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TARDO IR BUVUSIUS KALINIUS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos, Nr. 64

JAV armija paskelbė, kad nuo 
1978 jos karių kalbinimas šni
pinėti Sov. S-gai yra padidėjęs 
net 400 proc.

Maskvos gyventojai praktikuo
ja iš gatvėse pagaunamų ar na
muose laikomų šunų ir kačių 
kailiukų gaminti žiemines kepu
res ar juos parduoti kepurių ga
mintojam.

Vatikanas sutiko leisti Lenki
jos tautinės bažnyčios vedusiam 
kunigui Melvin H. \Valczak eiti 
Romos katalikų kunigo pareigas.

JAV kovai su tarptautiniais 
teroristais yra sudariusi gerai 
paruoštų specialių pajėgų opera
tyvinį apie 100 vyrų dalinį Del
ta. Jie yra paruošti įsiveržti į 
pastatus ir greitai sunaikinti 
teroristus.

Pagal J. T. duomenis moterų 
skaičius pasauly auga greičiau 
kaip vyrų. Šiuo metu pasauly 
yra 2.4 bil. moterų, o 2100 m. jų 
bus 175 mil. daugiau kaip vyrų.

Buv. kolegijos asministratorius 
Millard Harmon, įsigeidęs patai
syti JAV santykius su Sov. S-ga, 
mažu lėktuvu, nesulaukęs vizos, 
atskrido į Maskvą, bet čia jį tuoj 
uždarė į viešbučio kambarį ir, 
išlaikę tris dienas, leido skristi 
atgal.

JXorv egijoj įvyko pirmas kelei
vinio lėktuvo pagrobimas. įsigė
ręs ir ginkluotas nusikaltėlis pri
vertė lėktuvą skristi į Oslo, kur 
jis norėjo pasikalbėti su Minis- 
teriu pinnininku ir teisingumo 
ministeriu. Skridimo metu dar 
išgėręs alaus, keleivius paleido ir 
pats pasidavė policijai.

Tarptaut. Raudonojo Kryžiaus 
atstovas Leon de Reidmatten pa
reiškė, kad badas šiaurinės Etio
pijos Tigre. Eritrėjos ir šiaurinės 
\Vala provincijose, kur vyriau
sybė veda kovą prieš partiza
nus yra žy miai padidėjęs.

Žinovai teigia, kad nekilnoja
mos. dešimčia sviedinių ginkluo
tos MX branduolinės raketos ga
li pasidaryti sovietų pirmo bran
duolinio smūgio taikiniais ir gali 
būti sunaikintos, nespėjus jų iš
šauti.

Iš per 1000 į Švediją Viet
namo karo metu pabėgusių iš 
JAV armijos dezertyrų Švedijoj 
pasiliko gyventi tik apie 70, 
nes kitiem dėl narkotikų varto
jimo ir kriminalinių nusikaltimų 
buvo sunku įsijungti į švedų 
visuomenę.

JAV REIKALAI

Rašo kun. Alfonsas Svarins
kas:

“širdingai sveikinu Jus ir Jūsų 
asmenyje visus brangius pau
piečius, draugus, pažįstamus .. . 
Linkiu pilkumos, širdies ramybės 
ir dvasinio džiaugsmo mūsų 
Tautos garbingo jubiliejaus pro
ga. Tegul Viešpats saugo Jus 
visus! Jūs mano džiaugsmas ir 
pasididžiavimas Kristuje!

Parašiau Jums laišką praė
jusį sekmadienį, šiandien vėl 
parašysiu, pabučiuosiu, peržeg
nosiu ir išsiųsiu. Tegul lekia į 
mūsų mylimą, neužmirštamą 
Tėvynę, gintaro šalį. (...)

Visiems širdingai dėkoju už 
laiškus. Jums sunku įsivaiz
duoti, kiek šitos trumpos žinutės 
atneša džiaugsmo ir vilties. Kaip 
malonu, žinant, kad pasaulyje 
yra žmonių, mylinčių ir neuž
mirštančių. (...)

Sugrįžo atgal Jums adresuoti 
balandžio mėnesio laiškai su 
pašto gegužės 25 d. užrašu: 
“Grąžinami pasibaigus saugoji
mo laikui“. Sužinokite pašte, 
kodėl taip atsitiko (...). nes 
kitaip nukenčiame visi — Jūs 
negaunate laiško, o aš išeikvoji! 
laiškų limitą. Juk ir tai tik du 
laiškai per mėnesį! Žinoma, nie
ko ypatingo negalėjau parašyti: 
norėjau palinkėti gerai išklausy
ti rekolekcijas, padėkoti už gerą 
giedojimą ir palinkėti Prisikėlu
sio Kristaus palaimos (...).

Kaip greitai bėga laikas! Nuo 
11 birželio aš Čia jau esu antrus 
metus. 1979 metais (...) šven
čiau savo sidabrinį jubiliejų, o 
šiemet spalio 3 d. jau bus 30 
metų. Tik gaila, atplėštas nuo 
Tėvynės. Bažnyčios ir savo pa
rapijos. Be išpažinties, Komuni
jos ir šv. Mišių! Su teisiojo Jo
bo tikėjimu kasdien kartoju: 
“Tebūnie Tavo šventa valia! 
Amen!”( ...)

Laisvo laiko turiu mažai, 9 
valandas dirbu. Po to visokie 
buitiniai reikalai. Likusiu laiku 
skaitau ir mokausi kalbas. Ga
vom prancūzų-rusų žodyną ir 
žurnalus. Gilinu italų ir mokau
si ispanų kalbos. Galbūt pri-

Aš, sveikas ir žvalus, vykdau 
Jo valią, todėl širdyje nėra pe
simizmo ir liūdesio. O jei Die
vas uždės kankinio vainiką, —jį 
priimsiu su džiaugsmu ( ..
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Tardė visą dieną
Vilnius. 1984 birželio 19 Vil

niaus KGB būstinėje buvo tar
domi vilniečiai: Elena Terlec
kienė, Zita Vanagaitė, Vytautas 
Bogušis, Jonas Volungevičius ir 
Albertas Žilinskas. Čekistas čes- 
navičius ir kiti kaltino tardo-
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San Marino respublikoje ge
gužės 28 - 31 įvyko pasaulinės 
rašytojų organizacijos, tarptauti
nio P.E.N. klubo, suvažiavi
mas. Jame vėl nuskambėjo su
imtų lietuvių rašytojų ir savilai- 
dininkų pavardės. Kalinamų ra
šytojų komiteto pranešime, išvar-

klausimu su saugumiečiais ne
kalbės.

Apie buvusio kalinio darbą
Šiauliai. 1984 rugpjūčio pa

baigoje pas Mečislovą Jurevičių 
gy venantį Šiauliuose, Spindulio 
6 - 10, atvyko rajono milicijos 
įgaliotinis. Į priekaištą, kodėl 
M. Jurevičius niekur nedirba, 
buvęs kalinys paaiškino, kad 
tai, tikriausiai nesusipratimas, 
kadangi jie dirba LTSR melio
racijos ir vandens ūkio minis
terijos Šiaulių sausinimo siste
mų valdyboje.

Inspektorius parodė blankus, 
kur pažymėta, kad pilietis M. Ju
revičius niekur nedirba, ir liepė 
jam rašyti pasiaiškinimą. M. Ju
revičius atsisakė rašyti pasiaiš
kinimą ir pasiūlė inspektoriui 
pirma pasiskambinti į jo darbo
vietę ir tiksliai susižinoti dirba 
jis ar ne.

Į inspektoriaus klausimą, už 
ką buvo teistas, M. Jurevičius 
atsakė, jog už tai, kad mylėjo 
Dievą ir Tėvynę.

. Tardo buvusi kalinį
Vilnius. 1984 liepos 9-22 

Gintautas Iešmantas atsidūrė 
Vilniaus saugume. Buvo tardomi 
taip pat jo žmona ir sūnus. 
Susidaro įspūdis, kad jį norima 
apšaukti psichiniu ligoniu ir 
tuo būdu palaužti jo dvasią.

Tai ištisa grandinė psicholo
ginio teroro, kurio kulminacija 

Tada kaliniai, kaip visada, atžy
mėjo politkalinio dieną, paskelb
dami visos dienos bado streiką.

Iešmantas asmeniškai pa
skelbė bado streiką, protestuo
damas, kad jam neleidžiama

kurti ir sulaikė jo pareiškimą, 
adresuotą TSRS generaliniam 
prokurorui, kuriame jis reikalavo 
peržiūrėti jo bylą, motyvuoda
mas, kad yra neteisingai nu
teistas.

Administracija leido jam iš
badanti 10 dienų, ; po to prie
varta pamaitino ir visai išseku

siam liepė valyti nuo stogo 
sniegą, esant -50 laipsnių šalčio.

Sergantį kalinį 
Išvežt į tremtį

Povilą Pečeliūną už dalyvavi
mą bado streike politkalinio 
dienoje ir reikalavimą viršva
landžių kompensacijos uždarė į 
karcerį, kur išbuvo 10 parų. 
Buvo ypač šaltas oras, siautė 
skersvėjai ir nedavė valgyti .. . 
Karceryje praėjo šv. Kalėdos, 
Nauji Metai ir iš jo tiesiai iš
vežė į tremtį. Kelyje — etape 
išbuvo pusantro mėnesio.

Prieš karcerį P. Pečeliūnas 
gulėjo ligoninėje — sirgo stip
riu radikulitu. Jaunesniojo lei
tenanto Volkovo įsakymu gyd. 
Pomariovas išrašė Pečeliūną 
kaip jau pasveikusį ir galintį 
etapu vykti į tremtį.

Šiuo metu tremtyje

Pečeliūno sveikata dideliame 
pavojuje: deguonies trūkumas 
(trūksta 35%) ir labai palaužta 
sveikata.

P.

Magadanas. Iš užsienio į Ma
gadano .įvairias įstaigas plaukia 
pareiškimai, kuriuos pasirašo 
kongresmanai ir kiti žymūs vei
kėjai, reikalaudami palengvinti 
Antano Terlecko tremties sąly-

tautas Iešmantas, Viktoras Pet
kus, Vytautas Skuodis, nutrėmi- 
me esantys Antanas Terleckas 
bei Povilas Pečeliūnas, ir prie
varta Taškento ypatingoje psi
chiatrinėje ligoninėje laikotnas 
Algirdas Statkevičius. Komiteto 
pirmininkas, anglų rašytojas Mi- 
chael Scammel, paminėjo ir Vla
dą LapienĮ, kuris, jau baigus 
pranešimą redaguoti, kovo 29 
buvo nuteistas ketveriems me
tams lagerio ir dvejiems metams 
n atrėmimo. Scammel pabrėžė 
bausmės aršumą, atsižvelgiant į 
Lapienio 79 metų amžių.

Už raštą ir teisybės reikalavi
mą kalinamų lietuvių likimu vis 
labiau domisi P.E.N. klubo tauti
niai centrai. Jie naudojasi vienu 
pagalbos būdu—adoptuoja kali
namus rašytojus ir priima juos 
įvairių centrų garbės nariais. Taip 
Viktorą Petkų jau šešeri metai 
yra adoptavęs škotų P.E.N. cent
ras. P.E.N. suvažiavime paaiš
kėjo, kad Vytautą Skuodį ir Al
girdą Statkevičių į savo šeimą

gas.
Paskutiniu metu A. Terleckas 

gavo atskirą kambarėlį bendra
butyje ir dirba šaltkalviu. Nuo
taika, nežiūrint nusilpusios 
sveikatos, gera, giedri. Atvažia
vę iš Magadano kagėbistai ir pa
matę pas A. Terlecką pakabin
tus religinius paveikslus, pa
klausė jo, ar tiki. “Tikiu, — at
sakė A. Terleckas, — jei netikė
čiau, gyvenimas būtų bepras
mis”.

A. Terlecko tremties adresas:
686420 ......
Magadanskaja obl.
Omsūkčanskij r-on
p. Indūstrialnįj do vostriebo- 

vanija <
Terleckas, Antanas, Prano

(nukelta į 2 psl.) 

priėmė norvegų centras, Statke- 
vičių Filipinų centras, <o Antaną 
Terlecką.— JAV-ėse veikiantis 
išeivių centras.

Taip “įsūnijus” kalinamą rašy
toją ar žurnalistą ne tiktai pa
brėžiamas solidarumas su juo, 
bet ir stengiamasi įvairiais bū
dais jam padėti. Pirmiausia, apie 
adoptavimą informuojama kali
nio valdžia. Laiške valdžios at
stovams paprastai pacituojami 
P.E.N. chartos žodžiai apie iš
raiškos laisvę, pareiškiamas rū
pestis garbės nario būkle ir svei
kata, prašoma bausmę panaikin
ti ar bent sušvelninti. Kai ku
riais atvejais, jei kaliniui tas ne
kenkia, mėginama su juo susira
šinėti. Apie garbės narį infor
muojama vietinė spauda, mėgi
nama išspausdinti jo kūrinių 
vertimų. Įvairiose šalyse organi
zuojamos kalinio rašytojo dienos, 
olandų P.E.N. centras kasmet 
poetą-kalinį apdovanoja vadi
namąja Rotterdamo premija. 
Amerikos centras ruošia skaity
mus iš “nutildytų balsų” kūry
bos.

Kalinamų rašytojų pranešime 
išvardinti 433 autoriai ir žurna
listai, įskaitant tuos, kurių bylos 
dar tebetiriamos. Šiose prie
spaudos “lenktynėse” pirmauja 
Sovietų Sąjunga, Turkija, Viet
namas, Argentina ir Kuba. Argen
tinoje perėmus valdžią civilinei

‘ vyriausybei, beveik visi rašyto
jai buvo paleisti iš kalėjimo, 
bet daugelis tebėra “dingusių” 
sąraše.

Pranešimas susilaukė tik vieno 
griežtai neigiamo atgarsio. Bul
garijos delegatė užprotestavo 
prieš kalinių “socialistinėse” ir 
kitose šalyse sulyginimą ir pa
skelbė, kad Sovietų Sąjungoje 
kalinami tiktai “reakcionieriai.” 
Jai atsakė kroatų centro dele
gatas Preodragas Matvejevičius, 
kuris atmetė tokį “falšyvą” skir
tumą tarp “Rytų bei Vakarų” 
aukų ir priminė, kad garsusis 
poetas Osipas Mandelštamas 
mirė Kolymos konclageryje. į 
Bulgarijos delegatės tvirtinimus 
reagavo ir egzilių P.E.N. centrą 
atstovavęs rašytojas Algirdas 
Landsbergis. Pranešimas buvo 
priimtas beveik visuotine balsų 
dauguma.

P.E.N. suvažiavime taip pat 
dalyvavo latvė Margarita Ausala 
bei estai Are Helbemae ir II- 
mar Kulvert, atstovavę savo tau
tinius centrus. (Lietuviai savo 
centro neturi, nes jo nespėjo į- 
steigti prieš 2-rą pas. karą). Kal
bėdama apie š.m. sausio mėnesį 
mirusį poetą ir kritiką Aleksį 
Rannitą, estų atstovė Helbemae 
iškėlė jo vaidmenį prieš 10 me
tų kovojant už pačią estų ir 
latvių centrų egzistenciją prieš 
Maskvos inspiruotą akciją juos 
uždaryti, kaip sąlygą Sovietų Są
jungos įstojimui į pasaulinę ra
šytojų organizaciją.

Pabaltijo kraštų problemos 
iškilo ir kitais atvejais. Pa
vyzdžiui, diskusijos apie make- 
doniečių mažumos teises Graiki
joje suteikė Landsbergiui progą 
supažindinti delegatus su lietu
vių bendruomenės Baltarusijoje 
kultūriniu ir politiniu diskrimi
navimu.

(Elta)

JUNGTINĖSE 
TAUTOSE

muosius, kad jie pasirašo po 
šmeižikiško turinio pareiškimais 
— protestais dėl kunigų — A. 
Svarinsko ir S. Tamkevičiaus

Dail. Česlovo Janušo nutapytas paveikslas — Lietuviška sodyba. Aliejus. Nuotyr. L. Tamo
šaičio AUSTRALAI

APIE LIETUVĄ
Per 1984 metus JAV’ sąjungi

ninkai Amerikos uždavinius 
Jungtinėse Tautose rėmė taip: 
Britanija ir Vakarų Vokietija 
— 80 proc., Belgija, Luksembur- 
gas, Olandija. Italija, Prancūzi
ja ir Kanada — 70 proc.

Arabų bloko valstybės JAV 
paremdavo tik vieną kartą iš de
šimties.

Afrik os valstybės balsavo 
prieš JAV’ reikalus net 80 proc.

