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ĮSTATYMAS AR APSTATYMAS
NESILIAUJA SADŪNŲ PERSEKIOJIMAS

Gauta žinia iš Lietuvos, kad 
saugumas stengiasi konfiskuoti 
Sadūnų butą Vilniuje, Patikimi

mininkas su įvairiais žmonėmis 
ateiti į Sadūnų butą tikrinti 
ar Nijolė namuose.

Popiežius Jonas Paulius II 
pradėjo trečią dvylikos dienų 
kelionę j Afrikos valstybes. Jis 
sieks sustiprinti ten smarkiai 
augančią katalikybę ir pagerinti 
santykius su islamo religija. Jis 
numato aplankyti Togo, Ivory 
Coast, Kamerūną, Centrinę Af
rikos Respubliką, Zairę, Keniją 
ir Maroką.

Minint atominės bombos ant 
Hiroshimos susprogdinimo 40 
metų sukaktuves, JAV7 ir kitose 
pasaulio valstybėse buvo su
rengta įvairaus dydžio demon
stracijų prieš atominius ginklus 
ir už taiką ir nusiginklavimą.

Sovietų ir afganų kariai, birže
lio mėn. pradėję didelio masto 
ofenzyvą prieš Afganistano par
tizanus Panjshir slėny, grįžo 
išvargę į savo būstines, nepajė
gę partizanų išstumti iš strate
giškai svarbaus slėnio.

17 Arabų lygos valstybių 
atstovai, susirinkę per 3 metus 
atidėliotos konferencijos arabus 
skiriantiem reikalam išlyginti ir 
palestiniečių reikalam apsvars
tyti, nutarė sudaryti iš nuo
saikesniųjų valstybių atstovų 
komisiją tartis su konferencijoj 
nedalyvaujančiom Siriją,
Libanu, Pietiniu Jemenu, Libija 
ir Alžiru, nes nepajėgus susitar
ti Arabų lyga gali nustot eg
zistavus.

Sudanas atsisakė dalyvauti 
bendruose karo pratimuose, ku
riuose dalyvavo JAV’, Egiptas, 
Jordanas, Somahįa rrOmarr.' -

Ugandos ministeriu pirminin
ku buvo paskirtas buv. prezi
dento Milton Obote viceprezi
dentas Paulo Muwanga, anksčiau 
prisidėjęs prie 300.000 Ugandos 
gyventojų nužudymo ir savo 
žiaurumu prilygęs pagarsėjusį 
Idi Amin.

Daugelis turtingų amerikiečių 
dėl jiem taikomų įvairių mokes
tinių lengvatų visai nemokėjo ar 
mokėjo palyginti labai mažus 
federalinius pajamų mokesčius 
už 1983 m., taip -30.000 šeimų 
ar pavienių asmenų, uždirbusių 
per tuos metus po daugiau 
kaip \000 dol., arba visai 
nieko ..emokėjo ar mokėjo pa
lyginti mažus mokesčius. iŠ jų 
3170 uždirbo per tuos metus 
po daugiau kaip 1 m ii. dol.

Turkija siekia, kad jai teikia
mos karinės ir ūkinės paramos 
teikimas būtų peržiūrėtas, nes 
sutartis bai asi gruodžio mėn.

Gilės prezidentas paskyrė pu
siau karinės policijos vadu gen. 
Rudolfo Stange, nes senasis tu
rėjo atsistatydinti dėl to. kad ke
liolika policininkų buvo įsivėlę 
į trijų komunis1 į nužudymą.

Bolivijos parlamentas krašto 
prezidentu iš trijų daugiausia 
balsų surinkusių, bet absoliu
čios daugumos negavusių kandi
datų į prezidentus išrinko kon
servatyviųjų kandidatą Victor 
Paz Estensoro.

Uzbekirstano komunistų parti
jos centro komiteto narys ir mi- 
nisterio pirmininko pav. Akram 
B. Chodžaje-v buvo atleistas iš

PUOLA PASTATYTUS KRYŽIUS
Iš Lietuvos Kat. Bažnyčios Kronikos Nr. 65

šaltiniai praneša, kad koopera
tyvo pirmininkas p. Župsnys 
deda pastangas išmesti Nijolę 
Sadūnaitę iš kooperatyvo narių. 
Šis butas, nupirktas Sadūnų šei
mos prieš 15 metų, yra užre
gistruotas Nijolės Sadūnaitės 
vardu. Ji su broliu ir jo šeima 
kartu ten gyveno iki 1982 m., 
kai ji pradėjo slapstytis, norė
dama išvengti antro arešto už

Kai į antrą kooperatyvo po
sėdį atėjo Jonas Sadūnas be Ni
jolės, jam leido tik paduoti 
pareiškimą, kad jo šeimą priim
tų į kooperatyvą. Sadūną pa
prašė paaiškinti, kodėl Nijolė 
neatvyko. Jis pasakė dėl to, kad 
viskas daroma neteisėtai, saugu
mo nurodymu. Taipogi ji nesi
tiki teisingo to klausimo išspren
dimo, nes saugumui jokie įsta-

Girti komjaunuoliai 
apiplėšė bažnyčią

Praeitame Darbininko nume
ryje buvo rašyta, kaip Gižuose 
1984 m. gegužės 28 naktį kaž
kas apiplėšė bažnyčią. Po trijų 
dienų nusikaltėliai buvo išaiš
kinti. Tai padarė keturi Gižų 
komjaunuoliai, būdami girti. 
1984 rugsėjo 4-5 buvo jų 
teismas. Teismo sudėtis buvo

rapijos klebonas Laimingas-Fe- 
liksas Blynas buvo iškviestas 
į rajoną pas vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotoją Gudonį. 
Kabinete kunigo laukė ir Šimo
nių apylinkės pirmininkas Karu
ža. Pavaduotojas Gudonis per
skaitė kunigui įspėjimo raštą, 
kuriame jis kaltinamas padaręs 
nusikaltimą, kad rugpjūčio mėn. 
15 d., per didžiuosius Šimonių

tokia: teisėjas Mickevičienė, ad
vokatai — Šipulskis ir Kilikevi- 
čius iš Vilkaviškio bei Bulota ir
Šilingas iš Kapsuko.

Jų teismą Kronika taip aprašo:

(Tąsa iš praeito numerio)

Jau teismo pradžioje buvo 
aišku, kad salėje prasidėjo ne 
teismas, bet eilinė komedija. 
Prokuroras Bogušauskas kaltina
mųjų paklausė vos kelis klausi
mus, o teisėja Mickevičienė 
maždaug valandą laiko kalbėjo 
apie bažnyčios rūsyje laikomus 
kompotus ir uogienes, beveik 
neužsimindama, kad įvykdytas 
apiplėšimas — išniekintas Švč. 
Sakramentas, pavogti bažnyčios 
daiktai, įskaudinti tikintieji. Gi
žų parapijos klebonas kun. A. 
Pasilauskas, matydamas tokį tei
singumą, po pertraukos į teismo 
salę negrįžo.

Teismo metu paaiškėjo, kad 
gegužės 28 d. naktį išgėrusiems 
jaunuoliams pritrūko pinigų 
svaigalams, tuomet G. Pipynė 
pasiūlė įsilaužti į bažnyčios rūsį 
ir~pasiv’Sišmfi kteboriblaikomu 
rūsyje vynu bei konjakais”. R. 
Žališkevičius įlindo į bažnyčios 
rūsį, bet, neradęs jame nei vyno, 
nei konjako, pradėjo siautėti. 
Dalį stiklainių sudaužė vietoje, 
o kitus pasiėmę su savim, jau
nuoliai dar vaišinosi sode. 
Monstranciją su Švč. Sakra
mentu ir kitus bažnytinius daik
tus pakišo po sodo namelio pa
matais. “Sulaužysime šitą daik
čiuką į keletą dalių ir visi turė
sime po gabalą aukso”, — tarėsi 
tarpusavyje. Po kelių dienų iš 
bažnyčios pavogti daiktai atsi
dūrė vandens tvenkinyje, o kur 
padėjo Švč. Sakramentą, teisia
mieji sakėsi neprisimeną.

Gynėjai visi iš eilės gynė ir 
gyrė nusikaltėlius, o patį nu
sikaltimą apibūdino kaip pa
prasčiausią jaunuolių išdykavi
mą — “Išgėrė vyrukai ir nutarė 
paišdykauti” — kalbėjo advoka

pareigų dėl savo padėties iš
naudojimo.

Per Sov. S-gos vykdomus Če
koslovakijoj karo pratimus 4 
miške paklydę sovietų kariai 
iškeitė jų vairuojamą tanką į dvi 
degtinės dėžes ir 7 svarus sil
kių ir pasigėrę užmigo. Po dvie
jų dienų jie buvo atrasti bemie- 
gą, o tuo tarpu tanką nupirkęs 
smuklės savininkas pradėjo par
davinėti tanko dalis kaip meta
lo laužą.

Kubos prezidentas Fidel 
Castro paskelbė, kad iš JAV dėl' 
išeikvojimų pabėgęs finansinin
kas Vasco gyvena Kuboj ir yra 
gydomas.

atlaidus, leido kun. Jonui - Kąs- 
tyčiui Matulioniui Šimonių baž
nyčioje laikyti mišias ir sakyti

vykdomąjį komitetą buvo pa
kviestas Spitrėnų bažnyčios kle
bonas kūn. Vytautas Kapočius. 
Vykdomajame kunigo laukė ko
misija, sudaryta iš vykdomojo 
komiteto pirmininko J. Balso, 
prokuroro Levulio ir sekreto
riaus Riboko.

Pirmininkas J. Balsas prie
kaištavo klebonui, kad jis be 
rajono leidimo kažkokiam kuni-
gui S. Stebliui, kurio pavardė 
nefigūruoja kunigų sąrašuose, 
leido bažnyčioje laikyti mišias ir

pamokslą.
Kun. L. Blynas paaiškino, kad 

jis žmonių iš bažnyčios nevarė 
ir nevarys tuo labiau kunigo, 
kuris į atlaidus atvyko kaip pa
rapijietis ir kartu kunigas.

Kadangi pavaduotojas Gudo
nis nesutiko duoti įspėjimo rašto 
nuorašo, kun. L. Blynas pasira
šyti po įspėjimu atsisakė.

tai.
Tuo tarpu šis jaunuolių “iš

dykavimas" Gižų parapijos ti
kintiesiems kainavo apie 1000 
rublių. Teismas vietoj nusikaltė
lių apkaltino Gižų parapijos kle
boną kun. A. Pasilauską ir baž
nyčios komitetą, kad ant rūsio 
langelio neuždeda grotų, kad 
klebonas bažnyčios rūsyje laiko 
maisto produktus, o bažnyčia 
neturi sargo. R. Žališkevičius, A. 
Klimavičius, G. Valaitis, A. Da
nielius, G. Pipynė nuteisti dve
jiems metams sąlyginai. Teisme 
jaunuoliai laikėsi ne kaip nusi
kaltėliai. Eidamas iš teismo sa
lės G. Pipynė pareiškė: “Dabar

tariamą antisovietinę veiklą. ’
Sadūnaitė jau yra atsėdėjusi 

šešerius metus sovietų lagery 
už LKB Kronikos perrašinėjimą. 
Jos brolis Jonas Sadūnas, 1982 
m. buvo prievarta uždarytas 
psichiatrinėj ligoninėj ir vėliau 
nuteistas už tariamą šmeižtą. 
Jis užbaigė pusantrų metų baus
mę 1984 m. gruodžio mėn.

Š. m. birželio 6 Nijolė raštu
buvo iškviesta dalyvauti įgalio- 
liotinių susirinkime. Birželio 12 
d. susirinkime kuriame dalyva-

Barė už primicijas
Spitrėnai (Utenos rajonas). 

1984 m. rugpjūčio 12 d. Spit
rėnų parapijoje buvo švenčiami 
šv. Domininko atlaidai ir kun. 
Sigito Stepšio primicijos. Kun. 
S. Stepšys baigė Neakivaizdinę 
Kunigų seminariją, dirbdamas 
Spitrėnų bažnyčioje sargu va
lytojų.

.Mišių aukoje dalyvavo daug 
tikinčiųjų, apie 500 žmonių ėjo 
išpažinties ir priėmė komuniją, 
kun. S. Stebšys suteikė tikintie
siems primicijinį palaiminimą. 
" Rugpjūčio 22 į UfSrifJSnfoTdrio

tuo būdu nusikalto religinių su
sivienijimų nuostatams. Rajono 
atstovai barė kunigą, kad jis ne
pranešęs bažnytiniam komite
tui apie būsimas iškilmes.

“Tai netiesa”, — užprotesta
vo kunigas V. Kapočius, — prieš 
savaitę laiko skelbiau iš sakyk
los, ir visi tikintieji žinojo, kad 
bus atlaidai, kurių metu primi
ciantas kun. S. Stebšys aukos 
mišias”.

Klebonui kun. Kapočiui buvo 
perskaitytas griežtas įspėjimas.

Bara už jaunimo chorą
Šakiai. 1984 rugsėjo 5 į Ša

kių vykdomąjį komitetą buvo iš
kviestas parapijos vargonininkas 
Gintas Gurskis. Vykd. komiteto 
pirmininkas Zaremba, pava
duotoja Kasparavičienė ir vietos 
vidurinės mokyklos mokytoja 
barė vargonininką už bažnyčio
je giedantį jaunimo chorą, is-

vo Marytė ir Jonas Sadūnai, 
pirmininkas paskelbė, kad išme
tama Sadūnaitė dėl to, kad ne
gyvena savo bute, o pastoviai 
gyvena kitame bute. (Įstatymas 
skelbia, kad galima pašalinti 
iš kooperatyvo narių, jei pasto
viai gyvena kitame bute, o kad 
savo bute negyvena, nėra nu
statyto termino). Kai Sadūnai 
paklausė, ar kooperatyvas turi 
dokumentų įrodančių kur Sadū
naitė gyvena, kooperatyvas lie
pė jiems rašyti pareiškimą į- 
stoti į kooperatyvą, nurodant 
kad Nijolė pas juos negyvena 
ir neturi kito buto. Pirminin
kas jau buvo surinkęs kaimynų 
parašus, kad jos nematė 5 metus.

Kai pirmininkas Župsnys pa
klausė, ar Sadūnai žino, jog Nijo
lės ieško milicija, jie atsakė, kad 
pas juos neieškojo. Posėdį atidė
jo iki birželio 24 su sąlyga, kad 
Jonas atsives Nijolę. Pirminin
kas toliau siūlė sudaryti ko- 
ajjĮįųą -Į^tikrįųtL ar Nijolė į^-> (nukelta į 2 —

Pavergtu tautu demonstracijos New Yorke, demonstrantai eina 5 Avė. Nuotr. L. Tamošaičio

tymai negalioja.
Sadūnas paaiškino, kad krei

pėsi į 3 juridines konsultacijas, 
kur juristai paaiškino, jog toks 
klausimas iškeltas ^neteisingai. 
Neturint dokumento ir įrodymo, 
kad kooperatyvo narys gyvena 
pastoviai kitame bute, pašalinti 
negalima. Juristai nurodė, kad 
vaikščioti į butą ir tikrinti netu
ri juridinės teisės, nes yra buto 
neliečiamumo įstatymas. Sadū
nas aiškino, kad Nijolė kito buto 
neturi, bet kai gaus, tik tada 
išstos iš kooperatyvo narių.

Marytei Sadūnienei posėdžio 
metu neleido kalbėti. O kai ji 
pasakė, kad pirmininkas veikia 
saugumo organų nurodymu, ją 
norėjo išvaryti iš posėdžio. Sa- 
dūnui tada irgi neleido daugiau 
kalbėti ir jiems liepė išeiti. Po 
posėdžio sužinota, kad 11 žmo
nių iš 13 balsavo Nijolę išmes
ti iš kooperatyvo narių. Du 
žmonės nebalsavo. Kai vienas iš 
tu dviejų susilaikusių įrodinėjo, 
kad taip daryti negalima, jis 
buvo grubiai nutildytas.

Iš Lietuvos praneša, kad ko
operatyvo įgaliotinių nutarimą 
turi tvirtinti vykdomasis komi
tetas, bet aplinkybės rodo, kad 
jau viskas ten suderinta. Vienas 
iš kooperatyvo narių nori Sadūnų 
buto. Pirmininkas iš viso abe
joja, ar patvirtins Sadūnus pri
imti į kooperatyvo narius, nors 
juristai sako, kad pagal įstaty
mą Sadūnams turi būti suteikta 
pirmenybė įstoti. įfe kitą ko ju
ristai teigia, jiems negali už
drausti įstoti, ypač jei jie neturi 
nuobaudą. Sadūnai jų neturi.

Einamųjų įvykių išvados aiš
kios. Nijolei ruošia kriminalinę 
bylą. Kai ją išmes iš buto, tada 
kaip niekur negyvenančią ir pa
gal saugumo įrodymus, kaip 
niekur nedirbančią, nuteis už 
valkatavimą kartu su antiso- 
vietiniais priedais. Jei Sadūnus 
išmes iš buto, jiems bus atkeršy
ta už solidarumą Nijolei. Tik
riausia Sadūnams neleis apsigy
venti Vilniuje, nes ten juos pa
siekia turistai. Pagal dabarti
nius įstatymus, Sovietų Sąjun
gos piliečiams nedera susitiki
nėti su užsieniečiais.

