška jau 1908 “Vil
niaus Žiniose" aprašė šios “Ke
lionės” likimą. Seinuose 1912 
buvo išleisti Baranausko raštai, 
ten buvo įdėta ir jo “Kelionė 
Peterburgan”.

1924 Mykolas Biržiška paren
gė ir išleido dvi knygas apie 

Baranauską: “Iš Barono poezi
jos”, antra — “Barono gyveni
mas ir raštai”. Pirmoje knygo
je beveik ištisai perspausdino 
“Kelionę Peterburgan”.

Tai gana sunkiai randami lei
diniai. Šiam reikalui juos parū
pino dr. Kazys Pemkus, kuris gy
vena netoli Chicagos ir turi la
bai didelę lituanistinę biblio
teką. Jis atsiuntė šių knygų 
ziraksines kopijas. Nuoširdžiai 
dėkojame dr. K. Pemkui už 
lituanistinio reikalo supratimą.

“Kelionė Peterburgan” įstrigo 
ir Lietuvoje. 1970 Vilniuje iš
leisti du stambūs Baranausko 
raštų tomai. Paruošė Regina 
Mikšytė. Ten nėra “Kelionės Pe
terburgan”. Lengva suprasti, 
kodėl šios poemos neįdėjo, — 
jos posmai per daug pilni re
voliucijos. Dar ir šiandien te
bėra aktualus skambančių ak
menėlių vaitojimas Sibiro ke
liuose. Per daug šie posmai 
kursto nacionalinį patriotizmą.

Kiek ilgiau sustojome prie 
“Kelionės Peterburgan” vien dėl 
to, nes ši poema daugumai be
veik nepažįstama, gal net ne
girdėta. Mažai žinoma ir tiem, 
kurie domisi literatūra, nes ją 
sunku surasti.

Kūrybingieji metai
Tai buvo patys gražiausi ir 

kūrybingiausi poeto Baranaus
ko metai.

(Bus daugiau!

I
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WORCESTER, MASS.
Rengiama išvyka 754-6307, K. Čėsna 753-8780,

LMK Federacijos Hartfordo klubo valdyba. Iš k. sėdi: Jurgita 
Kovienė — vicepirm., Eugenija Šliogerienė — pirm., stovi 
— Zita Dapkienė — ižd., Dangira Budrienė — sekret., 
Rasa Kapfibkienė — ryšininkė, trūksta Sofijos Alienės, narės 
visuomeniniam reikalam.

Hartforde gegužės 4-5 LMK Federacijos Hartfordo klubas
surengė dailės parodą. Nuotraukoje klubo valdyba su daili
ninkais. Iš k. sėdi: Jurgita Kovienė — dailininkė, Vikto
ras Liaukus — dail., Marija Žukauskienė — dail., Eugenija 
Šliogerienė — klubo pirmininkė, Dangira Budrienė — sek
retorė. Jonas Kova — mėgėjas fotografas. Rasa Kapeckienė 
— ryšininkė. Zita Dapkienė — iždininkė, trūksta Sofijos 
Alienės.

HARTFORD, CONN.
L.M.K. Federacijos Hartfordo 
klubo metike veiklos apžvalga

L.M.K. FBderacijos Hartfordo 
klubas sav<yveiklos sezoną pa
prastai užbaigia gegužės pabai
goje ar birželio pradžioje. Iš
siskiriamą vasaros atostogom su 
ry žtu, kad pasisėmėmedvasinių 
ir fizinių jėgų vėl rudenį su
grįžti ir tęsti organizacinį darbą.

Pažvelgus atgal matoma kaip 
entuziastingai Hartfordo klu
bas dirbo per 1984 mdenio ir 
1985 žiemos bei pavasario laiko
tarpius. Visa tam daug įtakos 
turėjo darbšti ir pasižventusi val
dyba. kuriai nuoširdžiai pritarė 
ir darbais rėmė visos L.N1.K.F. 
Hartfordo klubo narės.

Pradedant veiklos metus, 1984 
rugsėjo susirinkimas nutarė į- 
steigti net dramos ratelį, kuris 
būtų šio klubo globojamas. Bu
vo įdėta nemaža pastangų 
tą dramos ratelį organizuojant. 
Tam daugiausia laiko paaukojo 
pirm. E. Šliogerienė. Gaila, 
kad nebuvo pakankami pasi
šventusių scenos mėgėjų, ir šios 
vertingos idėjos turėjo pasišalin
ti nuo gimdyvės rankų. Norėtų
si tikėti, kad netolimoje ateity
je tie patys scenos mėgėjai im
sis ryžto tą gražų idealą įgyven
dinti.

1984 lapkričio pabaigoje buvo 
surengtas lietuviškų daiktų iš
pardavimas. Visos šios vertingos

Kennebunkport, Maine, lie
pos 7, sekmadienį, vyks Lietu
vių Diena — gegužinė.

Ta proga keturi lietuviai 
pranciškonai švenčia 50 metų 
vienuolinio gyvenimo ir 45 metų 
kunigystės sukaktis. 11:45 vai. 
ryto vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, aukos koncelebracines 
mišias ir pasakys pamokslų. Po 
mišių pietūs ir programa.

Iš Worcesterio organizuoja
mas autobusas. Iš Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios automobi
lių aikštės autobusas išvyks 8:30 
vai. ryto punktualiai. I? Ken- 
nebunkport į Worcesterį išva
žiuos 5:30 vai. popiet.

Kelionė autobusu vienam as
meniui kainuoja 15 dol, įskai
tant įėjimą į gegužinę. Infor
macijas teikia ir registraciją 
priima Janina ir Juozas Miliaus
kai 755-1894, M. Lapinskienė

Poetas Leonas Lėtas, turėda
mas daugiau talentų, būtent la
bai mėgstąs dainą, pirmiausiai 
prisiminė amžino atminimo dr. 
Izidorių Alį, su kuriuo dainuo
davo kvartete. Jo prisiminimui 
paprašė dalyvius atsistoti tylos 
minutei. Apie save kalbėjo kuk
liai.

Trečias renginys — tai tradi
ciją įgavę velykiniai pusryčiai, 
kurie yra rengiami jau keleri 
metai iš eilės Verbų sekma
dienį. Žmonių dalyvavo daug.

Programa buvo religinė, pri
taikyta Verbų sekmadieniui. 
Programai vadovavo S. Alienė. 
Sveikinimo žodį tarė E. Šlioge
rienė, pabrėždama, kad Lietuvoje 
mūsų tautiečiai neturi šių malo
numų, net margutis neturi teisės 
viešai pasirodyti ant Velykų 
stalo.

Programos vedėja pakvietė 
kleboną kun. J. Matutį sukalbė
ti Velykų pusryčiam pritaikytą 
maldą. Vėliau vedėja pakvietė 
dr. A. Stankaitį pakalbėti apie 
Verbų sekmadienio papročius 
Lietuvoje. Jis kalbėjo dau
giausia apie savo gimtinės pa
pročius, neretai įpindamas ir hu
moro. Pabaigai Ignas Simonaitis 
paskaitė du eilėraščius: J. Augus- 
taitytės - Vaičiūnienės “Šv. Ka
zimiero malda” ir Jono Aisčio 
“Malda”.

Buvo galima įsigyti S. Špa- 
kauskienės gražiai išmargintų 
margučių.

E. Alavošienė 755-2252.
Bus gera proga sustiprėti dva

siškai, praleisti dieną lietuvių 
pranciškonų mieloj sodyboj, at
sigaivinti netoli ošiančiomis At
lanto bangomis.

Mirė kun. B. Uždavinis
Gegužės 19, sekmadienį, nu

ėję į Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčią išklausyti 
mišių, iš klebono išgirdome 
liūdną žinią, kad tą rytą Chi- 
cagoj mirė kun. B. Uždavinis, 
MIC, kuris devynerius metus 
tarnavo šios parapijos tikintie
siem.

Nors kun.*B. Uždavinis gimė 
Hyde Park, Mass., lankė Worces- 
terio šv. Kazimie.ro parapijos 
pradžios mokyklą. Ją baigęs, į- 
stojo į Junior aukštesniąją ir 
Classical aukštesniąją mokyklą, 
taip pat Worcestery.

1941 baigė Marianapolio ko
legiją ir įstojo į marijonų no- 
vicijatą. Filosofiją ir teologiją 
studijavo Marijonų seminari
joje Clarendon Hills, III. 1947 
gegužės 18 jį vysk. Bernardas J. 
Sheil Quingley kunigų seminari
jos koplyčioje įšventino kunigu.

Jaunas kunigas ėjo įvairias 
pareigas, kurias jam skyrė virši
ninkai. 1975 rudenį kun. Benja
minas sugrįžo į VVorcesterį vika
ro pareigom. Šioje bažnyčioje jis 
buvo krikštytas, priėmė pirmąją 
komuniją, sutvirtinimo sakra
mentą, aukojo pirmąsias mišias.

Motinos diena
Gegužės 12, sekmadienį, pri

simintos motinos. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje 10 vai. ry
to ALRK Moterų Sąjungos 5-tos 
kuopos užprašytas mišias auko
jo ir pamokslą pasakė klebonas 
kun. A. Miciūnas, MIC. Sąjun- 
gietės dalyvavo organizuotai su 
vėliava. Įspūdingai giedojo pa
rapijos vyrų choras, vadovauja
mas vargonininkės O.'Ke'rŠyfės.

Parapijos salėje LB apylinkės 
valdybos iniciatyva įvyko moti
nų pagerbimas, 'programėlė ir 
Lietuvių Labdaros Dr-jos va
dovybės suruošti pusryčiai (vi
siem dalyviam nemokamai).