Azijos ir Ramiojo vandeny
no valstybės rėmė JAV — 15 
proc.

Iš Jungt. Tautose svarstytų 
153 klausimų Graikija susilai
kė, nedalyvavo ar balsavo prieš 
JAV’ 75 proc.; Turkija rėmė 
JAV7 35 proc.; Meksika balsavo 
prieš JAV 90 proc., Indija — 
93.5 proc. ir Egiptas 87.5 proc. 

— suėmimo ir nuteisimo, per
davinėja antitarybinius doku
mentus į pogrindžio spaudą ir 
užsienį, susitikinėja su užsienie
čiais ir savo kalbose su jais 
žemina Tarybų Sąjungos autori
tetą.

Visiems tardomiems buvo 
liepta pasirašyti po įspėjimais, 
bet nė vienas iš jų nepasirašė. 
Čekistai išlaikė tardomuosius 
visą dieną: E. Terleckienę il
giau nei šešias valandas, o Z. 
Vanagaitę virš aštuonių valan
dų. A. Žilinskui čekistai pasiūlė 
išvykti į užsienį. Kai A. Žilins
ko paklausė, ar pasirašė po pro
testo pareiškimu dėl suimtų ir 
kalinamų kunigų, jis paprašė 
parodyti pareiškimą, o jį per
skaitęs, pasakė, kad pareiškime 
nieko antitarybinio nėra ir šiuo

NARSI TARYBINĖ MILICIJA 
KURŠĖNUOSE SULIKVIDUOJA 
MARŠKINIŲ FABRIKĖLĮ

Kinijos vyriausybė šiandien 
įvairiais būdais skatina priva
čią iniciatyvą ir ima naudoti 
“kapitalistinius” metodus. Vil
niuje ar Kuršėnuose, kaip ir 
Maskvoje, privati iniciatyva te
bėra “nuodėmė”, už kuria bau
džiama. Kaip informuoja Tiesa 
(1985 bal. 12), tai neseniai paty
rė broliai Antanas ir Julius Sim- 
berevičiai, Kuršėnuose įsteigę 
marškinių ir baltinių fabrikėlį. 
Jų veikla baigėsi, kai milicinin
kai vieną ankstų rytą sustabdė 
raudonus Žigulius, skubančius 
Rygos link. Bagažinėje rasti 84 

Šimberevičių gamybos marški
niai, o Juliaus Simberevičiaus 
“kotedže” — dar didesnės gami
nių atsargos.

Prie savo gaminių, kaip pvz. 
prie marškinių kišenėlės, šimbe- 
revičiai prisiūdavo spalvotą 
juostelę su savo firmos pavadi
nimu — “Montana”. Kaip esą, 
aiškino broliai gamintojai, dalis 
Lietuvos vartotojų ieško rinkoje 
etiketės, “ypač jei ji užsienie
tiška, firminė”. Nors kartais aiš
kiai matyti, kad džinsai "Vilka
viškio darbo”, bet jeigu jiems 

ant sėdynės uždėta “Vrangler“ 
etiketė, kai kurie pirkėjai 
tokius džinsus turgelyje pasiren
gę keliskart daugiau sumokėti 
— rašo pasipiktinęs “tarybinis 
žurnalistas” Sigitas Blėda.

Įsteigę 'Kuršėnuose savo fab
rikėlį, broliai Šimberevičiai ja
me įdarbino savo šeimyną. Ten 
plušo jų motina ir “niekur ne
dirbanti” jos marti. Nuo ne
kviestų pašaliečių fabrikėlį sau
gojo vilkšunis. Kol visa tai su
stabdė “tarybinio teisingumo” 
ranka: "Už siuvimą be verslo 
pažymėjimo” abu broliai buvo 
nubausti piniginėmis baudomis. 
Kaip Maskvoje, taip ir Kuršė
nuose! O Kinijos komunistinė 
valdžia tokį karą prieš privačią 
iniciatyvą jau nutraukė . . .

(Elta)

Sydney mieste leidžiamas ir 
plačiai skaitomas australų kata
likų laikraštis “The Catholic 
Weekly” atspausdino ilgą 
straipsnį apie katalikų Bažny
čią Sovietų Sąjungoje ir jos val
domuose kraštuose. Didelė 
straipsnio dalis yra skirta Lietu
vos Bažnyčiai, palyginant Baž
nyčios padėtį Lietuvoje nepri
klausomybės laikais su dabarti
ne jos sunkia būkle priespaudo
je. Yra iškeliami ryškesnieji re
liginės laisvės varžymo faktai, 
plačiai rašoma apie ryžtingas 
Lietuvos tikinčiųjų pastangas 
apginti tikėjimo laisvę. Straips* 
nyje taip pat rašoma apie Baž
nyčią I^atvijoje ir apie labai 
sunkią Ukrainos tikinčiųjų pa
dėtį.
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Solistas Algis Grigas įrašo savo plokštelę. Diriguoja A. Vasaitis. Groja — Filharmonia Hun- 
garica. Plokštelė buvo įrašyta Vokietijoje. A. Grigas su sol. Daiva Mongirdaite spalio6 
dainuos Darbininko koncerte.

Pagerbtas
Sacharovas

Sovietų valdžios persekioja
mas Nobelio Taikos premijos 
laureatas akademikas Andrei 
Sacharovas yra išrinktas garsio
sios amerikiečių fizikos sąjungos 
narių.

Sąjungos nario diplomą da
bar tremtyje gyvenančio akade
miko Sacharovo vardu balandžio 
25 atsiėmė jo dukterėčia Tanja 
Yankelevich.

Akademikas Sacharovas, ku
ris dabar yra 63 metų amžiaus, 
buvo sovietinės valdžios iŠ 
Maskvos'ištremtas į Gorkį ir čia 
izoliuotas nuo pasaulio už jo 
drąsią ir ryžtinga žmogaus 
teisių gynybos veiklą.

Iš kitaminčių sluoksnių Mask
voje neseniai buvo patirta, kad 
Andrei Sacharovas pagrasino 
atsistatydinti iš Sovietų mokslo 
akademijos, jei valdžia nepasi
ryš pagerinti jo ir jo žmonos gy
venimo sąlygas Gorkio tremtyje.

VALDAS C. DUOBA, lietuvi* advokatas. 357 Larkflsld Road, East 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 515 365-3740. Namų telefoną* vakarais 
tik išimtinai* atvejai* 516 757-2671. New Yorko ofisą* Lito patalpose: 
86 - 01 114th St, Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL 718 441 - 2811.

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Highlond BJvd., galima Įsigyti 
lietuvlikų ir angliškų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baitlnukų, medaus, įvairių suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamo* visose'miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telx*ira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wil*on Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamo* garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam paątatyti.

KENFIELD FUNERAL KOMES — Beach Memorial Chapel, 301 Corey 
Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706. 813 360 - 5577. Pasadena 
Memorial Chapel, 200 Pasadena Avė. S., St. Petersburg, FL 33707. 
813 345-9393.

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. Andriulio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, sav. Winter Garden Tavam. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

LIBANO ŠIITAI
Šiitai yra mahometonų religi

jos šaka. Libane jų yra apie 1 
mil., bet anksčiau jie buvo už
guiti, krašto valdyme neturėjo 
jokios Įtakos ir vertėsi dažniau
siai menkais darbais. Šiuo 
metu Libano šiitai yra pasaulio 
dėmesio centre dėl jų vedamos 
politikos Libane ir pasauly vyk
domų teroristinių veiksmų. Jauni 
šiitai ypač yra užsikrėtę dideliu 
entuziazmu ir dauguma jų pri
klauso prie vienos ar kitos mili
cijos. Svarbiausia ir geriausiai 
organizuota šiitų milicija yra da
bartinio Libano ministerio Xa- 
bih Berri vadovaujama Amai 
milicija. Kita Įtakinga Libano 
šiitų grupė yra Dievo partija, kur 
yra susispietę jų kraštutiniai dva
sininkai, ištikimi Irano ajatolos 
Khomeini šalininkai.

Jie ypač pagarsėjo Jordano ir 
kiek vėliau Amerikos TAVA kelei
vinių lėktuvų pagrobimais ir 
Įkaitų paėmimais. Kiek anksčiau 
jie visą mėnesi kovėsi su Beiru
to miesto stovyklose gyvenan
čiais palestiniečiais.

Anksčiau šiitai priklausė prie 
Įvairių didikų laikomų milicijų 
ir dėlto buvo labai suskilę, bet 
1968 i Libaną grįžęs imamas 
Muša al-Sadr. didžiausią savo gy 
venimo dali praleidęs Irano šiitų 
šventajam Qum mieste, sudarė 
Libano aukščiausią šiitų tarybą 
jų reikalam ginti. Ji pasekė ypač 
mažai išsimokslinę ir savo socia
liniu ir gy venimo būdu žemajam

luomui priklausiusieji šiitai. Ši
tas sąjūdis dėl Libane vykstan
čio pilietinio karo taip pat pavir
to kariniu sąjūdžiu, pasivadinu
siu Amai milicija. Muša al-Sadr 
buvo ištikimas Irano ajatolos 
Khomeini pasekėjas, bet, lanky
damasis 1978 Libijoj, šis imamas 
dingo. Dėlto Libano šiitų vadai 
prisiekė kovoti prieš Libijos dik
tatorių Qaddafi, kol imamas bus 
išvaduotas.

1984 Amai milicijai pavyko iš
stumti iš vakarinio Beiruto Li
bano armijos krikščionių dali
nius, o, susitarus su Libano 
druzų vadu \Valid Jumblat ir 
Sirija, privertė Libano preziden
tė Amin Gemayel atsisakyti su 
Izraeliu sudarytos sutarties. Ši 
milicija taip pat pradėjo puldi
nėti Izraelio karius.

Bet Amai milicija taip pat su
skilo dėl skirtingi! ideologinių 
pažiūrų. Atskilusiai daliai —-Įs
iėmimam Amai vadovavo Hus- 
sein Musavvi, Įsikūręs Rytino 
Libano Baalbek kaime. Islami- 
niam Amai ir Dievo partijos susi
spietę kraštutiniai šiitai suėjo į 
sąlytį su Irano revoliucijos sar
gais, kuriem vadovavo Irano aja- 
tola Hussein Ali Montazeri, ir 
taip pat pradėjo puldinėti Izrae
lio karius.

Amai milicijos kovos su pales
tiniečiais, kurie visi yra sunni 
šakos mahometonai, yra vedamos 
dėlto., kad palestiniečiai vėl ne
įsigalėtų Libane ir savo Izraelio 
p u 1 d i nėj i m ai s nei š provok u otų 
Izraelio grįžimo į Libaną.

VOKIETIJOS CDU/CSU POLITIKA 
PABALTIJO VALSTYBIŲ ATŽVILGIU

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueens,

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

Badaus vieną dieną
Mordovija. Turimomis žinio

mis Mordovijos lageryje ka
linamas doc. Vytautas Skuodis 
pareiškimu kreipėsi i tarybinę 
vyriausybę. Pareiškime nurodė, 
kad, protestuodamas prieš nely- 
giateisę Bažny čios padėtį ir ku
nigų kalinimą pastoviai vieną 
savaitės dieną badaus.

Tardė mokinius
Kiaukliai (Širvintų raj.). 1984 

sausio 17 ir balandžio 19 
Kiauklių aštuonmetės mokyklos 
direktorė J. Grigaitienė, Zibalų 
ap-kės pirmininkas Karaliūnas 
ir keli atvykę saugumiečiai tar
dė aštuonmetės mokyklos moki
nius: Elvyrą Polkaitę. brolį Juo
zą Polką, seseris Rūtą ir Julitą 
Gudonytes bei Rūtą Markaus- 
kaitę. Mokiniai buvo verčiami 
rašyti paaiškinimus, kokiu tikslu 
lankėsi klebonijoje, kokius fil
mukus jiem rodė klebonas kun. 
Rokas Puzonas, kas atvažiuoja 
pas kleboną, iš kur, ką klebo
nas duoda jiems už bažnyčios 
lanky mą ir patarnavimą mišiose, 
ar savo nore eina į bažnyčią, 
ar verčiami tėvų ir 1.1.

Atsisakius rašy ti paaiškinimus, 
mokiniai buvo gąsdinami išveži
mu į Čiobiškio nepilnamečių 
vaikų koloniją. Prigąsdinti vai
kai į namus grįžo apsiverkę ir 
stipriai nerviškai paveikti.

Terorizuojamų vaikų motina

Ona Polkienė nuvyko pas Šir
vintų rajono vykdomojo komite
to pirmininko pavaduotoją 
Tvirbotą sužinoti kuo remian
tis Kiauklių aštuonmetėje mo
kykloje yra gąsdinami jos ir kiti 
tikintys vaikai. Tvirbotą kalbė
jo, kad niekas neturi teisės 
terorizuoti vaikų už tai, kad jie 
lanko bažnyčią.

Fotografuoja einančius 
j bažnyčią

Kaišiadorys. 1984 gegužės 
mėnesį tikintiesiems renkantis į 
vakarines pamaldas, Kaišiadorių 
šventoriuje ne kartą šmirinėjo 
mokyklinio amžiaus paaugliai, 
stebėdami, kas iš mokinių lanko 
gegužines pamaldas.

Kartą vienas jų fotografavo 
besirenkančias į bažnyčią 
mergaites — adoruotojas. Po 
kurio laiko mokytoja Šimkūnytė, 
pasikvietusi kai kurias mergaites 
rodė joms padarytas nuotraukas 
ir klausinėjo: “Ar čia tu? . .”

Raguva (Panevėžio raj.). 1984 
rugsėjo mėnesio pradžioje Ragu
vos vidurinės mokyklos direkto
rius Vytautas Narečionis įsakė 
mokytojams sudaryti ir jam pa
duoti 1984 vasarą priėjusių 
Pirmosios šv. Komunijos moki
nių sąrašus.

-o-
Tuo ir baigiame spausdinti 

ištraukas iš LKB Kronikos 64 
numerio. Kitame numeryje pra
dėsime spausdinti 65 Kroniką.

Tarptautinis Viktoro Petkaus 
Komitetas ir kitos žmogaus tei
sių grupės vasario 28 išsiunti
nėjo Vakarų Vokietijos pol iti 
kams, parlamentarams ii religi
nės hierarchijos atstovą, uis 
proklamaciją, kurioje jie reikala
vo, kad V. Vokietija formaliai 
anuliuoti! Hitlerio-Stalino Pak
tą ir imtųsi veikliau remti Pa- 
baltijos laisvės reikalą. Si pro
klamacija jau susilaukė atgar
sio. Gautas atsakymas iš 
CDU/CSU Bundestago frakcijos, 
kuriame, atrodo, susumuojama 
dabartinė Kohlio administraci
jos politika Pabaltijo šalių at
žvilgiu. Referento Klauso Her-
manno kovo 6 parašytame l niš- 
ke rašoma:

“Nors mes labai gerai snpran- 
tgme jūsų iniciatyvą - ypač 
dįąbar. praėjus 45-iems metrams 
nuo Pabaltijo valstybių aneksa- 
vimo — dėl teisinių ir esminių 
išskaičiavimų mes negalime pa
remti jūsų reikalavimo vienaša
liškai paskelbti (Stalino irHi tie— 
rio Paktą) visai negaliojančiu. 
Dėl tų pačių priežasčių, 
SPD/FDP vyriausybė irCDU/ 
CSU, kaip opozicija, jau 1 973 
m. vykusių Vokietijos-Celoslo
vakuos derybų metu atm etė 
tokį Rytų reikalavimą m. 
Miuncheno sutarties klausimu.

“Be to, CDU/CSU partijai, 
kaip ir federalinei vyriausybei, 
svarbu tai, kad Federalinė 'Vo
kietijos Respublika, kaipirdau
guma Vakarų valstybių, nepri
pažįsta Pabaltijo valsty biųanek- 
savimo. Tuo atžvilgiu, visos lig
šiolinės federalinės vyriausybės

parodė, kad jos žino savo isto
rinę atsakomybę, nes juk gi Hit
lerio-Stalino Paktas ir, ypač, 
slaptosios 1939 rugpjūčio 23 
bei rugsėjo 28 sutartys ir atvė
rė galimybę aneksuoti Pabalti
jo valstybes, kadangi nacional
socialistinis režimas pareiškė 
Sovietų Sąjungai, jog jo nein
teresuoja Estija, Latvija, o vė
liau ir Lietuva. Tačiau slapto
sios sutartys nereiškia išanksti
nio aneksijos pripažinimo. 
Ir net Pabaltijo atstovybių bei 
konsulatų Reiche uždarymas 
1940 rudenį negali būti inter
pretuojamas kaip aneksijos pri
pažinimas de jure.