LIC

LAISVĖS IR TAIKOS 
ŽYGIO ATGARSIAI

dienas, nuo liepos 27 ligi 29 
dienos. Vėliau žygio programa 
iki liepos 31 buvo tęsiama Stok
holme, kur vyko įvairūs pabal-

Švedijos sotinėje Stokholme 
liepos 31 pasibaigė pabaltiečių 
jaunimo Laisvės ir Taikos žygis 
Baltijos jūroje. Iš įvairių lais
vojo pasaulio kraštų atvykę jau
ni estai, latviai ir lietuviai lie
pos 31 vakare atsisveikinę su 
Stokholmu, išsiskirstė kupini 
gražiausių įspūdžių, kuriuos su
kėlė penkias dienas užsitęsęs

aplinkybę. Kad pabaltiečių jau
nimo surengta demonstracija 
Helsinkyje buvo pirmoji antiso- 
vietinė manifestacija Suomijos 
sostinėje po 17-kos metų ir ji 
įvyko kaip tik Helsinkio kon
ferencijos dešimtmečio minėjimo

tiečių renginiai — ekumeninės 
pamaldos, susitikimai su žurna
listais, demonstracijos, studijų 
seminarai, baltiškomis temomis, 
kurių pagrindinis buvo surang

ytas Stokholmo universitete. Įs
pūdingi buvo ir kultūriniai ren-

išvakarėse. *. giniai — folklorinės programos,
Pabaltiečių jaunimo ekskursi- pabaltiečių meniniai pasirody- 

ja Baltijos jūroje užtruko tris mai.

pasireiškė masiniais pabaltiečių 
trėmimais į Sibirą.

Pabaltijo kraštus prievarta į- 
jungus į Sovietų Sąjungą, buvo 
pradėtas tų kraštų nuoseklus 
rusinimas ir kolonizavimas, ku
ris tebesitęsia ir dabar sovietam 
vykdant tautinių kultūrų slopi
nimo Pabaltyjyje — nutautinimo 
ir visų pagrindinių žmogaus tei
sių paneigimo politiką.

Kitaminčiai yra persekiojami, 
smarkiai varžoma religinė lais
vė. Bet pabaltiečiai, rašo žurna
listas, ryžtingai priešinasi nu
tautinimo pastangom, gina savo 
teisę į laisvę. Rezistencinė dva
sia yra gyva. Dienraštis “The 
Times” primena, kad daugumas 
Vakarų valstybių, jų tarpe ir

visas Gižų davatkas paskersiu".
Teismo nuosprendžio iki šiol 

dar negavo nei Gižų parapijos 
klebonas kun. A. Pasilauskas, 
nei religinės bendruomenės ko
mitetas.

1984 m. liepos 15 d. Gižų 
bažnyčioje įvyko iškilmingos 
permaldavimo pamaldos. Pa
mokslą pasakė svečias kun. Pet
ras Našlėnas. Po pamaldų pro
cesija ir dalyvavę pamaldose 
tikintieji keliais apėjo aplink 
bažnyčią.

Įspėjo kunigą
Šimonys (Kupiškio raj.). 1984 

m. rugpjūčio 4-5 d. Šimonių pa-

Laisvės ir Taikos žygis.
Jo rezultatai, kaip pažymėjo 

vienas iš žygio organizatorių, 
yra didesni negu buvo tikimasi. 
Apie žygį nepaprastai plačiai 
rašė ne tiktai Skandinavijos, bet 
ir kitų Vakarų kraštų didžioji 
spauda, pranešimus perdavė 
televizija ir radijas.

Visuose pranešimuose buvo 
atkreiptas dėmesys į dabartinę 
beteisę trijų Pabaltijo kraštų 
padėtį, išreikštas solidarumas 
už savo laisvę ir nepriklausomy- 
bę kovojančiom Pabaltijo tau
tom.

Socialinės komunikacijos 
priemonės taip pat pabrėžė tą

LONDONO “THE TIMES” 
APIE PABALTIJO KRAŠTUS

Didžioji užsienio spauda pas
kutiniu metu vėl prisiminė tri
jų Pabaltijo kraštų pavergimo 
tragišką sukaktį. Šia tema ilgą 
straipsnį antrašte “Neužmirški
me Pabaltijo valstybių" at
spausdino įtakingasis Londono 
dienraštis “The Times”.

Straipsnio autorius, vienas 
žymiausių britų žurnalistų — 
Bemard Levin — primena laik
raščio skaitytojam Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos pavergimo

aplinkybes, tų kraštų dabartinį 
likimą ir pabaltiečių ryžtingai 
vedamą kovą už laisvę.

Straipsnio autorius primena, 
kad trys aukštos civilizacijos ir 
ilgas tautines tradicijas turintys 
Pabaltijo kraštai Antrojo pasau
linio karo pradžioje tapo gėdin
go sovietų ir nacių suokalbio 
aukomis. Lietuva, Latvija ir Es
tija buvo sovietų okupuotos įve
dant tuose kraštuose žiaurų re
presini režimą, kuris visų pirma

Didžioji Britanija, nėra pripa- 
žinusios teisėtu prievartinį Pa
baltijo kraštų įjungimą į Sovietų 
Sąjungą.

Ši aplinkybė stiprina dėl savo 
nepriklausomybės kovojančių 
pabaltiečių rezistencinę dvasią. 
Laikraštis, baigdamas reiškia 
nuomonę, kad Vakarų valstybės 
neturėtų apsiriboti vien tik Pa
baltijo kraštų inkorporacijos 
nepripažinimu, bet turėtų taip 
pat nuolatos priminti pasau
liui apie Pabaltijo kraštų tebe
sitęsiančią neteisėtą padėtį. Tai 
būtų didelės reikšmės moralinė 
paramą už laisvę kovojančiom 
Pabaltijo tautom.
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DARBININKĄ 70 METŲ

“ga SVEIKINA
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos VVaterburio klubas, 

įvertindamas lietuviškos spaudos svarbą ir suprasdamas sunkią 
finansinę padėtį, Darbininkui 70 metų sukakties proga su sveikini
mais skiria ir 35 dol. auką per klubo kasininkę Albiną Pa- 
liulienę.

-o-
Darbininkas už sveikinimus ir auką nuoširdžiai dėkoja.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Naujų knygų lentynoje. — 
“Vaga” išleido Jono Avyžiaus 
raštų VI t. — apsakymus ir apy
sakas “Žmogus lieka žmogumi” 
(461 psl., 30,000 egz.), Juozo 
Marcinkevičiaus draminę poe
mą “Saulė ir jos žemė (149 
psl., 7,000 egz.). apsakymų kny
gą “Tylos sekundės” (254 psl., 
10,000 egz., sudarė V. Šatkuvie- 
nė, iliustr.-iš S. Krasnausko 
estampų ciklo “Amžinai gyvi”), 
Petro Skodžiaus apysakas ir no
veles “Šešėlis žydinčioj pie
voj” (221 psl., 20,000 egz.), Jur
gos Ivanauskaitės noveles “Pa
kalnučių metai” (192 psl., 6,000

Savaitės 
įvykiai

egz., “Pirmoji knyga”), Edvardo 
Vaitkaus epigramas ir parodijas 
“Miniatūriniai monumentai” 
(78 psl., 7,000 egz., iliustr. V. 
Jurkūnas jaun.). Iš verstinės lite
ratūros pasirodė Ivano Trojans- 
kio eilėraščiai, poemos, epigra
mos “Rudens perkūnija” (102 
psl., 5,000 egz., iš bulgarių kal
bos vertė J. Macevičius ir kiti,

iliustr. K. Paškauskas), “VDR 
Novelės” (429 psl., 45,000 egz., 
sudarė Z. Mažeikaitė, iš vokie
čių kalbos vertė Z. Mažeikaitė 
ir kiti). Vaikam ir jaunimui skir
ta Aldonos Liobytės 2-as pasakų 
leidimas “Pasaka apie narsią 
Vilniaus mergaitę ir galvažudį 
Žaliabarzdį” (95 psl., 30,000 
egz., iliustr. B. Žilytė), Kazio Sa
jos apysaka, pilna sapnų, laiškų 
ir netikėtų radinių “Būrimas 
obuolio sėklom (181 psl., 45,000

egz., iliustr. G. Didelytė), Edvar
do Uldukio apysakos “Birželio 
žvaigždės” (148 psl., 30,000 egz., 
iliustr. V. Jauniškis), K. Maruko 
apsakymas “Su daina nepražūsi” 
(15 psl., 80,000 egz., iliustr. 
M. Šulman;.

— Bulgarijos Liaudies Res
publikos mieste Gobrove įvy
ko VII tarptautinė satyros ir 
humoro bienalė. Joje dalyvavo 
2673 autoriai iš 53 šalių, patei
kę 6498 karikatūras, humoris
tinius ir satyrinius piešinius, 
plakatus, skulptūras. Tarp apdo
vanotųjų yra ir kaunietis daili
ninkas karikatūristas Andrius 
Deltuva. Už karikatūrų seriją jam 
įteikta Bulgarijos Liaudies Res
publikos kultūros komiteto 
premija.

— Dail. G. Didelytės darbų 
parodą Pakruojo rajono centri
nės bibliotekos skaitykloje su
rangė šio miesto knygos bičiu
lių klubas “Akiratis”. Viešnia 
buvo atvežusi savo estampų, 
knygženklių, knygų iliustracijų 
bei kitų kūrinių. Juose vyravo 
kaimo, Lietuvos gamtos, liaudies 
kūrybos motyvai.

— Vilniaus meno darbuotojų 
rūmuose įvyko fotografo Vito 
Luckaus darbų paroda, kuriai jis 
parūpino apie 70 nuotraukų, 
anksčiau rodytų Estijoje. Viena 
pagrindinių V. Luckaus kūry
bos temų — žmogus besikei
čiančiame pasaulyje. V. Luckus 
ieško naujesnių išraiškos prie
monių. Daug jo nuotraukų pasi
žymi formos originalumu, min
ties daugiaprasmiškumu.

gerinti kūrinių idėjinį meninį . ............-........ ■ ■ • '1 ' 11 11
lygį, panaudojant pažangias lie- VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 LarkfleM Road, Kast

— Lietuvos liaudies meno 
draugijos respublikinė valdyba, 
skatindama liaudies meistrus

praėjusiais metais buvo paskel- HHnrtinals atvaĮaia 616 757-2671. Naw Yortco ofisas Lito patalpos*: 
busi respublikinį suvenyrųkoo “■ Rlchmoml HM. H.V.1MM. TU 714 441 -Wt1.
kursą “Tarybų Lietuva”. Kon- < 
kurse dalyvavo 33 liaudies 
meistrai. Jie pateikė 52 tekstilės, 
medžio drožybos, odos, kerami
kos, gintaro, metalo darbus. Ver
tinimo komisija (pirmininkas — 
Valstybinio dailės instituto pro
fesorius F. Daukantas), peržiūrė
jusi pateiktus ęksponatus, nuta
rė pirmos premijos neskirti. An
trosios paskirtos kaunietei O. Ba- 
kanauskienei už gėles ir klai
pėdiečiui S. Dautarui už suveny
rą iš gintaro bei metalo “Lietu
va”. Trečios premijos atiteko 
panevėžietei audėjai A. Aleliū- 
nienei, klaipėdiečiui keramikui 313 345,9333, 
J. Kimantui ir kauniečiui juvely
rui G. Gihui. Paskatinamosios 
premijos įteiktos F. Vargonui iš 
Šiaulių, J. Kaladei iš Vii niaiK ir 
S. Augoniui iš Kauno.

— “Keramika ir gėlės” tema
pavadintą parodą gegužės 31 ___________
Palangoje surengė grupė Vii- . 1883 Madlson St., Ridgewood, N. Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Sateveatu- 
niaus dailininkų. Dvidešimt du 
autoriai pateikė apie 50 darbų. 
Ekspozicija atidaryta Palangos 
botanikos parko oranžerijoje. 
Neįprasta aplinka nulėmė netra
dicinį kūrinių eksponavimą, at
skleidė naujas keramikos pritai
kymo galimybes. Parodoje domi
nuoja vazos skintom gėlėm, in
dai ir įdėklai puokštėm. Paroda 
“Keramika ir gėlės” veiks visą 
kurortinį sezoną.

— “Vagos” leidyklai šiemet 
sukako 40 metų. Per tą laiką 
ji pateikė skaitytojam 1805 mili
jonus egzempliorių knygų. Da
bar leidykla per metus išleidžia 
apie 400 knygų 8 milijonų eg-

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ, 341 Hlghtend 8K galima įsigyti 
lietuviškų Ir angUikų knygų apie Lietuvą, plokštelių, sveikinimo kor
telių, gintaro, baltinukų, medaus, suvenyrų.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prto Foraat

Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TaL 296 • 2244.

BUVUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira. Jr. laidotuvių direktorėm, Naw- 
ark Office: 426 Lafayotta SL (Cor. WMson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa* 
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

KENFIELD FUNERAL KOMES — Boach Mamertai Chapol, 201 Corey 
Ava., St. Petersburg Boach, FL 33700. 013 300 - 0577. Pasadana 
Momorlal ChapoL 200 Pasadena Avė. S., St Petersburg, FL 33707.

JUOZO ANDRIUŠK) Real Esteto, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Incomo Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhavon, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SONUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom.

vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami poleidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securlties 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 shetters. 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.

Izraelis, padaugėjus arabų te
roristiniam veiksmam prieš žy
dus, susigrąžino anksčiau vei
kusį įstatymą, leidžiantį arabus 
įkalinti ar ištremti be teismo, 
o arabų laikraščius, raginančius 
nepaklusti vyriausybės įsaky
mam. uždaryti.

Prieš Ženevoj prasidedant 
konferencijai 1970 m. sudary tos 
sutarties branduolinių ginklų 
plitimui sustabdyti vykdymui 
peržiūrėti, Sov. S-ga paskelbė, 
kad ji leis Tarptautinės atomi
nės energijos agentūrai vietoj 
tikrinti jos du energiją gami
nančius atominius reaktorius.

Pagal 1982 išleistą Cambrid- 
ge Encyclopedia Stalino valdy
mo laikais tarp 1930 ir 1953 
Sov. S-goj žuvo tarp 15 ir 16 mil. 
žmonių dėl bado ir jėgų iš
sekimo. Be to, apie 1 mil. žmo
nių buvo sušaudyta. Stalinui mi
rus darbo stovyklose buvo lai
koma 10 mil. žmonių.

Pietinio Libano Izraelio va
dinamoj saugumo juostoj per su
sišaudymą su Libano Amai mili
cijos kariais du Izraelio kariai 
ir trys milicininkai žuvo ir du 
Izraelio kariai buvo sužeisti.

Sov. S-gos erdvėj skriejanti 
nuolatinė stotis Saliut-7 buvo 
visai sugedusi ir grėsė pavo
jus ją prarasti. Ji neturėjo švie
sos, šilimos ir elektros, jos oras 
buvo užterštas, vanduo užšąlęs, 
baterijos išsieikvojusios, o stotį 
varančios mašinos neveikian
čios. Jai pataisyti birželio 6 
išmesti į erdvę raketa Sojuz -13, 
du kosmonautai, kurie sugebėjo 
prisijungti prie stoties ir ją pa
taisyti per 8 dienas.

Sakoma, kad Meksikos polici
ninkai, reikalaudami kyšių, yra 
pasidarę plėšikais, vyriausybės 
įstaigos — ūkinio apiplėšimo 
įstaigom, o pati Meksika, per
tekusi žemės turtais, yra pa
smerkta skursti.

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

teriškai ant vargonininko šaukė 
mokytoja.

Valdžios atstovai vietoje sure
dagavo įspėjimą, po kuriuo var
gonininkas G. Gurkis nepasi
rašė.

1984 rugpjūčio 17 pavaduoto
ja Kasparavičienė į vykd. komi
tetą kvietėsi kleboną dekaną 
monsinjorą J. Žemaitį, bažny
čios komiteto pirmininką Jeroni
mą Martinaitį ir vargonininką 
Gintą Gurskį. Nuvyko tik kle
bonas. Pavaduotoja Kaspara
vičienė vėl barė kun. J. Žemai
tį už prie altoriaus esančius 
vaikus ir jaunimą, ypatingai pa
vaduotojai nepatinka bažnyčio-

je giedantis vaikų ir jaunimo 
choras. Šį kartą Kasparavičienė 
grasino visa tai pranešti “aukš
tesniems organams”.

Kun. J. Žemaitis ramiai pa
prašė, kad be reikalo negąsdin
tų (paprastai kunigai gąsdinai^, 
kad už “prasikaltimus” valdžiai 
bus perkelti į mažesnes para
pijas — red. past.), nes dauguma 
kunigų nebijo, jie bijo tik bend
radarbiavimo su bedieviška val
džia, bijo kolaboranto vardo, nes 
tai didžiausia juoda dėmė kuni
gui, o kadangi miestuose ir di
delėse parapijose kunigai yra 
perkrauti darbu, tai iškėlimas į 
mažesnę parapiją būtų tik proga 
truputėlį pailsėti.

gerklės operaci- 
pagal konstituciją 
pirmininkas Dės-;

Gvajanos prezidentas Linden 
Forbes Sampson Bumham mirė 
ligoninėj po 
jos. Jo vietą 
užėmė min. 
mond Hoyte.

Turkija apkaltino Bulgariją, 
kad jį vykdydama turkų su- 
bulgarinimo procesą, yra nužu
džiusi 1000 Bulgarijoj gyvenusių 
turkų ir kelius jų tūkstančius 
įkalinusi.

Etiopijos sostinėj Addis Ada- 
ba ir Sudane plinta choleros 
epidemija.

Europos bendrosios rinkos 
valstybės atšaukė savo ambasa
dorius iš Pietų Afrikos.

Naujosios Zelandijos parla
mentui prieš pradedant svarsty
ti įstatymą, draudžiantį atomi
niais ginklais ginkluotiem karo 
laivam įplaukti į jos uostus,, 
JAV svarsto karinio bendradar
biavimo su ja nutraukimą.

Rugiapjūtė netoli Vilniaus

Puola pastatytus kryžius
Utena. 1984 rugpjūčio 19 Ute

nos bažnyčioje buvo švenčiami 
jubiliejiniai šv. Kazimiero atlai
dai. Į iškilmes buvo pakvies
tas vyskupas tremtinys Julijonas 
Steponavičius. Vyskupas laikė 
Sumą, kurios metu pasakė turi
ningą pamokslą. Po šių mišių 
tikintis Utenos jaunimas šv. Ka
zimiero garbei surengė mon
tažą, papildydami giesmėmis.