Motinų pagerbimą pradėjo 
LB apyl. pirm. St. Rudys. Me
ninę programą atliko šeštadie
ninės mokyklos visi mokiniai, 
paruošti mokytojos E. Rudienės 
ir vedėjo mokytojo St. Rudžio.

palydovas Louis Kaczmarek.
Klebonas perskaitė specialią 

maldą, vadovavo rožančiui kurį 
sukalbėjo visa bažnyčia, {spū-
dingai kalbėjo ir Marijos sta
tulos palydovas, su statula ap
keliavęs beveik visą pasaulį. 
Jis priminė Marijos pageidavi
mus, išreikštus Fatimos vaiku
čiam.

Klebonui suteikus palaimini
mą švč. Sakramentu, buvo au
kojamos mišios.

J.M.

BALTIMORĖS, 
ŽINIOS

Vasaros metų sekmadieniais 
Šv. Alfonso bažnyčioje mišios 
aukojamos 7, 8:30 (lietuviškai), 
10 ir 11:30 vai. ryto. Visos 
mišios skaitytos. Dainos choras 
gieda per lietuviškas mišias 
kiekvieną antrą mėnesio sekma
dienį. Į gražią ir vėsinamą baž
nyčią ateina ir daug kitataučių 
bei turistų.

Remontas vyksta šv. Alfonso 
parapijos salėje. Dažomi kamba
riai, taisomas stogas.

Prel. Liudviko Mendelio mir
ties sukaktis bus liepos 15. Jau 
trys metai kaip prelatas paliko šį 
pasaulį. Jo mirties sukaktis bus 
prisiminta liepos 14, sekmadie
nį, per lietuviškas pamaldas 
8:30 vai. ryto. Giedos Dainos 
choras.

Stebuklingo medalikėlio pa
maldos Šv. Alfonso bažnyčioje 
vyksta jau 50 metų. Įvairių tau
tybių žmonės dalyvauja pamal
dose kiekvieną pirmadienį ir 
antradienį. Vidurdienio mišiose 
dalyvauja labai daug žmonių. 
Komuniją dalina 3 kunigai. Pa
maldom vadovauja klebonas 
kun. Antanas Dranginis.

Juozas Bačanskas, vėlesnės 
kartos lietuvis, mirė Union Me- 
morial ligoninėj birželio 12. Juo
zas per paskutinius metus sirgu
liavo ir kelis kartus buvo pagul
dytas ligoninėn. Kai sveikata lei
do, kaip susipratęs lietuvis daly
vaudavo lietuviškuose rengi
niuose ir Šv. Alfonso baž
nyčioj lietuviškose pamaldose. 
Jis buvo ištikimas Šv. Vardo 
draugijos narys. Su žmona Roza
lija gražiai auklėjo ir augino sa
vo šeimą, teikdamas susipratu- 
sio lietuvio kataliko pavyzdį. Už 
jo sielą gedulingos mišios Šv. 
Alfonso bažnyčioje aukotos 
birželio 15. Aidas, Baltimorės 
kvartetas, giedojo per mišias.

Antanas Rinktinas (redagavo), 
LIETUVA IR VLIKAS. Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto — VLIK-o šaknys, pra
eitis ir dabartis. Tautos Fondo 
leidinys. 1984-tais, VLIK-o su
kakties, metais. Spausdinta To
ronte.

Informacinis leidinys apie Lie
tuvos kelią į nepriklausomybę, 
jos rezistenciją, Vyriausią Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą, po
litines partijas bei jų veiklą 
seniau ir dabar.

Knyga turi keturias dalis. Pir
moje dalyje yra trumpa šio 
šimtmečio Lietuvos politinės is
torijos apžvalga, be kurios būtų 
sunku suprasti dabartines Vliko 
grupes. Čia telpa ir paties Vli
ko kilmė. Antroji dalis skirta 
Vlikui, atsikūrusiam Vakarų Vo
kietijoje. Trečioje dalyje kal
bama apie Vliką JA Valstybėse. 
Čia įeina ir žinios apie orga
nizacijas, artimiausiai su Vliku 
dirbusias ir dirbančias. Ketvir
toje dalyje yra Vliko grupių pa
sisakymai apie save.

Knyga iliustruota. Gale pridė
tas Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto statutas, vardų 
rodyklė.

Knygą trejetą metų rašė ir re
dagavo Antanas Rinkūnas. Dar
bą užbaigęs, autorius mirė 1985 
kovo 30. Knyga iš spaudos iš
ėjo jau po jo mirties, nors ofi
cialiai ir žymima pereitų metų 
data.

ALMA MATER Nr. 4 (1979) 
Jubiliejiniai metai spalis - lap
kritis - gruodis. Vilnius 1979. 
Lietuvos Pogrindžio Spauda Nr. 
14. Šis Lietuvoje išleistas, 
leidinys yra perspausdinamas 
be pakeitimų, tik rašomąja ma
šinėle parašytas tekstas buvo 
Vakaruose naujai perrašytas.

Šio leidinio pirmas numeris 
buvo išleistas Pasaulio lietuvių 
jaunimą sąjungos 1982 m. Alma 
Mater Nr. 2 iki šiol nėra pa
siekęs Vakarų.

PLB serijinis leidinys, kuria
me pateikiami pilni autentiški, 
okupuotoje Lietuvoje leidžia
mi, pogrindžio spaudos tekstai. 
Prenumerata: 6 leidiniai — 
$25.00 (JAV valiuta). Šio leidi
nio kaina $6.00. Bendrai išlei-

gėrybės buvo sunkiai atvežtos iš 
Lietuvos. Turėta daug gintaro, 
tautiniais motyvais juostų, lino 
staltiesių, rankšluosčių, tautinių 
kostiumėlių, medžio drožinių su 
gražiais lietuviškais ornamentais 
bei šūkiais. Buvo malonu stebė
ti. kuomet mūsų tautiečiai su gi
lia pagarba stebėjo, kiti pirko 
tuos taip sunkiai į šią planetos 
pusę patekusius lietuviškus eks
ponatus.

Kitas L.M.K.F. Hartfordo klu
bo renginys — tai laureato Leo
no Lėto pagerbimas, šis pager
bimas buvo suruoštas kartu 
su Lietuvių Bendruomene gruo
džio 9. Programa buvo trumpa. 
Sveikinimo žodžius tarė Hart
fordo LB apylinkės pirm. Ignas 
Budrys, kuris pasidžiaugė Hart
fordo apylinkėje gyvenančiu

talentingu tautiečiu ir jo pa
siektais laimėjimais.

L. M. K. F. Hartfordo klubo 
vardu sveikino šio klubo pirm. 
E. Šliogerienė. Pradžiai perskai
tė iš premiją laimėjusios poe
zijos knygos “Trakas” titulinį 
eilėraštį.

Iš premijuotos poezijos knygos 
“Trakas” eilėraščius skaitė Ra
moną Liaukutė, gabi literatūros 
studentė. Prograrpos pabaigai 
buvo pakviestas Ignas Simonai
tis, kuris meniškai paskaitė irgi 
keletą eilėraščių.

Balandžio 13 žmonės rinkosi į 
Šv. Andriejaus salę, kur L.M.K. 
F. Hartfordo klubas surengė 
Pavasario pokylį su programa ir 
šokiais. Programos vedėja ir vėl 
Sofija Alienė. Ji labai gražiai va
dovavo šio vakaro programai. 
Programą atliko humoristas ak
torius Vitalis Žukauskas iš New 
Yorko ir muziko J. Petkaičio 
vadovaujamas kvartetas “Vytis”, 
kuris atsikūrė naujoje sudėtyje. 
Tiek humoristas, tiek “Vyties” 
kvartetas klausytojus atitolino 
nuo kasdienybės rūpesčių ir pora 
valandėlių prabėgo labai greitai 
pakilioje nuotaikoje.

Vos porai savaičių praslinkus 
klubas ir vėl ėmėsi darbo. Šį 
kartą surengė meno parodą, kuri 
įvyko gegužės 4 - 5. Švč. Trejy
bės parapijos salėje, Hartforde. 
Parodoje dalyvavo šie dailinin
kai: M. Žukauskienė, Viktoras 
Liaukus, Saulė Radziulytė-Ruby, 
Jurgita Kovienė, fotografas-mė
gėjas Janas Kova. Parodą aplan
kė per 100 žmonių. Parduota 
keletas paveikslų. Paveikslai 
buvo skoningai išdėstyti. Visuo
menė džiaugėsi, turėdama pro
gos pasigrožėti menu, bei įsigyti 
paveikslų.

L. M.K. F. Hartfordo klubas 
metinę veiklą užbaigė narių su
sirinkimu gegužės 31. Atitinka
mai paskirstytas pelnas šalpos 
reikalingiem institutam ir pa
siųsta L.M.K.F. centrui.

L.M.K.F. Hartfordo klubas dė
kingas A. Seimininkienei už lo
terijai padovanotą paveikslą, ruo
šiant Pavasario pokylį, taip pat 
lietuviškai visuomenei, mus 
rėmusiai ir visiem, kurie bent 
kuo prisidėjo prie mūsų metinės 
veiklos. Visiem geros valios lie
tuviam linkime giedros vasaros.

E.S.

Pavasario koncertas
Maironio Parko didžiojoje sa

lėje gegužės 18 įvyko Dr. Vin
co Kudirkos šaulių kuopos pa
vasarinis koncertas. Svečių buvo 
net iš Bostono, Providence, Law- 
rence, Brocktono. Visus trumpu 
žodžiu pasveikino Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopos pirm. A. 
Zenkus.

Tolimesnei programai vado
vavo inž. E. Meilus, Jr. Koncer
to programą atliko Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos mišrus 
choras iš Brocktono. Choro di
rigentas — muz. V. Rastonis, 
akompaniatorė — M. Crowley. 
Koncerto repertuarą sudarė 10 
lietuvių kompozitorių dainų. Po 
gausių plojimų dar vieną dainą 
pridėjo.

Brocktono lietuviai tikrai gali 
didžiuotis ir džiaugtis turėdami 
tokį puikų chorą, kuris- yrą, 
retenybė šiais laikais mūsų ko
lonijose. Chorą sudaro apie 40 
asmenų, gražiabalsių moterų 
daugiau nei vyrų.