“Be abejo, moralinis šio isto
rinio tarpsnio poveikis lieka ne
priklausomas nuo tarptautinės 
teisės požiūrių. Tuo labiau šian
dien būtina laikytis dabartinės 
sovietinės Pabaltijo aneksacijos 
nepripažinimo teisinės interpre
tacijos ir tuo pat metu ši klau- 

- siiną traktuoti ir atstovauti poli

tiškai, o ypač pabrėžti žmogaus 
teises ryšium su Pabaltijo tautų 
likimu.

“CDU/CSU frakcija praei
tyje užstojo Pabaltijo tautas; 
tą patį darys ir ateityje. Nes 
mes ir toliau nuolatos stengsi
mės žmonėms palengvinti Vo
kietijos ir Europos naštą ir ga
liausiai jį visai panaikinti. Ta
čiau tai teįmanoma įvykdyti 
siekiant laisvos apsisprendimo 
teisės visoms Europos tautoms
— taigi, ir Pabaltijo tautoms
— ir taikingoje Europoje.”

, (Elta)

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIOGYVENIMO

— Respublikos melioracijos ir 
vandens ūkio ministerijoje įvyko 
iškilmingas Mėli oratorių d ienos 
minėjimas? Pranešimą padarė 
respublikos melioracijos ir van
dens ūkio ministras V.Norman
tas. Su profesine švento susirin
kusius pasveikino Lietuvos mi
nistrų tarybos pirmininko pava
duotojas J. Bernatavičius. Gru
pei melioracijos statybos pirmū
nų jis Įteikė valstybinius apdo
vanojimus.

— Grabuosto ežero gražioje 
pakrantėje formuojamas naujas 
Molėtų rajono Ambraziikicį tary
binio ūkio centras. Čiajuu iš
kilo administracinis pastatas, 
kultūros namai, baigiamas staty
ti vaikų darželis.

— Naują sezoną pradėjo (lan
giau kaip 50 respublikos dur
pių pramonės įmonių. Jos numa
to paruošti pustrečio milijono 
tonų produkcijos, kurios Icetnri 
penktadaliai skiriami Jtemės 
ūkiui. Šiemet beveik triskart 
didesni Švenčionių rajone esan
čio Alių durpyno pajėgumai, 
pradėta eksploatuoti nauji telki
niai Mažeikių rajone.

— Plateliuose Žemaičių 
festivalio metu suremia tradi

N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

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, commodities, 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 WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dir., adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753 - 5636.

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

LIETUVSŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI, IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTtJO 
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

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

TAI MUSU VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

1933 + 1 97 6

cinė respublikinė fotografijos 
paroda “Žmogus ir žemė”. Po 
atviru dangumi ant Platelių eže
ro kranto eksponuota beveik 
300 fotografijų.

— Šilutės rajono centrinėje 
bibliotekoje surengta tradicinė 
internacionalinė knygos šventė. * 
Joje dalyvavo Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Baltarusijos, Armėnijos 
ir Rusijos kultūros darbuotojai, 
su kuriais bendradarbiauja Šilu
tės rajono centrinės bibliote
kos kolektyvas.

— Vilniuje, Dailės parodų 
fondų salone P. Cvirkos gatvė
je, atidaryta estų grafiko Vėlo 
Vino kūrinių paroda. Eksponuo
jama apie 40 estampų ir 70 
ekslibrių.

— Juozo Grušo “Barbora Rad
vilaitė’ 1972 buvo pastatyta 
Kauno dramos teatre. Dabar 
resp. profsąjungų kultūros rūmų 
Liaudies teatras skelbia Rai
mundo Samulevičiaus veikalo ta 
pačia tema pastatymą. Tai dvie
jų dalių drama su prologu ir 
epilogu “Karūna ir smėlis”., pa
antraštė Barbora Radvilai
tė”.

S.L.K.

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE 
METRO DENTAL SERVICE, P C.

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

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

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

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI .GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMA
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769 - 3300
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Lakūnų veidai granite
PUNTUKAS, didžiausias Lietuvos akmuo, ilgus amžius ramiai gulėjo prie Anykščių. Bet vieną kartą ten atėjo žmogus ir ėmė plaktuku daužyti jo šonus, matuoti ir braižyti popieriuje.Akmuo krūptelėjo ir pakalusė:— Kas tu esi, kodėl su manim taip nemandagiai elgies?Žmogus atsakė:— Aš esu skulptorius Bronius Pundžius. Ant tavo šono iškalsiu lakūnų veidus, tada visi žinos, kas tu esi, kas tavo šone įrašyta.— Mane ir taip visi žino!— pasipiktino Puntukas.— Dabar dar labiau tave žinos ir tave lankys moksleiviai, vaikai atneš gėlių. Ant tavo šono iškalsiu Dariaus ir Girėno veidus. Jie perskrido Atlantą ir, Lietuvos nepasiekę, žuvo Vokietijoje. Bet jie nežuvo Lietuvai. Tu apie juos kalbėsi ir visiem priminsi jų testamentą.-o-Taip ir nutiko — skulptorius Bronius Pundžius iškalė Puntuko šone lakūnų veidus, jų testamentą. Baigus darbą, atsitiko ir toks nuoty kis.Skulptorius, rūkydamas atokiau stojo ir žiūrėjo į savo darbą. Užsimanė dar pridėti kaltą prie veido ir truputį trinktelt!. Ir trinktelėjo... Nuskilo gilus gabaliukas granito. Skulptorius vėl turėjo kalti ir vargti, turėjo visą nuleisti, kad jo kompozicija būtų pilnai atbaigta.Dabar Puntuką lanko jaunimas. lanko ekskursijos, prisimena ir pagerbia lakūnus, drąsiuosius lietuvius sakalėlius.Drąsieji Amerikos Lietuviai lakūnai, perskridę Atlantą, žuvo 1933 liepos 17. Žuvo prie Soldino. Ta vieta dabar priklauso Lenkijai. Lenkijos lietuviai kasmet lanko jų žuvimo vietą, prižiūri paminklą.-o-Abu lakūnai buvo žemaičiai.

Stepas Girėnas buvo gimęs 
1896 sausio 8 Rubiškės vienkiemy, Kvėdarnos valsčiuje, Tauragės apskrityje. Žuvo turėdamas 37 metus.

Stasys Girėnas buvo gimęs 1893 spalio 4 Vytogalos kaime, Kaltinėnų valsčiuje, Raseinių apskrityje. Žūdamas baigė keturiasdešimtuosius metus.Lakūnų žygis parodė, kad ir mažos tautos gali dalyvauti dideliuose gamtos užkariavimuose, šiuo atveju — Atlanto nugalėjime. Jų žygis parodė, kad nepriklausoma Lietuva turi drąsių vyrų ir gerų lakūnų. Lietuvių tautoje pakėlė patriotizmą, heroizmą, atgaivino Amerikos lietuvių patriotizmą.Lietuva pagerbė karžygius lakūnus. Jų gimtieji kaimai pavadinti lakūnų vardais: Rubiškės — Dariaus kaimu, Vytogala — Girėno kaimu. Lietuvos karo aviacijos dvi eskadrilės buvo pavadintos jų vardais — Dariaus eskadrilė, Girėno eskadrilė. Jau 1934 Lietuvoje buvo per 300 Dariaus Girėno gatvių, 18 tiltų. 24 aikštės, 8 mokyklos. Išleisti pašto ženklai. Prieš keletą metų, minint jų žygio 50 metų sukaktį, Lietuvoje pastatyttas filmas apie jų skridimą. Amerikoje prieš porą metų išleistas didelis jų žygio albumas.
Skridimo skaičiaiNuotolis iš New Yorko iki Kauno yra 4460 mylios, arba 7186 kilometrai.Jie nuskrido: N'ew Yorkas — Soldinas — 3984 mylias, arba 6411 kilometrų.Iki Kauno jiems buvo likę apie 404 mylios, arba 650 kilometrų.Iš New Yorko iki žuvimo vietos be nusileidimo skrido 37 valandas ir 11 minučių.Aviacijos tolimo skridimo lentelėje tada lakūnai užėmė antrąją vietą.Drąsieji lakūnai ir dabar mus

Krokuvoj 1985 gegužės 11 pa
minėta 500 metų jubiliejus nuo 
palaimintojo Mykolo GIEDRAI
ČIO mirties. Palaimintojo re
likvijos buvo laikinai perkeltos 
iš §v. Morkaus evangelisto baž
nyčios į Marijos baziliką ir čia 
prie meniško Weit Stoss sukurto 
didžiojo altoriaus 6:30 vai. va
karo, dalyvaujant gausiam bū
riui dvasiškių ir tikinčiųjų mi
niai, įvyko pagrindinės iškilmės.

Vyriausiuoju celebrantu buvo 
Lenkijos primas kardinolas Jose f 
Glemp. Krokuvos arkivyskupas 
metropolitas kardinolas Fran- 
cizek Mocharski pradžioje per
skaitė specialiai tai progai para
šytą Šv. Tėvo Jono Pauliaus II 
laišką. Pamokslą sakė Wroclawo 
arkivyskupas metropolitas nomi
nuotas kardinolas Henryk Gulbi- 
nowicz. Iškilmėse dalyvavo vys
kupas John Malone, atstovavęs 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
episkopatui ir mišių pabaigoje 
pakalbėjęs.

Mišias koncelebravo ordin. 
prof. A. Jankowski — vienuoly
no viršininkas, kun. prof. \V.

skatina veidu atsigręžti į Lietuvą ir savo triūsą skriti jos laisvei, jos geresnei ateičiai, jos garbei!

Puntuko akmuo su lakūnų Dariaus ir Girėno bareljefais, kuriuos iškalė skulptorius 
Br. Pundžius. Mergaitė neša gėlytę padėti prie paminklo. (nukelta į 4 psl.)

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II LAIŠKAS 
MYKOLO GIEDRAIČIO SUKAKTYJE

S wierzawski — palaimintojo My
kolo Giedraičio karsto saugoto
jas, prelatas Cz. Obtulewicz — 
kapitulos atstovas ir Reguliarių
jų Atgailos Kanauninkų vienuo
lijos provincijolas S. Więzik, at- 
stovavvęs vienuolijai, kurioje 
gyveno palaimintasis.

Popiežiaus laiškas Krokuvos 
metropolitui

Garbingasai kunige kardinole, 
“Dievas yra meilė ir kas pasi

lieka meilėje, tas pasilieka 
Dievuje, o Dievas pasilieka 
jame” (1 Jono 4, 16).

Su šiais žodžiais pirmojo šv. 
Jono laiško kreipėsi palaimin
tasis Mykolas Giedraitis į savo 
vienuolijos narius mirties patale. 
Trokštu mintimis priartėti prie 
jo karsto, kad pagarbinti Dievą, 
kuris savo meile pašventina 
žmogų ir tuo pačiu atiduoti 
pagarbą nusižeminusiam tarnui, 
kuris pasidavė Dievo šventu
mui ir liko ryškiu ženklu tarp 
žmonių.

Tegul bus pagarbintas Dievas 
savo šventuosiuose.

Praslinkus metams nuo 500 

metų Jubiliejaus paminėjimo 
šventojo Kazimiero Jogailaičio 
mirties, kuris iš Wavelio nuke
liavo Vilniun ir ten rado laikino 
poilsio vietą, trokštame pagerb
ti kitą lietuvių tautos sūnų, ku
ris iš Vilnijos Giedraičių atvyko 
prieš 500 metų Krokuvon ir šven
tumo garbe apsuptas ilsisi šv. 
Morkaus evangelisto bažnyčioje, 
Marijos parapijos ribose.

Į ypatingą lenkų ir lietuvių 
tautų bendravimą mus skatina 
palaimintosios karalienės Jadvy
gos pradėtas cementavimas ir 
šiandien votais nukabinėtas pa
veikslas, vaizduojantis šv. Kazi
mierą su Mykolu Giedraičiu 
Šv. Morkaus bažnyčioje tapytas 
“palaimintuoju” paskelbimo 
metu.

Šiais metais bus jo 500 metų 
mirties jubiliejaus apvaikščioji- 
mas Lenkijos bažnyčiose, ypa
tingai gegužės 4 Krokuvos baž
nyčioje jo mirties dieną, o kul
minacinės iškilmės vyks gegužės 
11 Marijos bazilikoj dalyvaujant 
Lenkijos episkopatui.

Toms iškilmėms rūpestingai 
ruoštasi per metinę noveną, o

paskutiniais metais mėnesinėmis 
novenomis, kurios buvo kalba
mos tikinčiųjų prie jo karsto iš
reiškiant tolimesnį, nepertrau
kiamą ir karštą Mykolo Giedrai
čio garbinimo kultą ir liudiji
mą gyvą ir aktualų to asmens 
pamėgimą, kuris nenutrūkstamai 
užburia ir mūsų laikų žmones.

Moksliniai tyrinėjimai apie jo 
gyvenimą ir kultą istorijos bė
gyje, žinomą, kaip “Giedroy- 
cianum” — koplyčia ir jo kam
barėlis — pasitarnauja priartin
dami tą garbingą ir žavų as
menį, kaip paprastą vienuolį 
mūsų laikų žmonėms.

Jo gyvenimo metai Šv. Mor
kaus vienuolyne sutampa su 
taip vadinama “felix saeculum 
Cracoviae” — laimingu Krokuvos 
laikotarpiu. Tai buvo žibėjimo 
ir šventumo perijodas Krokuvoj. 
Užteks tiktai priminti, kad tuo 
laiku miesto gatvėse pėdos kry
žiavosi jau minėto šv. Kazimiero, 
šv. Jono Kanto, palaimintojo 
Simono iš Lipnico, palaim. 
Vladislovo iš Gelniovo, o taip 
pat Izajaus Boneros, Stanislovo 
Kazimieraičio, Svietoslavo Ty
linčioje — kaip būsimų palaimintųjų.Tame klimate kaip tik ir realizavosi Mykolo Giedraičio pašaukimas ir brendo jo šventumas: sėmėsi iš jo įkvėpimo ir tuo pačiu įspaudė jame neišdildomus pėdsakus.Mykolas Giedraitis mirė šventumo apsuptas Reguliariųjų Atgailos Kanauninkų vienuolyne Krokuvoj turėdamas apie 60 metų 1485 metais ir iki gyvenimo pabaigos ėjęs zakristiono pareigas Šv. Morkaus evangelisto bažnyčioj. To darbo paprastumas iškyla iki simbolinio rango, jeigu imsim dėmesin jo kilmę iš lietuviškųjų kunigaikščių giminės ir jo studijas Jogailos vardo universitete.Kaip didelis turėjo būti jo į- žvalgumas į Dievo — Švenčiausioje Trejybėje Vieno — pasaulį — klausiame — nes greit ir taip tiksliai ir radikaliai perprato ir* atsisakė galimos laikinosios garbės. Atmesdamas jos džiaugsmus ją laimėjo. Patvarus buvo meilėje ir Dievas buvo su juo. Buvo žinomas maldų išklausyme, kurio užtarimo prašė prasta liaudis ir dokumentuotais stebuklais, kuriuos kronikininkai užrašė. Mirė gegužės 4, kai Krokuva meldėsi prie šv. Florijono relikvijų, netoliese esančioje

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.

PAULIUS jVRKUS -
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Jis 1858 rudenį išvažiavo į 
Petrapilį. Tą vasarą tėviškėje 
parašė “Anykščių šilelio” pirmą
ją dalį.

Keliaudamas į Dvasinę Aka
demiją Petrapilyje, pradėjo ra
šyti savo “Kelionę Peterburgan”, 
užbaigė jau nuvykęs.

Baranauskas jautė ir žinojo, 
kad jam reikia daug mokytis, 
juk jis nebuvo gimnazijos lan
kęs. Bet jo jaunystė ir gabu
mai išnešė jį per visas kliūtis. 
Jis ne tik daug ir gerai mokėsi, 
bet ir daug rašė.

1859 metais, grįžęs atostogų 
iš Petrapilio, parašė “Anykščių 
šilelio” antrąją dalį. Prašė su 
tuo pačiu įkvėpimu, su tokiu pat 

pajėgumu, kaip ir pirmąjį dalį.
Tais pačiais 1859 metais pa

rašė “Giesmininko pasikalbė
jimą su Lietuva”, poemoje — 
dialoge nagrinėja Lietuvos liki
mą ir ieško atsakymo į to laiko 
gyvenimo negeroves.