Jubiliejinių atlaidų proga Ute
nos bažnyčios Šventoriuje buvo 
pastatyti trys meniški kryžiai, 
kuriuos, pasibaigus pamaldoms, 
vyskupas J. Steponavičius pa
šventino.

Rugpjūčio 27 d. pas Utenos 
kleboną — dekaną kun. Joną 
Pranevičių atvažiavo rajono 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas J. Balsas ir pirmininko 
pavaduotojas Povilas Simonavi- 
čius. Valdžios atstovai apžiūrėjo 
naujai pastatytus kryžius, ir, ga
liausiai, už naujus statinius per
skaitė griežtą įspėjimą. Rugpjū
čio 30 d. pas dekaną kun. J. 
Pranevičių atvyko milicijos dar
buotojas Pakalnis. Jį domino, iš 
kur kun. J. Pranevičius gavo 
kryžiams ąžuolinės medžiagos, 
kas juos dirbo, kiek kunigas su
mokėjo už darbą. Tas pats Pa
kalnis apklausinėjo ir Kazimierą 
Šežą, dirbusį kryžius. Meistras 
turėjo aiškintis, iš kur gavo kry
žiams medžiagos, kur juos dirbo, 
kaip klebonas atlygino.

Vėliau rajono vykdomajam ko
mitete K. Šežai buvo pareikšta, 
kad jis užsiimąs LTSR Minis
trų Tarybos uždraustų verslų ga
minimu ir, prigrąsinę nedroži- 
nėti religinio turinio dirbinių, 
nubaudė jį 30 rub. administra
cine bauda.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, penkt WEVD 
10-11 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of LlthuanlaVsekmad., 

zemnlioriu tiražu Šie" skaičiai 2:05 ' 3:00 *• P*P* ,š WSOU> 895 FM- Dr- J- J- Stukas, Din, adresas: zempnonų tiražu, aie sKaiciai ______. _ u .1 nvivm T«u»f 75a. saaa
buvo pateikti Maskvoje atidary
toje lietuvių knygos grafikos pa
rodoje, kurioje eksponuojama 
150 iliustracijų ir 60 įvai
riais metais išleistų knygų. 
“Vaga” — pirmoji lietuviška lei
dykla, surengusi Maskvoje pa
rodą. Parodė atidarė Sovietų 
Sąjungos valstybinių leidyklų, 
poligrafijosrir-'knygų prekybos 
reikalų komiteto pirmininko pir
masis pavaduotojas V. Šikinas. 
Parodos atidaryme taip pat kal
bėjo lietuvių literatūros bičiu
lis rašytojas L. Ozerovas, daili
ninkas A. Beliukinas, “Vagos” 
leidyklos direktorius A.-Pake- 
liūnas ir kiti.
— Kaune, Paveikslų galerijo
je, veikė Maskvos dailininko 
Vladimiro Škunkovo medalių 
paroda. Jis savo darbus yra eks
ponavęs sąjunginėse ir tarptauti
nėse parodose. Šiai parodai dai
lininkas pateikė darbų, kurie ap
ėmė visą kūrybini laikotarpį.

S.L.K.

234 Sunllt Dr., Watchung, N.J. 07060. Telef. (201) 753 - 5636.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Tasolino 

A MEMORIALS
66-86 80 ST, MIDDLE V1LLAGE, OUEENS 

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

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

DANTŲ GYDYMO CENTRAS

1984 rugsėjo 22 Utenos rajo
no laikraštis “Lenino keliu” iš
spausdino M. Morkūno feljeto
ną pavadintą “Nemurmėti”, ku
riame autorius tikinčiųjų vardu 
piktinasi, kam Utenos kunigai 
šventoriuje pastatė tris kryžius. 
Jo nuomone, kryžiai nepuošia 
šventoriaus. M. Morkūnas savo 
straipsnyje nuogastauja, kad 
greitu laiku per kryžius tikin
tiesiems Utenos bažnyčios 
šventoriuje neliks vietos.

“. . . Nežinau kaip jums, o 
man daugiau gėda dėl tokių 
statinių”, — rašo M. Morkūnas. 
Pirmu nusikaltimu M. Mor
kūnas, kaip ir Utenos rajono 
vykdomojo komiteto pirminin
kas Balsas, laiko tai, kad kryžiai 
buvo pastatyti be rajono val
džios leidimo, kai tuo tarpu iš 
patyrimo visiems gerai žinoma, 
kad panašių leidimų niekas ne
duoda. Autorius savo straipsny
je bando įtikinti skaitytojus, kad 
tikrieji šeimininkai bažnyčioje 
yra bažnytiniai komitetai, kurie, 
jo įsitikinimu, dažnai verčiami 
“besąlygiškai vykdyti visus nu
rodymus, o potekstėje — nieko 
nematyti ir nieko negirdėti”, t.y. 
“nemurmėti”.

“. . . Mums labai norėjosi, kad 
žmonės, lankantys bažnyčią, pa
justų, jog šeimininkai yra jie, 
o ne kas kitas (suprask, kunigas
— red. past.), — kai kuriems ku
nigams norėjosi priminti, kad 
taip pat reikia gerbti ir laiky
tis žemiškųjų valdžios įstatymų”,
— baigia savo straipsnį M. Mor
kūnas.

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE
METRO DENTAL SERVICE, P C.

116-06 Myrtle Avon u e 
Rlchmond Hili, 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

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 719 769 • 3300
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Ties muziko palikimu
Muzikas kompozitorius Juozas 

Žilevičius ilgai ir atsidėjęs puo
selėjo Amerikos lietuvių muzi
kinį gyvenimą — organizavo 
dainų • šventes, stengėsi pakelti 
chorų kokybę, parūpino kūrinių 
choram ir solistam. Jis sutelkė 
ir surinko didelį Lietuvių Muzi
kologijos Archyvą.

Reikšdami pagarbą velioniui 
kompozitoriui ir atsisveikindami 
su juo, vis dėl to rūpinamės, 
kas bus su jo palikimu? Ar bus 
išlaikytas Archyvas? Ar bus su
rinkti jo kūriniai, sudaryta ko
kia bibliografija?

Ateina žinios, kad Lietuvių 
Muzikologijos Archyvas jau ne
be tas, kas buvo Žilevičiaus lai
kais. Iš jo daug kas išnešiota, 
pasiskolinta negrąžinamai, pa
siimta į privačias kolekcijas.

Žinia, Archyvas yra bendra 
visų nuosavybė. Juo gali visi 
pasinaudoti, ieškoti medžiagos, 
bet negali vienas kas pasisavin
ti. Tada toji medžiaga pasidaro 
kitiem neprieinama.

Todėl būtina šį Archyvą at
statyti ir išsaugoti. Ir dar dau
giau, — reikia jį plėsti, padi
dinti. Dabar yra modernios ko- 
pij avimo priemonės, tai galima 
greitai padaryti ziraksines kopi
jas. Kopijom gali kiti pasinau
doti. Taip pat galima sutelkti 
ir kopijų, padėti kaip medžiagą 
vienu ar kitu klausimu.

Toks Muzikologijos Archyvas 
buvo tik vienas, labai retas ir 
brangus lietuviškai kultūrai. 
Nereikia tad taip praleisti pro 
šalį ir palikti likimo valiai. Rei
kia jį iš naujo tvarkyti ir išlai
kyti.

Kaip su kompozitoriaus kūri
niais? Jų didelė dalis išspaus
dinta, bet tikriausiai yra likusių 
ir rankraštyje. Ir tokius kūri
nius reikia rinkti, telkti į tą 
patį archyvą. Jei dabar negali
ma išleisti atskirais leidiniais, 
tai galima ziraksiniu būdu pa
dauginti, kad būtų prieinami ir 
kitiem muzikam.

Reikėtų išleisti ir paminklinį 
veikalą — Įmygą apie velionį. 
Laikas bėga labai greitai, vis
kas išsibarsto ir dingsta, dings
ta visos detales, nuotraukos. O 
visa tai svarbu ateičiai išlaikyti.

Pas musda.r nėra mados pa
daryti apie žmogų “paminklinę 
knygą”, išleisti kad ir sąsiuvinį, 
kur būtų surinktos svarbiausios, 
datos, apraš yti darbai, įdė
tos nuotraukos. Tai irgi svarbu 
ateičiai išlaikyti. Ateityje bus 
patogu tokiu leidiniu kitiem pa
sinaudoti.

Kas visatai padarys?

Rodos,kad esame neblogai 
susiorganizavę, išugdę didelius 
fondus, pastatome operas, ku
riom reikia išleisti šimtus tūks
tančių. Atrodo, kad galime ir čia 
minėtus proj ektus paversti re
alybe.

Pirmiausia tuo turėtų pasirū
pinti LB JAV Kultūros taryba. 
Ji turi organizuoti visą kultū
rinį gyvenimą, rūpintis kultūri
nio palikimo apsauga ir globa.

Arba prie Krašto valdybos 
reikia sudaryti dar vieną to
kią tarybą kuri pasirūpintų mū
sų kultūrininkų palikimais, jų 
išsaugojimu, kad nepražūtų, jų 
išleidimu.

Mirė kompozitorius Julius 
Gaidelis,o kur jo muzikinis 
palikimas,ar jis pateko į saugią 
vietą ir bus išsaugotas lietu
viam ?

Taip pat i r su rašytojų pali
kimais. bjie išsibarsto, dingsta, 
nes niekas j yj nekaupia, neren
ka. O tai irgi labai svarbu. Iš 
jų rašys ateities kultūros istori
ją ir vertins mus pačius. Žiū
rėkime, kad nebūtų priekaištų 
— jie nevertino savo kultūrinin
kų ir menininkų, jie leido jų 
palikimui išsibarstyti ir žūti.

Baltimorėje rugpjūčio 5, 
11:55 v.v. ligoninėje mirė Ame
rikos lietuvių žymus muzikas 
— kompozitorius Juozas Žilevi
čius. Mirė sulaukęs gilios senat
vės, eidamas 95 metus. Pasku
tiniu laiku gyveno senelių na
muose prie Baltimorės, buvo 
suvargęs, netekęs regėjimo. Su
šlubavus širdžiai, liepos 30 bu
vo nugabentas į ligoninę, kur jis 
ir mirė.

Velionis tikrai yra daug nu
veikęs-lietuviškai kultūrai ugdy
ti ir jai kelti. Jis reiškėsi kaip 
muzikas vargonininkas, kaip 
kompozitorius, dirigentas, muzi
kinio gyvenimo organizatorius. 
Jis suorganizavo lietuvių mu
zikologijos archyvą. Apie lietu
vius muzikus, jų kūrybą ir ap
skritai apie muziką daug rašė 
spaudoje, bendradarbiavo Lie
tuvių Enciklopedijoje, rašė ir

Muzikas-kompozitorius Juozas Žilevičius, gimęs 1891.III.16, 
miręs 1985.VHL5.

MUZIKĄ J. ŽILEVIČIŲ IŠLYDINT
Darbininke. Jis ilgai vargoni
ninkavo Elizabethe, N.J., iš kur 
su Darbininko redakcija palaikė 
glaudžius ryšius. Pasitraukęs 
į pensiją, persikėlė į Chicagą, 
ten jėzuitų namuose įkurdino 
savo Muzikos archyvą ir ten il
gai gyveno. Prieš kokią 10 metų 
persikėlė arčiau dukros prie 
Baltimorės.

Gimęs Žemaitijoje
Juozas Žilevičius gimė 1891 

kovo 16 Jerubaičių viensėdyje, 
Plungės valsčiuje, Telšių apskri
tyje. Tėviškėje baigė pradžios 
mokyklą, Palangoje išlaikė 4 
klasių egzaminus 1905.

Muzikos pradėjo mokytis. 
Plungėje pas N. Sasnauską. Jau 
1908 Plungėje pradėjo vargoni

ninkauti. Plungėje būdamas, jis 
susitiko ir su M. K. Čiurlio
niu, kuris atvykdavo į kleboniją 
atostogauti.

1910 - 12 vasaromis Varšu
voje studijuodavo vargonus. Kai 
kilo pirmasis pasaulinis karas, 
pasitraukė į Petrapilį, kur įsi
jungė į plačią veiklą. 1914 - 18 
buvo Sv. Kotrynos vyrų gim
nazijos muzikos ir dainavimo 
mokytojas, 1915 . įstojo į Petra
pilio Imperatorišką konservato
riją. Jos kompozicijos skyrių 
baigė 1919 ir gavo laisvojo me
nininko laipsnį. 1918 Petrapily
je baigė suaugusiųjų kursus ir 
gavo brandos atestatą.

Veikla Rusijoje
Konservatorijoje jo mokytojų 

tarpe buvo ir žymių muzikų, 
pvz., Al. Glazunovas, J. Vitolis, 
M. Steinbergas.

Gavęs diplomą, buvo paskir
tas į Vitebską, kur nuo 1919 
rugpjūčio iki 1920 vasario kon
servatorijoje dėstė teorines 
muzikos disciplinas. Ten jam 
buvo suteiktas muzikos profeso
riaus laipsnis.

Jis taip pat rūpinosi, kad 
po revoliucijos Lietuvai grąžintų 
išvežtus kultūros turtus.

Grįžta Lietuvon
1920 pavasarį grįžo Lietuvon 

ir netrukus pradėjo dirbti Lietu
vos meno kūrėjų draugijoje, 
kuri organizavo besikuriančios 
nepriklausomos Lietuvos kultū
rinį gyvenimą. 1920 gruodžio 
1 buvo paskirtas teatro admi
nistratoriumi. Jis nemažai prisi
dėjo prie dramos teatro ir operos 

. įsteigimo, dirbo švietimo mi
nisterijoje, buvo meno skyriaus 
viršininku, operoje buvo ir di
rigentas ir muzikinis sufleris, 
dėstė vaidybos meno studijoje, 
paruošė mokyklos muzikos ir 
dainavimo programą. 1924 per
sikėlė į Klaipėdos muzikos mo
kyklą, dėstė teorinius dalykus, 
muzikos istoriją, buvo tos mo
kyklos inspektorius, 1926 -27 
— direktorius.

Atvyksta į Ameriką
Švietimo ministerija jį 1929 

siuntė į Ameriką, susipažinti 
su lietuvių kultūrine veikla. Su 
šeima 1929 jis ir atvyko į Ame
riką, įsikūrė Elizabethe, N.J., 
kur lietuvių Šv. Petro ir Po
vilo parapijoje vargoninkavo iki 
1961 metų. Pasitraukęs pensi
jon, uoliai telkė ir ugdė savo 
Muzikos archyvą.

Muzikinė veikla Lietuvoje
Žilevičius visą laiką judėjo ir 

organizavo aplink save muzikinį 
gyvenimą. Jau vargonininkauda

mas Plungėje, su choru daly
vavo Lietuviškuose vakaruose, 
kaip pianistas įsijungė į kvar
tetą.

Petrapilyje susidraugavo su 
muziku C. Sasnausku, po jo mir
ties 1916 rūpinosi surinkti jo 
sukurtus veikalus, vėliau padė
jo jo palaikus iš Petrapilio per- 
benti į Kauną. Petrapilyje tal
kino aktoriui K. Glinskiui, ren
giant vaidinimus, statant opere
tes. Jau tada pradėjo rinkti lie
tuvišką muzikologinę medžiagą.

Lietuvoje uoliai talkino ope
ros darbams. Visais ruošos dar
bais rūpinosi, kai buvo statoma 
M. Petrausko Birutė, A. Ruben- 
šteino Demonas, Verdi Rigolet- 
to, 1922 - 24 Kaune rengė sim
foninės muzikos koncertus, 1923 
ėmėsi organizuoti pirmąją dainų 
šventę, kuri įvyko 1924 rugpjū
čio 23 - 24. Būdamas Klaipė
doje, surinko nemažą lietuviškų 
muzikos instrumentų rinkinį. Ta 
visa sutelkta muzikologinė me
džiaga žuvo per II p. karą, 
sudegė Gargžduose.

Muzikinė veikla Amerikoje
Būdamas toks judrus, ir Ame

rikoje išplėtė savo muzikinę 
veiklą. Veikė Vargonininkų są
jungoje ir ten kėlė mintį su
rengti dainų šventę, plačiai pa
minėti Vytauto Didžiojo Metus 
1930. Jis pats vadovavo rengi
mo komitetui, ir toji šventė bu
vo surengta 1930 birželio 1 
Camegie salėje. Dalyvavo 500 
Amerikos rytinio pakraščio 
choristų. Dirigavo Žilevičius.

Tais pačiais metais jo rūpes
čiu surengta eilė rajoninių dai
nų švenčių.

1932 pradėjo organizuoti Lie
tuvių parapijų chorų sąjungą, 
nes tuo metu tikrai buvo daug 
chorų, ir visi jie buvo dideli. 
Tą sąjungą įsteigus, kasmet buvo 
rengiamos dainų šventės, kurių 
vyriausiu dirigentu būdavo ve
lionis Žilevičius. Ta veikla tę
sėsi net 20 metų. Paskutinė Są
jungos šventė buvo 1952 Har- 
risone.

1939 New Yorko vyko pasau
linė paroda, kurioje buvo ir Lie
tuvos paviljonas. Buvo surengta 
didžiulė Lietuvių diena. Lietuvių 
diena įvyko 1939 rugsėjo 10. 
Dalyvavo 60 chorų, dainininkų 
buvo apie 3000. J. Žilevičius 
buvo vienas iš svarbiausių or
ganizatorių, lankęs visus chorus, 
tikrinęs juos, šventėje buvo vy
riausias dirigentas.