Po koncerto vyko vaišės, ku
rias visiem paruošė sesės šaulės, 
{dėjusios daug darbo. Vyriausia 
šeimininkė — V. Alytienė. Po 
vaišių vyko šokiai.

Keliaujanti Marijos statula
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

jos bažnyčią gegužės 25, šešta
dienį, aplankė per pasaulį ke
liaujanti Fatimoje apsireiškusios 
Dievo Motinos Marijos statula.

Ant neštuvų buvo nešama 
keturių pėdų dydžio medinė 
Marijos statula. Ją lydėjo proce
sija, kurioje dalyvavo Šv. Kazi
miero mokyklos mokiniai, kazi- 
mierietės seselės, marijonų klie
rikai iš Marianapolio, kleb. kun. 
A. Miciūnas, MIC, lektorius, ko
mentatorius ir Marijos statulos

Palaidotas Loudon Park kapinė
se. Nuliūdime liko žmona Roza
lija, dukros Aldona ir Bronė, 
sūnus Vytautas ir Algirdas, bro
lis Vladas, anūkai, giminės ir 
draugai.

Ruth Rūta Klishis, po sunkios 
ligos sulaukusi širdies smūgio, 
mirė Johns Hopkins ligoninėje 
birželio 16. Rūta gimė ir augo 
Baltimorėje. Kaip susipratusi lie
tuvė ji uoliai talkindavo lietuviš
kuose renginiuose, buvo ištiki
ma Šv. Alfonso parapietė ir so- 
dalietė. Gedulingos mišios užjos 
sielą buvo aukojamos Šv. Alfon
so bažnyčioje birželio 20. Palai
dota Loudon Park kapinėse. 
Nuliūdime liko brolis Pranas, 
anūkės, giminės ir draugai.

Jonas Obelinis
r _

PAGARBA ČIURLIONIUI
Neseniai iš spaudos išėjo pui

kiai iliustruotas albumas apie 
M. K. Čiurlionį anglų kalba. 
Autorius — A. Rannit. “M.K. 
Čiurlionis —: Lithuanian Vision- 
ary”. Tai gražus namų papuo
šalas ir puiki dovana kitatau
čiam. Kaina su persiuntimu tik 
26 dol.

Prof. Stasio Ylos parašyta mo
nografija “M. K. Čiurlionis — 
kūrėjas ir žmogus”, įrišta į kie
tus viršelius, dar įmanoma įsi
gyti. Kaina su persiuntimu 16 
dol.

šios bei kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės, suvenyrai gaunama Darbi
ninko administracijoje, 341 
Highland Blvd., Brooklvn, N.Y. 
11207.

Kur tik žmonės susirinko, 
Tuoj Ir Ieško Darbininko!

do Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjunga, 5620 s. Claremont 
Avenue, Chicago, Illinois 60636 
USA. Spaudė “Draugo” spaustu
vė, Chicago, IL 1985 m.

Šiame numeryje 4 eilėraščiai 
ir viena novelė, kurioje aprašo
mos mišrios vedybos su rusais ir 
kokios to pasekmės.

Yra nemažai žinių apie Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kong
resą.

Mažai žinomų ir įdomių re
portažinio pobūdžio detalių pa
duodama iš Vilniaus Universi
teto jubiliejinio renginio. Nusa
kyta užkulisiniai to jubiliejaus 
įvykiai, kaip KGB ir “valdžia” 
buvo susirūpinusi, kad neįvyktų 
kokių nors nelauktų ir netikė
tinų išsišokimų iš studentijos 
pusės.

Tęsiama Ribbentropo-Molo- 
tovo sutarties dokumentacija.

Ištraukoje iš knygos “Bausmė 
be nusikaltimo” pavadintoje 
“Kalėdos Gulage” aprašoma 
baisus kalinių likimas polarinėj 
Stolbo saloje.

Komentuojama sportininko 
Vlado Česiūno pagrobimo prie
žastis. Pagrobimas įvyko, kai 
išeivijos spaudoje pasirodė neiš
mintingai aprašytas interviu su 
Vakaruose atsidūrusiu sporti
ninku.

Trumpa kultūrinio gyvenimo 
Lietuvoje kronika, atspaudos iš 
išeivijos spaudos, aprašyta, bet 
sovietinėje spaudoje nepaminė
ti, įvykiai, keletas informacijų 
apie kratas, apie prof. A. J. Grei-* 
ino viešnagę Vilniuje ir keli sa- 
tyriniai-pajuokos straipsneliai.

Atsisveikinimo žodyje sa
koma. kad šis 4-sis “Alma Ma
ter” yra paskutinis — Vilniaus 
Universitetui skirtas — numeris.

Kazimie.ro
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ĮSPŪDINGA californijos 
LIETUVIŲ DIENA

Paprastai parapiją suprantame 
kaip tikinčiųjų junginį, aprūpi
nantį jų dvasinius reikalus, va
dovaujant kunigui. Taip yra gy
venant normaliose sąlygose. Bet 
mūsų išeivija, kurdama lietuviš
kas parapijas ir statydama baž
nyčias, norėjo turėti ir tai, kas 
jiems primintų paliktą tėvynę 
— lietuviškas tradicijas, tautinę 
dvasią. Ir šiuo metu daugely 
lietuviškų parapijų ta kryptimi 
stengiamasi eiti, nes kitaip ne
tektų prasmės tų parapijų eg
zistavimas. Matome, kad ir šian
dien Lietuvoje religinis gyveni
mas yra surištas su tautiniu, nes 
čia glūdi tautos stiprybė.

Šv. Kazimiero parapija Los 
Angeles mieste, nors būdama 
viena iš jauniausiųjų Ameriko
je, nuo pat pradžios tas gražias 
tradicijas ugdo, būdama ne tik 
katalikybės, bet ir lietuvybės 
atrama. Vienas iš tokių gražių 
užmojų yra kasmet rengiamos 
Lietuvių dienos. Šiais metais 
birželio 16 jau buvo 32-oji Lie
tuvių diena. Pradėta iškilmingo
mis mišiomis Šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje, koncelebruojant 
kleb. kun. dr. A. Olšauskui, prel. 
dr. V. Bartuškai ir prel. dr. P. 
Celiešiui. Gražiai giedojo cho
ras ir solistai, vargonuojant 
komp. B. Budriūnui. Pamoksle 
prel. Celiešius išreiškė viltį, kad 
tauta, pergyvenusi sunkumus, 
sulauksianti viltingos ateities.

Tolimesnė programa vyko John 
Marshall mokyklos auditorijoje. 
Ją pradėjo trumpu įvado žodžiu 
parap. komiteto vardu J. Džen- 
kaitis, pakviesdamas programos 
vadovu aktorhj A. Žemaitaitį, o 
sugiedoti JAV himną solistą A. 
Polikaitį. Tada į visus prabilo 
gen. konsulas V. Čekanauskas, 
pasveikindamas ir pasidžiaug
damas, kad gražios lietuviškos 
tradicijos yra tęsiamos.

Meninėje dalyje buvo panto- 
mimiko P. Rajecko programa, 
kurioje jis judesių ir veido -iš
raiška pavaizdavo keletą dalykų, 
ypač charakteringa buvo kelionė

į Lietuvą. Atrodo kaip nebylys 
filmas, bet daug pasakantis. 
Daugeliui tai buvo pirmą kartą 
matyta, todėl buvo didelis paį
vairinimas.

Vokalinės muzikos mėgėjai 
turėjo progos pasigėrėti duetais, 
trio, kvartetu ir Dainos mėgėjų 
choro, susidedančio iš 40 asme
nų, dainomis. Pradėta buvo 
kompozitoriaus A. Jurgučio spe
cialiai sukurta šiai progai Malda 
(žodžiai A. Balašaitienės), o 
toliau atlikti kūriniai komp. S. 
Sodeikos, S. Šimkaus, J. Gruo
džio ir A. Jurgučio “Pro tūks
tančius metų” (iš operos “Emili
ja Platerytė”). Dar girdėjome 
duetus: R. Dabšys ir S. Pau- 
tienienė (Nesek sau rožės prie 
kasų, komp. V. Paulausko), R. 
Ringytė Hopkins ir V. Dūda 
(ištrauka iš A. Jurgučio opere
tės “Pamario pasaka”), B. Dab- 
šienė-Vizgirdienė ir A. Pavasa
ris (ištrauka iš A. Jurgučio vei
kalo “Emilija Platerytė”). Buvo ir 
trio — B. Dabšienė-Vizgirdienė, 
A. Pavasaris ir A. Polikaitis, 
atliko ištrauką iš operos “Emilija 
Platerytė”. Pagaliau mišrus 
kvartetas — S. Pautienienė, R. 
Ringy tė-Hopkins, E. Jarašūnas 
ir R. Dabšys — sudainavo “Kur 
ošia pušys (komp. A. Jurgučio) 
ir vyrų kvartetas — E. Jarašū
nas, B. Seliukas, A. Polikaitis ir 
R. Dabšys — valsą iš muziki
nio veikalo “Cičinskis” (komp. 
A. Jurgutis) ir liaudies dainą 
“Suskyniau skynimą” (Z. Zda- 
niaus). Chorui dirigavo komp. 
A. Jurgutis, akomponavo R. Si- 
gudirski. Garso operatorius buvo 
V. Gilys.

Programa baigta klebono kun. 
dr. A. Olšausko padėkos žodžiu, 
visiems sugiedojus Lietuvos 
himną. Parapijos mokyklos patal
pose, kaip ir kiekvienais me
tais vyko meno paroda. Dail. 
J. Andrašūnas ir O. Paškevi- 

čienė buvo išstatę savo tapy
bos darbus, o J. Šlapelytė — 
tautiniais motyvais audinius, 
juostas, tautinius drabužius ir lė
les. Ig. M.