Tuo laiku jo vyskupas Motie
jus Valančius visu uolumu savo 
vyskupijoje platino blaivybę. 
Baranauskas mylėjo ir gerbė 
Valančių, visur talkino savo ta
lentu. Ir blaivybės idėją propa
guodamas parašė “Dievo rykštę 
ir malonę” — poemėlę, kuri bu
vo išspausdinta Lauryno Ivins
kio kalendoriuje 1861.

Baranauskas tada buvo 24 
metų jaunuolis.

Poetas Baranauskas 1859 rudenį vėl išvažiavo mokytis į Petrapilį. Kaip minėjome, tii metų vasarą jis parašė “Anykščių šilelio” antrą dalį; vasarai besibaigiant, parašė poemėlę “Dievo rykštė ir malonė”, tuo atsiliepdamas Į vysk. Motiejaus Valančiaus platinamą blaivybę.Nuvažiavęs į Petrapilį, kai nuo Baltijos pūtė rudeniniai vėjai, vėl jis išsiilgo Lietuvos. Užsidaręs savo klieriko kambarėlyje, jis mąstė apie savo tėvynę, jos praeitį ir klausė, ką reikia daryti, kad Lietuva būtų laiminga?Į tą klausimą jis atsakė nedidele poema — “Giesmininko 
pasikalbėjimas su Lietuva”. Tai buvo 1859 ruduo. Poema tik po 30 metų (1889) buvo išspausdinta “Apžvalgoje”.

Ko liūdi, Motinėle Lietuva
Poetas, pasigaudamas lietuvių 

liaudies dainų bei raudų formos, 
gailiai klausia, ko Lietuva Moti
nėlė liūdi, ko ji verkia? Tas 
giesmininkas — poetas kreipiasi 
tris kartus ir Lietuvą vadina 
Motinėlė, baltutyte mano, Myli
moji Močiutė.

Giesmininkui atsako Lietuva. 
Pradžioje atsako liaudies dainų 
stiliumi, panaudodama maloni
nius, mažybinius žodžius, paskui 
jos kalba virsta jau logišku iš
aiškinimu, kodėl ji liūdi ir kas 
reikia daryti.

Poema taip pradedama:

GIESMININKAS
Lietuvėle mano, Motinėle 

mano,
Tu užugdei mane jauną, 

meiliai išnešiojai.
Išmokei man melstis ir 

vargelio vargti,
Klausyt tėvų ir senelių, su 

žmonėm gyventi.
Atvedus Bažnyčion man 

Dievui paskyrei,
Sopulingas Dievo mūkas man 

apsakinėjai.
Privedei prie kryžiaus, kur 

Dievulis kabo,
Ir iš versmės kiauro šono 

šventas kraujas trykšta.
Ir puolei po kojom ir man 

liepei klauptis,
Ir per skaistų tavo veidą 

ašaros tekėjo.
Ko taip gailiai verki, Motinėle 

brangi?
Ko taip gausiai tau per veidą 

ašarėlės krinta.

Čia poetas rašo, kad per Lie
tuvą išmoko melstis, vargelį 
vargti, tėvų klausyti ir su žmo
nėmis gyventi. Poetas Baranaus
kas čia ir paliečia, kad reikia 
išmokti su “žmonėm gyventi”,— 
gyventi bendruomenėje. Tauta 
yra bendruomenė, tą bendruo
menę reikia išmokyti Dievą pa
žinti ir pagrindinių gyvenimo 
dėsnių, kad ji būtų laiminga.

Štai poetas ir Lietuva klūpo 
prie kryžiaus. Lietuva verkia, 
ir poetas bendrai paklausia, 
ko taip gailiai verkia. Lietuva 
jam atsako:

LIETUVA
Kaip neturiu verkti, kaipgi 

nedejuoti,
Kad užtiko mano dienas 

devynios nelaimės.
Prašaliečiai spaudžia iš 

keturių šonų,
Geidžia, trokšta mano 

smerties ir vaikelių galo.
Mylimieji mano vaikeliai 

lietuviai
Nebeklauso mano balso, į 

žabangas lenda.
Meta mano kalbą, ir svetimų 

tveriąs,
Meta mano nešenėlę, ir 

vokiškai puošias.
Kožnas didžiu eina, nori 

pralenkt kitą,
Nei senųjų nebeklauso, 

prasimokę niekų.
Lietuva verkia, kad jos vai

kai meta lietuviškumą, toliau 
mini vaidus, nesantaikas, nege
roves, kurios ateina iš miesto, 
— “Visi vargdienėliai nori po
nais būti”.

Lietuva rūpinasi, kad aplinka 
nori sunaikinti jos vaikus. Apie 
savo priešus ji taip sako:

Mano rūbais apsivilkę, mano 
žodžiais kalba.

Prakalbėčiau ašai motiniškais 
žodžiais,

Motinišką savo širdį išėmus 
parodyč'. ..

Bet vilkai išgirdę išmoks mano 
balsą

Ir pražadę. pris vilioję 
vaikelius nužudys.

Dėl to graudžiai verkiu ir 
ašaros’ tvinstu.

‘Žiūrėdama į vaikelius jaučiu 
Širdyj peilį.Tada ji poetui sako:

Eik, sūneli mano, jaunuolėli 
mano,

Kalbink, žadink lietuvninkus, 
vesk Šventon Bažnyčion,

Tegul myli Dievą, Dievo 
Dvasios klauso,

Tegul vilki savais rūbais, 
savais žodžiais kalba.

Tegul senų vengia, 
sarmatlyvai auga,

Viens kitą godoja, vienas kito 
lenkias.

Tegul meldžias, vargsta ir 
vargdieniais miršta;

Tegul nieko taip neklauso, kaip 
Bažnyčios halso.

O kas mane ieško, ras mane 
Bažnyčioj,

Ba gyvenu aš bažnyčioj už 
Dievo altoriaus.

Poetas nori savo Motinėlę Lie
tuvą nuraminti ir jai siūlosi 
padaryti štai ką:

GIESMININKAS
Motinėle mano, baltolyte 

mano,

Nesisielok, nesivargink, neliek 
ašarėlių.

Neprapulsi Tamsta nei 
Tamstos vaikeliai.

(Bus daugiau)
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Popiežius Jonas Paulius II

POPIEŽIAUS LAIŠKAS

(atkelta iš 3 psl.)

MYKOLO GIEDRAIČIO SUKAKTYJE
reigojo per vienuoliškus įžadus, 
ištikimas tarnavimui pavestom 
zakristiono pareigom, mažus pa
skyrimus atlikdamas su didžiau
siu uolumu. Marindamasis per yp; 
tingą giminystę su kryžium su
rado tiesiausią kelią į dangų.

Prisimename šiandien, jo 500 
mirties metinių proga, tą žmogiš
ką asmenybę, kuri “ištikimas 
mažuose dalykuose” (Mat. 25, 
21) mūsų akyse išaugo į aukš
čiausius rangus. Bažnyčia ati
duoda jam pagarbą ir meldžiasi 
prie jo relikvijų, prašant gailes
tingojo Dievo, kad jo gyvenimo 
pavyzdžiu ir toliau mūsų kar
tos žmonės rastų tikėjimo šviesą, 
jėgą ir pavyzdį vilties ir karštos 
meilės.

Jungiuosi su jumis, mielieji 
broliai vyskupystėje ir visa Die
vo liaudimi toje maldoje. Taip
ogi prašau “Dievas, apstus gai
lestingumo” (Ef. 2, 4), kad lauk
tas per šimtmečius beatifikacijos 
užbaigimo aktas iš XVIII šimt
mečio įgautų dinamišką impulsą 

' apvaikščiojant šį jubiliejų. Tegul 
prie palaimintojo Mykolo Gied
raičio relikvijų ir karsto telkiasi 
nuoširdžiam broliškume piligri
mai skubėdami su visokiom pa
saulio dovanom į amžinąją tėvy
nę. kur “Dievas bus su jais. 
Jis nušluostys kiekvieną ašarą 
nuo jų akių, ir nebebus mirties, 
nebebus liūdesio, nei aimanos, 
nei sielvarto" (Apr. 21. 3 - 4), 
nes “bus visa nauja (Apr. 2 L 5).

Ypatingu būdu raginu, kad 
prie to karsto melstųsi tie. kurie 
pasiekė privilegiją tarnauti šven
tai liturgijai visokiose gradacijo
se. Taip pat patarnaujantieji prie 
vykdymo mūsų Išganytojo miste
rijos, kaip ir tie, kurie pasiveda 
tarny bai jo nuodugnesniam pa
žinimui. Žmonės, kurie tarnauja 
muzikai ir giesmei “didesnei 
Dievo garbei", kurie pakelia 
vargą šventovių statyme ir tie, 
kurie labiausiai rūpinasi, kad al
torius, ant kurio aukojama Kris
taus auka, suprantamai kalbėtų 
apie grožį. Tegul zakristionai 
ypatingai mato Mykole Giedrai
tyje savo pašaukimo pavyzdį, 
tarnauja Viešpačiui Kristui baž
nyčioje, kaip jis darė kantriai ir 
su meile.

Šiuo metu apglėbiu Jus visus, 
mano brangieji, stovinčius prie 
palaimintojo Mykolo Gedraičio 
karsto ir relikvijų Šv. Morkaus 
bažnyčioj Krokuvoj ir gyvenan
čius Vilnijos žemėse, iš kur My-

bažnyčioje ir vox populi suteikė 
jam aukščiausią prisirišimą ir 
dėkingumą skubėdami prie jo 
karsto ir nuo to laiko prie jo pa
liko. Laidotuvės padidino jo gar
bę, kaip palaimintojo, kurio gar
be dar gyvendamas džiaugėsi.

Nepertraukiamas pamaldumo 
kultas prie Mykolo pomirtinių 
palaikų likučių pareikalavo jo 
kaulus perkelti altorium Tą aktą 
1624 atliko Krokuvos vyskupas 
ordinaras Marcin Szyszkovvski 
tarpininkaujant sufraganui To- 
maszui Oborskiui. Nuo to mo
mento nuolankus Dievo tarnas 
yra vadinamas palaimintuoju, 
nuo seno jam yra teikiama vie
ša pagarba, o paveiksluose jis 
vaizduojamas su aureole — ženk
lu, kad yra šventųjų tarpe. Tas 
kultas išliko per amžius iki mūsų 
dienų. Prie karsto Šv. Morkaus 
bažnyčioj ir jo gimimo vieto
vės bažnyčioje. Giedraičiuose, 
tikintieji mokosi iš jo meilės 
Kristui ir bėga prie jo prašy
dami užtarimo tarp Dievo ir 
žmonių.

Mus, dabar gyvenančius, turi 
pamokyti to. kaip per amžius 
mokė praėjusias kartas. Auklėtas 
buvo Nukryžiuotojo Jėzaus ir Jo 
Motinos, skaitant evangelijas 
pagal dvasinį “širdies su kry
žium” pasiruošimą, nes tokiu 
ženklu duodavo priesaiką vie
nuoliai “Mistinio kūno vienuo
lijos Šv. Morkaus bažnyčioje" 
(žodžia’ profesinio Reguliariųjų 
Atgailos Kanauninkų ritualo.) 
Mus moko to, ko patsai išmo
ko. noriai dalinasi tuo. ką pat
sai yra turėjęs: kantrybės išmin
timi. Tos išminties sėmėsi 
Mykolas Giedraitis kontempliuo- 
damas Nukryžiuotojo gyvenimą 
ir tai buvo charakteringas jo 
dvasinio gyvenimo bruožas. Iš 
uolaus mąstymo apie Kristaus 
kančią, kurioje išryškėjo Dievo 
meilė žmonėms, augo ir jame 
artimo meilė, kurią nenuilstamai 
liudijo savo asketišku gyveni
mu. Tradicija sako, kad Kristus 
jam suteikė nepaprastą privile
giją. apie kurią kartais primena 
hagiografai. rašantieji apie 
šventųjų gyvenimą, prakalbėjo į 
jį patvirtindamas jo pasirinktąjį 
kelią, kuriuo per visą gyvenimą 
ėjo palaimintasis Mykolas pa
slėptu nusižeminimu, nušviestas 
brandžios maldos meilės. “Būk 
kantrus iki mirties — pasakė 
Kristus — duosiu tau gyvenimo 
karūną.”

Mykolas Giedraitis ištvėrė iki 
galo — ištikimas liko Kristui 
ir Jo Motinai, ištikimas vie
nuoliškam pašaukimui, ištikimas 
regulai, kurios realizacijai įsipa-

ROCHESTER, N. Y

Vertas pagarbos ir dėkingumo 
Tėv. Justino Vaikio jubiliejus

50 metų kunigystės sukakty
je Darbininke buvo spausdina
mas pokalbis su Tėv. Justinu 
Vaškiu, OFM, kuris atsimini
mais priminė savo darbus. Visi 
jie buvo atlikti pranciškoniško 
pašaukimo rėmuose. Tie darbai 
— įvairūs, reikšmingi ir ne 
vienam jau žinomi iš ankstes
nių aprašymų. Čia jie nebus lie
čiami, o tik metamas žvilgsnis į 
Tėvo Justino pagerbimą, birže
lio 9 dieną surengtą Roches- 
teryje.

Tėv. Justinas Vaškys jau šeše- 
ri metai yra to miesto lietuvių 
Šv. Jurgio parapijos klebonas.

Parapija nėra gausi ir laikosi 
lietuvių ryžtu nepasiduoti laiko 
srovei. Ji seniai jau būti} nu
nešusi šią parapiją į užmarštį, 
jei ne kun. Jono Bakšio apsuk
rumas, kurio dėka šimtai lietuvių 
iš tremties gavo afidavitus čia 
atvykti. Jiems klebonas suieško
jo ir darbo, dažniausiai Kodako 
dirbtuvėse bei įstaigose. Nauji 
ateivių būriai suteikė parapijai 
gyvybės ir iki šios dienos pra
ilgino jos amžių. Tačiau baž
nyčia ir klebonija jau yra ap
gultos juodosios spalvos žmonių, 
ir tas rajonas laikomas net pa
vojingu. Turbūt mažai teatsi- 
rastų lietuvių kunigų, kurie su
tiktų ten gyventi. Tai žinodami,

, Rochesterio lietuviai įvertina 
Tėvo Justino auką ir jo kunigys
tės sukaktį paminėjo nuošir
džiai bei iškilmingai.

Į popietines mišias (4:30 vai. 
popiet) atėjo, kas tik begalėjo. 
Bažnytėlė buvo apy pilnė. Mišias 
jubiliatas laikė sykiu su kitais 
kunigais, daugiausia pranciško
nais, atvykusiais iš Brooklyno, 
Toronto, St. Catherines ir Ha
miltono vienuolynų. Prisijungė

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
1984 METAIS MIRĘ IR NAUJAI 
ĮŠVENTINTI KUNIGAI

MIRUSIEJI
1. Zaman Antanas, Norviliš- 

kės (Viln. arkiv.) klebonas g. 
1908.IV.29. pašv. 1936.VI.22, 
mirėl984.L5.

2. Mačiuta Petras, Vilkijos 
Kauno arkiv.) vikaras, g. 1933. 

IV.30. pašv. 1960.IV.13, mirė 
1984.1.5.

3. Kubilius Jonas. Daukšių 
'Vilk. vysk.) klebonas, g. 19O6.X. 
20. pašv. 1931.VI.21. mirė 1984.
II. 2.

4. Lukoševičius Alfonsas, Var
duvos — Žem. Kalvarijos (Tel
šių vysk J klebonas. Plungės vice- 
dekanas, g. 1914.VIII.26, pašv. 
1942.III.7, mirė 1984.III.7.

5. Alkovikas Aleksandras, 
Kalvių (Kaišiad. vysk.) klebonas, 
g. 1917.VII21, pašv. 1945.121, 
mirė Kauno klinikose 1984.
III. 17.

6. Lapė Alfonsas, Šančių 
(Kauno arkiv.) klebonas, g. 1908. 
X.22, pašv. 1933.IV.l, mirė 
1984.IV.22.

7. Pivariūnas Kazimieras, 
Žąslių (Kaiš. vysk.) altarista, 
g. 1910.II.7, pašv. 1936.V.31, 
mirė 1984 A.6.

prasidėjo per krikštą, ir duodu 
Jums savo Apaštališkąjį palaimi
nimą su nuoširdžiais linkėjimais.

Jonas Paulius II. popiežius 
Vatikanas, 25 balandžio 1985 
metais.