1956 liepos 1 Chicagoje buvo 
surengta Amerikos ir Kanados 
lietuvių I-moji dainų šventė.

(nukelta į 4 psl.)

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 kūrybai Mokslinė veikla— 
kalbininkas ir matematikas • Jo reikšmė lietuvių tautai.

27—

Kai poetas parašė “Artojo 
giesmes šventas”, neseniai buvo 
praūžusi 1848 metų revoliucija 
ir rusų - turkų karas. Visur buvo 
didelė karo baimė ir didelė į- 
tampą tarp katalikų ir pravosla
vų. Todėl poetas ir prašo Vieš
patį, kad jis liktų tarp “tikrų 
katalikų, išblaškyk visas kares, 
bus visiškai tyku ...”

Štai artojėlių giesmės posmai 
apie Eucharistiją. Poetas rašo 
jautriai ir vaizdžiai:

Dėkui gi. dėkui. Jėzau, malo
ningas,

Liesiu iš džiaugsmo ašaras 
graudingas.

Kad mane kaltą priėmei už 
sūnų,

Daveiltfmčieiusią savo Kraują, 
Kūną. - .

Valdyk pajautas ir širdį su
trintu,

Pripildyk džiaugsmu, kad Tave 
garbintų,

Ir ntbeik niekur iš šitų 
namelių,

Būk diliai j^ga — spinduliais 
vesi te-liti.

Linksmybė mano Tu, Jėzau 
esi,

šviesyblrnano, Tu, Jėzau esi, 
Tegu oi visko nustosiu, 
bet paiku i Jėzų sekiosiu. (...)

Troltllu, kad žmonės Tave 
palinkę,

nerOstin^lami darbais gar
binį

Tegu nors visko nustosiu, 
bet paskui Jėzų sekiosiu.

Poetas A. Baranauskas ypač 
mėgo Kryžiaus ir Sopolingosios 
Dievo Motinos temas. Jautriai 
verčia liturginius himnus bei 
sekvencijas — “Stabat Mater 
dolorosa”, Exite, Sion Filiae, 
Vexulla Regis prodeunt, Lustra 
sės gui iam peregit, Crux fidelis 
inter omnes.

Motina skaudžiai liūdėjo
Verkė, po kryžium stovojo, 
Jos sūnaitis kybojo:

Ašaros teka patvinę,
Pervėrė dūšią, krūtinę, 
Kalavijo ašmenys . . .

Kas nuo verksmo išsiturėtų! 
Jei Marijos skausmą regėtų, 
Gal ir širdis ir krūtinė 
Šalta, kieta, akmeninė 
Nuo Marijos verksmo trupėtų.

Labai originaliai ir Jautriai jis 
atkuria Marijos aimaną sūnui.

Sūnau! Kad žemiau kybotum. 
Gal Tau lengvinčiau skaus

mus!
Atremčiau svyrančią galvą 
Veido šluostyčiau kraujus;
Ir prie Tavęs prisiglausčiau. 
Raminčiau dejavimus . . .

Kaip turėjo paveikti artojėlius 
šių giesmių posmai, — tokie su
prantami, paprasti ir tokie 
jaudinantys.

Giesmės Marijos garbei
Jis yra sukūręs vienas iš gra

žiausių giesmių Marijos garbei. 
Kelios Marijos giesmės yra labai 
paplitusios. Štai 1871 metais 
parašė “Sveika, Marija, dangaus 
Lelija”. Atkreipkime dėmesį į 
formą. Kokia ji sklandi ir 
skambi. Tai parašyta prieš 
“Aušrą”, prieš visą tautinį at
gimimą. Parašyta tarmiškai, 
dabar pervesta į bendrinę kabą 
jos vaizdingumas ir skambu
mas kiek nukenčia. Bet giesmė 
tikrai skamba. Ji parašyta trum
pom eilutėm. Kai kur tos dvi. 
eilutės sujungiamos į vieną, bet 
tai netikslu.

Sveika Marija, 
Dangaus Lelija, 
Mielaširdinga

Ir maloninga!
Motin malonės, 
Išvaduok žmones 
Varguose skęstančius!

Kaip saulė šviesi, 
Kaip bokštas tiesi, 
Šventa garbinga, 
Didžiai šlovinga, 
Prie mūs skubėki. 
Pasigailėki, 
Nušluostyk ašaras!

Mes dažnai klystam 
Ir nebedrįstam 
Šaukt nusidėję 
Prie Atpirkėjo: 
Tu tiktai viena 
Lieki šiandiena

Paguoda ir viltis.
Ir t.t.

Giesmė gana ilga, turi net 8 
posmus.

Štai kita giesmė — “Skais
čiausioji, gražiausioji”. Ir čia 
tas pats forminis lengvumas ir 
grakštumas. Atrodo, kad iš tra
paus porceliano būtų sukurtas 
šis poezijos kūrinys.

Skaisčiausioji 
Gražiausioji 
Dangaus Lelija, 
Dievą gimdė, 
'Žaltį tramdė 
Pana Marija! 
Tėvo duktė amžina, 
Dievo Sūnaus motina, 
Pažadėta,.
Numylėta
Dvasios Švenčiausios . . .

Skaisti šviesi, 
Daili, tiesi, 
Šventa, nekalta, 
Ant aukštybių 
Ir galybių 
Dangaus iškelta; 
Saule apsiausdama, 
Mėnesį pamindama. 
Galva šventa 
Apdahinta 
Dvylika žvaigždžių.
Ir t.t.

Jis yra autorius ir Kalėdinių 
giesmių; “Piemenėliams — varg
dienėliams tarė Dievo siunti
nys . . Piemenys, piemenys 
Betliejiin hėgo . . .

Jis yra autorius ir didingos 
Velykų giesmės:

Linksma diena mums pra- 
švieto,

Visi troškom džiaugsmo lito, 
Kėlės Kristus, mirtis krito 
Aleliuja, aleliuja, aleliuja!

Su polėkiu parašė “Graudžius 
verksmus”, visą ciklą giesmių, 
skirtų Kristaus kančiai.

Gaila, kad niekas plačiau nesi
domėjo šia jo religine poezija 
— giesmėm. Niekas neparengė 
ir naujo leidimo, kur būtų jau 
kiek galima moksliškiau ir tiks
liau išnagrinėtos jo giesmės.

Tokio leidinio Lietuvoje ne
parengs, nes valdžia ateistinė. 
Neleis ir kitiems tai padaryti. 
Tai turėtų parašyti jau žmonės, 
kurie gyvena kituose krantuose, 
kurie pažįsta giesmes, jų žodžius 
ir muziką. Būtų įdomu sužinoti, 
kiek Baranauskas pats sukūrė 
giesmių melodijų. Apie tai rašo 
visi ano meto liudininkai, lite
ratūros istorikai. Bet tai gali 
padaryti tik muzikos istorikas, 
kuris drauge pažįsta ir lenkišką 
religinę literatūrą — giesmes, 
poeziją.

Baranausko giesmėm vėliau 
daug kas rėmėsi, jas savotiškai 
lyg sekė. Dažnai sekė 50 rimais 
ir jo metni.

(Rus daugiau)
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Ateitininkų jubiliejinio 

75 metų 

kongreso programa

I. Seselių kazimieriečių sode 
žodžiu ir muzika bus prisiminti 
ateitininkai, kurie žuvo nepri- 
klausomybės, partizaninėse ir 
dabartinėse kovose dėl tikėjimo 
ir tautinio apsisprendimo.

II. Eitynės iš sodo į Šv. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčią 
Mafquette Parke.

III. Susikaupimo valanda su 
specialia muzikine bei žodine 
programa ir palaiminimas Švč. 
Sakramentu.

Rugsėjo 1 d., sekmadienį, 
Jaunimo centre

8:30 v. r. — registracijos tąsa.
8:30 — atskirų vienetų posė

džiai.
10 vai. — kongreso iškilmin

gas posėdis.
I. Vėliavų įnešimas, malda, 

himnai. Federacijos valdybos 
žodis. Garbės prezidiumo su
darymas, sveikinimai žodžiu ir 
raštu.

II. Bendras posėdis. Dr. Vy
tauto Vardžio paskaita — “Lie
tuva ir išeivija”.

12 v. — pertrauka. Užkandžiai 
Jaunimo centro kavinėje.

1:15 X Atskirų sąjungų 
svarstybos tema “Lietuva ir iš
eivija”.

3 v. popiet — iškilmingos mi
šios Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje Brighton Parke. Vyriau
sias koncelebrantas ir pamoks
lininkas — Chicagos kardinolas 
J. Bemardin.

6 v. — kongreso banketas 
Condesa Del Mar salėje, Alsip, 
III. Speciali programa ir šokiai, 
grojant Aido orkestrui.

Rugsėjo 2, pirmadienį, 
Jaunimo centre

10 v. r. — bendras baigia
masis kongreso posėdis.

I. Vedamoji mintis — “Žvel
giant į paskutinįjį šimtmečio 
ketvirtį”.

II. Veiklos gairių pateikimas, 
svarstybų susumavimas, nutari
mų priėmimas, kongreso užda
rymas.

12 v. — Padėkos ir vilties 
mišios — tėvų jėzuitų koplyčio
je. Vyriausias koncelebrantas — 
vysk. V. Brizgys. Pamokslas — 
Federacijos dvasios vado kun. 
dr. V. Cukuro.

Po mišių laisvas laikas, pa
bendravimas Jaunimo centro ka
vinėje, skirstomas! į namus.

Rugpjūčio 30, penktadienį, 
Ateitininkų namuose

12 vai. — dalyvių registraci
ja ir susipažinimas su kongreso 
tvarka.

2 v. popiet — kongreso dar
bo posėdis. Ateitininkų Federa
cijos valdybos ir atskirų sąjungų 
(sendraugių, studentų, mokslei
vių ir jaunųjų) susipažinimas su 
jų organizaciniais klausimais ir 
svarsty bos.

7 v. v. — meno parodos ati
darymas.

7:30 v. v. — susipažinimo 
vakaras Jaunimo centre Chica- 
goje. Jaunųjų menininkų bei kū
rėjų vakaras. Po programos šo
kiai viršutinėje salėje, grojant 
Aido orkestrui. Javinėje — už
kandžiai ir pasisvečiavimas vy
resniesiems.

Rugpjūčio 31, šeštadienį, 
Jaunimo centre

8:30 v. r. — registracijos tąsa.
9 v. r. — mišios deimantinio 

jubiliejaus sukakčiai paminėti. 
Vyriausias koncelebrantas ir pa
mokslininkas — vysk. Paulius 
Baltakis, OFM.

10:15 v. — kongreso oficia
lus atidarymas. Rengimo komi
teto atidaromasis žodis. Vėliavų 
įnešimas, malda, himnai. Prezi
diumo sudarymas, sekretoriato 
ir komisijų sudarymai. Prezi
diumo žodis.

10:45 v. — bendras posėdis. 
Kun. dr. Valdemaro Cukuro pa
skaita — “Ateitininkija kryžke
lėje”.

11:45 v. — atskiri] sąjungų 
svarstytos ta pačia tema.

1 vai. — pertrauka. Užkan
džiai Jaunimo centro kavinėje.

2:15 v. — sendraugių, stu
dentų, moksleivių ir jaunųjų są
jungų atskiri posėdžiai — kon- 
konferencijos.

3:45 v. — bendras posėdis. 
Dr. Kęstučio Skrupskelio pa
skaita — “Krikščioniškos ir 
marksistinės kultūrų konfronta
cija”.

4:45 v. — atskirų sąjungų 
svarstybos ta pačia tema.

6 v. v. — vakarienė.
7:30 v. v. — Tėvynės vakaras. 

Šis vakaras skiriamas prisiminti 
mirusius, žuvusius ar nukankin
tus ateitininkus, o taip pat ir 
tragiškuosius tautos momentus, 
pavyzdžiui, trėmimus, partizanų 
kovas, areštus, teismus, kurie 
tebevyksta ir dabar.

MUZIKĄ J. ŽILEVIČIŲ IŠLYDINT

(atkelta iš 3 psl.)

Jis buvo tos šventės garbės di
rigentas. Dalyvavo ir kitų dainų 
švenčių parengime, buvo reper
tuaro komisijos nariu, garbės 
pirmininkų.

Muzikologas
Dar Petrapilyje būdamas, Ži

levičius ėmė telkti įvairią me
džiagą, surišta su lietuvių muzi
ka, jos istorija. Būdamas Lie
tuvoje, ypač nuo 1924 metų, 
ėmė rinkti įvairią medžiagą. Šį 
darbą išplėtė, atvykęs į Ameri
ką. Savo namuose Elizabethe, 
N.J., buvo sutelkęs labai daug 
įdomios medžiagos, kuri buvo 
susijusi ir su lietuviška muzika, 
ir su lietuviška kultūra. Pasi
traukęs į pensiją, archyvą per
kėlė į jėzuitų namus Chicagoje 
ir gražiai jį sutvarkė. Pavadino 
jį Lietuvių muzikologijos archy
vas, angliškai — Library of Lith- 
uanian Musicology. Testamentu 
archyvą padovanojo teisėtai ne
priklausomos Lietuvos vyriausy
bei.

Raito žmogus
Muzikui Žilevičiui rūpėjo vi

suomenėje ugdyti muzikinę kul
tūrą, todėl jis yra parašęs daug 
straipsnių apie muziką, apie teo
retinius dalykus, apie atskirus 
muzikus. Savo straipsnius 
spausdino įvairiausioje spaudoje

Pabaltiečių demonstracijos Helsinkyje. Policija nuo žemės kelia Vytautą Bačlą, Pran
cūzijos lietuvių jaunimo pirmininką. Ši klišė buvo įdėta Stockholmo dienraštyje 
Svenska Dagbladet.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA INFORMUOJA

Baltųjų Rūmų sukviestose
, konferencijose

VVashingtone įvyko dvi svar
bios Baltųjų Rūmų sukviestos 
konferencijos: Pavergtų tautų 
savaitės paskelbimo iškilmės ir 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo (Helsinkio konferencijos 
10 metų sukakties proga) klau
simu pasitarimas. Abiejose daly
vavo Amer. Liet. Tarybos pirm. 
Teodoras Blinstrubas.

Pavergtų Tautų savaitės pa
skelbimo iškilmes liepos 25 d. 
pradėjo atvykusių dalyvių pa
sveikinimu Linas Kojelis, Baltų
jų Rūmų ryšių įstaigos direkto
riaus pavaduotojas. Toliau Gy
nybos sekretoriaus pavaduotojas 
VVilliam Furniss painformavo 
apie JAV plečiamą gynybinės 
strategijos iniciatyvą. Amerikos 
Balso direktorius Eugene Pell 
papasakojo apie sėkmingas pa
stangas plėsti ir stiprinti JAV 
informaciją plačiame pasaulyje, 
ypač skiriamą tautoms už gele
žinės uždangos. Paskutinis kal
bėjo JAV viceprezidentas Geor
ge Bush, apibūdindamas susida
riusią padėtį ir JAV pasirinktą 
veiklos liniją.

Juozo Žilevičiaus parašyta 
knyga “Lietuvis vargoninin
kas išeivijoje”. Knyga išleido 
Vargonininku muziku są
junga 1977 m.

Lietuvoje ir Amerikoje, bendra
darbiavo Lietuvių Enciklopedi
joje ir aprašė daugelį lietuvių 
muzikų.

Parašė ir keletą knygų — 
Česlovas Sasnauskas, išėjo dvi 
laidos, 1935 ir 1951, Muzikos 
vardynas — Muzikos Žinių prie
das, Lietuvis Vargonininkas išei
vijoje — gana stambus veikalas, 
išleistas Liet. Vargonininkų Są
jungos 1974. Rinko medžiagą 
Lietuvių muzikos bibliografijai.

Veikė ir įvairiose organizaci-

jose. Lietuvos vyriausybė jį 1935 
metais apdovanojo Gedimino 
III laipsnio ordinu.

Muzikas kompozitorius
Ir čia jo palikimas yra nema

žas. Parašė apie 400 įvairių 
muzikos kūrinių. Didesnė jų 
dalis jau yra išspausdinti ir pa
skelbti, bet yra ir nespausdintų.

Čia randame įvairiausių kū
rinių — dainų choram, solistam, 
plati instrumentinė muzika, 
simfoninės kompozicijos, kanta
ta Vytauto Didžiojo garliei.

Taip pat labai gausi ir įvai
ri jo religinė muzika, įvairios 
giesmės chorams ir solistam, 
vargonų kompozicijos, mišparai 
ir t.t.

Savo kūryboje mėgsta lietuvių 
liaudies muziką. Paėmęs liaudies 
melodiją, ją išvysto į didelės 
formos vokalinį veikalą, pav. 
Anoj pusėj ežero.

-o-

Vrsa tai sudaro didelį ir gra
žų palikimą lietuvių tautai. Tik
rai jis lietuviškąją muziką ir 
lietuviškąją kultūrą pakėlė ir pa
darė savo gyventą aplinką ir 
epochą šviesesnę ir geresnę.

Todėl išlydėdami jį, pagar
biai nulenkiame galvas ir tuo 
pačiu pagerbiame ir visus tuos, 
kurie triūsė su juo, talkino jo 
gausiuose darbuose.

Muzikas kompozitorius ir di
rigentas padėjo lazdelę ant 
pulto ir užskleidė gaidas. Jau 

Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo reikalais konferenci
ja įvyko liepos 26 d. Čia irgi 
ją atidarė Linas Kojelis. Toliau 
Valstybės sekretoriaus pavaduo
tojas Europos reikalams Mark 
Palmer painformavo apie turi
mus rūpesčius ir viltis Europos 
reikalu. Ambasadorius James E. 
Goodby, JAV atstovas Europos 
nusiginklavimo ir pasitikėjimo 
ugdymo konferencijoje, papa
sakojo apie Amerikos pastangas 
šioje srity. Ambasadorius Ri- 

chard Schifter, Žmogaus teisių 
ekspertų konferencijoje Otta- 
woje, vadovavęs JAV delegacijai, 
nupasakojo pasitarimų eigą, api
būdino Maskvos bloko šaltumą 
šiais reikalais ir vakariečių da
rytą spaudimą, kad Sovietų Są
junga laikytųsi savo tarptauti
nių įsipareigojimų šioje srityje. 
Jų pranešimus papildė Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
JAV komisijos štabo direktorius 
ir generalinis patarėjas Michael 
Hathaway.