Kultūros Židinyje birželio 16 paminėta didieji birželio trėmimai į Sibirą. Dainuoja N.Y. City 
operos solistas Craig Nim, pianu palydi pianistas VVilliam Smiddy. Nuotr. P. Bivainio

LIETUVIŲ ŠVENTĖ PUTNAME
Liepos 28 Rytų pakraščio lie

tuviai vėl renkasi susitikti ir pa
bendrauti jaukioje Nekaltai Pra
dėtosios Marijos Seserų sodybo
je Putname, Conn. Ši tradicinė 
šventė yra ne vien tiktai proga 
pareikšti mūsų solidarumą su 
Seserų krikščioniška ir lietuviš
ka misija, bet ir patiem pasi
džiaugti lietuviškomis tradicijo
mis, susitikti su pažįstamais ir 
draugais, pasivaišinti skaniais 
lietuviškais valgiais, na, ir netgi 
laimėti vertingų dovanų!

Šiais metais ši šventė yra ypa
tinga dėl kelių priežasčių. Pir
miausia. dabar rengiamės švęsti 
Lietuvos krikšto jubiliejų. Šis

LIETUVIAI

YALE

UNIVERSITETE

ŠĮ pavasarį Yale universitete 
doktoratas buvo suteiktas To
mui Venclovai, magistro laipsnis 
Danguolei Špakevičiūtei ir baka
lauro laipsnis Linui Simonai
čiui.

Įvykis tampriai suriša mūsų kil
mę su priklausymu prie Kristaus 
Bažnyčios. Iš tikro, argi Lietuvos 
krikštas prieš 600 metų nebuvo 
mūsų tautos istorijoje vienas 
lemtingiausių įvykių?

Argi dabar pavergtoje tėvy
nėje Kristaus sekėjai nėia patys 
ryžtingiausi žmogaus orumo ir jo 
teisių gy nėjai, kurie nekovoja dėl 
privilegijų ir asmeninės naudos, 
kaip daro tūli žmogiškumo išda
vikais tapę Lietuvos bedieviai, 
už Judo sidabrinius pardavę 
savo sąžinę?

Argi ne LKB kronika iškėlė 
lietuvių laisvės ilgesį visame pa
saulyje? Todėl, besirengiant mi
nėti šį jubiliejų, mums dera 
jungti savo kilmę su Evangeli
jos dvasia ir pasimokyti jos skel
biama meile pagrįstos toleranci
jos, atlaidumo ir tarpusavio susi
pratimo.

Vargu, ar kur kitur šios savy
bės yra labiau ryškios, negu Put- 
namo Seserų veikloje. Ją, paly
ginti, nedidelio būrelio labai di
delio darbo sėkmė remiasi jų to
lerancija ir meile visiems, vis- 
tiek kokjų jie yra pažiūrų ir nuo
monių. Ši Seserų nuotaika per
sunkia ne tik šios šventės gau

LB Clevelando apylinkės naujai perrinkta valdyba. Iš k. sėdi: 
V. Žiedonienė — sekr. ir sporto reik., A. Miškinienė —vice- 
pirm. ir švietimo reikalam, B. Vedegienė — narė, R. Vyš- 
nionytė — jaunimo reikalam, stovi V. Bacevičius — so
cialiniam reikalam, J. Gudėnas — kultūros reikalam, V. 
Cyvas_ pirmininkas, V. Ceičys — iždininkas. Nuotr. V. Bacevi
čiaus

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamo* kaHonk< agentūros

1985 METŲ KELIONĖS l LIETUVĄ:

KELIONĖS Nr. 3 RUGSĖJO 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas, 
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,669.00

KELIONĖS Nr. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.
11- dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,467.00
Iš Montrealio $1,835.00 Kanadiškais

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), (SKAITANT VISAS 
SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS (PRESIDENTTI HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, (VAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ.

TARPININKAUJAME NUPERKANT AUTOMOBILIUS, KO
OPERATINIUS BUTUS, BEI SUTVARKANT DOKUMENTUS 
IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS 
KELIONIŲ REIKALAIS PRAŠOME KREIPTIS Į:

G.T. INTERNATIONAL, INC.
P.O. Box 29163
CHICAGO, ILLINOIS 60629 
TELEFONAI: (312) 471-1700 ARBA 
471-1702

Nuo rudents Yale universi
tete dėsty s dr. Tomas Venclo
va, doktorato sieks Raimun
das Bandžiulis, kolegines studi
jas tęs Milda Simonaitytė (Lino 
Simonaičio sesuo) ir pradės 
studijuoti Vaiva Vaišnytė. Pa
žymėtina, kad Vaivos Vaišnytės 
brolis Gintaras Yale universi
tetą bakalauro laipsniu užbaigė 
prieš dvejus metus ir anksčiau 
šiame universitete doktoratą ga
vo motina Elona Marijošiūtė- 
Vaišnienė. Tėvas, dr. Rimas 
Vaišnys, taip pat baigęs Yale, 
Yale universitete profesoriauja 
nuo 1959.

Yale universitete doktora
tus taip pat yra Įsigiję Juo
zas Kazickas, Nijolė Kudirkaitė, 
Algirddas Gruodis, Romas Mi
siūnas, medicinos daktaro spe
cialybę — Edvardas Kaminskas. 
Magistro laipsnius čia pelnė Li- 
jolė Židonytė. Jūratė Šaltenytė. 
Arvydas Vaišnys (Rimo Vaišnio 
pusbrolis), Juozas Kazlas (Romo 
Misiūno pusbrolis), Vaiva Vėb
raitė (Lijolės Židonytės seserė
čia), Vytautas Ruginis. Baka
lauro laipsniu Yale yra baigusi 
Devenytė.

Yale yra dirbę Paulius Jasiu- 
konis, dr. Elona Vaišnienė, il
gus metus bibliotekoj dirlx> Sa
lomėja Valiukienė.

Šiuo metu Yale administra
cijoj dirba dr. Jonas Zdanys, 
taip pat baigęs Yale.

A. E.

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI
LĖKTUVAIS

&FINNRIR

— šv. Kazimiero seserys, dir
bančios Argentinoje, išrinko 
viceprovincijole sės. Joyce Dop- 
kinaitę, jos padėjėja ir pirma ta
rėja sės. Nildą Varauskaitę, 
antrą tarėja sės. Jeanne Mo- 
ciejūnaitę, sekretore sės. Mariją 
Bartetich ir ekonome sės. Estelle 
Risso. Naujai vadovybei vicepro- 
vincijoje rinkti buvo suvažiavu
sios seserys iš Avellanedos. Ro- 
sario ir Cordobos.

— Kun. Jonas Lapinskas, Klo
vainių (Panevėžio vyskupijoje) 
klebonas jubiliatas, mirė birže
lio 4. Velionis buvo gimęs 1904. 
Kunigu įšventintas 1930. Tai 
jau keturioliktas šiemet okupuo- 
toj Lietuvoj ir pirmas Panevė
žio vyskupijoj miręs kunigas. 
Panevėžio vyskupijoj iš viso yra 
120 bažnyčių. Jau apie 30 iš jų 
neturi savo kunigo ir yra aptar
naujamos iš kitur atvykstančių

i 
?

sius talkininkus, bet ir svečius. 
Todėl atvažiuokime į šią šventę su 
šeimom ir pamatysime, kad par
sivešime namo pagausėjusią tar
pusavio meilę. Atvažiuokime 
pabendrauti, ir geriau galėsime 
pasimokyti iš savo Tėvynės did
vyrių, kaip jungti Kristaus moks
lą su savo istorija.

Antra šių metų šventės svarbu
mo priežastis yra mūsų Bažny
čios raginimas aukoti pasaulį ir 
jo teities netikrumą Dievo Mo
tinai Marijai. Šis raginimas yra 
tampriai susijęs su Fatimos ap
sireiškime tartais Mergelės Ma
rijos žodžiais.' Mums dera sekti 
šį Bažnyčios raginimą ir todėl 
labai tinka įsijungti į specia
lias maldas liepos 28 šventėje. 
Šiom maldom paminėsime ir 35 
metų sukaktį nuo Fatimos Mari
jos statulos įrengimo Putname. 
Šios specialios maldos bus ir 
mūsų solidarumo pareiškimas 
savo broliams tėvynėje, kurie 
renkasi į Šiluvos šventovę auko
ti Marijai savo gyvenimą ir visų 
mūsų ateitį.

Trečia priežastis — kasmet ta 
pati — susitikti, pasidžiaugti 
šia švente, pareikšti padėką Put- 
namo Seselėms už jų auką ir tos 
aukos derlių. Taigi, ruoškimės, 
atvažiuokime, susitikime!

C. Masaitis

kunigų.

— Chicagos skautų-čių stovyk
la Rako stovyklavietėje, Custer, 
Mich., įvyks, liepos 13-27.

— Jūratės Nausėdaitės naujas 
adresas: Ann Jullian, c/o Witt- 
Thomas Productions, 1438 N. 
Gower St., Hollysvood, Calif. 
90028.

— Arvydas Žygas liepos ir 
rugpjūčio mėnesius praleis Bra
zilijoje ir Sao Paulo mieste da
lysis su lietuviškomis žiniomis 
ir patyrimu su Brazilijos lietu
višku jaunimu. A. Žygą į Brazi
liją siunčia ir kelionės išlaidas 
apmoka PLB Švietimo ir tautinio 
auklėjimo komisiją.

— Mokytojų tėvų ir jaunimo 
studijų savaitėje Dainavos sto
vyklavietėj rugpjūčio 4-11 veiks 
kulinarijos būrelis, kuriam vado
vaus mokyt. S. Stasienė.

— Erikas Vasiliauskas birže
lio 1 iš Chicagos išvylo į Ar
gentiną ir Urugvajų ifJten bus 
iki rugpjūčio pabaigos. Jis dirbs 
su lietuvių jaunimu. Eriką Va
siliauską į Argentiną ir Urug
vajų siunčia ir kelionės išlaidas 
apmoka PLB Švietimo ir tauti
nio auklėjimo komisija.

t

f

KULTŪRINĖ PROGRAMA 
PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖJE

Birželio 29 — Vasarvietės ati
darymas.