8. Gudas Jonas, Raseinių 
Kauno arkiv.) altarista, g. 1897. 
V 1.21, pašv. 1923.VI. 10. mirė 
1984.V.12.

9. Jasinevičius Jonas, Kartenos 
(Telš, vysk.) klebonas g. 1909. 
\ 11.24, pašv. 1946.III.17, mirė 
1984.VI.29.

10. Norkūnas Napoleonas, 
Rieškutėnų (Viln. ark.) klebonas, 
g. 1926.X.I, pašv. 1960.IV.13, 
mirė 1984.VI .28.

11. Bastys Pranciškus, Uk
mergės (Kauno arkiv.) altarista, 
g. 1915.X.2, pašv. 1939. Vi.3, 
mirė 1984 .VII.9.

12. Kurmauskas Stanislovas, 
Vilijampolės (Kauno arkiv.), 
altarista, g. 1924.VIII.10, pašv. 
1949.1 V .2, mirė 1984. V II.5.

13. Bekisz Povilas, Vilniaus 
Š\. Dvas ios bažnyčios altarista, 
g. 1898X1.5, pašv. I921.V.23.

POVILAS P. DARGIS

ir apylinkės kitataučių kunigų. 
Pamokslą pasakė Tėv. Leonar
das Andriekus, daugiausia pa
žymėdamas jubiliato vaidmenį 
organizuojant lietuvius pranciš
konus Amerikoje. Prieš pa
mokslą trumpą žodį tarė vysk 
Paulius Baltakis, kuris dalyvavc 
mišiose jam specialiai parengto
je vietoje.

Neilgai laukus, po mišių vis: 
važiavo į gražų viešbutį (Maple 
dale Party House) vaišėms. Jaj 
rengė specialus parapiečių ko 
mitetas, vadovaujant Laimute 
Lelienei. Programos vedėju buv 
Vytis Lelis. Kiekvienas svečiai 
gavo išspausdintą programą 
kurioje Ijetuvių ir anglų kalbon 
buvo pateikta jubiliato biografi 
ja. Tai daug padėjo, nes kalbo 
se nebereikėjo eiti į jubiliate 
atliktos veiklos detales. Viskai 
buvo surašyta. Sveikinimi 
kalbos žmonių neišvargino, kai] 
dažnai pasitaiko panašiuose
renginiuose. Tiesa, daug kas kal
bėjo, bet trumpai ir aiškiai. 
Primintinas vysk. Baltakio, dr. 
A. Klimo (angliškai) žodis. Or
ganizacijos ir pavieniai asme
nys sunešė dovanų. Choras ju
biliato garbei atliko keletą dai
nų. Buvo skaitomi eilėraščiai 
ir pašokta keturi tautiniai šo
kiai. Šokių atlikėjas “Lazdynas”, 
vadovaujamas Jadvygos Reginie- 
nės. Programai baigiantis, jautrų 
žodį tarė pats jubiliatas — Tėv. 
Justinas Vaškys.

Jubiliejaus įspūdžiai — malo
nūs. Atvykusieji iš toliau par
sivežė įspūdį, kad Tėv. Justinas 
Vaškys Rochesterio lietuvių yra 
mylimas. Žinoma, tai ne be 
pagrindo. Juk jubiliatas, jau 76 
metų amžiaus, galėtų ieškoti po
ilsio ir stovėti toliau nuo para
pinių rūpesčių. Bet jis nori pa
dėti Rochesterio lietuviams re
liginiuose ir tautiniuose reika
luose, kai kiti to amžiaus dva
sininkai jau išeina į pensijas. 
Už tai jis itin vertas pagarbos 
bei dėkingumo.

T. Leonardas

mirė 1984.VI 1.8.
14. Paikauskas Jonas, Klaipė

dos altarista, g. 1904.VII.22, 
pašv. 1930.VI. 14, mirė
1984.VIII.26.

15. Vaškevičius Juozas, Salų 
(Panev. vysk.) klebonas, g. 1932. 
IV.8, pašv. 1965.IV. 14, mirė 
1984.VII.17.

16. Pelešynas Steponas. Ado
mynės (Panev. vysk.) klebonas, 
g/19O8.X.11, pašv. 1933.IV.l, 
mirė I984.VII.21.

17. Klimas Bronislovas, Žiež
marių (Kaiš. vysk.) altarista, g. 
1912.1.4, pašv. 1940.VI. 16, mirė 
1984. VIII.6.

18. Budrikis Julijonas, Pajūrė- 
lio (Telš, vysk.) klebonas, g. 
1912.1 V.25, pašv. 1942.V.14, mirė 
1984.IV.8.

19. Gaižutis Bronislovas, Šiau
lių (Kauno arkiv.) Šv. Jurgio pa
rapijos altarista, g. 1905.1.17, 
pašv. 1928.122, mirė 1984.IX.21.

20. Kazlauskas Antanas, Per
naravos (Kauno ark.) klebonas, 
g. 1908.X.15, pašv. 1934.V.26, 
mirė 1984.VIIL?

21. Raščius Pranciškus, Svė
dasų (Panev. vysk.) altarista, 
g. 1902AT II.6, pašv. 1929.V.25, 
mirė 1984.IX.30.

22. Baužys Danielius, Dieve
niškių (Viln. ark.) klebonas, g. 
1900.V.l, pašv. 1928.IX.9, mirė 
1984.IX.9.

23. Grubliauskas Juozapas, 
Šilutės (Klaip. prel.) klebonas, g. 
1918.V.13, pašv. 1942.V.28. mirė 
1984.IX.19.

24. Pihpaitis Juozapas, A. Pa
nemunės (Vilk, vysk.), altarista, 
g. 1908.XI.17, pašv. 1930.VI.23, 
mirė 1984.X1.2.

25. Malachowski Silvestras, 
Eistmeniškių (Vii. arkiv.) klebo
nas, g. 1898.1.11, pašv. 1921. V. 
24, mirė 1984.XI 1.2.

26. Šikšnys Valentinas, Garda
mo (Telšių vysk.) klebonas, g. 
1914.VIII.4, pašv. 1939AT .3. 
mirė 1984Ali.8.

27. Liūkas Rapolas, Petrašiū
nų (Kauno ark.) klebonas, g.

Leonardas Šimutis, ilgametis Draugo dienraščio redaktorius 
savo darbo kambaryje.

A.A. LEONARDĄ ŠIMUTĮ 
PRISIMENANT

Prisimenu gerai, kai 1975 ba
landžio 17, tai yra prieš 10 metų, 
mus pasiekė liūdna žinia, jog 
Chicagoje išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo Leonardas Šimutis.

Su velioniu prisiėjo ir man sy
kiu dirbti per eilę metų Ame
rikos Lietuvių Taryboje.

Pažinojau jį jau nuo 1929, ta
čiau artimesnė pažintis su juo 
užsimezgė ryšium su 1943 įvy
kusia pirmąja ALTo konferenci- 
cija - kongresu Pittsburghe. Man 
teko garbė būti to Kongreso ren
gimo komisijos pirmininku.

Prisiėjo atlikti eilę darbų ir 
įsipareigojimų, norint tinkamai 
surengti ir pravesti šią pirmąją 
ALT konferenciją-kongresą. Pir
miausiai susisiekiau su National 
Democratic Committee vadovy
be VVashingtone, kuri išrūpino 
ir paskyrė žymius JAV valdžios 
ir senato žmones atstovauti ALT 
Kongrese. Tarpe jų žymiausias 
buvo JAV Senato Užsienio Ko
misijos pirmininkas senatorius 
Tunnel. Be jo, dalyvavo senato

rius Davis, keletas kongresma- 
nų, Lietuvos Respublikos minis- 
teris Washingtone pik. Povilas 
Žadeikis ir 500 su viršum dele
gatų. Jie atstovavo įvairiems 
lietuvių organizacijoms iš visų 
Amerikos kolonijų.

Kalbėdamas apie minėtą ALT 
kongresą, negaliu nepaminėti to, 
kas dėjosi užkulisiuose dar ge
rokai prieš kongresą ir kaip kaž
kurias problemas teko spręsti, 
pasitariant su Leonardu Šimu
čiu.

ALT Kongresui artėjant, pasi
pylė eilė raštų ir laiškų, kuriuo
se vienų buvau raginamas ALT 
kongresą atidaryti su malda-rn- 
vocation. Kiti gi griežtai pasi
sakė, kad Kongresą atidarant, 
nebūtų “poteriaujama”.

Kadangi prieš eilę metų įvy
kusiame visuotiname — visų lie
tuvių organizacijų Seime (New 
Yorko valstijoje) dėl maldos kal
bėjimo turėjo pairti Seimas, ir ži
nant, kad JAV Kongrese posė
džiai atidaromi su malda-invo- 
cation, jaučiau pareigą ALT 
kongreso atidarymą pravesti su 
himnais ir atitinkama invokaci- 

1913.1.28, pašy. 1938.VL1 L mirė 
1984.XII. 12.

1984.V.27 
PAŠVĘSTIEJI KUNIGAI

L Aškelovičius Josifas. Vil
niaus arkiv., paskirtas Eišiškių 
vikaru.

2. Bernotovičius Henrikas, 
Panevėžio vyskupijos.

3. Čeponis Medardas. Vilniaus 
arkivyskupijos.

4. Jankauskas Gintautas, Kau
no arkiv. paskirtas Šančių vi
karu.

5. Jučys Sigitas, Telšių vysku
pijos, išvyko dirbti į Rusiją.

6. Linkevičius Petras. Telšių 
vyskupijos paskirtas Šilutės vi-

(nukelta j 5 p si.) 

ja. Nenorintiems maldos kalbėti 
palikome teisę, maldos metu, 
rainiai pastovėti. Norėdamas, kad 
invokacija būtų priimtina visų 
įsitikinimų žmonėms, susisiekiau 
su L. Šimučiu, išdėstydamas su
sidariusią padėtį. Prašiau jį pa
sirūpinti maldos tekstu ir parink
ti dvasininką tai maldai atkal
bėti. Invokaciją parašė dar tebe
gyvenantis Chicagoje dvasinin- 
kas-žumalistas, o ją paskaitė, jei 
neklystu, kun. Švagždys ar kun. 
Vasys.

L. Šimučio parinktasis maldos 
tekstas ir maldos pravedėjo kal
ba v isus Kongreso dalyvius ge
rai nuteikė. Savo toleranciją ir 
sugebėjimą visom lietuvių gru
pėm ALTe vadovauti L. Šimutis 
yra labai dažnai parodęs.

Prisimenu tris audijencijas pas 
JAV prezidentus VVashingtone, 
kuriose ir man, sykiu su Šimu
čiu, teko dalyvauti. L. Šimutis, 
pats būdamas ir Lietuvių Ro
mos Katalikų Susivienijimo pre
zidentu visada stovėjo už tai, 
kad abiejų Susivienijimų atsto
vai būtų ALTo delegacijose, nes, 
anot jo Susivienijimai kaip tik ir 
atstovauja didžiąją ir organizuotą 
lietuvių visuomenę Amerikoje.

Prisimenu, prieš eilę metų ma
no gyvenamojoje vietoje, Pitts
burghe, įvykusį Lietuvių R.K. 
Susivienijimo Seimą. Į jį buvo
me pakviesti mudu su Juozu 
Bačiūnų. Jis atstovavo Lietuvių 
Bendruomenei, o aš Susivieniji
mui Lietuvių Amerikoje. Kaip 
jau minėjau, L. Šimutis, pats bū
damas kitos fratemalės — LRKS 
prezidentu, mane pristatydamas 
kalbėti Seime, labai palankiai ir 
šiltais žodžiais atsiliepė ir apie 
mūsų tautinį Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje.

Plačiau su juo susirašinėti te
ko, kai jis ėmėsi rašyti ALT 
istoriją. Jis kreipėsi į mane, pra
šydamas platesnių informacijų 
apie Pirmąjį ALT Kongresą Pitts
burghe, to Kongreso nuotaikas, 
atsiminimus ir susirašinėjimus. 
Reikia pasakyti, kad jo parašy
toji Istorija įrodo, kaip jis suge
bėjo tinkamai ir be priekaištų 
atvaizduoti įvairių grupių vei
kėjus ir ALTo atliktus darbus.

Ši ALT istorija tebūnie gra
žus paminklas A.A. Leonardui 
Šimučiui prisiminti.

Prieš akis man stojasi įvykęs 
ALT kongresas Chicagoje. Bai
giant kongresą, man teko garbė 
L. Šimutį pristatyti tarti kongre
se uždaromąjį žodį. Tarp ko kito, 
jis baigė savo kalbą, skelbda
mas nenuilstamą kovą ir vienin
gą darbą už lietuvių tautos iš- 
silaikimą išeivijoje ir už laisvos, 
nepriklausomos Lietuvos atstaty
mą. Jis kartu išreiškė savo pa
geidavimą ir vėl už. penkių metų 
pasimatyti sekančiame ALT 
kongrese. Tačiau likimas kitaip 
lėmė, šiandien jo jau nėra mūsų 
tarpe, tačiau jo atlikti darbai 
bylos apie jį ateinančiom kar
tom.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje, 
garbingas mūsų tautos sūnau, 
pašventęs visą savo gyvenimą 
lietuvių tautos reikalams!



1915 - DARBININKO SUKAKTUVINIAI METAI — 1985 1985 liepos 12, N r. 28 • DARBININKAS • 5

‘GIEDRĖS” SUTIKTUVĖS BALTIMORĖJE
Genovaitė Auštrienė, Balti- 

morės Lietuvių Tautinio kny
gyno pirmininkė, trumpu žodžiu 
pradėjo knygos “Giedrė” sutik
tuves. Ji keliais žodžiais apibū
dino knygos autoriaus, a.a. Al
girdo Silvestro Leono, veiklų 
gyvenimą. Jis buvo teisininkas, 
rūpinosi lietuvių gerbūviu, sten
gėsi išlaikyti gyvą lietuvišką są
monę išeivijoje ir įskiepyti tau
tinį susipratimą jaunime. Buvo 
didelis knygų mėgėjas. Jis ne tik 
kad skaitė, rašė, bet ir rėmė lie
tuvišką spaudą. Net savo tes
tamente nepamiršo Baltimorės 
Lietuvių Knygyno. Knygyno 
istorijoje tai pirmas toks dosnus 
palikimas. G. Auštrienė padė
kojo Galinai Leonienei, Algirdo 
Leono našlei, už jos pastangas, 
rūpesčius ir vargus padedant 
šias knygos sutiktuves Įgy ven
dinti.

Žodį tarti pakviečiama dr. Ele
na Armanienė. Ji pastebėjo, kad 
pirmojo pasaulinio karo metu 
jai esant Maskvoje, girdėjo apie 
Leonų šeimą. O Lietuvoje ir iš
eivijoje dirbant toje pačioje pro
fesijoje, jai buvo progų gerai Al
girdą Leoną pažinti. Jis buvo 
kruopštus, rūpestingas teisinin
kas. Jis my lėjo Lietuvą, jos isto
riją, senus papročius ir gamtą.

Algirdas Silvestras Leonas gi
mė 1904 gruodžio 21 Margelano 
mieste.Turkestane. Jo tėvas tuo 
metu buvo apygardos teismo 
teisėjas. Leonų šeima grįžo Į 
Kauną, nes rusų valdžia Leonu 
nepasitikėjo. Vėliau Algirdo tė
vas su šeima persikėlė gyventi Į 
Vilnių, o iš čia buvo paskirtas į 
Maskvą, kaip Lietuvių Mokslo 
Draugijos pirmininkas. 1918 Al
girdas pradėjo pradžios mokyk
lą Maskvoje. Grįžęs Į Lietuvą, 
baigė "Aušros” gimnaziją. 1928 
baigė Kauno Universiteto teisių 
fakultetą. Nuo to laiko advoka
tavo Kaune. Jis labai mėgo kny
gas ir buvo labai rūpestingas. 
Algirdas Leonas, jau būdamas 
advokatu, tvarkė advokatų tary
bos knygyną Kaune.

Pakviečiamas Kazimieras Dū
lys vadovauti knygos sutiktu
vėm.

Kazimieras Dūlys priminė, 
kad prieš dvejus metus, Algir
dui Leonui mirus, buvome su
sirinkę tame pačiame kambary
je jo pagerbti. Buvo daug kal
bėtojų. Iškelta daug Lietuvoje 
ir išeivijoje jo atliktų darbų. 
Tačiau nei vienas, net artimai 
pažinojusių Leonų šeimą, neuž
siminė. kad jis yra parašęs is
torinę apysaką “Giedrė”. Tik tų 
pačių metų gale jau teko suži
noti apie tai iš Galinos Leonie
nės. kada ji kreipėsi i jį padėti 
jau turimus rankraščius paruoš
ti spaudai. Jis mielai sutiko. 
Taip pat Leonienei paprašius, 
jis sutiko su “Giedre” supažin
dinti Baltimorės visuomenę. 
Kalbėtojas priminė, kad jis nėra 
literatūros kritikas. Jis pažinojo 
a.a. Algirdą Leoną, su juo 
kartu daug dirbo Baltimorės lie

tuviškoje veikloje.
Kazimieras Dūlys lengva for

ma ir gana nuosekliai supa
žindino su knyga. Jis nukėlė 
klausytojus į trylikto šimtmečio 
Lietuvą. Knygoje supažindina
ma su trimis šeimomis, kurios 
Šioje knygoje yra paliestos. Kal
bėtojas apibūdino pagrindinius 
veikėjus, istorinę padėtį, veiks
mo vietas ir eigą. Tmmpai, ta
čiau išsamiai, klausytojai buvo 
supažindinti su veikėjais ir kny
gos turiniu.