Amer. Liet. Tarybos pirm. 
Teodoras Blinstrubas raštu per 
L. Kojelį įteikė paklausimą, ar 
negalima imtis stipresnių prie
monių, kad Maskva būtų pri
versta laikytis Helsinky priimtų 
įsipareigojimų žmogaus teisių 
reikalais, prašymą, galimy
bėms atsiradus, tarptautinėje 
plotmėje iškelti kolonialinę pa
dėtį Lietuvoje ir Lietuvos teises 
į laisvę ir padėką JAV delegaci
jai už gynimą žmogaus teisių 
Ottawos konferencijoje, drauge 
ginant ir Maskvos skriaudžiamus 
lietuvius.

Lietuvos krikščionybės 
jubiliejus

Vyskupui Pauliui A. Baltakiui, 
O.F.M. kviečiant, Amer. Liet. 
Tarybos pirm. Teodoras Blin
strubas pranešė, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba sutinka įeiti į * 
centrinį Lietuvos krikščionybės 
— Lietuvos krikštų (1251, 1387, 
1413) jubiliejaus minėjimo ko
mitetą.

Tautybių diena
Kongresmenas Dante B. Fas- 

cell JAV Atstovų Rūmuose pa- 
siū'ė rezoliuciją, kad rugsėjo 21 
d. būtų paskelbta tautybių-etni- 
nė diena. Jo pasiūlymą parėmė 
devyni kongresmenai. Susidaręs 

niekada jis nemostels batuta 
choram, solistam. Tik jo kūri
niai gyvens per kartų kartas 
ir primins tuos laikus, kaip Lie
tuva ėjo per karus ir sunkią 
tremtį, primins ir tuos žmo
nes, kurie tėvynę puošė kaip 
savo seserį, kad ji būtų tik gra
žesnė ir patrauklesnė. Prie šios 
lietuviškos idealistų kartos ir 
priklausė velionis maestro! (p.j.) 

yra sąjūdis šį planą, pavadintą 
Americans by Choice, paremti. 
To sąjūdžio pirmininkas Selven 
Fienschreiber kreipės į ALT pir
mininką T. Blinstrubą, laukda
mas pritarimo. Atsakymas buvo 
teigiamas. .

Los Angeles ALT vadovybė
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Los Angeles skyriaus vadovybė 
metiniame susirinkime buvo iš
rinkta aklamacijos būdu. Ją su
daro: pirm. Ant. Mažeika, vice
pirmininkai: Ant. Skirius, D. 
Petronytė, Am. Kungys, sekreto
riai E. Gedgaudienė ir R. Paš- 
kauskas, iždo sekr. S. Kvečas, 
ižd. R. Bužėnas.

Laisvės statula New Yorke
Šimtmečio sukakties proga 

organizuojamas Laisvės statulos 
New Yorke atnaujinimas ir imi
gracijos muziejų steigimas. Tam 
reikalui sudarytam komitetui 
vadovauja pasižymėjęs ekono
mistas Lee A.. lacocca.

Jam Amer. Liet. Tarybos pir
mininkas Teodoras Blinstrubas 
pasiuntė raštą, pažymėdamas, 
kad ALT tam sumanymui prita
ria. Džiugu, kad ALT sudėtin 
įeinančios organizacijos kai ku
rios jau įsipareigojo šį reikalą 
finansiniai paremti.

Gina lietuvių teises
Šv. Antano parapijoje Detroi

te 128 asmenys pasirašė petici
ją OSI reikalu ir išsiuntinėjo 
Michigano valstijos senato
riams, kongresmanams, net pa
siuntė ir JAV prezidentui, iškel
dami kai kuriuos tos institucijos 
darbo netikslumus. Pirmasis at
siliepė senatorius Donald W. 
Riegle, Jr., pažadėdamas į šį 
reikalą atkreipti atitinkamų 
įstaigų dėmesį.

DIPLOMATŲ PRIĖMIMAS 
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

Prezidento ir ponios Nancy 
Reagan prieš mėnesį pakviesti 
diplomatinių misijų šefai su 
žmonomis, jų tarpe ir Lietuvos 
atstovas su žmona, liepos 15 
rinkosi į jiem skirtą priėmimą - 
koncertą.

Bostono Pops orkestras, šven
čiantis savo 100 metų sukaktį, 
vadovaujamas John Williams, at
liko programą Baltųjų Rūmų so
de. Buvo nepaprastai karšta ir 
tvanku. Vyrai nusiėmė švarkus, 
o koncerto programos vietoje 
plevėsavo vėduoklės visų ran
kose.

Ponia Reagan perdavė prezi
dento ir savo vardu sveikinimus 
diplomatinių misijų šefams bei 
jų žmonoms išlaikydama ramų, 
gražų stilių ir nuoširdumą. Vi
sų didžiausi plojimai palydėjo 
jos pareiškimą ir su gilia užuo
jauta žvelgėme į ją, pavargusią 
ir liūdną.

ANT! SOVIETINES 
DEMONSTRACIJOS 
SUOMIJOJE

Helsinkio pakto 10 metų su
kakties proga į Helsinkį buvo 
suvažiavę paktą pasirašiusių 
valstybių užsienio reikalų mi- 
nisteriai, viso net 35. Buvo ir 
Amerikos valstybės sekretorius 
George P. Sbultz ir naujasis 
Sovietų Sąjungos užsienių rei
kalų ministeris Eduard A. She- 
vardnaze.

Tą progą išnaudojo pabaltie- 
čiai. Jie Kopenhagoje surengė 
teismą prieš Sovietų Sąjungą. 
(Apie teismą buvo rašyta praei
tame Darbininko numeryje). 
Paskui Pabaltijo jaunimas laivu 
nuplaukė į Helsinkį. Jų laivą se
kė Sovietų Sąjungos laivai. Ne
toli Helsinkio vienas Sovietų 
Sąjungos karo laivas praplaukė 
labai arti, vos vos jų nekliudė.

Pabaltiečiai Helsinkyje su
rengė demonstracijas prie So
vietų ambasados. Demonstra
cijoje dalyvavo 400 pabaltiečių 
jaunimo. Jie sutraukė dar apie 
2000 žiūrovų minią.

Suomija buvo privežus daug 
policijos, kad būtų saugu Sos
tinėje. Policija areštavo de
monstrantus ir paskui paleido.

Demonstracijos Suomijoje bu
vo didelė sensacija, nes ten nie
kas nerengia tokių dalykų prieš 
Sovietų Sąjungą.

Šis pabaltiečių žygis susilau
kė plataus atgarsio visoje pa
saulio spaudoje, Įdėtos nuotrau
kos, aprašytas pats faktas.

Plačiausiai pasklidusioje nuo
traukoje yra Vytautas Bačkis, 
Prancūzijos lietuvių jaunimo 
pirmininkas. Jis yra dr. St. Bač- 
kio, Lietuvos atstovo Washing- 
tone, anūkas.

Visas įvykis susilaukė plataus 
atgarsio ir Europos televizijoje. 
Anglijoje buvo rodomos ištrau
kos iš teismo Kopenhagoje, ke
lionė laivu, pačios demonstra
cijos. Rodė beveik visą valandą. 
Taip pat plačiai parodyta ir Vo
kietijoje.’ ’ '■ ■ - - ■■ *

Amerikos spauda plačiai ap-' 
rašė demonstracijas, įdėjo net į 
pirmą puslapį. Bent keli Darbi
ninko skaitytojai atsiuntė tų laik
raščių iškarpas. Ačiū jiems už 
dėmesį.

Naujas CSCE pirmininkas 
kaltina Sovietus

Europos saugumo ir bendra
darbiavimo komiteto Washing- 
tone naujas pirmininkas senato
rius Alphonse D’Amato (resp., 
N.Y.), vertindamas pasitarimus 
Ottavvoje, pažymėjo, kad jie tu
rėjo savo prasmę išryškindami, 
jog Sovietų Sąjunga laužo savo 
įsipareigojimus žmogaus teisių 
srityje. Ateityje reikia turėti 
atsargumą sudarant naujas 
sutartis su Sovietais, kol jie nesi
laiko ankstyvesnių savo įsiparei
gojimų sutartyse.

Šen. D’Amato yra tos nuomo
nės, kad Helsinkio susitarimai 
ir jų laikymosi tikrinimas jas su
dariusių tautų posėdžiuose yra 
naudingas, nes yra forumas 
spausti Sovietus dėl įsipareigo
jimų laužymo.

Į ponios Reagan kalbą dip
lomatinio korpuso vardu gražiai 
atsiliepė Švedijos ambasadorius 
grafas Wilhelm Wachmeister, 
tuo tarpu einąs diplomatinio 
korpuso dekano pareigas.

Bendrai, šis priėmimas dvel
kė tam tikru liūdesiu, nes prezi
dentas buvo po operacijos ligo
ninėje. Ponia Nancy Reagan ir 
viceprezidentas ir ponia Bush 
priėmė svečius.

Po koncerto ir kalbų ponia 
Reagan pakvietė svečius į Bal
tųjų Rūmų vėsų vidų, kur buvo 
vaišės ir graži muzika. Visi sve
čiai ten turėjo progos asmeniš
kai pasisveikinti su ponia Rea
gan ir po to su viceprezidentu it 
ponia Bush.

Sveikindamasis su ponia 
Reagan Lietuvos atstovas. Lie
tuvių Tautos vardu, perdavė šir
dingiausius linkėjimus prezi
dentui greit pasveikti ir sustip
rėti. O. G.
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IŠ LIET. BENDRUOMENĖS 
VEIKLOS

Pavergtų Tautų savaitės 
minėjimas Detroite.

Liepos 21 Detroite buvo mi
nima Pavergti] tautų savaitė. 
Minėjimas vyko Ukrainiečių sa
lėje, Wųrren’e — Detroito prie
miestyje. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo Linas Kojelis — specialus 
presidento Reagan asistentas — 
tautybių reikalams. Minėjime 
dalyvavo per trys šimtai įvai
rių tautybių atstovų, jų tarpe* 
apie dvidešimt lietuvių.

Pavergtų Tautų savaitės minė
jimas Washington’e vyko liepos 
25, Baltųjų Rūmų pašonėje — 
New ExecutiveBuilding. Minėji
mą pravedė ir, kiek man atro
do, suorganizavo — Linas Koje
lis. Apie strateginės apsaugos 
aspektus ir iniciatyvą — kalbė
jo VVilliam Fumiss — specialus 
apsaugos ministerio asistentas 
Strateginės apsaugos ir Nusi
ginklavimo — ginklų kontrolės 
klausimais. Amerikos Balso di
rektorius — Eugene Pell, kuris. 
Lietuvių Bendruomenei šven
čiant trisdešimtmetį, dalyvavo 
trisdešimtmečio minėjime De
troite ir yra gerai susipažinęs 
su mums rūpimais klausimais. 
Ponia Linda Chavez — Asisten
tė Prezidentui ir direktorė Offi
ce of Public Liaison (Lino Koje
lio tiesioginė viršininkė). Ir lie
taus išpraustas Amerikos vice
prezidentas — George Bush.

Kviestiniai svečiai buvo suva
žiavę iš įvairių vietovių. Iš lietu
vių matėsi detroitiečiai — dr. 
Algis Barauskas ir Jonas Urbo
nas, Chicagos— Jonas Talandis 
ir Teodoras Blinstrubas, Phila- 
delphijos — Algimantas Gečys su 
žmona. Aušra Zerr su dukra Li-

Pranciškonai leidžia šiuos 
laikraščius bei žurnalus: Aidai, 
Darbininkas, šv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus juos prenu
meruoji?

Kas aukoja, Lietuvą vaduoja!

dija ir sūnumi Jonu, vašingto- 
niečiai — dr. Ramūnas Kundro
tas, Algimantas Gureckas, Dalia 
Reinienė ir Alfonsas Petrutis, 
Amerikos Balso — lietuvių sky
riaus vedėjas.

Helsinkio susitarimų dešimt
metis. Helsinkio susitarimų pa
sirašymo dešimtmečio atžyinėji- 
nnii liepos 26 vėl Lino Kojelio 
iniciatyva Old Exeeutive Build- 
ing — Baltųjų Rūmų pašonėje 
buvo surengta speciali konfe
rencija. Ją pravedė Linas Koje
lis. Konferencijoje kalbėtojais 
buvo: iš State Departamento — 
Robie Mark Palmer — asisten
tas Secretary of State — Euro
pos reikalams. Ambasadorius 
James Goodby — Amerikos at
stovas Europos nusiginklavimo 
konferencijoje (CDE). Ambasa
dorius — Richard Schifter — 
Amerikos atstovas, nesenai įvy
kusioje — Žmogaus teisių kon
ferencijoje Ottavvoje, Kanadoje, 
ir atstovas Jungtinėse Tautose. 
Michael Hathasvay — CSCE 
— komisijos direktorius ir pata
rėjas.

Iš lietuvių konferencijoje 
matėsi Aušra Zerr, Algimantas 
Gečys su žmona. Jonas Talandis, 
Teodoras Blinstrubas ir Jonas 
Urbonas.

Pasitarimas OSI reikalais. 
Jungtinio komiteto, kuriam 
vadovauja Antanas Mažeika iš 
Kalifornijos, iniciatyva liepos 
20 New Yorke įvyko specialus 
pasitarimas Įvairių grupių dir
bančių tam reikalui. Buvo ap
tartos veiklos gairės bei pasi
dalinta informacija Lietuvių 
Bendruomenę šiame pasitarime 
atstovavo: Aušra Zerr, dr. Anta
nas Butkus, dr. Viktoras Stan
kus, Algimantas Gečys, Teresė 
Gečienė ir Jonas Urbonas. Pasi
tarime dalyvavo ir kitų tautų 
atstovai: lenkų, ukrainiečių, lat
vių ir estų.

Jonas Urbonas 
JAV LB VRT-bos 

informacija

Po “Šeimos portreto” komedijos pastatymo Philadelphijoje gegužės 7. Iš k. Eimutis Ka
džius, Danutė Rukšytė, Virgus Volertas, Aniliora Mašalaitienė, dailininkė Gema Krei
vėnais, apšvietėjas Vytas Bagdonavičius, režisierės padėjėja Vida Šalčiūnienė, autorė 
ir režisierė Julija Dantienė, grimuotojos Rose Thomley ir Dana Surdėnaitė, Vid
mantas Rukštys, Rasa Krokvtė, Rimantas Stirbys, Aušra Gečytė ir Algis Balčiūnas. 
Nuotr. Algio Cepulio

PABALTIEČIAI VVASHINGTONE

Amnesty International, tarp
tautinė žmogaus teisių organi
zacija, yra padavusi du prašy
mus JAV-ių Teisingumo Depar
tamento vyriausiam prokurorui 
Edwin Meese, kad JAV7 neiš
duotų ukrainiečio John Demjan- 
juk Izraeliui, o kroato Andrei 
Artukovič Jugoslavijai. Abu vyrai 
šiuo metu kalinami federalinia- 
me kalėjime Missouri valstijoje. 
Abiejų advokatai apeliuoja teis
mo sprendimus juos išduoti 
ekstradicijai.

Amnesty International organi
zacijai yra besąlyginiai nepriim
tina mirties bausmė. Kadangi 
tokia bausmė gali būti įvykdyta 
šiuose kraštuose, jie protestuoja 
prieš ekstradiciją Į šiuos kraštus.

ricans for Due Process organiza
cijai atstovavo koordinatorė 
Rasa Razgaitienė. Coalition for 
Constitutional Justice and 
Security (CCJS) atstovavvo ve
dėjai Antanas Mažeika ir Mari- 
\nn Rikken.

Adv. Springer pristatė išpilie- 
tinimo procedūros plataus pobū
džio apibūdinimą. Ypatingas dė- 
mesis buvo atkreiptas į tai, kad 
OSI bylose negalioja tradicinės 
teisės. Adv. Žumbakis kalbėjo 
apie sovietinės medžiagos trūku
mus. Jis pailiustravo savo teigi
mus naujausiais pavyzdžiais.

CCJS pristatė etninių bei 
amerikiečių konservatorių grupių 
politinius nusistatymus. Buvo

pabrėžta, kad CCJS nėra paten
kinta dabartinėmis OSI proce- 
dūmomis.

Rasa Razgaitienė iš ADP pri
statė pavyzdžius, nuo kurių aiš
ku, kad OSI nevisiškai tiksliai 
yra nušvietę jų naudojamas pro
cedūras. Jinai taip pat iškėlė de-1 
portacijų į Sovietų Sąjungą klau
simą ir prašė aiškaus Reagano 
administracijos pasisakymo šiuo 
reikalu. ADP organizacija teigia, 
kad tokios deportacijos yra ne
priimtinos amerikiečiam, nepai
sant jų etninės kilmės.

Dar kartą buvo pakartota, kad 
nei ADP, nei CCJS nesiekia už
daryti OSI. Sutinkama su man
datu, kuris įkūrė OSI. Tačiau, 
dabartiniai naudojami metodai 
yra nepriimtini daugumai 
amerikiečių.

Americans for Due Process

Premijos Govėdui ir Lingertaitienei
JAV LB Kultūros Tarybos 

1984 metų chorinių kompozici
jų konkurso jury komisija skel
bia premijų laimėtojus.

Koncertinės kompozicijos 
500 dol. premija paskirta Aldo
nai Lingertaitienei už chorinę 
dainą "Po sunkių valandų . Žo
džiai Bernardo Brazdžionio.