Liepos 7 — Lietuvių Diena 
— Piknikas. Keturi pranciškonai: 
T. Jurgis Gailiušis, T.Petras Ba- 
niūnas, T. Leonardas Andrie- 
kus, T. Juvenalis Liauba švenčia 
savo 50 metų vienuolinio gyve
nimo jubiliejų ir 45 metų ku
nigystės sukaktį. MiJias aukoja 
ir pamokslą sako vysk. Paulius 
Baltakis. Gieda Brocktono pa
rapijos bažnyčios choras. O. I Vaš
kienės ir G. Ivaškos grupės tau
tiniai šokiai. Brocktonoparapijos 
choro koncertas.

Liepos 27 — Solisto Benedik
to Povilavičiaus koncertas. 
Akomponuoja komp. J. Kačins
kas.

Liepos 28 — Dr. Vytenio 
V ašy liūno vargonų koncertas.

Liepos 30 — Sol. Antano Keb-, 
lio koncertas. Akomponuoja dr. 
Vytenis Vasyliūnas.

Rugpjūčio 1 — Vasarvietės 
choras. Vadovauja dr. Vytenis 
Vasyliūnas.

Rugpjūčio 3 — Operos solis
tės Daivos Mongirdaitės koncer
tas. Akomponuoja dr. Vytenis 
Vasyliūnas.

Rugpjūčio 10-17 — Ateiti
ninkų sendraugių stovykla. Spe
ciali programa.

Rugpjūčio 10 — Kamerinės 
muzikos koncertas. Atlieka 
Berklee College su kompozito
rium Jeronimu Kačinsku.

Rugpjūčio 14 — Operos solis
tės Ginos Capkauskienės kon
certas. Akomponuoja Vytas J. 
Bakšys.

Rugpjūčio 31 — rugsėjo 2 — 
Šaulių stovykla. Speciali progra
ma.

Rugsėjo 2 — Vasarvietės už
darymas.

Kiti renginiai bus skelbiami 
sezono metu.

KENNEBUNKPORTO PRANCIŠKONŲ
METINIS

PIKNIKAS
Liepos 7 dieną, 1985

11:45 Iškilmingos mišk)*.
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 Pletū*
4:30 Menine programa

Tautiniai šokiai. Vadovauja ONA IR GEDIMINAS
IVAŠKAI
Brocktono choro koncerto*

Pranclikonal visus kviečia atvykti Ir 
malonlo|e nuotaikoje praleisti dieną.

— Viliui Lukui Dundzilai 
Illinois universitetas Chicago- 
je birželio 9 suteikė lituanisti
kos magistro laipsnį. 1982, bū
damas 19 metų, Vilius tą patį 
universitetą baigė bakalauro 
laipsniu cum įaudė irgi iš li
tuanistikos. Naujojo magistro 
studijom vadovavo dr. Marija 
Stankus-Saulaitė ir paskutiniais 
mokslo metais, įsteigus katedrą, 
dr. Bronius Vaškelis. Su ka
tedros aspirantu taip pat dirbo 
pasaulinio garso Pabaltijo isto
rikas Edward C. Thaden bei 
žinomi slavistai Lauren Leigh- 
ton ir Sona Hoisington. Egza
minų komisijoje su kitais daly
vavo dr. Violeta Kelertienė, taip 
pat 1984 rudenį pradėjusi dirb
ti šioje katedroje. Studijų metu 
Lietuvių Fondas, Broniaus 
Jonušo Fondas ir kelios kitos 
mūsų institucijos Vilių parėmė 
stipendijomis. Siekdamas dakta- 
tarato iš lyginamosios literatū
ros, Vilius studijas tęs Wiscon- 
sino universitete Madisone, Pa
baltijo studijų centre.

— Vasario 16 gimnazija pra
vedė gražiojo deklamavimo var
žybas. Visi dalyviai turėjo pa
deklamuoti Putino “Nuostabios 
naktys” ir vieną galėjo pasirink
ti. Pirmą premiją laimėjo Da
nutė Baltutytė iš Australijos ir 
antrą — Kristina Enzinaitė iš 
JAV. Vertinimo komisiją suda
rė mokytojos Bronė Lipšienė ir 
Livija Lipaitė, mokinės Daiva 
Bartkevičiūtė ir Nelė Pečiulytė.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: T. Žilinskas, Pompano 
Beach, Fla., A. Kairaitis, Com- 
stock Park, Mich.. Br. Dirsė. 
Walsingham, Ont., Canada. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
<iol. metam.

!
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NAUJAUSIOS KNYGOS

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

A.V. Rinkūno, Lietuva ir Mi
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-

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

POEZIJOS 
MĖGĖJAMS

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

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

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

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

M. Krupavičiaus, Visuome
niniai klausimai. Kietais virše-

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

V Alanto. Gelmių balsai. Pre
mijuotos novelės. Kietais virše
liais. 10 dol.

Persiuntimui pridedamas 1

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 kiekvieną 
tomą.

Prof. Juozo Brazaičio raštai 
leidžiami atskirais tomais, 
spausdinama gerama 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 
Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklvn, 
N.Y. 11207.

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

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

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

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

Gintaras su daina. Toronto
Gintaro ansamblio dainos 

vieneto įdainuota 14 lietuvių 
kompozitorių darnu. Kaina su

1 d o

Polikaičių bei Vido 
o įdainuotos lietuviš- 

ir estradinės dainos. Išlei
do Montrealy Vilnius Records of 
Canada. vadovaujama A. Stan-

And

Tau. mama. 14 kūrinių: 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 lietuviškų 
pasakų vaikam. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

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

Gina čapkauskienė. Solistė, 
.įkomponuojant muz. Jonui Go- 
vėdui. įdainavo 5 lietuvių kom
pozitorių ir 5 tarptautinių au
torių kūrinius. Kaina su per
siuntimu II 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- 
ir Dana Stim
pa! vdin t or-mers-Striugaitė. 

kestrui "Lietuva Estradinės ir 
šokių dainos. Kaina su persiun
timu 13 dol.

Šios ir kitos lietuviškos plokš
telės. lietuviškos knygos Ihu 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoje. 341 Highland 
Bhd . Brooklvn. N Y 1120"

DEXTER PARK
Igį PHARMACY [Kį 
'54^ Wm. A nartas!, B. S.

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

Woodhaven, N.Y, 11421
WE DKLIVER

296-4130

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 
I. Stankūnaitės, chorų bei kvar
teto 12 dainų), solisto Kazio Ta
kučio “Yakutis” (14 dainų ir ari
jų rinkinys), New Yorko lietuvių 
vyro choro, vadovaujant muz. 
V. Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų. Siu plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske. 341 
Highland Blvd.. Brooklvn. N.Y. 
11207.

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

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

K. Grigaitytė, Tylos dovanai
4 dol.

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant. 4 dol.

St. Santvaras, Buvimo pėdsa
kai. 8 dol.

J. Rūtenis, Šventieji dūmai. 
6 dol.

K. Bradūnas, 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.

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti

Claremont Avė. Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui-----
Pavardė, vardas------ ------------------------------

su s •••••••••••••••••••••••••••

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčiu* pasiūlo moderniškus apdraudos planu*.

Susiv. savo nariams moka dividendus Ir teikia pirmenybe* 
prašant — gavimui mortgičių.

NorĮ įsirašyti kreipkitės i SUSIV. CENTRĄ, P.O. Bok 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; e Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės j organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELf, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421, tol. Ml 7-6637.

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

BA1TK
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 Helsinkv. 
FINNAIR iš JFK.
No. 102 (15 dienų): spalio 2 -16 — $1,479
10 dienu Lietuvoje su dviem dienom Kaune. 2 Helsinkv.
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 — SI .839

11 DIENU 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 J diena Floren
cijoje. ALIT.ALIA 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. FINN AIR iš JFK

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis: 

BALT1CTOURS 
293 AUBURN ST. 

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

BALTfC TOURS tvarto:

nupertam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoj*
tarpininkaujam palHtlmų lutvirkyms

PUOŠNUS 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.), We 
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 
JEaster Eggs. Iliustruota, įrišta. 
*25 dol.

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- 
nas, 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 L, Šokime IL, 
Akordeono garsai, Broliai Aliukai. Šios kasetės po 15 dol.

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

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

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

land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

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

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

Vardas, pavardė---------------------------------------------------------------------

Numeris, gatvė-----------------------------------------------------------------------

Miestas, valstija, Zlp------------------------------------------------------------------

LITHUANIAN COOKERY
(ln Engllsh, 316 pages, prlce 8 dol.)

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

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

Vardas, pavardė —

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Ztp

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNUA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centrss: M - 01 1141h St, Richmond HIH, N.Y. 11418 
TeL (718) 441-6799

Skyriai: ChicagoĮs, Cicero, St Petersburg*

Aktyvas: 40 milijonų dolerių.

prieauglis 725%
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ST. PETERSBURG, FLA.
Lietuvių klubo narių visuoti- 

is susirinkimas įvyko gegn
ės 4 klubo salėje. Dalyvavo 
00 narių. Susirinkimui vadova- 
o pirm. K. Jurgėla, sekr. A. 
jrulikienė. Pranešimus apie 
irmojo metų ketvirčio veiklą 
adarė ižd. J. Kirtiklis, klubo 
PIFFS atstovė E. Radvilienė 

■ renginių vadovė A. Kamienė. 
>abar klube yra 457 nariai.
D. Valentinaitė, JAV LB so- 

ialinės veiklos tarybos pinni-

RELIGINIŲ 
KASEČIŲ 
TALKA

Pop. Paulius VI 1975 gegužės 29 į kunigus įšventino Antaną 
Petrauską ir jį net pabučiavo.