Išorinė leidinuko forma yra 
labai graži. Visa knyga padalin
ta j 35 poskyrius, kas palengvina 
kny gos skaitymą. Vertinant kny
gą iš literatūrinės pusės, 
kaip kompoziciją, turinį, pagrin
dinius veikėjus ir to meto erd
vės idėjinį orą, veikaliukas atro
do savotiškai originalus. Yra 
daug logiškai ir retai atsitin
kančių nuotykių kurie atidengia 
kritiškų momentų. Daugiausia 
tie momentai pasibaigia laimin
gai, tiesiog plauko tikslumu, 
kas skaitytojui sudaro tikrovės 
iliuziją.

Veikaliukas yra dinamiškas ir 

turi intrygą. Tačiau pasigen
dama kompozicijos darnumo ir 
pagrindinių veikėjų psichologi
nio išryškinimo. Tenka pastebė
ti trūkumų rašyboje ir kalbos 
stiliuje. Tačiau netenka pamirš
ti, kad Algirdas Leonas nebuvo 
rašytojas. Jis save tokiuo net ir 
nelaikė.

Po to kalbėjo dr. Jurgėla. 
Jis pateikė kelias ištraukas iš jo 
susitikimo su Algirdu Leonu va
duojant Klaipėdą. Vėliau kalbėjo 
apie susitikimus Kaune ir po 
karo Baltimorėje.

Sveikinimo žodi tarė inž. Liū
tas Grinius.

Inž. Vilius Nastopka perskai
tė savo laišką Galinai Leonie
nei. kuriame jis išgiria Algirdo 
Leono darbą, jo patriotiškumą 
ir originalią mintį. Kny goje at
skleistus asmenys randame ir 
šiandieninėje Lietuvoje, kaip ir 
gilioje senovėje. “Giedrė” yra 
vertingas palikimas mūsų tau
tai, ypač lietuviškam jaunimui.

Aktorius Juozas Palubinskas 
išryškino skirtumą tarp kny
gos skaitymo ir pristatymo.

Cezaris Surdokas sveikino Ga
liną Leonienę už jos įdėtą dar
bą ir meilę savo vyrui.

Algis Grintalis padrąsino Ga
liną Leonienę nenusigąsti kriti
kos. Be susidomėjimo knyga ne
bus ir nuomonės pareiškimo.

Galina Leonienė padėkojo vi
siem. prisidėjusiem prie knygos 
sutiktuvių įgy vendinimo. Ji pa
pasakojo apie šios knygos rašy
mo minties atsiradimą.

Algirdas Leonas augo teisinin
ko šeimoje ir. pats būdamas 
teisininku, gyveno juristų aplin
koje. Jis turėjo labai daug poli
tinių ir kriminalinių bylų. Apie 
jas labai įdomiai papasakodavo. 
Tektų galvoti, kad jei jis imtų
si rašyti knygą, pasirinktų me

džiagą iš teisinės srities. Ta
čiau jis to nedarė. Pasirinko gi
lios senovės lietuvių tautos gy
venimą.

Kokia priežastis? Kai 1947 iš 
Vokietijos atvyko į Baltimorę, 
jis giliai įsitraukė į visuome
ninę veiklą. Organizavo išeivius, 
lituanistinę mokyklą ir minėji
mus, piketavo komunistų susi
rinkimus ir gegužines.

Metam bėgant, privažiavo 
daug jaunimo. Algirdas Leonas 
skaitydavo knygą po knygos. 
Knyga ir jis buvo du neišski
riami draugai. Jis labai sielojosi, 
kad lietuviškas jaunimas neturi 
ko skaityti. Jis griebėsi tą spra
gą užtaisyti. Pats pradėjo rašy
ti knygą ir ją gan greitai pa
rašė, nes jis buvo labai apsi
skaitęs žmogus. Tačiau atspaus
dinti šią knygą buvo neįmano
ma dėl finansinių priežasčių. 
Rankraštis buvo padėtas į stal
čių. Tuo laiku į šį kraštą pri
važiavo daug rašytojų. Išėjo iš 
spaudos knygų ir Algirdas apri
mo. Algirdui mirus, žmona ry
žosi tą knygą išleisti.

Autorius savo įvado žodyje 
sako: “Rašydamas šią knygą, aš 
turėjau tikslą duoti lietuviš
kam jaunimui trumpą nuotykių 
apysaką gilios Lietuvos istori
jos rėmuose”. “Giedrėje” paste
bėsite nuotykius, istorinius įvy
kius, vokiečių ordino grobuoniš
kus tikslus, lietuvio prisirišimą 
prie savo religijos. Čia iškelia
mas taurus, kilnus lietuvio bū
das, gražūs papročiai. Skaitan
čiam „šią knygą turėtų iššaukti 
gražius, kilnius, patriotinius 
jausmus. Jei tai atsitiks, knygos 
tikslas bus pasiektas.

Algirdas Leonas mylėjo jauni
mą. Norėjo, kad jaunuoliai išei
vijoje išliktų susipratusiais lietu
viais. nes tautos ateitis yra jau
nime.

Svečiai buvo pavaišinti kava 
ir skanėstais, paruoštais Kny
gyno ponių.

(jb>

CHICAGOS 
JAUNIMO 
CENTRE

Jaunimo Centro kavinėje 
gegužės 29 buvo sušauktas spau
dos darbuotojų susipažinimas 
su nauja JC valdyba ir jos rū
pesčiais. Irenai Kriaučeliūnienei 
pasitraukus iš vadovybės (po 5 
metų rūpestingo darbo), JC va-

Clevelando skautija savo iškilmių metu. Nuotr. v. Bacevičiaus

Grandinėlės šokėjai pavasariniame jų koncerte Clevelande.
Nuotr. V. Bacevičiaus

CHICAGOS APYLINKĖSE
A. Zalatoriūtė baigė 

universitetą
Alė Zalatoriūtė, Birutės ir Vy

tauto Zalatorių dukra iš Bervvy- 
no (Chicagos vakarinio prie
miesčio), baigė Loyolos univer
siteto miesto centre esantį Pre
kybinės Administracijos fakul
tetą, gaudama bakalauro laips
nį. Ji gilinosi taip vadinamoje 
“Management Information Sys
tems” srityje. Baigimo iškilmės 
ir diplomų įteikimas įvyko ge
gužės 24 Medina Temple rū
muose.

Ta proga Zalatorių namuose 
tmokslą baigusiajam buvo suruoš
tas pokylis, kuriame dalyvavo 
nemaža jos draugų bei draugių, 
o taip pat ir vyresniųjų — gi
minių bei pažįstamų. Jie visi 
bendrai su absolvente pasi
džiaugė šiuo gražiu laimėjimu, 
ypatingai žinant, jog Alė buvo

Okupuoto] Lietuvoj
(atkelta iš 4 psl.) 
karu.

dovybę perėmė Salomėja Endri-

— Chicagos Jaunimo Centro 
naują valdybą sudaro: pirm. S. 
Endrijonienė, kun. J. Vaišnys, 
A. Likanderienė, G. Misevičiūtė, 
J. Žygas, A. Ramanauskienė ir 
V. Lesniauskas.

r---------------------------------------------------------------------------------

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamo* kaūonių agentūros

1985 METŲ KELIONĖS (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), ĮSKAITANT VISAS 
SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS (PRESIDENTTl HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, ĮVAIRIAS 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

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI
LĖKTUVAIS w

jonienė.
Jaunimo Centro išlaikymas 

pareikalauja daug energijos ir 
darbo. Metinė sąmata yra apie 
85,000 - 90.000 dol.. jei neatsi
ras nenumatytų remontų. Aplin
kai keičiantis, pasitaikė užpuoli
mų ir automobilių vagysčių. 
Reikėjo ką nors daryti. Dabar 
yra samdoma apsauga, automo
bilių ir lankytojų saugumui. Jau 
gal daugiau kaip metai, kaip 
negirdėti jokių vagysčių ar už
puolimų. Pradėjome saugiai 
jaustis. Bet tas saugumo jaus
mas kainuoja apie 1400 dol. 
j mėnesį. Tuos pinigus kaip 
nors reikia sutelkti.

Iš Jaunimo Centro salių ir kitų 
patalpų nuomų yra surenkama 
apie 30,000. Taigi, nuomos te
duoda tik trečdalį reikiamų pa
jamų. kitus du trečdalius reikia 
surinkti iš aukų ar renginių.

Labai svarbu, kad visi gy ve
nantieji Chicagos apylinkėse, 
kurie naudojasi JC, turėtų Įsi
jungti i rėmėjų eilėes. Taip pat 
ir tie. kurių vaikai ar vaikai
čiai. lanko JC mokyklas ar repe
ticijas. Rėmėjais laikomi tie, 
kurie už kalendorinius metus 
sumoka bent 20 dol. Čekiai ra
šomi LITHUANIAN YOUTH 
CENTE K. JC adresas: 5620 
South Claremont Avė., Chicago, 
IL 60636. Visos aukos gali būti 
nurašomos nuo mokesčių.

Jaunimo Centras tarnauja ne 
tik Chicagos apylinkių lietu
viam. Tame pačiame komplekse 
dar yra Čiurlionio galerija, mu
ziejai, muzikologijos ir foto ar
chyvai. Lituanistikos institutas. 
Studijų centras, Pl.B būstinė ir 
keliolika redakcijų. Visa tai Į

7. Marčiulionis Juozas; Vil
kaviškio vysk., paskirtas Simno
vikaru.

8. Radomskis Lukijanas, Vil
niaus arkivyskupijos.

9. Sabaliauskas Jonas, Kaišia
dorių vysk., paskirtas Stakliškių 
vikaru.

10. Simonaitis Aurelijus, Pa
nevėžio vyskupijos (bus šventi
namas vėliau).

11. Skirelis Jonas, Panevėžio 
vysk., paskirtas Rokiškio vi
karu .

12. Vertas Juozas, Vilniaus 
arkiv., paskirtas Švenčionių vi
karu.

13. Žvirzdinas Vytautas, 
Telšių vysk., paskirtas Mažei
kių vikaru.

krūvą sudėjus, gaunasi liėtuviš-' 
kos veiklos Pentagonas. Jo salėse 
vyksta konferencijos ir suvažia
vimai.

Visa tai išlaikyti reikia bend
ros talkos!

J.Ž.

viena iš geresniųjų mokinių, o 
taip pat veikli lietuvių tarpe. 
Čia reikia pažymėti, jog anks
čiau ji yra veikusi skaučių eilėse, 
šokusi “Grandies” tautinių šokių 
grupėje bei kitur. Į šį pokylį 
atsilankė Rockforde gyvenan
tieji lietuviškieji ambasadoriai 
Ona ir Jonas Keraminai bei kiti 
žymesni veikėjai iš kaimyninio 
Cicero.

Alė Zalatoriūtė yra gimusi Ci- 
ceroje, kur pradėjo lankyti Šv. 
Antano parap. mokyklą. Vidu
rinį mokslą ėjo Morton West 
gimnazijoje Berwyne.

Pažymėtina, jog Alė turi vy
resniąją sesutę Snieguolę, kuri 
šiuo metu studijuoja žurnaliz- 
mą Springfield, II., netrukus 
gaus magistro laipsnį ir pradės 
dirbti kuriame nors amerikiečių 
dienraštyje. Snieguolė taip pat 
plačiai reiškiasi lietuviškoje 
spaudoje.

(eš.)
-o-

Tomas Tiknius buvo vienas iš 
20 aštuntokų, birželio 1 baigu
sių lietuvių Šv. Antano parapi
jos mokyklą. Kaip iš baigusių
jų pavardžių galima suprasti, 
jis buvo vienintelis lietuvis iš 
visų šiemet mokyklą baigusiųjų 
sąrašo. Taigi, kaip atrodo, kita
dos buvusi garsi Cicero lietuvių 
kolonija savo prieaugliu dabar 
nepasižymi.

Linda Bendoraitienė, kuri 
praėjusį rudenį iš Cicero per
sikėlė gyventi į Hollyvvood, Flo
ridoje. birželio mėn. pabaigoje 
vėl žada atvažiuoti paviešėti į 
Cicero bei Chicagą.

Ona Šulaitienė, 89 metų am
žiaus Cicero lietuvių kolonijos 
gyventoja, buvo patekusi į lietu
vaičių kazimieriečių vedamą Lo
retos ligoninę, kurioje aktyviai 
darbuojasi dr. P. Kisielius.

Ona ir Jonas Keraminai, veik
lūs lietuviai iš Rockfordo, ten 
gražiai garsinantieji lietuvių
vardą, gegužės mėnesio paskuti
nį savaitgalį viešėjo Chicagoje. 
Aplankė Poezijos Dienų renginį 
ir daugelį draugų bei pažįstamų 
Chicagoje ir apylinkėse.

Worcesterio šv. Kazimiero parapijos vyrų choras, vadovau
jamas muz. Zigmo Snarskio. atlieka programą Matulaičio na
muose Putname. Xu<>tr J KnauCtUno

— Mažąją tautinių šokių 
šventę norima surengti rugpjū
čio 10 “YPF” patalpose Berisso 
mieste, netoli Buenos Aires, Ar
gentinoje. Joje sutinka dalyvauti 
Lietuvių Centro šokėjų grupė 
“Inkaras”iš Buenos Aires, Beris
so Mindaugo ir “Nemuno” drau
gijų šokėjai. Vėliau šventės pro
grama būtų pakartota ir Buenos 
Aires mieste.

— Ramiojo Vandenyno rajono 
skautų stovykla įvyks liepos 27- 
rugpjūčio 11 Rambyno stovykla
vietėje, Califomi-
joje.

— Per mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savaitę, kuri vyks 
Dainavoje rugpjūčio 4-11, bus 
rankdarbių paroda. Rankdarbių 
būreliui vadovauja mokytoja J. 
Kregždienė iš New Yorko.

— Australijos Lietuvių Fondo 
akademinė 500 dol. premija šiais 
metais yra paskirta Algiman
tui Taškūnui už Lietuvos ir li
tuanistinių problemų kėlimą ir 
gvildenimą Australijos akade
miniame pasaulyje. Premijos 
laureatas Algimantas Taškūnas 
yra Tasmanijos universiteto in
žinerijos ir žemės ūkio fakultetų 
sekretorius.

— Bronius Juodelis pakviestas 
vadovauti Daužvardžio fondo 
valdybai. Šis fondas, besirūpinąs 
jaunais spaudos bendradarbiais, 
veikia prie Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos.

— Kanadoje sudarytas Litua
nistikos katedros lėšom telkti 
komitetas, kurio pirmininkas 
yra dr. A. Pacevičius. Dr. An
tanas Pacevičius PLB valdybos 
yra patvirtintas kaip septintas 
PLB Fondo direktorius.

— Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitės Dainavoj, rug
pjūčio 4-11 dienomis paskai
tas į garsajuostes sutiko įre- 
korduoti mok. D. Navasaitienė. 
Jas bus galima pasiskolinti ar į- 
sigyti po stovyklos.

— Lietuvių Kunigų Vienybės 
metinis seimas šiemet įvyks rug
pjūčio 7.-8 New Haven, Conn.

— Jurgis Baltrušaitis, gyvenąs 
Paryžiuje, dažnai minimas 
prancūzų spaudoje. Šių metų 
pradžioje “Flammarion” leidyk
la Paryžiuje išleido naują jo 
veikalą prancūzų kalba “Ana- 
morphoses”. Jame gvildenami 
iškreiptos perspektyvos reiški
niai meno istorijoje. Leidynys 
yra didelio formato, įtrauktas į 
seriją “Idėjos ir tyrinėjimai”, 
turi 224 puslapius ir 200 iliust
racijų. Kataloginiame knygų lei
dinyje apie autorių rašoma: 
“Jurgis Baltrušaitis, Paryžiuje 
gyvenąs lietuvis, yra vienas 
reikšmingiausių ir originaliausių 
meno istorikų”.