Religinės kompozicijos 500 
dol. premija paskirta Jonui Go
vėdui už kalėdinę giesmę "Že

mėn taiką nešu”. Žodžiai kun. 
Stasio Ylos.

July komisiją sudarė muz. 
Rita Kliorienė, prof. dr. Edwin 
London ir prof. Andrius Kup
revičius. Premijų mecenatas 
Lietuvių Fondas.

Visos konkursui atsiųstos 
kompozicijos saugomos pas 
prof. Andrių Kuprevičių, 2166 
N. St. James Pkwy., Cleveland 
Heights, Ohio 44106. Telefonas 
(216) 321-1710.

LITHUANIAN
HERITAGE TOURS

RUOŠIA KELIONĘ Į LIETUVĄ.
Kelionei vadovauja Baltic Associates 
vedėjas Gintaras Karosas

Kelionė vyksta 1985 m. rugsėjo 25 * spalio 8 d.
Kelionės kaina nuo Bostono — New Yorko —1495 dol.
VariuvoĮe — 2 naktys, Lietuvoje —10 parų, j kelionės 

programų Įeina: Swissair lėktuvas, transportacija, 
nakvynė pirmos klasės vieibutyje, pilnas maistas, įdomios 
ekskursijos, specialus susitikimas su Variuvos ir Punsko 
lietuviais.

Bus pagaminta kelionės video filmas

Informacijos reikalais kreiptis:

BALTIC ASSOCIATES
P.O. Bos 8248 
BOSTON, MA 02114 
TEL. 817 269 - 4455

NorlntloĮI dalyvauti šioje ekskursijoje, turi užsiregistruoti 
iki rugpIOOlo 15 Ir Įmokėti 200 dol. užstato.

— Ateitininkų kongrese, mi
nint organizacijos 75-rių metų 
įsikūrimo sukaktį, Bus kelios pa
skaitos. Rugpjūčio 31, šeštadie
nį, 3:45 vai. popiet Chicagos 
Jaunimo Centre bendrame sen
draugių, studentų, moksleivių ir 
jaunųjų sąjungų posėdyje pa
skaitą skaitys prof. dr. Kęstutis 
Skrupskelis tema “Krikščioniš
kos ir marksistinės kultūrų kon
frontacija”.

— Kun. Petras Lygnugaris, 
Žemaičių Kalvarijos altaristas, 
mirė liepos 4. Velionis buvo su
laukęs 76 metų amžiaus. Kunigu 
buvo įšventintas 1935. Šiemet 
balandžio 20 minėjo kunigystės 
50 metų jubiliejų. Tai jau pen
kioliktas šiemet Lietuvoje ir šeš
tas Telšių vyskupijoje miręs ku
nigas. Telšių vyskupijoje ir Klai
pėdos prelatūroje iš viso yra 
142 bažnyčios. Iš jų tik 84 
turi savo kunigus.

— Kun. Aleksandras Jakutis, 
Aleksandrijos klebonas, mirė lie
pos 23. Velionis buvo gimęs 
1922, kunigu įšventintas 1947. 
Palaidotas Narvydžių kapinėse.

Americans for Due Process 
(ADP) informuoja Amnesty In
ternational (Al)apie OSI bylas ir 
kreipėsi į AI, kad jie daryti] 
ką gali pagal savo organizacijos 
užsibrėžtas ribas. Tai ne pirmas 
kartas, kad AI y ra reagavusi Į 
ADP prašymą. Ukrainiečio F. 
Fedorenko byloje jie protestavo 
prieš jo deportaciją i Sovietų 
Sąjungą. Kai 85 metų sergąs 
Artukovič buvo išvežtas į Mis
souri kalėjimą, ADP suteikė ži
nias apie jo sveikatos ir prie
žiūros abejotiną stovį. AI tuo
met išsiuntė pasiteiravimą JAV 
Kalėjimų biurui dėl Artukovič 
priežiūros.

Birželio 20 Baltųjų Rūmų kvie
timu įvyko susitikimas su Of
fice of Public Liaison vedėja 
Linda Chavez ir jos asistentu 
etniniems reikalams Linu Koje
lių. Susirinkime buvo pristatomi 
teisiniai, etiniai bei etniniai rū
pesčiai ryšium su Teisingumo 
Departamento Office of Spe- 
cial Investigations (OSI). ADP 

t kvietimu, teisines problemas 
paaiškino advokatai David Sprin
ger ir Povilas Žumbakis. Ame-

Garsajuostės akliems 
ir neprimatantiems

L. B. Socialinių reikalų taryba 
y ra paruošusi magnetofono juos
teles lietuvių kalba akliesiems ir 
neprimatantiems. Vienos mag
netofono juostelės kaina 5 dol. ir 
1 dol. persiuntimo išlaidoms.

Galima gauti šias juosteles:
111 Evangelija pagal Matą I
112 Evangelija pdgal Matą II
113 Evangelija pagal Matą III 
151 Pradžios knyga I
301 Kun. Alfonsas Lipniūnas I
302 Kun. Alfonsas Lipniūnas II
303 Kun. Alf. Lipniūnas III
401 Liet, politikos apžvalga I
402 Liet, politikos apžvalga 2 
441 LKB Kronika Nr. 49
601 Liet, kultūros apžvalga 1
602 Liet, kultūros apžvalga 2 
651 Sporto apžvalga 1
701 Liet, literatūros apžvalga 1
702 Liet. literatūros apžvalga 2 
831 Vidudienio varpai I — C.

Grincevičius
841 Dekameronas I — Džova- 

nis Bokačas
881 Susitikimas prie katedros I 

— Juozas Toliuši.y
901 Pasivaikščiojimas 69-ta gat

ve.
Kas nori įsigyti juostelių, turi 

kreiptis telefonu (312) 476-2655, 
arba laišku — 2636 VV. 71 st 
St., Chicago. IL, 60629.

ST. PETERSBURG, FLA.
Lietuvių klubo visuotinis na

rių susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo 21, šeštadienį, 2 v. po
piet klubo salėje. Susirinkime 
bus susipažinta su naujais klu
bo direktoriais: A. Miliauskiene 
ir J. Grėbliausku, bus aptarta 
klubo veikla.

Klubo pietuose liepos 28 daly
vavo apie 240 žmonių. Prieš pie
tus trumpai prisiminti lakūnai 
Darius ir Girėnas. Apie juos 
kalbėjo apylinkės renginių va
dovė S. Stanelienė. Sugieda Lie
tuva brangi, M. Virbickienė pa
deklamavo Leonardo Gobelio 
eilėraštį Darius ir Girėnas. Pie
tų metu pranešimus padarė 
vicepirm. K. Vaičaitis ir direk
torė A. Kamiene, su klube pie
taujančiais svečiais supažindino 
sekretorė A. Krulikienė. Po 
pietų buvo bendras dainavimas 
padeklamuotos linksmos eilės, 
paskaitytas straipsnelis. St. Pe- 
tershurgo apylinkės pirmininku 
yra A. Dūda. Jis padėkojo vi
si ems, prisidėjusiems prie pietį 
pasisekimo.

Balfo jubiliejinis seimas yra

spalio 12 - 13 VVashingtone, 
D.C. St. Petersburge veikia 143- 
Balfo skyrius. Kas iš šio sky
riaus norėtų į seimą važiuoti 
ir nori pasiinformuoti, prašome 
kreiptis į skyriaus pirmininkę 
V. Kleivienę arba į iždininką 
V. Kriau.čiūną. Kreiptis reikia 
iki rugsėjo 1.

Buenos Airės lietuvių senelių 
namams Argentinoje liepos 14 
Lietuvių klube pietų metu buvo 
surinkta 289 dol. Iš viso šiam 
reikalui surinkta -305 dol. Pini
gai bus persiųsti per Chicagoje 
viešinčių Argentinos lietuvaitę 
vienuolę.

St. Petersburg Times paminė
jo pabaltiečių laisvės žygį į Ko
penhagą ir į Helsinkį. Į tą žygį 
buvo išvažiavęs Vliko pirminin
kas dr. K. Bobelis su sūnumi ir 
dukra.

St. Petersburgo vaidintojų 
trupė “Žibintas” . A. Rūko ko
mediją “Bubulis ir Dundulis” 
gruodžio mėnesį suvaidins Mia- 
mi lietuvių klube, sausio 26 
Jaunimo centre Chicagoje.

L.Ž.

— Atlanto rajono skautų-čių 
stovykla įvyks rugpjūčio 17 - 25 
Camp Resolute, Bolton, Mass.

— Klarnetistas Ramūnas Ki- 
reilis, iš JAV atvykęs koncertų 
serijai Europoje, gegužės 13 
juos pradėjo lietuviam ir latviam 
skirtu koncertu Hamburge.

— Juozas Baužys redaguoja 
jubiliejinio ateitininkų kongreso 
leidinį. Kongresas įvyks Chica
goje rugpjūčio 30 - rugsėjo 2.
.. c. :;uc. .Iii.

:•*- Chicagos-Lietuvių Pieną 
įvyko birželio 29 Marųuette 
Parke. Dalyvavo ir buvusi bur
mistre Jane Byrne.

— Vasario 16 gimnazijoj va
saros atostogos prasidėjo liepos 
6 ir baigis rugsėjo L Pamokos 
prasidės rugsėjo 2.

— Vasario 16 gimnazijoje 
šiuos mokslo metus baigiant, 
abitūros egzaminus laikė 7 mo
kiniai: Marytė Balaišytė, Lilija 
Burškaitytė, Monika.Gaižauskai- 
tė, Lidija KurŠytė, Erina Seid- 
lerytė, Gintautas Korintas ir 
Orenas Levšteinas. Rašo
muosius darbus rašė kovo 25, 
26, 28 ir 29. Egzaminus žodžiu 
laikė birželio 3 ir 4. Prie vo
kiečių vyriausybės sudarytos ko
misijos visi išlaikė gerais pažy
miais.

— Lietuvos atstovybės rūmų 
VVashingtone atnaujinimui au
kų surinkta 133,580 dol. Darbas 
sėkmingai atliktas ir dar liko lėšų 
specialiam leidiniui tuo reikalu.

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kaponių agentūros

1985 METŲ KELIONĖS t 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 $1,467.88
Iš Montrealio $1,835.08 Kanadižkais

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), ĮSKAITANT VISAS 
SUSISIEKIMO IŠLAK) A S VIEŠBUČIUS (PREStDENTTI HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, ĮVAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ.

TARPININKAUJAME NUPERKA NT AUTOMOBILIUS. KO
OPERATINIUS BUTUS, BEI SUTVARKANT DOKUMENTUS 
IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS 
KELIONIŲ REIKALAS PRAŠOME KREIPTIS Į:

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

SKRENDAME ERDVIAS FINNAI
LĖKTUVAIS

— Kun. Eugenijus Gerulis 
užbaigė teologines studijas, pra
dėtas 1976, parašydamas diser
tacinį darbą daktaro laipsniui 
gauti “Maldos esmė” ir “summa 
cum Įaudė” žymeniu gavo dakta
ro diplomą Trinity Theological 
Seminary, Nesvburgh. Ind.

— Kun. dr. J. Prunskis Lie
tuvių Katalikų Religinei Šalpai 
paaukojo 12.000 dol.. kad tą su
mą investuotų ilgesniam laikui, 
o gautas palūkanas skirty lietu
viui, einančiam mokslus į kuni
gus.

— Australijos lietuvių choru 
vadovų suvažiavimas buvo su
šauktas Sydnėjuje, kurio metu 
nustatytas repertuaras ateinan
čiai dainų šventei, kuri bus 1986 
Sydnėjuje.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: P. Baltis, Millani Town. 
HI, M. Reeves, Dusbury. Mass., 
O. Bagdonis, Rkhinond Hilf. 
N.Y. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojam Nau
jiem skaitytojam Dail ininko 
prenumerata pirmiem metam 
tik 12 dol. Atnaujinant — vi
siem 15 dol. metam
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NAUJAUSIOS KNYGOS

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

A.V. Rinktino, 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 marių. Poe
zijos rinktinė. Kietais viršeliais. 
7 dol.

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

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

M. Krupavičiaus, Visuome
niniai klausimai. Kietais virše
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.

NAUJAUSIOS
PLOKŠTELĖS
Kad liktum tu gyva. Chieagos 

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 
dainių vaikam. Muzikinė palyda 
Andriaus Cerška'us ir Pauliaus^ 
Vyto. Išleista Kanadoje. Kaina 
su persiuntimu 1 1 dol.

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

Gintaras su daina. Toronto 
“Gintaro" ansamblio dainos 
vieneto įdainuota 14 lietuvių 
kompozitorių 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 Capkauskienė. Solistė, 
akomponuojant muz. Jonui Go- 
vėdui, įdainavo 5 lietuvių kom
pozitorių ir 5 tarptautinių au
torių kūrinius. Kaina su per
siuntimu 11 dol.

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

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

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

Šios ir kitos lietuviškos knygos 
lietuviškos muzikos plokštelės 
bei 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 pc 1 dol. už kiekvieną 
tomą.

Prof. Juozo Brazaičio raštai 
leidžiami atskirais tomais, 
spausdinama gerama popieriuje, 
įrišti kietais viršeliais. I, II, III 
ir IV tomas kainuoja po 15 
dol. V. tomas — 16 dol. Per
siuntimui pridedama po 1 dol. 
už kiekvieną tomą. Gaunama 
Darbininko administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

DEXTER PARKH PHARMACY
Wm. Anastasi, B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELTVER

296-4130

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

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ
KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

No. 813 A (18 dienų): rugpjūčio 13-30 — $1,999
10 dienų Lietuvoje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky.
FINNAIR iš JFK.
No. 102 (15 dienų): spalio 2-16 — $1,479
10 dienų Lietuvoje su dviem dienom Kaune, 2 Helsinky.
FINNAIR iš JFK.
No. 117 (15 dienų): lapkričio 7-21 — $1,339
10 dienų Lietuvoje. 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK
No. 126 (15 dienų): gruodžio 26 - sausio 9 — $1,459
10 dienu Lietuvoje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK.

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

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

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

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

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

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

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

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

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

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. Gaudys, Lianų liepsna.

Brazilų poezijos antologija. 9 dol.

PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Gera proga įsigyti penkias 
lietuviškų dainų plokšteles tik už 
12 dol. (anksčiau jos kainavo 
29 dol.). Tai solistės Lionės Juo
dytės “Mano Lietuvos prisimini
mai” (14 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. 
X . Baltrušaičiui, įdainuota 12 
dainų. Šių plokštelių yra likęs 
labai ribotas skaičius. Gaunama 
Darbininko spaudos kioske, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

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

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

K. Grigaitytė, Tylos dovana,
4 dol.

K. Grigaitytė, Marių vėjui 
skambant. 4 dol.

St. Santvaras, Buvimo pėdsa
kai. 8 dol.

J. Rūtenis, Šventieji dūmai. 
6 dol.

K. Bradūnas, Prierašai. 6 dol.
Pr. Naujokaitis, Saulėleidis. 4 

dol.
K. Kaminskas, Po svetimu 

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

žydi. 6 dęl.
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.

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 ir anglų kalbomis. 
Gausiai iliustruota. Yra ir labai 
gražių spalvotų paveikslų. Di
delio formato. Įrišta. 45 dol.

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

A. Tamošaitis, Lithuanian 
Easter Eggs. Iliustruota, įrišta. 
25 dol.

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 VanThemaat, Pra
nas Domšaitis, 25 do4?

R. Viesulas, Telesforas Valius, 
58 dol.

E. Jasiūnas, Darius-Girė- 
nas, 2.5 dol.

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

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

Nation, 7 dol.
Persiuntimui pridedama po 1 

dol. už kiekvieną knygą.
Šios ir kitos lietuviškos kny

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

SUVENYRAI

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos Vytis" su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, lipinama 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj LABAS, 
SVEIKAS ir kiti po 1.50 dol. 
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo kaladė
le (base) — 2 dol.

Pranešant adreso pasikeiti
mą, neužmirškit pridėti ir senąjį 
adresą.

NAUJAUSIOS 
KASETĖS

Du gaideliai. Vaikučiam 9 dai
nelės. 10 dol.

Ir vėl žydi gėlės. J. Nakuta- 
vičiaus lengvo žanro šokių dai
nos. 10 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

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

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

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

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

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

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

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

LITHUANIA 700 YEARS
(SN 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, naudojamiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Rlvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuanla 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.)

Agronomas 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 .......................................................................

naujausia
PLOKŠTELĖ

Kad liktum tu gyva. Plokšte
lę įdainavo ir išleido Chiea
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.

Pranciškonai leidžia šiuos 
laikraščius bei žurnalus: Aidai, 
Darbininkas, šv. Pranciškaus 
Varpelis. Ar visus juos prenu
meruoji?

PLOKŠTELĖS 
VAIKAMS

“Pasakos” ir “Du gaideliai” 
— su persiuntimu po 11 dol. 
“Du gaideliai” galima gauti ir 
kasetės formoje — su persiun
timu 10 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

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

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge

Aktyvas: 40 milijonų dolerių.

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

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

Taupymo certlfikatų palūkanos nuo 8.5%, pagal sumų Ir terminų.
IRA Indėlių palūkanos nuo 10% iki 11% pagal terminų.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS {staiga Rlchmond Hill veikla šešias dienas savaitėje nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, Išskyrus penktadieniais Iki 6 v.v. ir šeštadieniais iki 5 v.v.