KUN. ANTANĄ PETRAUSKĄ PRISIMENANT

Gegužės 11 suėjo vieneri me
tai. kaip Rochesteryje, N.Y. pa
kirstas širdies priepuolio, staiga 
mirė kun. Antanas Petrauskas.

Velionis buvo gimęs 1908 
kovo 3. Buvo baigęs Vytauto 
Didžiojo Universitetą Kaune, 
baigė humanitarinius mokslus 
ir buvo mokytojas gimnazijo
se, dėstė svetimas kalbas. Stu
dentaudamas priklausė prie stu
dentų ateitininkų Vytauto klu
bo, veikė pavasarininkų orga
nizacijoje. krikščionių dar
bininkų sąjūdyje. Krikščionių 
Demokratų partijoje.

Mokytojavo ir Vokietijoje. At-

gyveno \Vaterbury. Conn.. ir 
dirbo kaip darbininkas. Išlaikęs 
reikiamus egzaminus. Amerikoje 
buvo mokytojas aukštesnėse mo
kyklose Redford, N. Y.. dėstė sve-

timas kalbas.
Jausdamas kunigų trukumą, 

kad ir senyvo amžiaus jis įsto
jo j Šv. Kazimiero kolegiją Ro
moje, baigė kunigui reikalingus 
mokslus ir 1975 gegužės 29, 
prieš dešimt metų, buvo Įšven
tintas Į kunigus. Įšventino jį 
pats pop. Paulius VI, kuris net 
pabučiavo kun. Antaną.

Grįžęs Į Ameriką, apsigyve
no Rochestery, N. Y'., ten pagelbė
jo lietuvių parapijai.

Kun. Antanas buvo atviro ir 
tiesaus būdo žmogus, dėl to 
visiem negalėjo Įtikti. Savo lai
ku glaudžiai bendradarbiavo su 
prel. M. Krupavičiumi, kai jis 
steigė Lietuvių Bendruomenę 
Vokietijoje ir Amerikoje.

Velionis paliko brolį Kostą, 
seserį Antosę čia, seserį Teresę 
Lietuvoje ir daug kitų giminių.

Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapija Cleveland, Ohio, 
turi dvisavaitinę religinės min
ties lietuvių radijo programą, 
kuri veikia nuo 1981 metų. Jai 
vadovauja ilgametis Clevelando 
lietuvių programos “Tėvynės 
Garsai” vedėjas Juozas Stempu- 
žis. Programą globoja Dievo 
Motinos parapija. Jos turinį su
daro: kun. Gedimino Kijausko 
pamokslai (sakomi Dievo Moti
nos bažnyčioje, Clevelande), 
giesmės, dainos, poezija, skai
tiniai. Programos ilgis: 30 min.

Vysk. Pauliaus Baltakio pa
kviesta, Dievo Motinos parapija 
mielai sutiktų programos kase
tėmis pasidalinti su visais, kurie 
tokia programa domėtųsi. Įrekor- 
davimas tinka perdavimui radijo 
bangomis. Programą taip pat ga
lima naudoti susirinkimuose, 
būreliuose susikaupimui, o pas
kui diskusijoms ir 1.1. Programos 
ypač tiktų ten, kur nėra lietu
vių kunigų ir lietuviškų pa
maldų.

Norintieji tokių programų ka
setes Įsigyti gali kreiptis į Die
vo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapiją, 18022 Neff Road. Cle
veland Ohio 44119. Auka fakti- 
nom išlaidom už kasetę padeng
ti _ $5.00.

ninkė, gegužės 5 sekmadieninių 
pietų metu Lietuvių klube pa
darė pranešimą socialinės glo- 
bos klausimais. Mažojoje klubo 
salėje gegužės 7 ji padarė pra
nešimą LB St. Petersburgo apy
linkės nariam, kurių susirinko 
apie 70. Be socialinių reikalų 
čia buvo pagvilddenti ir kiti rei
kalai, liečią JAV LB ir lietuvius.

Federalinė Kredito Unija 
“Kasa” įsikūrė naujose patal
pose 400 70th Avė., St. Peters- 
burg Beach, Fla. St. Petersburgo 
skyriaus vedėjas yra Aras Mie
želis. “Kasoje” dar dirba R. Lu- 
kaitė, A. Čėsnaitė, L. Jurgėlaitė 
ir E. Treimanienė. Naujų patal
pų atidarymas įvyko gegužės 
6. “Kasa” turi 3 pagrindinius 
skyrius: New Yorke, Chicagoje 
ir St. Petersburge. Iš viso per 
penkerius metus su ketvirčiu 
“Kasos” indėliai viršija 38 mili
jonus dolerių. Prieš dvejus metus 
atidarytame St. Petersburgo sky
riuje indėliai viršija 5 milijonus 
dolerių.

Romo Kalantos tragiškos mir
ties minėjimą suruošė St. Pe
tersburgo R. Kalantos šaulių 
kuopa: gegužės 12 pamaldomis 
Šv. Vardo bažnyčioje ir gegu
žės 15 minėjimu Lietuvių klu
be.

Lietuvių respublikonų St. 
Petersburgo skyriaus naujai iš
rinktoji valdyba gegužės 8 pa
reigomis pasiskirstė taip: pirmi
ninkas A. Mieželis, I vicepirm. 
D. Bobelienė, II vicepirm. V. 
Mažeika, sekr. J. Vaičaitis, ižd. 
S. Vaškienė, valdybos nariai V. 
Jacobson ir A. Armalis.

Vasario 16-osios gimnazijai 
remti 159-asis būrelis, vadovau
jamas K. Užupytės-Keblinskie- 
nės, gimnazijos direktoriui A. 
Smitui vėl pasiuntė 207 dol. 
Anksčiau už šiuos metus gimna
zijai buvo pasiųsta 200 dol.
— L.Ž.K.

_ tūnos
Mirė Pranas Šveikauskas

Birželio 20 staiga mirė Pranas 
Šveikauskas. Palaidotas birželio 
21 Forest Hill kapinėse.

Pranas Šveikauskas gimė 1904 
sausio 11 Vilniuje. 1926 baigė 
Raseinių gimnaziją. 1934 VDU 
teisių fakultete ekonomijos sky
rių. 1927 - 28 dirbo Kauno li
gonių kasoje. 1932 • 36 Pieno
centro eksporto skyriuje, o nuo 
1936 - 1940 Pienocentro atsto
vas Škotijai ir Anglijai. 1940 - 
46 maisto ministerijoj ir anglų 
kooperatyvų s-gos centre. 1946 
atvyko į Ameriką ir dirbo Ke
leivyje, vėliau plieno bendro
vėse, o dar vėliau lektoriavo 
Emmanuel kolegijoj. Visuomeni
nėj veikloj buvo socialdemokra
tas. Daugiausia dirbo su darbi
ninkais profesinėse sąjungose. 
Už savo veiklą prieš tautininkų 
valdžią buvo teistas karo lauko 
teismo.

Buvo spaudos darbininkas. 
Rašė Socialdemokrate, Darbinin
kų Balse, Žaizdre, Keleivyje, 
Naujienose, o taip pat Tautos 
Ūkyje, Talkoje ir kituose. Be to, 
Co-operative Review, Manches- 
ter Guardian ir kt. Parašė ke
lio! iką novelių ir vaizdelių, 
spausdintų inicialais, A. Sveiko 
slapivardžiu. Nuliūdime liko 
žmona advokatė Marija Švei-

Lietuvos vadavimo darbe niekada nėra nei šventų dienų, 
nei atostogų!

PROF. PRANUI ŠVEIKAUSKUI
mirus, jo žmonai dr. Marijai ir sūnums giliausią užuojautą 
re iškiame.

M. ir M. Mikutavičiai

PROF. DR. PRANUI ŠVEIKAUSKUI
mirus, jo žmonai advokatei dr. Marijai, sūnums Gediminui 
ir Leopoldui su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
esame gilaus liūdesio dalininkais.

Valerija Norvaišienė 
Genė Stapulionienč 
Petručių šeima 
Juozas Gruzdąs 
Antanas Juknevičius

JULIUI KUMPIKUI

mlrus, jo žmonai Izabelei ir dukrai dr. Giedrei reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Bronč ir Antanas Reventai

įtf SPORTAS

Lietuviai krepšininkai
Arvydo Sabonio vardas bir 

želio mėnesį nuskambėjo visoj* 
Europoje, sukeldamas didel 
susidomėjimą šiuo 20-ties meti 
amžiaus lietuviu krepšinin 
ku. Rungtynės visą savaitę vyki 
Stuttgarte, Federacinėje Vokie 
tijoje.

Italų spauda, sporto apžvalgė 
se aptardama geriausius soviet: 
nės vyrų rinktinės žaidėjus, ii 
vardino lietuvius Kauno “Ža 
girio krepšininkus: Kurtinait 
Chomčių, Jovaišą, ypač iškeldi 
ma Sabonį, kurį pavadino Eure 
pos krepšinio žvaigžde.

XXIV-tųjų Europos vyrų krej 
šinio čempionato finaluose, ki 
riuose sovietų rinktinė nugalėj 
čekoslovakų komandą, Stuttgai 
to stadijone žiūrovų tarpe buv 
Vokietijos lietuvių jaunimo. Ji 
buvo iškėlę nepriklausomos Li< 
tuvos trispalvę.

Tai pastebėję sporto žurn 
listai primena, kad Nepriklaus 
mybės laikais Lietuvos krep<
nio rinktinė du kartus buvo 
išsikovojusi Europos nugalėtojų 

i titulą. Žurnalistai apgailestauja, 
kad dabar lietuviai krepšininkai 
negali rungtyniauti nepriklauso
mos Lietuvos vardu.

LONDONE 
PRISIMINTAS 
BIRŽELIS
Londone birželio 15 lietuviai, 

latviai ir estai bendromis eku
meninėmis pamaldomis atžymėjo 
masinių gyventojų trėmimų iš 
Pabaltijo kraštų tragišką sukaktį. 
Pamaldom vadovavo lietuvis ku
nigas Geryba ir latviai bei estai 
liuteronai kunigai. Pamokslą pa
sakė anglas kanauninkas Brou n.