— Latvių kultūros žurnalas 
“Treji Varti”, Nr. 104, 1985. 
atspausdino Lietuvių Bendruo
menės Švietimo tarybos pirmi
ninko Jono Kavaliūno nuotrau
ką, aprašymą apie jį. taip pat dvi 
nuotraukas: Mokytojų studijų 
savaitėje Dainavoje ir Vasario 
16 d. gimnazijos mokiniai Ro
moje.

— Nauji Darbininko skaityto 
jai: A. Juška. St. Petersburg. 
Fla.. P. Zelba. So. Pasadena, 
Fla.. K. Sabalis. So. Pasadena. 
Fla. Užsakė kitiem: D. Surdė- 
nienė. Tumea ille. N.J — B 
Snipaitei. VVilmington. Del. 
Sveikinam nauju* *kaitytoju* ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaihtojam Darhininkb prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol Atnaujinant — visiem 15 
dol metam
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NAUJAUSIOS KNYGOS

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

A.V. Rinkūno, Lietuva ir Vil
kas, 10 dol.

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

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

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

A. Baranausko, Piliakalnio še
šėliai, 8 dol.

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

V. Ališo, Anapus manų^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
liais. 15 dol.

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

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

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

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

VERTINGI LEIDINIAI
Broniaus Kviklio monumen

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

Prof. Juozo Brazaičio raštai 
leidžiami atskirais tomais, 
spausdinama 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.

POEZIJOS 
MĖGĖJAMS
Štai mūsų poetų eilėraščių 

rinkiniai:
Kl. Jūra, Diemedžio šakelė.

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

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

5 dol.
L. Andriekus, Naktigonė. 5 

dol.
P. Gaučys, Lianų liepsna. 

Brazilų poezijos antologija. 9 dol.

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS

DEXTER PARK
31 PHARMACY
9^ Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
296-4130

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 dilinu 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. Šių 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 dova
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. Juodvaikė, 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.

Clevelando moksleivės ateitininkės atlieka programą per me
tinę ateitininkų Šventę gegužės 5. Nuotr. V. Bacevičiaus

NAUJAUSIOS 
KASETES

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.

PLOKŠTELĖS 
VAIKAMS

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

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 
Vyto. Išleista Kanadoje. Kaina 
'su persiuntimu 1 1 dol.

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

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

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

Tau, mama. 14 kūrinių: 7 skir
ti motinai ir 7 mišraus žanro. 
Įrašyta Lietuvoje. Išleido 
Montrealy Vilnius Records of 
Canada, vad. A. Stankevičiaus. 
Kaina su persiuntimu 11 dol.

Pasakos. Įrašyta 10 lietuviškų 
pasakų vaikam. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

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

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

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

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

bios ir kitos lietuviškos plokš
telės, lietuviškos knygos l>ei 
suvenyrai gaunama Darbininko 
administracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 1 F207.

Gyvenkime taip, kad ateities kartos musų nekaltintų, jog 
nesugebėjome aukotis Lietuvai ir ją Išvaduoti!

1985 KELIONĖS { 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 dienų 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 dienų Lietuvoje. 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK.

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

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

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

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

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA

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

10 DIENŲ — LIETUVA, SUOMIJA
No. 916: rugsėjo 16 - 25 — $1,339

' 6 dienos Vilniuje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST.

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

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus 
nuperka m automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

PUOŠNŪS ALBUMAI
Puošnūs ir meniški albumai, 

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

A. Rannit, M. K. Čiurlionis, 
25 dol.

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

P. G. Kiče, PhD., Amber, The 
Golden Gem of the Ages. Gau
siai iliustruota, Įrišta. 29 dol.

A. Tamošaitis, Lithuanian 
Easter 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. Viesulas, Telesforas Valius, 
58 dol.

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

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

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

\ation. 7 dol.
Persi untimui 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 II, 
Akordeono garsai, Broliai Aliukai. Šios kasetės po 15 dol.

Komp. J. Stankūno kūriniai, įrašyti kasetėse “Sodžiaus garsai” 
ir “LithuaiHan 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 anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge

Aktyvas: 40 milijonų dolerių.

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

Reguliarių santaupų palūkanų kursas KASOJE iluo metu 7% Pilnas metų 
prieauglis 7.25%

Taupymo certHIkatų palūkanos nuo 8.5%, pagal sumą ir terminų.
IRA Indėlių palūkanos nuo 10% Iki 11% pagal terminų.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI 9100.000

KASOS įstaiga Richmond HIII veikia teitas dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. 
vakaro, liskyrus penktadieniais iki 8 v.v. Ir ieitadienials Iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certHIkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba paštu Jums bus sutelktos vėliausios Informacijos.
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KUN. JUOZĄ ADOMAITĮ PRISIMINUS ir vardinių proga.
1977 m. pradžioje jis rašė: 

“Kukliai savo draugų tarpe pa-

1901 .X.26 - 1983.V.3
Pirmieji ateitininkai Šakiuose. Mobilizuotas j Karo 

mokyklą. Vėliau Įstojo j kunigų seminariją. Studijos 
Kaune. Kapelionas Marijampolėje. Veikla vokiečių oku
pacijos metais. Pokario metai Lietuvoje. Vėl atgaivinti 
ryšiai laiškais. Šviesus veiklos žmogus.

Su Lietuvoje, Plokščiuose, mi
rusiu kun. Juozu Adomaičiu, 
nors pavardė ta pąti, nesame 
giminės. Pirmą kartą susitikom 
1918 rudenį Šakių gimnazijos 
II klasėje. Arčiau susidraugavo
me III klasėje per veiklą kank- 
liečiuose (jaun. ateitininkuose). 
Jis buvo kuopos pirmininkas, o 
aš pavaduotojas. Susirišom su 
ateitininkų centru Kaune ir 1920 
pavasarį gavom pakvietimą į 1 
ateitininkų kongresą.

Organizuojami ateitininkai 
Šakiuose

Juozas su keliais kitais tame 
kongrese atstovavo Šakių kank- 
liečiain. Grįžęs parašė man savo 
įspūdžius. Brendo mintis orga
nizuoti ateitininkus ir Šakiuose.

Aš tą vasarą su ateitininkais 
plačiau susipažinau kitu būdu. 
Mūsų klasėje mokėsi direkto
riaus kun. Igno Starkaus jau
niausia sesuo Sofija (Zosė). Pa
vasarį ji man pasiūlė paskaity
ti’“Ateities’ 1911 ir 1912 metų 
komplektus. Aš juos išsivežiau 
ir vasaros atostogom. Iki rudens 
perskaičiau gal būt viską. Dide
lį įspūdį man paliko “Try s pa
matiniai klausimai”.

1920 mdenį, susirinkus IV 
klasėn. mintis organizuoti atei
tininkus buvo jau pribrendus. 
Juozas eidavo per mokinių pa
maldas patarnauti mišiom, 
buvo artimesniuose santy
kiuose su direktorium, tai pasi
kalbėjo apie ateitininkus ir su 
juo. Xorinčių priklausyti prie 
ateitininkų susidarė būrelis, 
daugiau kaip 20.

Pagaliau lapkričio pirmą sek
madienį, bene 7 d., įvyko stei
giamasis susirinkięnas. Direkto
rių pasikvietėm globėju, ir jis 
tame susirinkime plačiau pakal
bėjo apie ateitininkų įsj>ėcigimą 
ir Praną Dovydaiti. /

Tais 1920-21 Juozas suorgani
zavo ateitininkų dramos sekci
ją ir jai vadovavo labai sėkmin
gai. Pats jis rašinėdavo drami
nius vaizdelius, gražiai pieš
davo. gerai vaidindavo žydus.

Kitais metais, V klasėje. Juo
zą išrinko pirmininku. Deja, jo 
pirmininkavimas buvo trumpas. 
Rugsėjo pabaigoj jis buvo mobi
lizuotas Karo mokyklon.

Mobilizuojamas
Tą rudeni savanorių kandi

datu karo mokyklon pakanka

mai nesusirinko. Tai buvo mobi
lizuojami gimnazijų mokiniai, 
baigę keturias klases, gimę 
1901.

Taip Juozas iš mūsų tarpo 
pranyko. Išvykdamas dramos 
sekcijai paliko vaizdelį iš moki
nių gyvenimo “Tik nereikia pyk
ti”. kurį vėliau tą rudenį mes su- 
vaidinom. Prisimenu, kad vieno 
kambario mokinius teko vaidin
ti man su bendraklasiu Antanu 
Tamošaičiu, dabartiniu daili
ninku.

1922 birželio pradžioj Juozas 
pasirodė vėl Šakiuose. Atvyko 
su mumis atšvęsti ateitininkų 
metinės šventės. Iš Karo mo
kyklos jau buvo atleistas, dirbo 
karo ligoninės raštinėje, bet ne
seniai buvo turėjęs operaciją, 
bene apendicito, ir buvo gavęs 

ilgesnes atostogas sveikatai pa
taisyti.

Dirbdamas Karo ligoninėje, 
vakarais jis lankė Profesinės 
mokytojų sąjungos suaugusių 
gimnaziją ir baigė penktą klasę.

Į kunigų seminariją
Atlikęs karinę prievolę ir pa

leistas atsargon, Juozas 1923 
pasuko Seinų kunigų se- 
minarijon, kuri tada buvo įsikū
rusi Gižuose. Susitikdavom tik 
retkarčiais, vasaros atostogų 
metu, dažniausiai kokiam 
ateitininkų suvažiavime, ku
riuose Juozas visada pasirody
davo.

Studijos Kaune
Baigęs seminariją ir 1929 bir

želio mėn. įšventintas kunigu, 
rudenį Juozas pasirodė Kauno 
universitete teologinių studijų 
baigti. Ėjo zitiečių kapeliono 
pareigas, pasirodydavo kartais 
tarp zanavykų ateitininkų, bet 
platesnėj veikloj nedalyvavo. 
Atrodo, kad telkėsi studijom ir. 
jas 1931 pavasarį baigęs, išvy
ko Vilkaviškio vyskupijom

Aš tuo laiku buvau bebaigiąs 
teisę. Gavęs diplomą ir įsto
jęs teismo tarnybon, buvau nu
kreiptas į Šiaulių apygardą.

Susitinkame Marijampolėje
Susitikom su Juozu tik po 

dešimtmečio Marijampolėje 
kur aš buvau perkeltas dar ne
priklausomybės metais 1940 ge
gužės mėn., o Juozas 1941 ru
denį atvyko mergaičių gimna-

zijos kapelionu. Čia per visus 
trejus vokiečių okupacijos metus 
teko vėl pabendrauti.

Juozas buvo akcijos žmogus 
ir tarp ateitininkų sendraugių 
buvo spiritus movens. Jis vis su
rasdavo progų mus sukviesti pas 
save kokiu nors bendru preteks
tu, — tai įkurtuvės, tai vardi
nės ar kas nors panašaus, — ir 
niekad vokiečiam neįkliuvo.

O vyrų gimnazijos kapelionas 
jau po metų buvo įtartas prieš- 
nacine veikla ir areštuotas. Tik 
apsukraus Marijampolės klebo
no kun. Antano Kazlausko, MIC. 
mirusio 1976 Australijoj, dėka 
po poros mėnesių buvo išlaisvin
tas, bet daugiau Marijampolėje 
nepasirodė.

Abiejų gimnazijų direktoriai. 
— mergaičių gimnazijos Zigmas 
Masaitis ir vyrų gimnazijos An
tanas Januševičius, — 1943 ko
vo mėn. buvo areštuoti ir išvežti 
į Stutthofą ir ten netrukus žuvo.

Prisimenu su dėkingumu
Su dėkingumu miniu Juozo 

artimumą toj tragiškoj 1942- 
43 metų sąvartoj, kada per du 
mėnesius savo šeimoj teko per
gyventi tris mirtis.

1942 gruodžio pradžioj mum 
gimė dvynukai, — dukrytė ir sū
nelis. Abu silpnučiai. Gailestin
gos sesutės įspėti, ligoninėn pa
kvietėm kunigą, ir jie buvo 
pakrikštyti. Abu gyveno labai 
trumpai — dukrytė mėnesį, sū
nelis — pusantro. Kun. Juozas 
vadovavo abiejų laidotuvėm. 
Praėjus trim savaitėm, mirė 
žmonos motina. Kun. Juozas ir 
tada atskubėjo su užuojauta.

Artėjant frontui
Priartėjo tragiškieji 1944 me

tai. Rytų frontas ritosi į vaka
rus. Grėsė vėl bolševikinių rusų 
okupacija. Reikėjo apsispręsti: 
leistis j Vakarus nežinion ar lik
tis okupuotoj Lietuvoj. Spren
dimą teko daryti kiekvienam 
asmeniškai. Pogrindžio vado
vybė paskutinėmis savaitėmis 
taip pat buvo išblaškyta ar areš
tuota.

minėjau savo amžiaus 76 metų 
sukaktį, o už dviejų metų, jei 
Dievulis leis sulaukti, minėsiu 
savo kunigystės 50 metų su
kaktį ...

Jaukus ir darbingas kultūri
ninkų būrelis buvo įsikūręs Ma
rijampolėje. Taip jauku ir ma
lonu buvo susirinkti, pasitarti, 
pasikalbėti. O dabar iš jo maža 
kas beliko... Aš pats stebiuo
si savim, kad dar esu gyvas . .. 
po tiek permainingo gyvenimo 
— karo audrų, “nesavanoriškų” 
kelionių, operacijų ir dviejų šir
dies infarktu . . . Džiaugiuos, 
kad taip-likimas susiklostė, kad 
likau tėvynėje, savųjų tarpe. Ži
noma, ne viskas ir čia džiugi
na, daug negera tenka matyti, 
girdėti ir patirti, bet vis dėlto 
namuose, su savaisiais ir savo 
krašte teks akis užmerkti . . .”

Kunigystės sukakties proga
1979 metais aš jį pasveikinau 

su kunigystės 50 metų sukakti
mi, o po to — metų gale — ga
vau tos sukakties nuotrauką su 
labai būdinga citata iš šv. Pau
liaus I laiško Timotiejui: “Aš 
esu kupinas dėkingumo mūsų 
Viešpačiui Kristui Jėzui, kuris 
mane sustiprino ir palaikė tin
kamu užimti tarnystę.”

Tą “stiprinimą”, atrodo, Juo
zas jautė nuo jaunystės, nuo ko 
neatitraukė nei mobilizavimas 
į Karo mokyklą.

Pažinau ir daugiau tais metais 
su Juozu mobilizuojamųjų, kurie 
Karo mokyklą baigė ir liko ka
rininkais visą nepriklausomybės 
metą. Juozas gi, atlikęs karinę 
prievolę, pasuko į kunigų semi
nariją, tapo kunigu ir dirbo pa
storacijoje iki mirties.

Vienam iš paskutiniųjų laiškų 
Juozas užsiminė, kad “gavęs 
paskaityti kun. Ylos “Žmonės 
ir žvėrys”, kur esą aprašy’ti ir 
marijampoliečiai, patekę į Stutt- 
hofo kacetą.

Man tada dingtelėjo mintis, 
kad tarp kun. Juozo Ad. ir kun. 

-Ylos yra daug panašumo: abu 
uolūs kunigai pastoracijoje, abu 
visa širdimi su ateitininkais, 
abu akcijos žmonės.

važiuoti autobusu, prašomi re
gistruotis Sv. 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.

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

Dar ir dabar — po pustre
čio mėn. ligos — jėgos neat- 
sistato. Gydytojas priminė, kad 
teks ilgiau pasirgti, kol pasveik
siu. Tikiuosi su artėjančiu pava
sariu labiau atsigauti.”

Laišką gavęs, aš jį pasveiki
nau su artėjančiomis vardinė
mis ir palinkėjau, kad viltys iš
sipildytų ir pasveiktų.

Tačiau gegužės 3 jis išvyko 
negrįžtamai į anapus.

-o-
Sklaidydamas šio šviesaus ku

nigo laiškus ir apžvelgdamas sa
vo bendravirhą su juo Lietuvo
je, norėčiau jį priminti išeivi
jos lietuvių visuomenei, kurioje, 
manau, yra nemažai jį pažinu
sių, ypač jo mokinių iš Šakių 
ir Marijampolės gimnazijų.

M. J. Adomaitis

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” 
iš Chicagos pasirodymas. Rengė
jai — Lietuviškos Skautybės 
Fondo valdyba.