Apie paskolų Ir certlfikatų palūkanų pasikeitimus prašoms teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefonų arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios informacijos.
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Pavergtųjų savaitė per radiją
Laisvės Varpo radijo progra

ma kasmet daug dėmesio ir lai
ko skiria Pavergtų tautų savai
tei lietuvių ir anglų kalbomis. 
Šiemet tos savaitės proga liepos 
21 d. laidoje plačiai kalbėjo lie
tuviškai programos vedėjas Pet
ras Viščinis, o angliškai — Jo
nas Gedraitis, talkininkas anglų 
kalba. Jiedu ryškino Sovietų S- 
gos imperializmą, šio krašto pa
stangas sudaryti sąlygas, kad 
visi kraštai galėtų laisvai tvarky
tis pagal demokratinius princi
pus, o taip pat pavergtųjų tau
tų siekius išsilaisvinti ir viltis, 
dedamas į šio krašto konkrečią 
pagelbą.

P. Viščinis pabrėžė, kad nuo 
1959 m. pagal kongreso pri
imtą rezoliuciją prezidento skel
biama pavergtųjų tautų savaitė 
iškėlė naują pavergtų tautų išsi-

laisvinimo viltį, kuriai įgyven
dinti reikią konkrečios veiklos. 
Be jos pavergtųjų tautų savaitė 
teliks graži idėja, kaip liko idėja 
Atlanto charta. Tos akcijos pasi
gendama ne tik iš šio krašto 
administracijos, bet taip pat ir iš 
pavergtųjų tautų atstovų šiame 
krašte. Prezidento skelbiamos 
pavergtųjų tautų savaitės pa
grindu reikėtų išvystyti dinamiŠ- 
kesnę akciją už pavergtų tautų 
išlaisvinimą, sudominti tuo rei
kalu plačiąją šio krašto visu© 
menę.

Jonas Gedraitis angliškai pa
žymėjo, kad pavergtų tautą sa
vaitė tėra simbolis, kurį reikia 
paversti tikrove. Neužtenka tik 
pavergtųjų tautų savaitės proga 
prisiminti pavergtas tautas, 
bet būtina visą laiką dirbti tų 
tautų išlaisvinimo reikalu.

Laisvės Varpo koncertas
Tradicinis Laisvės Varpo ru

dens koncertas įvyks ne spalio 
13, kaip anksčiau buvo skel
biama, o spalio 20, sekmadienį,

Balio Pavabalio (Leonardo 
Žitkevičiaus) naujas satyrinių 
eilėraščiu rinkinys — Milži
nai ir slibinai. Gaunama 
Darbininko administracijoje. 
Kaina — 5 dol.

CAPE COD, MASS.
LB Cape Cod apylinkės me

tiniame susirinkime birželio 21 
turiningą paskaitą skaitė JAV 
LB Kultūros tarybos pirmininkė 
Ingrida Bublienė, viešnia išCle- 
velando.

Iš LB Cape Cod apylinkės j 
XI-ąją JAV LB Tarybą išrink
tas dr. Mindaugas Pautienis.

Tradicinė Cape Cod LB apy
linkės gegužinė — piknikas įvyks 
rugpjūčio 3 Bronės ir Antano 
Jucėnų sodyboje, 195 FullerRd., 
Centerville, Mass. Veiks virtuvė, 
baras, daiktinė loterija ir Ire
nos Manomaitiėnės dailės darbų 
paroda.

Metinis tautybių banketas Ca
pe Code — International Night 
— įvyks lapkričio 9 The Shera- 
ton Reagal viešbuty, Hyannis. 
Mass. Lietuviam rezervuotos 36 
vietos.

Verutė ir Jonas Rūteniai, LB 
Cape Cod apylinkės nariai, ba
landžio 21 atšventė vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį. Šei
mos šventė pradėta pamaldomis. 
Pobūvis įvyko Dunfey svetai
nėje, Hyannis, Mass. Dalyvavo 
70 asmenų su viršum.

3 vai. popiet So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Koncerto data pakeista, 
iškilus nenumatytoms aplin
kybėms, dėl kurių koncertas ne
gali įvykti anksčiau skelbta da
ta. Tai bus jau 52-ras Laisvės 
Varpo kultūrinis renginys.

Jame programą atliks solistas 
Algis Grigas iš Chicagos, solistė 
Daiva Mongirdaitė iš Bostono ir 
pianistas William Smiddy iš 
New Yorko.

Koncerte skambės duetai iš 
įvairių operų, o taip pat lietuvių 
kompozitorių sukurti duetai. 
Tuo koncertu atidaromas lietu
vių kultūrinių renginių rudens 
sezonas. Susidomėjimas koncer
tu yra didelis tiek dėl jo ren
gėjo, tiek dėl programos atli
kėjų, kurie spalio 6 d. atliks pro
gramą Darbininko Teigiamame 
70 metų sukakties minėjime 
Brooklyne. N.Y.

Šiame koncerte Bostono ir 
apylinkės lietuviai turės progos 
pirmą kartą išgirsti ir pamatyti 
William Smiddy, pasaulinio 
garso pianistą, kuris liepos 13 
koncertavo Bostone su Bostono 
Pops simfoniniu orkestru, Šven
čiant 100 metų sukaktį. Ten jis 
atliko su simfoniniu orkestru 
piano solo Gershvvino kūriniuo
se “Simphpny in Blue” ir “Con- 
certo in F. Major”.

Sugrįžo iš “rojaus”
Laisvės Varpo radijo prog

rama liepos 7 d. laidoje prane
šė, kad liepos 3 į Brocktoną iš 
okupuotos Lietuvos sugrįžo Me- 
mertas ir Petronėlė Cvirkai, 
kurie pernai lapkričio 15 buvo 
išvykę pas savo sūnų į okupuotą 
Lietuvą pastoviams gyvenimui.. 
Sugrįžusieji yra Brocktono mies
to socialinių reikalų tarnybos 
globoje. Pažymėtina, kad Cvir
kai yra naujieji ateiviai, abu 
vyresnio amžiaus — Mamertas 
jau turi bene 84 metus, o jo 
žmona Petronėlė yra paliegusi 
ir negali vaikščioti. Kodėl jie su
grįžo iš vadinamojo socialisti
nio rojaus, nepranešta.

Iš amerikiečių spaudos
Dienraštis The Boston Herald 

liepos 14 straipsnyje “Back 
Soviet Captive Nations”, ukrai
niečių veikėjas Orest Szczudluk 
rašo apie Pavergtų tautų savaitę, 
kad komunistinė Rusija nuo 
1920 metų savo aukomis pa
vertė: Lenkiją, Vengriją, Lietu
vą, Ukrainą, Čekoslovakiją, Lat
viją, Estiją, Baltgudiją, Rumuni
ją, Rytų Vokietiją, Bulgariją, Ar
mėniją, Azerbeidžianą, Gruziją, 
Siaurės Korėją, Albaniją, Idel- 
Ural, Tibetą, Laos, Afganistaną 
ir visą eilę kitų tautų. Rusija 
labai puolanti USA už Pavergtų

AR SAUGU BANKE
LAIKYTI PINIGUS?
Neperseniai susvyravus kele- 

tos bankų finansam, kilo maža 
panika ir susirūpinimas apie in
dėlių saugumą. Kai kurie vieti
nių valstijų apdrausti bankai 
(pav. Maryland ir Ohio) turėjo 
net uždaryti duris, arba taupy
tojam išmokėti tiktai ribotas su
mas iš jų pačių santaupų.

Šis sąmyšis palietė tiktai vals
tijų (State) agentūrų apdraustas 
institucijas. Bankus, kurie yra 
apdrausti federalinės valdžios 
fondais, ši suirutė beveik nelie
tė, išskyrus tuos, kurie, pajutę 
artėjantį negatyvų balansą, no
romis arba nenoromis turėjo su
sijungti su stipresnėmis banki
nėmis institucijomis.

Dauguma komercinių ir bend
ros apyvartos bankų yra ap
drausti federalinės valdžios 
agentūrų.1 Gal esate pastebėję 
bankus reklamuojantis, kad jie

DALIUI BRAZDŽIONIUI LAVVRENCE, MASS
mirus, žmonai Ilonai, tėvams Aldonai ir Bernardui, 
seseriai Saulei, broliui Algiui ir jų šeimoms beikitiems 
giminėms gilią užuojautą reiškiame

Juozas ir Viktorija Bagdonai

STASIUI MORKŪNUI

tragiška i žuvus Kanadoje, giliame dvasiniame ir fiziniame 
skausme žmoną Marytę, dukrą Saulę su šeima, sūnų 
seseriai Saulei, broliui Algiui Irių šeimoms bei kitiems

Aldona Ir Juozas Daniliauskai 
Nijole Zaikauskaitė Lihs

Stamford, Conn.

Mielam Draugui

LEONARDUI HARTVIGUI
mirus, jo žmonai Raginai su šeima, broliui Jonui ir sesutei 
Onutei Ralienei su šeima bei giminėmis nuoširdžią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Stasys, Edvardas, Bronius ir sesuo 
Rovena Kubiliene - Liogiai su Šeimomis, 
taip pat ir Albina Raliene su šeima

Kardinolas Law
Šv. Pranciškaus parapijoj
Šv. Pranciškaus lietuvių pa

rapijoj Lavvrence, Mass., liepos 7 
atsilankė Bostono arkivyskupas 
kardinolas Bemard Law. Jis pa
šventino naują parapijos salę 
prie Forest Lake, Methuen, 
Mass. Taip pat ten koncelebra- 
vo mišias. Koncelebrantais bu
vo Šv. Pranciškaus parapijos kle
bonas Albinas F. Janiūnas, Šv. 
Patriko parapijos kleb. Eugene 
P. Curtin, Šv. Monikos parapi
jos kleb. Allan E. Rocbe ir cere
monijų vadovas kun. Frederick 
J. Ryan.

Po mišių parapiečiai turėjo 
progos susipažinti ir pasikalbė
ti su kardinolu Bemard Law. 
Laikraštis “The Lavvrence Eagle- 
Tribune” kitą dieną aprašė kar
dinolo apsilankkymą, kaip buvo 
papuoštas altorius — raudonais 
gvazdikais ir geltona, žalia ir 
raudona kaspinais — tai esan
čios Lietuvos vėliavos spalvos. 
Kardinolas buvęs sutiktas šimtų 
parapiečių. Tai buvęs pirmas 
kardinolo apsilankymas Lavv
rence po jo pakėlimo į kardi
nolus gegužės mėnesį. Kardino
las, kalbėdamas apie naują pa
rapijos salę, sakęs, kad tai pui
kus pastatas, bet svarbiausia, 
kas joje vyks, tai '‘yra puiku. 
Kardinolas Law taip pat prisi
minęs brolius ir seses katalikus 
Lietuvoje, Lenkijoje, Cekolsova- 
kijoje, Kuboje ir Nikaragvoj, 
kurie yra ištikimi Kristui.

Senoji parapijos salė sudegusi 
1981 metais. Gi šios naujos 
pastatyme dalyvavę apie 500 
parapiečių, kurie prisidėję darini 
ir aukomis. Laikraštis taip pit 
duoda ir eilės parapiečių pasi
sakymus apie šią salę, kuri esan
ti labai gražioje vietoje.

yra FDIC, arba FSLIC “in- | 
sured”. Tas liudija, kad tuose j 
bankuose kiekviena taupomoji 
sąskaita yra apdrausta iki 
100,000 dolerių sumos. FDIC 
inicialai reiškia Federal Depo- 
sit Insurance Corporation, o 
FSLIC — Federal Savings 
and Loan Insurance Corpo
ration.

Yra ir dar vienas federalinės 
valdžios draudimo fondas, la
biau patikimas ir stipresnis 
už abu anksčiau paminėtus. Tai 
yra NCUSIF, arba National 

"Credit Union Administration. 
Federalinių Kredito Unijų nariai 
— taupytojai gali būti užtikrin
ti, kad jų indėliai yra saugūs, 
kaip Fort Knox auksas.

Neseniai perorganizuotas 
NCUA draudimo fondas tapo 
stipresnis taupytojų užnugaris, 
negu visi kiti federaliniai fon
dai. Todėl nėra jokios abejonės, 
kad kur-kur, bet Federalinėj 
Kredito Unijoj jūsų pinigai tik
rai yra saugūs. Čia apdrausta 
kiekviena taupomoji sąskaita, 
atidaryta savo arba šeimos 
narių vardu. Kiekvieno nario 
santaupos federalinio fondo ap
draustos iki 100,000 dol. lygiai 
kaip ir kituose bankuose.

Tiktai čia ne tik NCUA fon
das yra saugesnis, bet už įvai
rių rūšių santaupas mokami 
aukštesni procentai ir visiem 
taupytojam suteikiamas asme
niškas patarnavimas. Apsilan
kykite Lietuvių Federalinės 
Kredito Unijos KASOS įstaigoje 
Richmond Hill — New Yorke, 
arba Chicagoj, ar St. Peters- 
burg Beach ir įsitikinsite. Kam 
rizikuoti savo santaupas kitur, 
jeigu galite būti visiškai sau
gūs savoje — lietuviškoje tau
pymo ir skolinimo institucijo
je.

Tautų savaitės rezoliuciją.
Bet dabar, kada komunistinė 

Rusija kelia koją į Vidurio Ame
riką ir Afriką, amerikiečiai turį 
praregėti. Lapkričio mėn. susi
tikime prezidentas Ronald Rea- 
gan su Mikhail Gorbachev, pre
zidentas turįs pasakyti Gorba- 
chevui, kad neparduos Rusijai 
grūdų ir technologinių reikme
nų. Taip pat nepirks ir sovietų 
vergų pagamintų gaminių.

Liepos 17 laiškų skyriuje 
Aristids Lambergs, latvis, rašo 
“Štili Captive”. Esą prieš 45 
metus sovietų armija užpuolusi 
ir okupavusi Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. Okupacija ir po 45 ribė
tų tęsiama. Daug tautų šiais 
metais švenčia 40 metų sukak
tis nuo II-jo pasaulinio karo pa
baigos, o Baltijos kraštai esą jau 
45 metai nešą sovietų vergiją, 
kankinimus ir baisią okupaciją. 
Pasaulis turįs tai žinoti.

Tokie pasisakymai amerikie
čių spaudoje turi reikšmės, nes 
tai priminimas pasauliui apie 
sovietus ir supažindinimas su 
pavergtomis tautomis. Kad tik 
daugiau tokių pasisakymų.

Tas pats dienraštis liepos 18 
savo bendradarbio lūpomis kal
ba: “Gov. backs sov. peace fes- 
tival”. Esą Massachusetts gu
bernatorius Michael Dukakis 
vakar informavęs ir labai šiltai 
kalbėjęs kairiųjų koalicijos ir 
komunistų jaunimui, kurių 15 
asmenų delegacija vykstanti į 
XII Pasaulio jąunimo festivalį 
Maskvoje. Esą, jeigu pre£. Rea- 
gan galįs vykti į Kiniją, tai jūs 
galite vykti į Maskvą. Guberna
torius pasirašęs proklamaciją, 
remiančią šį komunistų festivalį. 
Mass. atstovų, rūmai irgi priėmę 
panašią rezoliuciją.

Liepos 19 tas pats laikraštis 
rašo, kad respublikonų rūmų 
atstovas Peter Forman sakąs, 
jog ši rezoliucija esanti pažemi
nimui amerikiečių, nes tai esąs 
rėmimas komunistų.

Liepos 19 Peter Lucas tame

pačiame laikraštyje apie Mass. 
gubernatorių taip rašo: “It was 
too late to do anything about it. 
The Brookline Bolshevik 
vvarmly shok hands with each 
member of the group and posed 
for pietines after signing the 
proclamation endorsing their 
aims”.

Gubernatorius iš Brooklino. 
Balsuotojai turėtų prisiminti to
kius įvykius, kada ateis rin
kimai.

RENGINIAI

kaip buvo 
Varpo ru-

72-ro skyr.
Sandaros klube

Rugpjūčio 25 Vyčiai organi
zuoja autobusą į Kankinių šven
tovę Auriesville, N.Y., kur lai
komos pamaldos. Vadovauja 
kun. K. Pugevičius maldai už 
pavergtus ir kenčiančius. Auto
busas išeis nuo 7-tos gatvės 
10 vai. ryto. Užsisakyti pas vy
čius autobusą.

Rugsėjo 22 Vyčiai organizuoja 
išvyką autobusu į Pines katedrą 
N.H.

Spalio 20 (ne 13 
skelbiama) Laisvės 
dens renginys.

Lapkričio 9 Balfo 
vakarienė 
Brocktone.

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.

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

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00 -'T 0.00 vai. ryto Iš WCAV-

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

KASOS Informacija

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.

NAUJOS KNYGOS .

Aldona Vesčiūnienė — “Ai
dinčios upės”, eilėraščiai, įrišta į 
kietus viršelius. Kaina — 7 dol.

Antanas Škėma — Raštai, III 
tomas, redagavo L. MockOnas, 
kietais viršeliais, 509 psl., kaina 
— 10 dol.

Knygos gaunamos Darbininko 
administracijoje. Persiuntimui 
pridėti 1 dol.

J. Kario “Numizmatikos” kele
tą egzempliorių gauta Darbinin
ko administracijoje. Kaina 12 dol.

BimK-BV-mmi
Postoge pairi both ūmius

Bank būdu. Ar Jums reikia pinigu* padėti | ban- ’* 
ką * i“®* atsiimti, tai gama atlikti namie bot 

kuriuo laiku. Jūsų siuntų gsvąs, bankas tuo] p 
tmukla sumų | sąskaitų. Prisideda Ir užtikrlnl- 

mas, kad (ūsų pinigai suk*čtauški*

>

' ĮBlBv Isldžtamus(statymų. \ » 
lengvo taupymo bū- .» 

do per paitę skambinkit Mr. 
Donahuo 266-2900 

arba rašykit paduotais adresai*.

\ South Boston 7 
/Savings Bank V

tusars rst Lftors

MCMDC n

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

Rugsėjo 18
Rugsėjo 23 
Spalio 1 
Gruodžio 26

— $1393.00
— 1329.00
— 1305.00
— 1440.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — (vairūs maršrutai.