Trėmimų sukakties minėjimai 
Šiomis dienomis buvo pravesti 
ir kituose Anglijos miestuose. 
Birminghame birželio 16 buvo 
rengiamos pamaldos, kuriom va
dovavo žymusis olandas kunigas 
SVerenfried van Straaten, besirū-

Jonas Stankus rengia lietuvių stalą tarptautiniam baliui 
Bostone.

NORVVOOD, MASS.
Birželio įvykių minėjimas
Birželio9, sekmadienį. Šv. Jur

gio lietuvių parapijoje, Norwood, 
Mass., buvo surengtas tragiškųjų 
birželio trėmimų minėjimas.

Klebonas kun. V. Valkavičius 
9 vai. aukojo mišias lietuvių kal
boje.

Po pamaldų, po trumpos per
traukos. ten pat bažnyčioje vy
ko minėjimas. Prie altoriaus vy-

pinantis pagalbos teikimu per
sekiojamiem krikščionim. Po pa
maldų buvo surengta procesija 
už visus išvežtuosius, žuvusiuo
sius ir daliar už tikėjimą ken
čiančius ne tik Pabaltyjyje, bet 
ir kituose komunistų valdomuo
se kraštuose.

čių vadovai atnešė Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas ir buvo su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Kun. V. Valkavičius savo 
paskaitoje išryškino tragiškas 
birželio rnėn. ištremtųjų lietuvių 
kančias, vokiečių-nacių okupaci
ją ir antrąją sovietų okupaciją, 
kuri tęsiasi ir šiandien.

Po paskaitos prelegentas pa
prašė visus atsistoti ir kartu, 
vargonams palydint, sugiedoti 
“Lietuva Brangi".

Po minėjimo surinktos aukos 
buvo skiriamos Lietuvių Bend
ruomenei.

Šio prasmingo minėjimo ren
gėjas ir programos atlikėjas — 
tai veiklus parapijos klebonas 
kun. V. \ akavičius. Jis darir savo 
piniginę auką pridėjo prie bend
ro aukotojų sąrašo.

V.K.

kauskienė ir kiti giminės.

Organizuojamas autobusas 
į Putnamą

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų organizuojama kasmetinė 
lietuvių susitikimo šventė — ge
gužinė įvyks liepos 28 seselių 
sodyboje, Putname, Conn.

Iš Bostono į tą šventę orga
nizuojamas autobusas. Norintieji 
važiuoti autobusu, prašomi re
gistruotis šv. Petro parapijos 
bažnyčioje So. Bostone prie ko
lektorių stalo ar klebonijoj iki lie
pos 15. Turi susidaryti nema
žiau 40 asmenų. Autobusu yra 
patogu važiuoti be jokių rūpes
čių ir vargo. Kitur tolimos ir net 
artimos lietuvių kolonijos visada 
suorganizuoja autobusus. Bos
tonas praeitais metais kažin 
kodėl jau nepajėgė suorganizuo
ti.

Į šią lietuvių susitikimo šventę 
suvažiuoja ir iš labai tolimų vie
tovių, nes čia galima susitikti 
ilgai nematytus pažįstamus. 
Tad užsiregistruokite iki liepos 
15 ir važiuokite autobusu.

Pirmoji premija lietuvių stalui
Gegužės 18 International Ins

titutas surengė 48-ąjį instituto 
balių. Dalyvavo įvairios tauty
bės, paruošdamos maisto stalus, 
iš viso 21 tautybė. Lietuvių 
stalo organizatorius buvo Jonas 
Stankus, o jam talkino Vytautas 
Dilba, Daiva Izbickaitė, Susana 
Tautvaišaitė, Marytė Knašas, 
Rima Knašas ir Reda Veitas. 
Lietuvių stalas laimėjo pirmą 
premiją. Instituto direktorius Ja
mes L. Aldrich atsiuntė laišką. 
Jame rašo: Dear Mr. Stankus: 
I want to extend my personai 
congratulations to you and all 
those who worked with you on 
the prize vvinning Lithuanian 
food table at the 48th Inter
national Bali on May 18th. With- 
outąuestion yourtable deserved 
the prize for most authentic 
decorations, design, costume 
and delicious food. Thank you 
for being a part of this very 
uniųue event and for providing 
such an authentic and pleasant 
part of the festivities. Sincerely, 
James L. Aldrich, Executive 
Directon

O didysis dienraštis “The Bos
ton Globė” gegužės 23 įdėjo pui
kų straipsnį “A Tasteful Con- 
test”. Pradeda: The cuisine of 
Lithuania was the hit of the In
ternational Institute’s 48th an- 
nual party Saturday at the Park 
Plaza Castle, dumbfounding 
gourmets and sending nobs to 
their almanacs to find out where 
in the vvorld Lithuania is located.

Lithuania, as it tums out, was 
subsumed into the Union of So
viet Socialist Republics in 1940 
with two other Baltic countries, 
Latvia and Estonia.

The Lithuanian table, which 
won first prize for food presen- 
tation and sales, was one of 21 
countries providing “a mosaic 
buffet of International culinary 
delights,” as the party’s prepub- 
licity described it.”

Toliau straipsnyje aprašo vi
sus dignitorius ir svetimų vals
tybių konsulus, kurie dalyvavo 
šiame baliuje.

RENGINIAI
Rugpjūčio 11 Minkų radijo 

valandos gegužinė Romuvos Par
ke, Brocktone.

Spalio 13 Laisvės Varpo radi- 
_ jo valandos rudens renginys So.

Bostono Liet. Pil. D-jos salėje.
Lapkričio 9 Balfo 72 skyr. tra

dicinė vakarienė Brocktone San
daros salėje.

Lapkričio 16 Amerikos Liet.
Piliečių draugijos salėje So. Bos
tone rengiamas "Antrojo kaimo 
išChicagos pasirodymas. Rengė
jai — Lietuviškos Skautybės 
Fondo valdyba.
Lapkričio 24 Lietuvos kariuo

menės šventės minėjimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje.

BOSTON MASS — WLYN 1300 
AM bango* sokm. nuo • iki 1:45 
ryto. Voda S. Ir V. Minkai, 71 
Farrogut Road. So. Boston. Mas* 
02127. Tolof. 2M-2515.

LAISVĖS VARPAS sakmadla- 
niais£00-10.00 valryto M WCAV-

I banga M.O. VodOįaa — Rstroa 
Vliėinla, 173 Arthur St. Brockton, 
MA 02402. Tototonas (f17) 54S- 
7200.
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Pranciškonų spaustuvė atos
togauja nuo liepos 1 iki 22 
— tris savaites. Visi tarnautojai 
bus išvažinėję, spaustuvės visi 
sk\ riai bus uždą n ti. Jokie darbai 
nepriimami.

Darbininko laikraštis spaus
tuvės atostogų metu išeina tik 
pirmąsias dvi savaites. Tų nu
merių medžiaga yra iš anksto 
surinkta. Jokios naujos medžia
gos nebus galima nei surinkti, 
nei panaudoti. Trečių savaitę, 
liepos 19data, Darbininkas neiš
eis Tuo laiku Darbininko re
dakcijoje dirba tik vienas re
daktorius Tėv. Kornelijus Buč
inys. OFM.

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: Peaee 
through Freedom, arba Nėra tai
kos be laisvės. Dalyvaukime.

Peter C. NVytenus, AF-ABN 
prezidiumo vykdomasis vicepir
mininkas, yra išrinktas Paverg
tų tautų parado vy riausiu vado
vu — Grand Marshall. Para
das bus liepos 14, sekmadieni. 
Visi 10:30 susirenka j Dag Ham- 
marskjold aikštę, kur bus pasaky
tos kalbos apie pavergtas tautas. 
Iš ten visi žygiuos prie Sovietų 
Ambasados prie JT. 67 St. ir 
Lexington Avė. Šiam paradui 
ir vadovaus Peter C. \Vytenus.

Dariaus ir Girėno skridimas 
iš Amerikos i Lietuvą ir jų tra
giškas žuvimas bus prisimintas 
liepos 20, šeštadienį. 3 v. po
piet prie lakūnų paminklo, Li- 
tuanica Sąuare. Union Avė., 
Brooklyne. Minėjimą rengia pa
minklo staty mo komitetas ir Liet. 
Darbininkų Draugijos 7 kuopa. 
Pirmininkauja Bronė Spūdienė.

Lina Alksninytė, Vytauto ir 
Irenos Alksninių dukra, liepos 
6 susituokia su Saulium Anu- 
žin iš Detroito. Susituokia Tol- 
land, Conn.

Pamaldos už ištremtus ir reli- 
liginis koncertas buvo birželio 
22, šeštadienį, 10:30 v. Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje. Po 
mišių religinį koncertą atliko sol. 
Mečys Razgaitis, pagiedojęs 
apie 10 įvairių giesmių.

New Yorko ramovėnų 35 
metų veiklos sukaktis bus pami
nėta rugsėjo 8 Apreiškimo para
pijos salėje. Drauge bus pami
nėta ir Tautos šventė. Minėjime 
dainuos Harmonijos kvartetas. 
Kaip žinome, New Yorko ramo- 
vėnai pastoviai leidžia Kario 
žurnalą.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
liepos 7 dalyvaus lietuvių 
dienoje Kennebunkporte pran
ciškonų vienuolyne, kur keturi 
pranciškonų kunigai minės savo 
vienuolinio gyvenimo 50 metų 
sukakti. (Apie sukaktuvininkus 
buvo rašyta Darbininko praeita
me numeryje.)