Lapkričio 24 Lietuvos kariuo
menės šventės -minėjimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje. y

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

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -10.00 vai. ryto iš WCAV-

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

BDIlK-BV-mniL
Pastoge poidbothujays

Kun. Juozas Adomaitis 1977 Plokščiuose

Kun. Juozas, pasibaigus 
mokslo metam, iš Marijampolės 
dingo. Išvyko atostogų tėviškėn 
Pašilių kaime, Plokščių para
pijoje.

Marijampolė buvo rusų už
imta 1944 liepos paskutinėmis 
dienomis. Mes -pasitraukėm į 
kaimą. Frontui stumiantis vis 
toliau į vakarus, ir mes drauge 
su pabėgėlių minia buvom stu
miami vis tolyn, taip iki vokie
čių kapituliacijos 1945 gegužės 
mėn. pradžioje atsidūrėme toli 
Vakarų Vokietijoje.

Ryšiai su Lietuva ir artimai
siais nutrūko daugiau kaip de
šimtmečiui. o su kun. Juozu 
atsinaujino tik po trijų dešimt
mečių.

Atsiliepė užuojautos laišku
1975 metais, mirus mano 

žmonai. Juozas atsiliepė iš Plokš
čių ilgesniu užuojautos laišku. 
Jame, be asmeniškos dalies, 
skirtos man, buvo nemažai žinių 
apie jį patį ir bendrai apie gy
venimą Lietuvoje pokariniais 
metais, todėl šį laišką cituoju 
beveik ištisai. Jis rašė:

“Priimkite nuoširdžią už
uojautą dėl žmonelės mirties ir 
linkėjimus nepalūžti . . .Ačiū už 
atsiųstus per Joną (G.) mirusios 
žmonelės mirties atminimo pa
veikslėlius. Dažnokai įjuos pasi
žiūriu ir pamąstau, kaip trum
pas ir trapus žmogaus gyveni
mas . . .

Ką naujo galėčiau jum para
šyti iš savo padangės? Nedžiu
ginančios naujienos. Vienas po 
kito nyksta klasės draugai ... Aš 
pats irgi“brašku” . . . Paskutinis 
širdies infarktas gerokai susilp
nino, kad jau nebegaliu klelx> 
no pareigų eiti . . . Jūs patys, tur 
būt jau pensininko vargelį vargs
tate. Pas mus to vargelio nėra 
mano profesijos broliams. Dir
bam, kol galim,
imame ir numirštame . . .”

Kukliai paminėjo sukaktį
Aš padėkojau už prisiminimą. 

Po to po pora laiškų pasikeis- 
davom kasmet: paprastai Kalėdų

Paskutinis laiškas
Paskutinis Juozo laiškas, ra

šytas 198-3 vasario 20, pasiekė 
mane kovo pradžioje. Jame rašė: 
“Pabaigoje lapkričio, prieš pat 
adventus, stipriai susirgau šir
dimi. Jau nesitikėjau ją perneš
ti. Bet gydytojo greita pagalba 
ir draugų kunigų parūpinti vais
tai dar privertė širdį dirbti, tik 
nežinau kaip ilgai.

Iki Kalėdų nepalikau lovos.

SUVENYRAI IR KNYGOS 
ŠV. KAZIMIERO TEMA

Darbininko administracijoj 
galima įsigyti įvairių atvirukų 
bei paveiksliukų su šv. Kazė- 
mieru po 25 ar 50 centų.

Prof. Simo Sužiedėlio popu
liariai aprašytas šv. Kazimiero 
gyvenimas — tik 3 dol.

Prof. Zenono Ivinskio parašy
ta šv. Kazimiero biografija — 
tik 2 dol.

Laureato Jurgio Gliaudos ro
manas iš šv. Kazimiero gyveni
mo “Kovo Ketvirtoji” — tik 6 
dol.

Šv. Kazimiero mirties -500 me^ 
tų sukakties medalis — tik 
10 dol.

Visa tai gaunama Darbinin
ko administracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
L žsakant keletą daly kėlių 
pašto išlaidom pridedamas 1 
dol.

INTRODUCTION TO~
MODERN LITHUANIAN by L. 
Dambriūnas, A. Klimas, W.R. 
Schmalstieg. You’ll e n jo y 
owning this Grammar and 4 
Cassettes with an orchestrai 
verslon of the Lithuanian and 
USA National Anthems. Gram
mar — $10.00, Cassettes —

o paskui — 820.00. Postage and handling
$1.00. AvaBableat Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207.

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą!

Thdti uihiit BlinKin&BVmMB.
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savkigs

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

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavąs, bankas tuoj j- 
trBukla BU,n4 i sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini- 

/Vltyzmes, kad jūsų pinigai pelno eukščlauslua
X / procentus,

' leidžiamus {statymų. »
lengvo taupymo bū- .* 

do per paštą skambinkit Mr.
Oonahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

'.M VC

>\ South Boston) 
Savings BankV

-mrrrs rm liader

ARCMtOALO

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

Liepos 17 — 1514.00
Liepos 31 — 1465.00
Rugpjūčio 6 — 1698.00
Rugsėjo 3 — 1679.00
Rugsėjo 18 — 1212.00
Rugsėjo 23 — 1173.00
Spalio 1 — 1279.00
Gruodžio 26 — 1309.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — jvsirūs maršrutai.

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

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-264-8784

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

SOUTH BOSTON, MA 02127

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽtONAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are based on double occupancy and are subjec, to 
changes.
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DARBININKAS
NEW

YORKE $
$41 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

[ Redakcija....
Į Adminlstr. ..

..(718)827-1352 
4718)827-1351

♦

Spaustuvė...
Vienuolynas .
Vyskupas ...
Salė (kor.)...
Salės adm. ..

.4718)827-1350 
. 4718) 235-5962 

(718) 827-7932 
..(718)927-9645 
. (718) 235-8386

Putnamo seselių Lietuvių die
na bus liepos 28, sekmadienį. 
Programų atliks Vermonto sto
vyklavietėje stovyklaujančios 
mergaitės. Į šių gražių Putnamo 
seselių sodylių iš New Yorko 
organizuojamas autobusas. Or
ganizuoja Darbininko administ
racija.

Aidų žurnalas šiais metais mi
ni 35 metų sukaktį, kaip jis bu-

Pranciškonų spaustuvė atos
togauja nuo liepos 1 iki 22 
— tris savaites. Visi tarnautojai 
bus išvažinėję, spaustuvės visi 
skyriai bus uždaryti. 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 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 Hammershold 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.

rikų. Aidų leidimų tada perėmė 
ir dabar telndeidžia lietuviai 
pranciškonai. Žurnalų dabar re
daguoja Tėv. dr. Leonardas And- 
riekus, OFM. Neseniai pasirodė 
žurnalo trečias šių metų nume-

Novelių rinkinio bei romano 
konkursą yra paskelbęs Darbi
ninkas savo 70 metų sukakties 
proga. Konkurso terminas bai
giasi rugsėjo 15. Premija bus 
įteikta spalio 6 per iškilmingą 
Darbininko sukaktuvinį koncer
tų, kurio programų atliks du iš
kilūs solistai: Daiva Mongir- 
daitė ir Algis Grigas. Jiems 
akomponuoja lietuviams jau 
gerai pažįstamas VVilliam 
Smiddy.
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Maironio lituanistinės mokyklos mokslo metų baigimo iškilmėse dainuoja tos mokyk
los choras. Chorui vadovauja muzikė Nijolė Ulėnienė, Nuotr. L. Tamošaičio

PRISIMINTAS RAŠYTOJAS 
STEPAS ZOBARSKAS

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

Peter C. VVytenus, AF-ABN 
prezidiumo vykdomasis vicepir
mininkas, yra išrinktas Paverg
tų tautų parado vyriausiu vado
vu — Grand Marshall. Para
das bus liepos 14, sekmadienį. 
Visi 10:30 susirenka į 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.

Kasmet liepos mėnesį prisimename Dariaus ir Girėno drąsų 
skridimą per Atlantą ir jų žuvimą Soldino miškuose. Žuvimo 
vietoje paminklą prižiūri Julius Savaitis. Ši nuotrauka pa
daryta 1983 metais, kai buvo minima 50 metų sukaktis nuo 
lakūnų skridimo. Šiemet New York o lietuviai Dariaus ir Gi
rėno skridimą paminės liepos 20 prie lakūnų paminklo 
Lituanica Sųuare, Union Avė., Brooklyne.

Rašytojas ir Manyland Books 
leidyklos organizatorius bei lei
dėjas Stepas Zobarskas mirė 
praeitų metų birželio 9.

Pirmosios jo mirties metinės 
buvo gražiai paminėtos birželio 
8. Iniciatyvos ėmėsi jo kaimy
nai— VVoodhaveno lietuviai. Pa
maldas organizavo Genė Ruzgie
nė, akademinę dalį — Paulius

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

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

Auriesville, Amerikos kankinių šventovėje, jau kelinti metai 
iš eilės suorganizuojama maldos diena už Lietuvą. Čia matome 
praeitų metų maldos dienos palaiminimą švč. Sakramen
tu gamtoje.

NAUJAS BRIDGES NUMERIS
Birželio - liepos mėnesių dvi

gubas Bridges numeris jau iš
spausdintas ir išsiuntinėtas skai
tytojam.

Pradžioje supažindinama su 
Nonnan Mailer įspūdžiais iš jo 
kelionės po Sovietų Sąjungą ir 
Lietuvą. Albert Cizauskas rašo 
apie dabartinę padėtį Lietuvoje, 
dedami kelių pasisakymai apie 
genocidų, nuotraukomis supažin
dinama su kultūrine veikla 
Lietuvoje, skiriamas puslapis 
Verdžio “Don Carlo’ operos 
pastatymui, kitas puslapis Anta
no Škėmos “The Avvakening” 
pastatymui New Yorke, aprašo
mas ir pailiustruojamas piršlio 
vaidmuo, kun. VVilliam Valkavi- 
čius rašo apie Kosčiuškų ir West 
Pointų, rašoma apie Pavergtų 
tautų savaitę, Jonas Urbonas 
rašo apie OSI sukeltų rūpestį, 
reaguojama į NBC per televizijų 
paskelbtą žinių apie pabaltiečių 
santykius su naciais, spausdina
mas Jurgio Baltrušaičio straips
nelis apie lietuvių liaudies 
skulptūrų, supažindinama su lie
tuviškais valgiais.

Biuletenį redaguoja Dėmi Jo
naitis, jai talkina D. Bulvičiūtė 
ir E. Vaičiulis, administruoja 
Tėv. P. Baniūnas, OFM.

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 raino- 
vėnai pastoviai leidžia Kario 
žurnalą.

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 Sųuare, L.I.

Solistė Lilija Šukytė, prieš 
grįždama į Vokietijų, Darbinin
ko spaudos ir plokštelių kioskui 
atsiuntė savo naujai išleistų 
plokštelę, į kurių įdainuoti kom
pozitoriaus Gruodžio kūri
niai. Plokštelė gaunama Darbi
ninko administracijoje. Jos kai
na su persiuntimu 11 dol.

Parduodamas gerame stovyje 
1978 metų, 4 durų automobilis 
firmos Buick. Teirautis tel4.(718) 
776-6425.

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

Jurkus, vaišes — Irena Banaitie
nė.

Pamaldos buvo 10 vai. pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje. 
Nors tuo metu lijo, bet lietus 
nesulaikė velionio gerbėjų. Jų 
prisirinko pilnutėlė vienuolyno 
koplyčia.

Mišias aukojo ir atitinkamą 
pamokslų pasakė Tėv. Leonar
das Andriekus, OFM, poetas, 
kurio porų knygų angliškai iš
leido Manyland Books.

Po mišių visi perėjo į K. Ži
dinio žemutinę salę. Čia susirin
ko per 60 asmenų, kurie prisi
minė Stepų Zobarskų ir atėjo jo 
pagerbti.

Ant stalo buvo padėta velionio 
rašytojo nuotrauka, perjuosta 
juodu kaspinu. Ant vieno stalo 
buvo sudėta jo parašytos ir išleis
tos knygos, įvairios jų laidos. 
Ant antro stalo jo išleistos kny
gos. Tai nebuvo pilni rinkiniai, 
dar trūko ir jo parašytų knygų 
ir ypač trūko jo angliškai išleis
tų lietuvių autorių.

Apie velionį rašytoją ir leidė
ją kalbėjo Paulius Jurkus, į savo 
kalbą įtraukdamas ir minėjime 
dalyvavusius asmenis. Iš Water- 
burio, Conn., buvo atvykusi 
pilna mašina. Su ja atvažiavo 
Jonas Raugalis, Stepo Zobarsko 
jaunystės draugas, ir Viktoras 
Vaitkus, lietuviškų knygų platin
tojas. Abu atvažiavo su savo 
žmonomis.

Jonas Raugalis papasakojo 
apie Stepo Zobarsko jaunystę, 
kaip su juo lankė pradžios mo
kyklą, kaip gyveno kaime ir skai
tė knygas. Dr. Jonas Lenktaitis, 
Patrios leidyklos savininkas, pa
pasakojo, kaip pokario metais 
Vokietijoje bendradarbiavo su 
Stepu Zobarskų ir kaip išleido 
jo parašytų knygų visą seriją.

Prisiminta ir jo veikla Ameri
koje, kaip jis organizavo minėtą 
Manyland Books leidyklą, kaip 
angliškai leido lietuvių autorių

veikalus, kuri iš jų išleistų kny
gų turėjo didžiausią pasisekimą. 
Prisiminė ir ekonominius leidyk
los sunkumus.

Pabaigoje aktorius Vitalis Žu
kauskas įspūdingai ir raiškiai 
paskaitė Stepo Zobarsko novelę 
— “Arti žemės”. Novelė vaiz
duoja 1941 metų išvežimą į Si
birą ir kaip pasipriešina lietuvis 
ūkininkas. Novelė buvo įdėta į 
to paties vardo novelių rinki
nį, kuris pasirodė vokiečių oku
pacijos metais.

Tada buvo kavutė ir lengvos 
vaišės. Visi turėjo progos pasi
kalbėti, prisiminti velionį. Vaišes 
parengė Irena Banaitienė, jai 
talkino Malvina Klivečkienė ir 
Genė Ruzgienė.

. Ir pamaldose ir minėjime sa
lėje dalyvavo rašytojo dukra Ni
jolė Zobarskaitė.

Prisiminimas buvo nuoširdus 
ir prasmingas pagarbos pareiš
kimas rašytojui, kuris savo kūry
ba praturtino lietuvių literatūrų 
ir savo veikla kaip leidėjas tų lie
tuviškų kūrybų skleidė ir kitų 
tautų tarpe, (p.j.)

BALTINUKAI — T SHIRTS, 
trijų spalvų su Lietuvos 
trispalve Ir Vytimi bei įrašu 
“Lithuanian and proud of 
it”:suaugusiems(man’ size) 
S (34 * 36), M (36 - 40), 
L (42 - 44), XL (46 - 48). Ka Ina 
su persiuntimu t Ne 8 dol. 
Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

APREIŠKIMO PARAPIJOS

LIETUVIŲ DIENA 
PIKNIKAS - GEGUŽINĖ
{VYKSTA RUGPJOČIO 4, SEKMADIENĮ, 1985 
PLATTDEUTSCHE PARKE
1132 HEMPSTEAD TPKE, FRANKLIN SOUARE, 
LONG ISLAND, N.Y.

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

Įėjimo auka — 3 dol., studentam — 2 dol. Valka! 
leidžiami nemokamai.

Specialiai kviečiamas Jaunimas

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

PARAPIJOS KLEBONAS, KILN/GA/ /R 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, 84-02Ja- 
maica Avė., VVoodhaven, N.Y. 
Kelionė asmeniui — 25 dol.; 
įskaitant ir įėjimą į pikniką. 
Registruotis pas Mary tę Šalins- 
kienę — tel. 296 - 2244, arba 
Darbininko administracijoje — 
tel. 827 - 2351.

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.

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

METINIS

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

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

Parduodamas dviejų mie
gamųjų butas-condominium Se- 
ininole, Fla. Butas gerame sto
vyje, netoli nuo bankų ir krau
tuvių, patogus vyresnio amžiaus 
Įmonėm. Pirkinys labai papigin
tas. galima pirkti su baldais. 
St. Petersburg Beach prie pat 
jūros parduodamas namas su 
dviem miegamais, su baldais. 
Čia pat krautuvės ir bankai. 
Informacijai skambinti 1 813- 
360-3553.
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vai. mišios, pamokslas, procesija. 
Šv. Mišias atnašaus ir pamokslą 
sakys vyskupas Paulius Baltakis, OFM 
vai. pietus, pramogos
vai. popiet — Neringos mergaičių 
stovyklos programa

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti 
Pasikvieskite ir savo draugus