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 
1-600-722-1300 (Toli Free) 

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite 1-617-266-6764

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

SOUTH BOSTON, MA 02127
(staiga! vadovauta: Aldona ADOMONIS Ir Albina RUOŽIŪNAS 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome 
dokumentus.
Prices are baaed on double occupancy and are subject to 
chenges.

i
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NEW

YORKE
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Redakcija..... .(718) 827-1352
Adm in Istr........... (718) 827-1351

Spaustuvė.. 
Vienuolynas 
Vyskupas .. 
Salėfkor.).. 
Salės adm. .

.(718)827-1350 
.(718) 235-5962 
(718) 827-7932 

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

Kennebunkpoite pranciškonų 
vasarvietėje šią savaitę vyksta 
ateitininkų sendraugių poilsio 
ir studijų stovykla. Iš Nevv Yor
ko yra išvykęs nemažas būrys: 
Giedraičiai, Minkūnai, Ąžuolai, 
J. Pažemėnas, Lūšienė, Vainienė, 
Juškienė ir kiti. Kennebunkpor- 
te vasarvietės . salėje rugpjūčio 
10 buvo kamerinės muzikos kon
certas, kurį atliko Berklee kole
gija ir kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas. Rugpjūčio 14 vyksta 
solistės Ginos Capkauskienės 
koncertas. Akomponuoja Vytas

Mokytojų ir jaunimo studijų 
bei poilsio stovykla vyko praei
tą savaitę Dainavoje. Stovyk
lavo per 140 asmenų. Stovyklą 
aplankė ir vysk. P. Baltakis, 
OFM.

Alfonsas Samušis su žmona 
buvo išvykę atostogų į Vokieti
ją, kur gyvena jų ištekėjusi duk
ra. Vokietijoje aplankė įvairius 
miestus, taip pat ir Vasario 16 
gimnaziją, buvo Prancūzijoje ir 
net siekė Austrijos Salzburgą, 
kur tuo metu vyko Mozarto 
muzikos festivalis.

Poeto Leonardo Andriekaus 
eilėraščių rinkinys "Atmink ma
ne, Rūpintojėli“ jau grįžo iš

Autorius jau knygą siuntinėja 
savo bičiuliam ir poezijos mėgė
jam. Knyga atrodo patraukliai. 
Gaunama 
racijoje.

Aldona 
tersburg,
čiuoti pas sūnų Richardą ir 
marčią. Taip pat lanko ir savo 
pažįstamus. A. Krulikienė anks
čiau gyveno Nevv Yorke.

Darbininko administ-

Kruli kienė iš St. Pe-

Apreiškimo parapijos metinis 
piknikas buvo rugpjūčio 4, sek
madienį, įprastinėje vietoje, 
Plattdeutsehe Parke, Franklin 
Square. Atsilankė nemaža žmo
nių, buvo daug jaunimo. Pra
džioje sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai, pakeltos vėliavos. 
Trumpą sveikinimo žodį tarė 
klebonas kun. Jonas Pakalniš
kis. Šokiam grojo brolių Kezių 
orkestras, kuriam dar talkino 
muzikas Viktoras Ralys. Prie 
stalų žmonės vaišinosi, šneku
čiavo. Grįžę iš Lietuvos pasako
jo savo įspūdžius iš kelionės ir 
dainų šventės Vilniuje.

Zigmo Raulinaičio knygos 
“Kunigaikščių sąjunga” sutiki
mas rengiamas rugsėjo 21 Kul
tūros Židinyje. Knygą išleido 
Kario žurnalas, įrišta į kietus 
viršelius, 308 psl. iliustruota 
įvairiais piešiniais, žemėlapiais.

N. Y. ramovėnai mini savo 
veiklos 35 metų sukaktį. Ji bus 
paminėta rugsėjo 8 Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje bus pamal
dos, po jų salėje bus akademi
nė dalis. Drauge bus paminėta 
ir Tautos šventė.

Nevv Jersey etninis festivalis, 
jau septintas, bus šiemet Liber
ty Parke rugsėjo 7 ir 8 dieno
mis. Festivalis prasidės kiekvie
ną dieną 11 vai. ir tęsis iki va
karo 6 .v.v. Lietuvos vyčių 29 
kuopa iš Nevvarko pagamins lie
tuviškus valgius ir surengs rank
darbių parodėlę. Tautinių šokių 
grupė Liepsna pašoks lietuviš
kus tautinius šokius rugsėjo 7. 
Važiuoti N.J. Tumpike iki išva
žiavimo 14 B. pasukti į kairę 
ir sekti rodykles, kurios rodys 
kelią į etninį festivalį.

PIRMAS ROMANAS 
DARBININKO KONKURSUI

Darbininko laikraštis šiemet 
mini savo 70 metų sukaktį. Tos 
sukakties proga jis paskelbė 
romano ar novelių rinkinio kon
kursą. Paskelbė vasario 1. Pre
mija — 1000 dol. Jos mecena
tas — kun. dr. Juozas Prunskis, 
įžymusis lietuviu žurnalistas 
bei redaktorius, lietuviškosios 
kultūros mecenatas.

Romane turi būti pavaizduota 
kas nors surišta su lietuviška 
spauda. Romano dydis — 200 
psl. Novelių rinkinyje turi būti 
bent pora novelių lietuviškos

spa ūdos temomis. Rinkinio dydis 
— 200 psl .

Konkurso terminas — rugsėjo 
15, pašto antspaudo data. Pre
mija bus įteikta spalio 6 Kul
tūros Židinyje, kada bus Darbi
ninko sukaktuvinis koncertas.

Džiugu pranešti, kad jau rug
pjūčio 8 redakciją pasiekė pir
masis rankraštis. Autorius pasi
rašęs “Ūdros” slapyvardžiu. Ro
manas vadinasi “Iš tolo Lietuvą 
mylėjo”. Romanas turi 214 ma
šinėle rašytų puslapių.

Laukiame ir kitų veikalų. Kū
rinius siūsti Darbininko adresu.

Lietuvos vyčių seime, kuri 
įvyko rugpjūčio 8-11 Yale uni
versiteto patalpose Nevv Haven, 
Conn., dalyvavo 350 su viršum 
delegatų ir svečių. Dalyvavo 
Hartfordo arkivyskupas John F. 
Whealon, vyskupas Paulius A. 
Baltakis, OFM. Naują centro 
valdyba sudaro: pirmininkes — 
Frank Petrauskas, 1 vicepirm. 
— dr. Algirdas Budreckis, 2 
vicepirm. — Marytė Lepeni, 3 
vicepirm. — Elsie Kosmisky. 
sekretorė — M. Juzėnas, finansų 
sekretorė — Helen Skudra, iždi
ninkė — TeresaTrainis, patikėti
niai — Paulius Strolia, Frank 
Peterson, lietuviškiem reikalam 
Nancy Miro, kultūros — Regina 
Kot, religinės šalpos koordina
torė — Joan Reinheart, lietuviš
kos kalbos koordinatorius — Ed
mundas Vaičiulis. Vyties redak
torė — Bemice Aviža.

Iš okupuotos Lietuvos grįžo 
bent kelios ekskursijos. Jie visi 
dalyvavo dainų šventėje, kuri 
vyko Vingio parke Vilniuje. Ke
leiviai nusiskundė, kad tuo me
tu visi viešbučiai buvo perpil
dyti, buvo apnakvydinami net 
po keturis viename kambaryje.

Kunigų Vienybės seimas jvx- 
ko rugpjūčio 7 Nevv Havene. 
Conn. Seime dalyvavo 27 ku
nigai. Taip pat dalyvavo ii 
vysk. Paulius Baltakis, OFM.

Šaulių kultūrinis savaitgalis 
rengiamas rugpjūčio 31- rugsė
jo 2 Kennebunkporte, pranciš
konų vasarvietėje.

Marytė Bizinkauskas dainavo 
Cape Cod Lyric operoje “Bo
hemos” pastatyme. Buvo trys 
spektakliai — liepos 30. rugpjū
čio Lir 3 dienomis. Dainavo su 
labai dideliu pasisekimu.

Jonas R. Yerus, ilgametis Dar
bininko skaitytojas, gyvenęs 
Haverhill, Mass., staiga mirė 
birželio 25. Buvo 75 metų. tu
rėjo širdies negalavimų, bet šiaip 
laikėsi neblogai. Kol pasitraukė 
pensijon, dirbo Haverhill kanto
no bendrovėje. Liko žmona Au
na K. Yerus.

Elena Milerienė-Mileris, 88 
metų amžiaus, atsidūrė senelių 
invalidų namuose — Winsqr 
Park Nursing Home, 212-40 Hili- 
side Avė., Queens Village, N.Y. 
1142 4. Ji yra Darbininko skai
tytoja, buvo visiem paslaugi ir 
mielai kitiems padėdavo, ypač 
vokiečių okupacijos laikais. Ji 
prašo pažįstamus ją aplankyti. 
Dovanų atnešti negalima, jos 
uždraustos.

v.s. V. Jokūbaitis, LSB Tarp
tautinio skyriaus v-jas, atsiuntė 
Darbininkui sveikinimus iš BSA 
tautinės skautų stovyklos Fort 
A. P. H iii, Virgin ia. Ten Stovyk
lavo per 32.000 skautų iš 26 
valstybių. V. Jokūbaitis atstova
vo lietuviam skautam.
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Dr. Kęstučio ir Elenos Valiūnų naujieji namai buvo pašventint liepos 20. Pašventino vysk. 
P. Baltakis, OFM. Kairėje stovi Valiūnų du sūnūs — Julius ir Saulius Petras. Nuotr.
L. Tamošaičio 

Elena Legeckienė iš Chica- 
gos yra atvykusi vasaros atos
togų į Nevv Yorką. Sustojo pas 
savo gerą draugę Vanda Bag
donienę, Rego Parke, N.Y.

L. Normantas, gyvenąs Maino 
valstybės kalnuose, Darbininko 
skaitytojas, Darbininko sukak
ties proga atsiuntė 50 dol. auką 
spaudai paremti. Jis kviečia 
pensininkus pas jį pastoviai ap
sigyventi. Jei kas būtų suinte
resuotas, gali rašyti jam šiuo 
adresu: P.O. Box 291, Hiram, 
M E 04041. Darbininko admi
nistracija nuoširdžiai dėkoja už 
auką.

The Queens Council of the 
Arts ruošiasi išleisti Ųueens ra-

ną. Rašytojai, kurie norėtų būti 
paminėti leidiny, turi pasiųsti 
šias žinias: vardą, pavardę, tele
foną, adresą, suminėti profesi
nes organizazijas, prie kurių 
priklausoma, kūrybos srit;, su
minėti išleistas knygas. Žinios 
siunčiamos adresu: Queens’ 

Directory, c/o Queens 
on the Arts, 161-04 
Avė., Jamaica, N.Y.

\Vriters’

Jamaica 
11432.

AUTOBUSAS Į 
PENNSYLVANIJOS

LIETUVIŲ DIENĄ
Pennsylvanijos lietuvių 71-oji 

lietuvių diena šiemet vyksta 
Glen Park, Pa. Autobusas išva
žiuoja rugpjūčio 18 d. 8 v. ryto iš 
Kultūros Židinio kiemo, sustoja 
ties Shalins Funeral Home 
Woodhavene.

Kaina su įėjimu į pikniką — 
15 dol. Teirautis pas Marytę 
Salinskienę— 718 296 - 2244.

71-ma LIETUVIŲ DIENA
ROCKY GLEN PARKE
MOOSIC, PA
Rugpjūčio - Augusi 18, 1985 m
Mišios 12 vai.
Programos pradžia — 2 v. popiet
PROGRAMOJE:

ARAS — šokėjų grupė iš Baltimorės 
AIDAS — kvartetas iš Baltimorės, MD 

AUŠRA — jaunieji vyčiai iš Frackville, PA

Po programos šokiai

Informacijos reikalais kreiptis:
Mrs. Ann Cariltus

Box 192

Ringtown, PA 17967 

Tel. 717 889 - 3839

Government Homes from 
$1.00. (U repair). Also delin- 
quent tax property. Call 1 - 
80.5-687-6000 Ext. G H-4505 for 
Information.

Help Wanted Ad. Shop car- 
penter needed. Window factory. 
Mušt speak some English. Ber- 
nard Industries, Ine., 4123 Glen- 
vvood Road, Brooklyn, N.Y. 
11210.

GRAŽI DOVANA 
DARBININKO REDAKCIJAI

Muzikė Ona Mikulskienė, mu
ziko Alfonso Mikulskio našlė. 
Darbininko redakcijai atsiuntė 
savotišką dovaną — kasetę, ku
rioje velionis jos vyras įkalbėjo, 
papasakojo savo įspūdžius, kaip 
Čiurlionio ansamblis vokiečių 
okupacijos metais vyko iš Vil
niaus koncertuoti į Onuškį, į 
Kipro Petrausko gimtinę. Ten jų 
koncertą surengė kun. Nikode
mas Švogžlys, kuris buvo istori
jos mėgėjas, Milžino slapy
vardžiu bendradarbiavo spau
doje, buvo iškilus patriotas ir 
mokėjo prieiti prie žmonių, pa
kelti jų nuotaikas.

Garsajuostėje Alfonsas Mi
kulskis vaizdžiai papasakojo 
kaip didelės žmonių spūstys 
suvažiavo į jų koncertą. Koncer
tą teko net kartoti.

Šiuos velionio Alfonso Mi
kulskio įspūdžius išspausdinsi
me Darbininke. Taip pat pla- ‘ 
čiau parašysime ir apie kun. 
N. Svogžlį, mirusį šiais metais 
Lietuvoje. Jis buvo tikrai įdomi 
ir reta asmenybė.

Onai Mikulskienei Darbinin
ko redakcija nuoširdžiai dėkoja 
už tokią įdomią ir prasmingą 
dovaną.

Naujiems prenumeratoriams 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse

DRAUGAS
dabar tik $32 metams.

Paskubėkite užsiprenumeruoti sau ar kaip dovaną 
dar šio dienraščio negaunantiems — sutaupysite $21.

Siųskite čekį arba pinigu perlaidą:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street. Chicago. IL 60629

MAIRONIO MOKYKLA pabudinsime su lietuviškuoju 
gyvenimu, lietuviškais reikalais.

Mokykloje mokinių skaičius 
mažėja. Mažėja ne tik New 
Yorke, bet ir kitur. Tad labai 
svarbu, kad kuo daugiau lietu
viško jaunimo ateitų į mokyklą.

Lietuviškoji Maironio mokykla 
kviečia vaikus vėl rugsėjo 7 
ateiti į mokyklą. Veikia 10 sky
rių ir vaikų darželis. Tegu nelie
ka nė vieno be lietuviškos mo
kyklos, be lietuviškų pamokų, 
lietuviškų žaidimų ir lietuviškų 
dainų.

KVIEČIA IR LAUKIA

Jau baigiasi vasaros atostogos, 
jau parengiamos mokyklų patal
pos naujiem mokslo metam.

Maironio lituanistinė mokykla 
savo naujus mokslo metus pra
dės rugsėjo 7, šeštadienį, 9 v.r. 
įprastinėje vietoje, Holy Child 
Jesus parapinės mokyklos patal
pose, 111 St. ir 85 Rd. kampas, 
Richmond Hill, N.Y.

Ne kartą esame rašę ir raginę, 
kad reikia šavo vaikus leisti į 
lietuvišką mokyklą. Ten pra
moks lietuvių kalbos, įsigys 
draugu lietuvių. Tėvam tikrai 
nėra lengva kas šeštadienį ke- liePsinos ^Pasakojimai. Kietais 
liauti ir laukti, kol pasibaigs pa
mokos. Sugaištame daug laiko, 
bet — visa tai apsimoka, nes 
tik tokiu būdu jaunąją kartą su-

Jaunas viengungis, dieną dir
ba, o vakare studijuoja, ieško 
kambario su virtuvėle (galėtų 
dalintis ir su kitu) Richmond 
H iii, VVoodhavene, Kew Gardens 
rajone. Skambinti 800 524 - 1244 
nemokamai arba 1 718 846- 
0.502.

M ALI JI LEIDINIAI

Jurgis Jankus — “Klajojančios

viršeliais. 10 dol.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

JCronika, 7 tomas, 741 psl., kie- 
tiais viršeliais. Kaina 7 dol.

Juozas Daumantas — “Partiza
nai”. trečias papildytas leidi
mas. Kietais viršeliais, 15 dol.

4. Šapoka — “Lietuvos istori
ja”, 688 psl., kietais viršeliais. 
18 dol.

Knygas užsakant, pridėti 1-2 
(dol. persiuntimo išlaidom. Kny
gos gaunamos Darbininko ad
ministracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

MALDININKy KELIONĖ — 
MANIFESTACIJA

KENČIANČIĄ- KOVOJANČIĄ 
LIETUVĄ

Shrine of the North Ameilcaan M arty r s, Auriesvllle, NY 

Exlt No. 27 — Ne# Korte State Thruway 
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1 vai. Pranešimas apie|vyklus Lietuvoje.
2 vai. Kryžiaus Keliai (lauke) už Lietuvą. Gieda Brocktono 

Šv. Kazimiero parapijos choras. Pamokslą sako 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos reikalų vedėjas 
kun. K. Pugevičius

Autobusas išvyksta nuo Kultūros Židinio 8 vai. ryto, nuo 
M. Šallnskienės iernerUnės 8:30 vai. ryto.

Vietas autobuse galima užsakyti pas Marytę Salinskienę, 
telef. 718 296-2244, arba pas T. Petrą Baniūną, 
telef. 718 827 - 1351.

Orjanlzuoja 
Lietuvos Vyčiai

Lietuvių Kalilltų Religinė šalpa 
351 Highland Blvd. Brooklyn, NY 11207 

Telefonu 718 647 - 2434

šiaurinio New Yorko 
Lietuty parapijos