Tėv. Leonardas Andriekus ir 
Tėv. Petras Baniūnas, išvyksta 
i Kennebunkportą. kur liepos 
7 drauge su Tėv. Jurgiu Gai
liušių ir Tėv. Juvenaliu Liauba

Maironio lituanistinės mokyklos baigimo iškilmėse kalba Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis, sėdi mokyklą baigė iš k. Amas Nemickas, Rima Vaičaitytė, Tauras Vebehttnas, 
Regina Senken. Paulius Naronis. Nuotr. L. Tamošaičio

paminės savo vienuolinio gyve
nimo 50 metų sukaktį. Jie drau
ge koncelebruos bendras mišias. 
Pamokslą pasakys vy sk. Paulius 
Baltakis, OFM.

Dr. Marija Žukauskienė ne
seniai dalyvavo kolektyvinėje 
parodoje Hartforde, Conn., da
bar liepos 28 dalyvaus Putnamo 
seselių rengiamoje Lietuvių die
noje Putliame, kur surengs savo 
darbų parodą.

Michael J. Senken nominuo
tas kontrolieriaus pareigom 
Magnavox CATV Systems, 
Ine., įstaigoj Manlius, N.Y. 
Jis bus atsakingas už plana
vimą, biudžeto nustatymą 
ir bendrą atsiskaitymą. Jo ži
nioj bus ir finansiniai pra
nešimai A’orth American 
Phillips Corp. N. J. Senken 
yra Louise ir Vito Senken sū
nus, priklauso prie Apreiški
mo lietuvių parapijos, 1980 
baigė Šv. Jono universitetą, 
yra Omircron Delta Epsilon, 
nacionalinės ekonomistų 
organizacijos, narys.

Apreiškimo parapijos piknikas 
šiemet bus kitoks nei kitais me
tais. Šiemet visas dėmesys ski
riamas jaunimui. Šokiam gros 
brolių Kezių orkestras, bus or
ganizuojami jaunimui • įvairūs 
sportiniai žaidimai. Tad ypatin
gai kviečiamas jaunimas. Pikni
kas bus rugpjūčio 4, sekmadienį. 
Įprastoje vietoje, Plattdeutsche 
Park, Franklin Square, L.I.

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 9 vai. ryto.

Jonas Matulaitis liepos 13Cle- 
velande susituokia su Sigita Len- 
kauskaite. Jaunasis yra sūnus dr. 
Amilijos ir Antano Matulaičių, 
gyvenančių Richmond Hill, yra 
baigęs Maironio lituanistinę 
mokyklą, akty viai reiškėsi lietu
vių sportinėje veikloje, baigęs 
inžinerijos mokslus. Sigita Len- 
kauskaitė yra dukra Mildos ir dr. 
Edvardo Lenkauskų, gy venančių 
Clevelande.

Poetė Kotryna Grigaitytė su 
savo sūnumi Raimundu buvo iš
vykusi dviejų savaičių atostogų i 
Juno Beach, Fla., kur turėjo pro
gos pailsėti prie Atlanto vande
nyno. Raimundas mėgsta žu
vauti, tai ten džiaugėsi meš
keriojimo sportu.

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

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.

Pavergtų tautų savaitė yra pa
skelbta nuo liepos 14 iki 21. 
New Yorke šios savaitės proga 
demonstracijos vyksta liepos 14, 
sekmadienį. Visi 10:30 v.r. ren
kasi prie Jungtinių Tautų pasta
to. Dag Hammershoid Plaza. 
Ten bus pasakytos reikiamos 
kalbos. Po to visi žygiuos prie 
Sovietų Sąjungos misijos prie JT. 
67 St. ir Lexington Avė. Šio 
žygio vadovu — Grand Marshall 
išrinktas lietuvis Peter C. Wy- 
tenus. Visuomenė kviečiama 
kuo gausiau dalyvauti šiame 
minėjime.

Eltos Informacijų liepos mė
nesio numeris jau išspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje Brook
lyne ir išsiuntinėtas prenumera
toriam. Šiame numeryje rašoma: 
Prezidento Reagano proklamaci
ja — Pabaltijo laisvės diena. 
Sovietą Sąjungos teismas Kopen
hagoje, LKB Kronika sveikina 
taikos ir laisvės ryžto žygį, pra
nešimas jaunimui, straipsnis apie 
dr. K. Bobelį ir jo veiklą, lie
tuviškos temos tarptautinio PEN 
klubo suvažiavime. Landsbergio 
pranešimas P.E.N. suvažiavime, 
aukos Tautos Fondui. Biuletenį 
leidžia Vliko informacijos tarny
ba.

A. a. Petro Žilionio atmini
mui Tautos Fondui aukojusių 
sąraše (Darbininkas, Nr. 24) yra 
viena klaida. Turėjo būti: 45 dol. 
aukojo dr. Daiva Bajorūnaitė, 
N.Y.

Muzikė Nijolė Ulėnienė lie
pos 7 išvyksta keturiom savai
tėm į Europą, kur dalyvaus mu
zikos mokytojų, pianistų suva
žiavime Grenoblyje, Prancūzijo
je. Iš ten vyksta į Salzburgą, 
Austrijon, kur dalyvaus Mozar- 
teume — specialioje muzikos 
seminare, kuris skiriamas Mozar- 
to kūrybai nagrinėti.

Parduodamas gerame stovyje 
1978 metų. 4 durų automobilis 
firmos Buick. Teirautis tel. (718) 
776-6425.

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

NAUJAUSIOS 
KASETĖS

Du gaideliai. Vaikučiam 9 dai
nelės. 10 dol.

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

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

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

VYSKUPAS KUNIGŲ SEIME 
PRISTATYS SAVO PROGRAMĄ

JAV Kunigų Vienybės 76-ame 
metiniame suvažiavime vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, su savo 
talka žada smulkiau supažindin
ti dalyvius su pastoracine pro
grama, kurią siūlo klebonams 
bei kitiems kunigams.

Kunigų -Vienybės metinis su
važiavimas šiemet įvyks Yale 
Universitete, Nevv Haven. Con- 
neetieut.

Suvažiavimas prasidės mišio- 
mis, 11 vai., trečiadienį, rugp. 7 
d. Kunigų Vienybės suvažiavimo 
atidarymo mišias atnašauti bei 
homiliją tarti pakviestas vysk. 
Vincentas Brizgys. Visi kuni
gai kviečiami koncelebruoti.

Trečiadienį po pietų. 1 vai. 
vysk. Paulius Baltakis su savo 
talka pasaky s seimo įžanginę 
kalbą, ir su savo talkininkais 
apibūdins kai kuriuos numaty
tus pkanus, kviesdamas klebo
nus bei kunigus pasidalinti 
mintimis.

Trečiadienį, 7 v.v. įvyks ban
ketas. Į banketą kviečiami nu
matyti svečiai, jų tarpe Nonvich 
vyskupijos atstovai, lietuviškų 
vienuolijų atstovės. Banketo 
metu Marijona Skabeikienė, Re*- 
liginės Šalpos Reikalų vedėjo 
pavaduotoja, kalbės kaip pritai
komi kompiuteriai prie lietuviš
ko visuomeninio darbo ir kaip 
gali nauja technologija padėti

PLOKŠTELĖS 
VAIKAMS

“Pasakos” ir “Du gaideliai” 
— su persiuntimu po II dol. 
“Du gaideliai” galima gauti ir 
kasetės formoje — su persiun
timu 10 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje.

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 pamokslą 
sakys vyskupas Paulius Baltakis, OFM

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

stovyklos programa

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti 
Pasikvieskite ir savo draugus

pastoracijai.
Ketvirtadienio rytą numatyti 

K.V., centro valdybos praneši
mai. Kunigų Vienybės suvažia
vimas baigsis mišiomis 12 vai. 
ketvirtadienį. Mišias atnašaus 
vysk. Baltakis. Kunigų Vienybės 
suvažiavimo ir Lietuvos vyčių 
seimo atidarymo mišios bus tos 
pačios. Visi kunigai kviečiami 
koncelebruoti. Homiliją pasakys 
vyčių dvasios vadas Tėvas Do
mininkonas Antanas Jurgelaitis.

Nakvynę ir maistą universite
te būtina rezervuoti iki liepos 
15 pas Audrey Toole, 14 Glen 
Rd., N’ew Haven, CT 06516. 
Su klausimais kreiptis į kun. Jo
ną Rikteraitį, tel. 203 224 - 0341.

L BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų su Lietuvos 
trispalve ir Vytimi bei Įrašu 
“Lithuanian and proud of 
it ”:suauguslems (man’ s iže) 
S (34 - 36), M (36 - 40), 
L (42 - 44), XL (46 - 48). Ka i na 
su persiuntimu tik 8 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

APREIŠKIMO PARAPIJOS

LIETUVIŲ DIENA 
PIKNIKAS - GEGUŽINĖ
ĮVYKSTA RUGPJŪČIO 4, SEKMADIENĮ, 1985 
PLATTDEUTSCHE PARKE 
1132 HEMPSTEAD TPKE, FRANKU N SOUARE,
LONG ISLAND, N.Y. 

1 vai. — parko atidarymas 
2:15 vai. — vėliavų pakėlimas, himnai 
5 vai. — šokiai, grojant BROLIŲ KEZIŲ orkestrui 
7 vai. — laimėjimai

įėjimo auka — 3 dol., studentam — 2 dol. Valkai 
leidžiami nemokamai.

Specialiai kviečiamas Jaunimas

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

PARAPIJOS KLEBONAS, KUNIGAI IR TARYBA

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., VVoodhaven, N.Y. 
Kelionė asmeniui — 25 dol.; 
įskaitant ir įėjimą į pikniką. 
Registruotis pas Marytę Šalins- 
kienę — tel. 296 - 2244, arba 
Darbininko administracijoje — 
tel. 827 - 2.35L

Kompozitorius Juozas Stan
kūnas išleido “Lietusių liaudies 
damų sąsiuvinį su gaidomis. 
Aranžuota 12 liaudies dainų so
listam su piano palyda. Kama 
2 drtl Gaunama Darbininko ad
ministracijoje. Persiuntimui pri
dedamas I dol




